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إشكال املصطلح واألثر
يف مقدمات التقعيد الفقهي

(عرض ومناقشة)

إعداد
د. مسلّم بن حممد بن ماجد الدورسي
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
كلية الرشيعة - قسم أصول الفقه
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املقدمة

ل لنا طرق العلم والفقه يف الدين، وأنار بصائرنا  احلمد هللا الذي سهّ
للنهـل من معـارف األصلني، ونسـأله سـداد الـرأي والتوفيق للحق 
، وعىل آله  املبني، وأصيل وأسـلم عىل املبعوث رمحةً للعاملني، نبينا حممدٍ

وصحبه، ومن اهتد هبديه إىل يوم الدين، وبعد: 
فـإين ملا نظـرت يف أصل موضـوع (التقعيد الفقهي) عـدتُ إىل أمرٍ 
طـرأ عـىل تفكريي يف مسـائل علم القواعـد الفقهية؛ حيـث اختلطت 
أصـول هـذا العلم بإشـكاالتٍ قـد حيار العقـل معها، ولـو ردد النظر 
وردد، وال يـزال كثريٌ منها دون جوابٍ حاسـمٍ للنزاع أو خمرجٍ يطمئن 
فكـر الناظـر إليه، وألجل هذا رغبتُ أن يكـون موضوع هذا البحث: 
(إشـكال املصطلـح واألثـر يف مقدمـات التقعيـد الفقهـي - عـرضٌ 
)؛ حيث سـأعرض أبرز اإلشـكاالت واملناقشـات من كالم  ومناقشـةٌ
األعـالم والباحثـني يف هذا املوضـوع، وقد أنفردُ بذكـر يشءٍ من تلك 
اإلشـكاالت أو املناقشات حسب ما هتيأ يل من البحث واملباحثة؛ لعل 
ذلك يشـحذ أذهان الباحثني إىل مزيدٍ من التأمل والنظر إلثراء أصول 
هـذا املوضوع بالدراسـات والبحـوث، مما قد حيصل بـه زوال الغبش 
عـن النظر املبدئي لكثـريٍ ممن أرادوا أن يولوا عنايتهم بدراسـة التقعيد 

الفقهي وأصوله.
ولـذا تلخصـت أمهية هذا املوضوع وأسـباب اختيـاره يف اجلوانب 

اآلتية:
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إيضـاح حقيقـة أهـم اإلشـكاالت التـي يكثـر تردادهـا أمـام . ١
املتعرضني للبحث يف جزئيات التقعيد الفقهي.

مناقشـة تلك اإلشـكاالت وتوجيه ما يرد عليها من إيضاحاتٍ . ٢
يف كالم أعالم هذا الفن.

إعادة النظر يف حقيقة بعض اإلشكاالت التي يكثر دوراهنا عىل . ٣
ألسـنة الباحثني والدارسـني ألصول التقعيد الفقهي مما أصبح 
لد بعض الباحثني من قبيل احلقائق املتقررة إمجاالً مع احتامله 
للتفصيـل أو التأويل، ويـزداد األمر إشـكاالً حينام تكون تلك 
احلقيقـة أمـراً موهوماً جلبه تقليد أحد السـابقني أو فهامً خاطئاً 

لوجه اإلشكال أو ألثره.
توجيـه أنظـار الباحثني والدارسـني ألصـول التقعيـد الفقهي . ٤

إىل رضورة التوقـف عنـد بعـض اإليرادات التـي تذكر يف هذا 
املوضـوع، وخاصـةً تلك التي ينبنـي عليها أثرٌ ملمـوسٌ يعود 

بالنقض عىل أحد جوانب هذا التقعيد.
مالحظة مجلةٍ من اآلثار التي تنبني عىل عرض تلك اإلشكاالت . ٥

ومناقشتها، وبيان مد تأثريها وحدود أثرها.
وقد متثلت خطة هذا البحث يف ثالثة مباحث رئيسة وخامتة، وذلك 

عىل النحو اآليت:
املبحث األول: يف إشكال حقيقة املصطلح.

املبحث الثاين: يف إشكال التداخل، ويتضمن مطلبني:
املطلب األول: يف إشـكال التداخل بـني التقعيد الفقهي واألحكام 

الفقهية.
املطلب الثاين: يف إشكال التداخل بني التقعيد الفقهي وأصول الفقه.
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املبحث الثالث: يف إشكال األثر، ويتضمن مطلبني:
املطلب األول: يف إشكال االحتجاج بالقاعدة الفقهية.
املطلب الثاين: يف إشكال االحتجاج بالضابط الفقهي.

اخلامتة.
فهرس املراجع.

ويقـوم منهجي يف البحث عىل اسـتقراء كالم العلـامء والباحثني يف 
مقدمات التقعيد الفقهي وما ورد عنهم من إشكاالتٍ ومناقشاتٍ هلا، 
وإبداء الرأي فيام يتم عرضه من تلك اإلشكاالت واملناقشات تأييداً أو 
رفضاً، مع العناية بتوجيه الرأي، وتعليله، وبيان مسـتنده الذي اتكأت 
عليـه يف ذلـك النظـر، وتلمس األمثلة والشـواهد لكل مـا أذكره، مع 
االلتزام باملنهج العلمي يف التوثيق وعزو اآليات، وختريج األحاديث، 

مراعياً االختصار يف كل ذلك ابتعاداً عن اإلطالة واإلمالل.
وباهللا تعاىل التوفيق.
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املبحث األول
يف إشكال حقيقة املصطلح
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من أوائل اإلشكاالت التي ترد عىل األذهان يف التقعيد الفقهي عدم 
وضـوح حقيقة هـذا املصطلح، وهـذا ناتجٌ عن إشـكال عدم وضوح 
حـدود حقيقـة (القاعـدة الفقهية)، حيـث مل تلقَ هذه احلقيقـة عنايتها 
من التقرير واإليضاح لد متقدمي العلامء إال لد نفرٍ يسـريٍ منهم يف 
وقـتٍ متأخرٍ عن زمن ابتداء التأليف يف جمال التقعيد الفقهي عىل وجه 

اخلصوص واستقرار علوم الرشيعة ومتايزها عىل وجه العموم.
فإن أول من يؤثر أن له عنايةً ببيان حقيقة القاعدة الفقهية -حسـب 
واقـع التأليف- أبو  عبـد اهللا املقري املالكـي (ت: ٧٥٨هــ) الذي عرّف 
القاعـدة الفقهيـة بأهنـا: «كل كيلٍّ أخـص مـن األصول وسـائر املعاين 

العقلية العامة، وأعم من العقود ومجلة الضوابط الفقهية اخلاصة»(١).
ثم شـهاب الدين احلموي احلنفي (ت: ١٠٩٨هـ) الذي عرّف القاعدة 
، ينطبق عىل أكثر جزئياته لتُعرفَ  ، ال كيلٌ الفقهيـة بأهنا: «حكمٌ أكثـريٌ

أحكامها منه»(٢).
ومع ذلك مل يسـلم تعريفامها للقاعدة الفقهية من النقد الذي يؤول 
إىل ورود هذا اإلشـكال؛ فتعريف املقري جعل القاعدة قدراً متوسـطاً 
بـني األصول العامـة والضوابط اخلاصة، وهذا القدر املتوسـط يتعذر 
قياسـه بمقياسٍ حمـددٍ متفق عليه يفيض إىل اسـتقالل القاعـدة الفقهية 
، وممـا يؤيد وقوع اإلشـكال فيه اختـالف الباحثني  بحـدٍ واضـحٍ جيلٍّ

املعارصين يف تفسري ذلك التعريف ورشحه.
(١) القواعد (٢١٢/١).

(٢) غمز عيون البصائر (٥١/١).
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وتعريف احلمـوي ال يميز القاعدة الفقهية عن غريها من القواعد؛ 
بل وال يميزها عن األحكام، ويصف القاعدة بصفاتٍ تفيض إىل انعدام 
حقيقـة املعرَّف -أي كوهنا قاعـدة- من حيث وصفها باألغلبية؛ إذ إن 

.(١) من سامت القاعدة أياً كانت أن تكون كليةً
والتفاتـاً إىل مـا سـلف من تأخـر العنايـة بتحديد حقيقـة مصطلح 
(القاعدة الفقهية) لد املتقدمني؛ فإن وصول هذا املصطلح وهو غري 
، وأوقع الدارسني  واضح الداللة إىل املعارصين زاد اإلشـكال إشكاالً
يف حـرية التعامل مع حدود هذا املصطلح، ومـا يندرج حتت ذلك من 

حدود احلجية، والتأثري يف األحكام املستجدة، كام سيأيت.
ولذا سـعى كثريٌ من املعارصين ممن أولـوا عنايتهم بالتقعيد الفقهي 
إىل تقيص مباحث املتقدمني حول حقيقة هذا املصطلح، مع سـعيهم يف 
الوقت نفسـه إىل طـرح رؤاهم لتاليف هذا اإلشـكال(٢)، واألكثر منهم 

يدعي صواب رأيه، واجلمع واملنع يف حده.
وللخـروج مـن هـذا اإلشـكال كان البد مـن حتليل مـا يوجد من 
عبـاراتٍ للمتقدمني يف هذا الشـأن، ولذا داروا حـول ما أورده املقري 
، ثم انطلقوا إىل تقرير ما اختاروه، وكان من أبرز األمور  واحلموي أوالً
التي اجتهدوا فيها ألجل الوصول إىل نتائج قد تؤدي إىل حتديد حقيقة 

هذا املصطلح ما يأيت:
١. مناقشـة معنـى لفـظ (القاعـدة) يف االصطـالح؛ حيـث كثـرت 
اإليـرادات حـول املعنى املناسـب للفظ القاعـدة يف االصطالح؛ فهل 

؟ أو هي صورة؟(٣) ؟ أو هي قضيةٌ ؟ أو هي حكمٌ هي أمرٌ

(١) انظر: القواعد الفقهية للدكتور يعقوب الباحسني (ص٤٠-٤٧).

(٢) انظر: القواعد الفقهية للدكتور يعقوب الباحسني (ص٤٨-٥٣).
= (٣) انظر: التوضيح رشح التنقيح (٢٠/١)، واألشباه والنظائر البن السبكي (١١/١)، 
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وهذا اإلشـكال وما يتبعه مـن جدالٍ غري حمسـومٍ -وربام لن يصل 
إىل احلسم- يف حتديد املعنى املناسب للفظ (القاعدة) هو أول ما يقابل 

داريس التقعيد الفقهي!
٢. مناقشـة وصـف الكليـة أو األغلبيـة يف القاعـدة؛ حيـث اجتهد 
كثـريٌ مـن الباحثني -إن مل يكن مجيعهـم- يف مقدمات بحوثهم يف علم 
القواعـد الفقهيـة عنـد تعريفهم للقاعـدة الفقهيـة لقبـاً يف تقرير كلية 
القاعـدة الفقهيـة أو أغلبيتهـا، وكل واحدٍ من النظريـن يُغالب اآلخر 

قاربه عند الرتجيح(١). ويُ
إال أن هـذه املحاولـة للخـروج من اإلشـكال قد زادت اإلشـكال 
إشـكاالً متسلسـالً يف األثـر؛ إذ إن احلكـم بكلية القاعـدة الفقهية نتج 
عنـه اخلالف يف إمـكان وقوع االسـتثناء منهـا، ثم اخلـالف يف إمكان 
االحتجـاج بالقاعـدة الفقهيـة بناءً عىل إمـكان وقوع االسـتثناء منها، 

وهذا إشكالٌ أعوص من أصله.
ولعل هذا األمر من أكثر األمور تأثرياً يف وقوع اإلشـكال يف حتديد 
حقيقـة مصطلح (القاعـدة الفقهية)، والذي يظهر أن سـبب ذلك هو 
ارتباطـه بأمـرٍ مل حيسـم يف تصور وقوعـه أو يف أثره عـىل احلجية، وهو 

موضوع االستثناء من القاعدة الفقهية(٢).
٣. تنقيح احلقيقة، فوجود بعض االجتهادات السابقة يف بيان حقيقة 
القاعـدة الفقهية دعا بعض ذوي العناية بالتحقيق إىل العناية بتنقيحها؛ 
وهذا التنقيح اسـتدعى سـرب األوصـاف التي احتـو عليها التعريف 
= والتعريفـات (ص١٤٩)، ورشح املحـيل عـىل مجـع اجلوامـع (٢١/١، ٢٢)، ورشح 

الكوكب املنري (٤٤/١، ٤٥)، والكليات (ص٧٢٨)، وجامع العلوم (٥١/٣، ٥٢).
(١) انظر: القواعد الفقهية للدكتور يعقوب الباحسني (ص٣٤، ٣٥).

(٢) لتصـور هذا اإلشـكال وأثره راجع الدراسـة املقدمـة من الدكتور عبد الرمحن الشـعالن 
بعنوان: (االستثناء من القواعد الفقهية - أسبابه وآثاره).
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ف، ولذا نجـد بعض األلفاظ  والنظـر يف مـد مالءمتها حلقيقة املعـرّ
ف، كام  التي اسـتُبعدت من التعريـف لكوهنا خارجةً عن حقيقـة املعرّ
يف تعريـف احلموي وقوله: «لتعرف أحكامها منه»، فقد قيل: إنه ثمرة 
للقاعـدة الفقهيـة، وليس جـزءاً مـن حقيقتها، فيجب أن يسـتبعد من 

التعريف(١).
إال أن إفضاء هذا األمر إىل اإلشكال أخف وطئاً من سابقيه؛ لكونه 

يعالج أمراً معتاداً يف مناقشة التعريفات عند ذوي العناية باحلدود.
، وجتردنا عن النظر  ويبدو أننا إذا جتنبنا طلب احلد يف التعريف أوالً
إىل مآالتـه مـن اإللـزام بحجية القاعـدة الفقهيـة أو عدم اإللـزام وما 
يتبـع ذلك ثانيـاً، وقصدنا قصداً جمرداً إيضاح املعـرَّف ثالثاً، فقد نصل 
إىل نتيجـةٍ تقـرّب احلقيقـة وال حتدها حداً يؤول إىل اإلشـكال، خاصةً 
وأن بيـان حقيقة مصطلح (القاعـدة الفقهية) هو أول ما يواجه داريس 

التقعيد الفقهي كام تقدم.
وإيقـاع اإلشـكال يف أول مسـائل هـذا العلـم -ممـا هـو مـن قبيل 
التصـورات- قد يوهن عزائم طالبيـه، وقد يصادم ما يأيت يف مقدمات 

هذا العلم من بيان أمهيته، وقد يُذبل ثمراته.
وإذا كنـا قد نجد العذر للبعض يف اإلسـهاب يف التفصيل يف معاين 
لفـظ (القاعدة) اصطالحاً، وما يناسـب منها مقـام (القاعدة) خاصةً 
رين ملقدمات علم القواعد الفقهية(٢)؛ إال أن العذر  لـد متقدمي املنظّ

نفسه ال يسوغ إيراده للدارسني من بعدُ يف ذلك اإلسهاب؛ ملا يأيت:
أنه بحثٌ يف أمرٍ جزئيٍ من مقدمات التقعيد.. ١

(١) انظر: القواعد الفقهية للدكتور يعقوب الباحسني (ص٣٥-٣٧).
(٢) وأخص بالذكر الدكتور يعقوب الباحسني، ويالحظ أن التنظري هلذا العلم مل يتم بالصورة 

املطلوبة إال عىل يده، وهو من املعارصين!
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أنه غري مؤثرٍ يف مغالطة الفكر عند تصور املراد بالقاعدة.. ٢
أن معانيها متقاربةٌ وال يوجد فرقٌ مؤثرٌ بينها.. ٣
أن احلاجـة إىل التفصيـل يف مباحـث أركان القاعدة ورشوطها . ٤

وصياغتها أوىل من التفصيل يف أمرٍ تعودنا عىل عدم حسـمه يف 
. مقدمات كل علمٍ
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املبحث الثاين
يف إشكال التداخل

وفيه متهيد، ومطلبان:
متهيد.

واألحكام  الفقهي  التقعيد  بني  التداخل  إشكال  يف  األول:  املطلب 
الفقهية.

وأصول  الفقهي  التقعيد  بني  التداخل  إشكال  يف  الثاين:  املطلب 
الفقه.
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متهيد

إن مـن أبـرز اإلشـكاالت التي ترد عـىل التقعيـد الفقهـي مجعاً أو 
اسـتنباطاً إشـكالية تداخـل مصطلـح (القاعـدة الفقهيـة) مـع عـدة 
مصطلحاتٍ أخر يف احلقيقة والثمرة، والشـك أن هذا اإلشكال قد 

أد إىل نشوء إشكالٍ آخر حول احلجية وجمال اإلعامل.
فنحن نجد أن لكل مصطلحٍ من مصطلحات (األحكام) و(أصول 
الفقـه) و(الضوابط الفقهيـة) تداخالً بوجهٍ من الوجـوه مع (القواعد 
الفقهيـة)، وال نجـد ألهل التأليف يف القواعد الفقهيـة التزاماً بذكر ما 
يتضمنه معنى القاعدة الفقهية من كوهنا قضيةً كليةً جزئياهتا قضايا كلية 
، بل توسعوا يف اإلطالق، فأطلقوا القواعد عىل  من أكثر من بابٍ فقهيٍ
مـا يمكن أن يدخل يف نطاق القواعد من الضوابط الفقهية، وأطلقوها 
عـىل ما ال ينطبق عىل القواعد إال برضبٍ من التأويل البعيد كإطالقهم 
القاعدة عىل تعريف اليشء، أو عىل التقسيامت، أو عىل حرص األسباب 

أو الرشوط أو األركان.
وقد انتقد شـيخنا الدكتور يعقوب الباحسـني هذا اخللط، وذكر أن 
نْ ذكر أن اجلزئيات الداخلة  بعـض هذه اإلطالقات ال يتفق مع قول مَ
يف القاعدة تكون من أبوابٍ متعددةٍ، وما كان من بابٍ واحدٍ ال يسمى 
، ثـم إن بعض هذه اإلطالقات  ، وإنام هو ضابطٌ يف االصطـالح قاعدةً
ال ينسـجم مع طبيعة القواعد وصياغتها؛ إذ إن القواعد عباراتٌ ذات 

دالالت واسعة صيغت عىل هيئة قضايا كلية موجبة.
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ومـع أن فضيلـة شـيخنا قد حـاول تأويلهـا بام يتـالءم مع معنى 
القاعـدة؛ لكنه ذكر أن ذلك خالف منهج صياغة القاعدة وترتيبها، 
زٌ خيالـف األصـل يف الـكالم، ثـم عـاد إىل التأكيـد عـىل  وفيـه جتـوّ
كر فيه نـوعٌ من الفـوىض واخللط بني  أن إطـالق القواعـد عـىل ما ذُ

املصطلحات(١).
مـع التذكـري بـأن ابن السـبكي قبل ذلـك قد نقـد الذيـن يُدخلون 
الضوابـط والتقاسـيم واملآخـذ والعلـل واملباحـث اخلاصـة يف نطاق 

ر منه يف كتابه (األشباه والنظائر) (٢). القواعد، لكنه وقع فيام حذّ
ومـع تـردد شـيخنا الدكتـور يعقـوب الباحسـني يف تأويل تلك 
اإلطالقـات لتتالءم مـع معنى القاعـدة، إال أنه -يف رأيـي- تأويلٌ 
، حيسـن هنجه لد املعارصين؛ السـتنباط القواعد الفقهية،  حسـنٌ
وإعـادة صياغتهـا وترتيبهـا وهتذيبهـا؛ إذ نعلـم وجـود اإلشـكال 
 ، لـد املتقدمـني مـن ذوي العنايـة بالتأليـف الفقهـي بوجـهٍ عـامٍ
وذوي العنايـة بالتأليف يف القواعـد الفقهية بوجهٍ خاصٍ يف صياغة 
القواعد والضوابط الكلية بصورةٍ ال تتفق مع بعض غايات التقعيد 

الفقهي.
ولـذا؛ فـإن أنظـار ذوي العنايـة بالتقعيد الفقهي جيـب أن تتجه إىل 
هذا الباب، فتلج هذا املجال الفسيح الرحب لتؤسس وتستنبط وتعيد 
الصياغة لأللفاظ والعبارات، إال أنه جيب أن ال يتم ذلك إال بعد متلك 

أدوات هذا التقعيد.

(١) القواعد الفقهية (ص١٠٥).
(٢) انظر: (٣٠٦/١-٣٠٩).
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املطلب األول
يف إشكال التداخل بني التقعيد الفقهي واألحكام الفقهية

إذا كان تداخـل مصطلـح (الضابـط) مـع مصطلـح (القاعـدة) يف 
حقيقة كلٍ منهام أكثر وأشد التباساً من أي تداخل بني القواعد الفقهية 
واملصطلحـات األخـر السـالفة الذكـر، إال أن أثره أقل مـن أثر أي 
تداخـلٍ بني مصطلـح القواعد الفقهية وغريه من املصطلحات املشـار 

إليها.
فالقاعـدة والضابـط كلٌ منهـام قضيـةٌ كليـةٌ جزئياهتا قضايـا كلية، 
ويفرتقان -عىل املختار- يف أن القاعدة تنطبق عىل جزئياتٍ من أبوابٍ 

شتى، بينام الضابط ينطبق عىل جزئياتٍ من بابٍ واحدٍ أو نحوه.
وهـذا الفرق ليس له حظٌ من التأثري بالنظر إىل الغاية األسـاس من 

القاعدة الفقهية والضابط الفقهي.
إال أن األمـرَ األكثـر تأثـرياً يف جمال اإلعامل االلتبـاسُ احلاصل بني 
القواعد واألحكام؛ إذ إن كالً من القاعدة واحلكم يمثل قضيةً تتصف 
(١)، ومن هنا وقع الباحثون يف إشـكال عدم  بالتجريـد والعمـوم غالبـاً

التمييز بني القواعد واألحكام.
ه عنايته إىل التقعيد الفقهي  وهذا التداخل أشد وضوحاً لد من وجّ
نةً ألحكام أفعـال املكلفني بصفاهتم ال بأعياهنم وال  (١) املـراد بالتجريـد أن تكون القضية مبيّ

بأشخاصهم لذاهتا.
واملـراد بالعمـوم: أن يكون موضـوع القضية متناوالً جلميع األفـراد الذين ينطبق عليهم 

معناه.
وعمـوم املوضـوع مرتتبٌ عىل جتريـده؛ ألن التجريد يعني العموم واالطـراد، وهلذا فإن 
بعضهـم يكتفـي بصفـة التجريد عن العمـوم. انظر: القواعـد الفقهية للدكتـور يعقوب 

الباحسني (ص١٧٠-١٧٢)، واملعايري اجللية (ص٤١).
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مـن املعارصين، إما السـتخالص القواعـد الفقهية مـن أمهات كتب 
، وإما لرصـد القواعد الفقهية  الفقـه، أو عنـد إمامٍ معنيٍ يف جمـالٍ حمددٍ

وإحصائها وترتيبها.
وملـا الحظ بعض املعارصين هذا اخللـط توجهوا إىل العناية بوضع 
الضوابـط املميـزة للقواعد، ومن أوائل من نلمـس أن لديه اجتهاداً يف 
تعيني معايري لتمييز القواعد الفقهية عن غريها الدكتور حممد الروكي، 
وإن مل يكـن قد اجته قصـداً إىل التمييز بني القواعـد الفقهية وغريها مما 
يشتبه هبا؛ حيث بنيّ يف كتابه (قواعد الفقه اإلسالمي من خالل كتاب 
اإلرشاف عىل مسـائل اخلالف، للقايض عبد الوهاب ت٤٢٢هـ) بعد 
عرضه لطائفةٍ من تعريفات القاعدة أنه يؤخذ من هذه التعريفات معامل 

القاعدة الفقهية، وهي:
، وتنضبط . ١ جمموعـة من فروع وجزئيات حتتكـم إىل أصلٍ واحدٍ

، يشملها مجيعاً، أو يشمل أغلبها. بأساسٍ واحدٍ
الكلـامت . ٢ أقـلُ  هلـا  تـار  وخيُ العبـارات،  بأوجـز  تصـاغ  أهنـا 

ها(١). وأمجعُ
ويف كتابـه (نظريـة التقعيد الفقهـي) ذكر أن من مقومـات القاعدة 
الفقهيـة: االسـتيعاب، واالطـراد أو األغلبيـة، والتجريـد، وإحـكام 

الصياغة(٢).
وقـد أشـار شـيخنا الدكتور يعقـوب الباحسـني إىل أن: «مـا ذكره 
الدكتـور الروكي عىل أمهيتـه ليس كافياً يف حتديـد القواعد والضوابط 
ومتييزهـا عـن األحكام اجلزئيـة والفرعية، كـام أن بعض مـا ذكره من 

مقوماتٍ ليست يف حقيقتها من أركان القواعد الفقهية أو رشوطها.
(١) (ص ١٠٩، ١١٠).

(٢) (ص٦٠-٦٧).
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ومـا ذكره مـن أهنا جمموعـةٌ من فـروعٍ وجزئياتٍ حتتكـم إىل أصلٍ 
واحدٍ وتنضبط بأسـاسٍ واحدٍ يشـملها مجيعاً أو يشمل أغلبها، هو من 

.(١)«... أوصاف األحكام الفرعية واجلزئية أيضاً
ويعـد القائمون عىل معلمة القواعـد الفقهية املنبثقة عن جممع الفقه 
اإلسـالمي يف جـدة -يف نظـري- أول مـن وضـع املعايـري املعينة عىل 

استخراج القواعد قصداً، وكانت عىل النحو اآليت:
 •. البدء باملصدر مفرداً أو مجعاً
البدء بـ (ال) النافية للجنس.• 
البدء بكلمة (األصل).• 
، إذا، كل، كلام، متى، مهام).•  نْ البدء بجملة رشطية (ما، مَ
البدء بالوصف، نحو (الثابت، الساقط).• 
البدء بحكمٍ تكليفي (مع مراعاة الشمولية).• 
استخدام املصنف كلمة (قاعدة) أو قوله: «والضابط يف املسألة • 

كذا».
قول املصنف: «وهذا الكالم مبنيٌ عىل كذا».• 

وهذه -كام تالحظ- معايري لفظيةٌ يف غالبها، وال ترسم حداً فاصالً 
السـتخراج القاعـدة، ويدل عىل هـذا أن القائمني عليهـا قد عادوا إىل 
الـتأكيد عىل أن هذه املعايري إنام هي لالسـتئناس واالسرتشـاد هبا، كام 
ذكروا أهنا شكليةٌ لفظيةٌ بحتة، وأنه ال يغني ذكرها عن التأمل يف معنى 

العبارة.
قوا بني  وينبغـي أن ننبـه أيضـاً إىل أن القائمـني عـىل املعلمـة قـد فرّ

(١) املعايري اجللية (ص١٦، ١٧).
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الضابـط الفقهي واحلكم اجلزئي بـأن الضابط الفقهي يندرج حتته عدة 
، مع وجود  أحـكام ترشيعيةٍ جزئيةٍ، ولكنـه خيتص ببابٍ فقهـيٍ واحدٍ
صفة الكلية، وأما احلكم اجلزئي فيختص بصورةٍ وجزئيةٍ واحدةٍ فقط 

. وال يتعداها إىل غريها، فال وجود لشائبة الكلية مطلقاً
وملـا كان األمـر كذلـك، وكانت هـذه املعايـري ال متيز بـني القواعد 
والضوابـط واألحـكام فقد شـهد املقـام عنايةً أجـىل وأدق من فضيلة 
شيخنا الدكتور يعقوب الباحسني؛ حيث اجتهد يف وضع معيارٍ للتمييز 
بـني القواعد والضوابط واألحكام، تلخص يف أن القواعد والضوابط 
واألحـكام وإنْ كانت قضايا كليـة إال أن القواعد والضوابط جزئياهتا 
قضايـا كلية، أمـا األحكام فجزئياهتـا متثل أفراداً وأشـخاصاً وال متثل 

قضايا كلية كالقواعد والضوابط.
ثم أضاف إىل هذا النظرِ يف التفريق بني القواعد والضوابط واألحكام 
نظـراً آخر وهو االلتفات إىل حمل احلكم، فإن كان حمل احلكم مما يتنوع 
أو يقبـل التنويع فالقضيـة تعد قاعدةً أو ضابطـاً، وإن مل يتنوع أو يقبل 

التنويع فالقضية حكمٌ جزئي.
نْ ملك ظاهر األرض ملك باطنها» يعد  ولذا فـإن قول الفقهاء: «مَ
حكـامً جزئيـاً، وال يعد قاعـدة وال ضابطـاً؛ ألنه وإن كان قضيـةً كليةً 
ا أفرادٌ  أي -حمكومـاً فيهـا عىل مجيع أفـراد موضوعهـا- إال أن جزئياهتِ

، فهي تنطبق عىل زيدٍ وعمروٍ وخالدٍ وزينب. وأشخاصٌ
نْ علم حتريـم يشءٍ وجهل ما يرتتب  وهـذا بخالف قوهلـم: «كل مَ
عليه مل يُفده ذلك» فجزئياهتا وإنْ كانت عند مبدأ النظر متثل أشـخاصاً 
، فهو يشمل حتريم  م متنوعٌ وأفراداً؛ إال أن حمل احلكم وهو اليشء املحرّ
الغش، وحتريم الكذب، وحتريم الربا، وحتريم الزنا، وحتريم الطيب يف 
مـة تعد قضايا كلية  حـال اإلحرام... ونحـو ذلك، وهذه األمور املحرّ
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، ولذا كانت هذه القضية من هذه اجلهة  أيضـاً يدخل يف كلٍ منها أفـرادٌ
. قاعدةً ال حكامً جزئياً

وأر أن مـن املناسـب التذكـري بأن الفـرق الـذي أورده القائمون 
عـىل املعلمـة بـني الضابط الفقهـي واحلكـم اجلزئي، وأشـاروا فيه إىل 
أنـه ال وجود لشـائبة الكلية مطلقاً يف احلكم اجلزئـي، هو أمرٌ ال يصح 
ألبتـة؛ فنحن نعلم أن القضية الكلية هـي املحكوم فيها عىل مجيع أفراد 
، أي حمكومٌ عـىل مجيع أفراد  موضوعهـا، واحلكـم اجلزئي قضيةٌ كليـةٌ
موضوعـه، ولذا رأينا أن قـول الفقهاء: «من ملك ظاهر األرض ملك 
باطنها» قضيةٌ قد حتققت فيها صفة الكلية يف موضوعها، بمعنى أن كل 
من حتققت فيه صفة ملكِ ظاهر األرض حتقق فيه حكم املحمول وهو 

. ملكُ الباطن، وهي تعد حكامً جزئياً ال قاعدةً وال ضابطاً
وإذا كنا نرتيض ما وصل إليه شـيخنا من معيارٍ للتمييز بني القواعد 
الفقهية واألحكام اجلزئية، ونعضُّ عليه بالنواجذ يف هذا املقام، ونويص 
يف الوقت نفسه باعتامده معياراً فاصالً عند التصدي لالجتهاد يف التقعيد 
الفقهي مجعاً وترتيباً أو اسـتنباطاً وهتذيباً، إال أنه البد من اإلشـارة إىل 
أن تطبيق هذه املعيار قد يعرس عىل مبتدئي املامرسـة يف التقعيد الفقهي 
مـن أمثالنا، إضافةً إىل أنه معيارٌ قـد ال يكون رافعاً لالحتامل عند تردد 
النظر يف بعض القضايا الفقهية، وهذا األمر األخري قد ال يُلتفت إليه يف 
سـم األمر  هذا املقام لضعف تأثريه بناءً عىل ندرة القضايا التي قد ال حيُ

فيها(١).
(١) عىل أن شـيخنا الدكتور يعقوب الباحسـني قد ذكر ضوابط أخر يمكن أن يُسـتأنس هبا 
عنـد االشـتباه وتعـادل النظر، ومنهـا: أن الغالب أن القاعـدة أو الضابط يُصـاغ بجملةٍ 
اسـميةٍ، وأن الغالب يف األحـكام أن تصاغ بجملةٍ فعليةٍ، كـام أن ورود القضية عىل هيئة 
: كتاب املعايري  . راجع إمجـاالً مجلـةِ رشطيةٍ ممـا يرجح كوهنا حكـامً ال قاعدةً وال ضابطـاً

اجللية.
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مـع التنبيـه إىل أننـا إذا أعملنـا هـذا املعيـار يف متييز مـا يندرج حتت 
موضـوع التقعيد الفقهي فإنه يلزمنـا أن نعيد النظر وندققه يف كثريٍ من 
اجلهـود املبذولة يف هذا املوضوع عنـد املتقدمني واملعارصين، وأخص 
مـا يمكـن تداركه يف جانب الدراسـات املعـارصة يف التقعيد الفقهي؛ 
فالفرصة ال تزال سـانحةً إليقـاف ذلك اخللط بـني التقعيد والتفريع، 
ونـزع لباس القواعد الفقهية عن كثريٍ من األحكام اجلزئية التي اشـتبه 
عـىل كثـريٍ من الباحثني أمر كليتها، فألبسـوها لبـاس التقعيد، وهي يف 

حقيقة األمر عنه بعيدة.
املطلب الثاين

يف إشكال التداخل بني التقعيد الفقهي وأصول الفقه
إذا مـا جتاوزنـا اإلشـكال احلاصل بني مصطلـح القواعـد الفقهية 
ومصطلح األحـكام اجلزئية بإجيادٍ معيارٍ نرتضيه وتطمئن إليه النفس؛ 
فإننـا قـد ال نجـد معياراً بالدرجة نفسـها مـن الرضا عندمـا نريد رفع 
اإلشـكال احلاصل من تداخل مصطلـح القواعد الفقهية مع مصطلح 

أصول الفقه من خالل اشرتاكهام يف وجهي الشبه اآلتيني:
قةٌ بالفقـه، يدخل حتتها فروعٌ  األول: أن كالً منهـام قضيـةٌ كليةٌ متعلّ

. فقهيةٌ كثريةٌ
الثـاين: أن كالً منهـام يعد معيـاراً وميزاناً للفـروع الفقهية، فقواعد 
األصـول معيـارٌ السـتنباط الفروع من األدلـة، وأما القواعـد الفقهية 

فهي معيارٌ لضبط الفروع املتشاهبة بعد االستنباط.
وإذا كنـا ال نجد للمتقدمني أي عنايةٍ ببيـان أوجه االفرتاق، فإن ما 
يُستشـهد به يف هذا املقام مما ذكره القـرايف يف مقدمة كتابه (الفروق) ال 
يعد بياناً للفرق بني القاعدة األصولية والقاعدة الفقهية؛ إذ كان كالمه 
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وارداً لبيان قسمي أصول الرشيعة دون قصد التفريق بينهام(١).
وملـا كان هذا املوضوع حمل اهتامم املعارصين الذين تصدوا للبحث 
والتأليـف يف التقعيد الفقهي، فإنه البد من التنبيه إىل أن كل ما أوردوه 
يف هذا املقام إنام كان اجتهاداً مبنياً عىل تأمل واقع كلٍ من أصول الفقه 

والقواعد الفقهية.
ولـذا تفاوتت اجتهاداهتم يف أوجه التمييـز والتفريق؛ فمنها ما يُعد 
وجهاً بعيداً يف التمييز وربام كان غري معتربٍ عند التحقيق، ومنها ما يعد 
وجهـاً معترباً لـه حظٌ من النظر(٢)، وسـأكتفي هنا بإيـراد بعض أوجه 
الفـرق بـني القاعدة الفقهيـة والقاعدة األصوليـة مكتفياً بـام أراه فرقاً 

مؤثراً ومعتداً به:
الوجـه األول: أن القاعدة الفقهية تسـتخرج منهـا أحكام اجلزئيات 
الفقهيـة مبارشةً دون توسـط الدليل، بخالف القاعـدة األصولية التي 
. تستخرج منها أحكام اجلزئيات الفقهية بواسطة الدليل وليس مبارشةً

: قاعدة: (اليقني ال يزول بالشـك) تفيد أن من تيقن الطهارة  فمثـالً
ثـم شـك يف احلدث فإنه يعمل بيقـني الطهارة دون احلاجة إىل توسـط 

الدليل.
د عن القرينة للوجوب) فال تفيد وجوب  وأمـا قاعدة: (األمر املجرّ
، بل البـد من توسـط الدليل بـني القاعدة  الصـالة أو الـزكاة مبـارشةً

واحلكم، كقوله تعاىل: (n   m  l  k) [البقرة: ٤٣].

، وأن أصوهلا قسـامن: أحدمها  (١) حيـث ذكـر أن الرشيعة قد اشـتملت عـىل أصولٍ وفـروعٍ
املسـمى بأصـول الفقـه، وهـو يف غالب أمره ليـس فيه إال قواعـد األحكام الناشـئة عن 
، وما يعرض لتلك األلفاظ من النسـخ والرتجيح، والقسـم الثاين  األلفاظ العربية خاصةً

قواعد كلية فقهية مشتملة عىل أرسار الرشع وحكمه. انظر: الفروق (١/ ٢، ٣).
(٢) انظر: القواعد الفقهية، للدكتور يعقوب الباحسني (ص١٣٦-١٤٢).
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، وقد  الوجه الثاين: أن القواعد الفقهية قد تكون أدلةً رشعيةً جزئيةً
. ، دون أصول الفقه، فال تكون إال أدلةً إمجاليةً تكون أدلةً إمجاليةً

الوجـه الثالث: أن موضوع القاعدة الفقهيـة هو فعل املكلّف، بينام 
موضوع القاعدة األصولية هو األدلة وما يعرض هلا.

وبنـاءً عـىل هـذا الفرق فـإن القاعـدة الفقهية تسـتعمل عىل سـبيل 
االسـتقالل يف تفسـري ترصفـات املكلّـف القوليـة أو الفعليـة وفهمها 
وتوجيهها، أما القاعدة األصولية فإهنا تسـتعمل عىل سبيل االستقالل 
يف تفسـري ترصفات الشـارع وفهمها وتوجيهها، وهذا يُمكن أن يُفرسّ 
)، أي أهنا ال تسـتقل  لنـا وصف بعـض القواعد بأهنـا (أصوليـةٌ فقهيةٌ
بأحد األمرين، بل يمكن أن تستعمل فيهام معاً، وذلك كقاعدة: (إعامل 
الكالم أوىل من إمهالـه) وما يندرج حتتها من قواعد متفرعة، وقاعدة: 

...) ونحومها. (ال يُنسب إىل ساكتٍ قولٌ
كـام أنه يُفرسّ لنا اشـتامل كثريٍ من املؤلفـات يف القواعد الفقهية عىل 
بعض القواعد واملسـائل التي اشـتهر عرضها يف مؤلفات أصول الفقه 
، كقاعدة: (اقتضـاء األمر املعلّق عىل  عـىل أهنا قواعدُ أصوليةٌ خالصـةٌ

رشطٍ للتكرار) ونحوها.
بـل نجـد لبعضهـم ترصحيـاً بـأن إيـراد القاعـدة باعتبارهـا قاعدةً 
أصوليةً خيتلـف عن إيرادها باعتبارها قاعدةً فقهية من حيث اإلعامل، 
: «اختلفوا فيه(١)  فهذا العالئي يقول يف شـأن القاعدة املشـار إليها آنفاً
عـىل القول بأن مطلق األمر ال يفيد التكـرار، وهو الصحيح، واملختار 
التفصيـل، وهو أنه إنْ كان الرشط مناسـباً لرتتـب احلكم عليه بحيث 
يكـون علةً له كقوله تعـاىل: (/  0  1   2) وكآية 
القذف، ونحو ذلك، فإنه يتكرر بتكرره؛ لالتفاق عىل أن احلكم املعلّل 

(١) أي يف مقتىض األمر املعلق عىل رشط.
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يتكرر بتكررها، وإن مل يكن كذلك فإنه ال يقتيض التكرر إال بدليلٍ من 
خارج، وهذا يف األدلة الرشعية.

 ، وأما يف ترصفات املكلفني فال يقتيض تكراراً بمجرده وإن كان علةً
، مل  فإنه لو قال: [أعتقتُ عبدي غانامً لسـواده]، وله عبيدٌ آخرون سـودٌ
 ... يعتقـوا قطعاً، والـرشط أوىل كقوله: [إن دخلتِ الـدار فأنتِ طالقٌ

فإذا دخلت مرةً وقع املعلّق عليه وانحلت اليمني...]»(١).
ح بتفريقه بني جمـايل إعامل القاعدة،  فأنـت تـر أن العالئي قد رصّ
فباعتبارهـا قاعـدةً أصولية فإهنا ختتـص باألدلة الرشعيـة، وباعتبارها 
قاعـدةٍ فقهيةٍ فإهنا ختتص بترصفات املكلفني، ثم اسرتسـل يف التفريع 

عليها من ترصفات املكلفني.
وكثـرياً ما نلحظ جلوء بعض األصوليـني إىل التخريج عىل القاعدة 
األصولية بأمثلةٍ من أثر اسـتعامل القاعدة يف جمال التقعيد الفقهي، أي 
بأمثلةٍ من ترصفات املكلفني القولية أو الفعلية، من باب ختريج النظري 

عىل النظري، ال من باب ختريج الفرع عىل أصله.
وهـذا منهـجٌ حمل نظـرٍ -عنـدي- إذا كان إيراد القاعـدة باعتبارها 
، إذ قد تقرر لدينـا أن موضوع القواعـد األصولية هو  قاعـدةً أصوليـةً
األدلـة الرشعية، وأن ممـا يميز القاعدة األصولية عـن القاعدة الفقهية 
أن القاعدة األصولية تسـتخرج منها أحكام اجلزئيات الفقهية بواسطة 

. الدليل وليس مبارشةً
وبرغـم وجود هذين الفرقني املؤثرين بني القواعد الفقهية وأصول 
الفقـه، وبرغم اعرتاف املعارصين مـن ذوي العناية بعلم أصول الفقه 
بوجـود الفرق بينهام، وإرصار بعضهـم عىل رضورة الفصل بينهام، إال 

(١) املجموع املذهب (٤٩١/١)، وانظر: القواعد للحصني (٣١/٣، ٣٢).
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أن واقـع الدرس املنهجي أو البحـث العلمي يأبى التفريق بينهام بفرقٍ 
، فها نحن نر اإلرصار عىل اخللط بني العلمني -أصول الفقه  فاصـلٍ
والقواعـد الفقهيـة- عند سـوق األمثلـة التطبيقية عـىل قواعد أصول 
الفقـه، أو عنـد العناية بجمـع القواعد الفقهية يف موضـوعٍ ما، أو عند 

. ، أو من كتابٍ فقهيٍ حمددٍ إمامٍ معنيٍ
 ، وعـىل كلٍ فإن التقارب بني العلمني شـديد، والرتابـط بينهام وثيقٌ
وال يمنـع الباحـث يف أصول الفقـه من اإلفادة من تطبيقـات القواعد 
الفقهيـة يف إيضـاح حقيقة القاعدة األصولية أو بيـان ثمرهتا يف جانبها 

املتعلق بالتقعيد الفقهي.
، وأما كونه  فأمـا كون الفقه ثمرةً للقواعد األصوليـة فهو أمرٌ ظاهرٌ
ثمرةً للقواعد الفقهية مع أن القواعد الفقهية ضابطٌ هلذه الثمرة فيُفرض 
تأخر ضابط الثمرة عنها يف الوجود، فذلك من جهة أن إعامل القواعد 
الفقهية سـبيلٌ إىل احلكم عىل ما اسـتجد من املسـائل الفرعية من جهة 
إحلاقهـا بحكم املعنى الذي اشـتملت عليه القاعدة، والشـك أن هذا 

التطبيق متأخرٌ عن وقوع املسألة الفرعية.
ومما يتصل هبذا الشأن فيام يندرج حتت موضوع العالقة بني القواعد 
الفقهية واألحكام الفقهية أن تلك العالقة املتضمنة للتداخل اجليل بني 
العلمني قد أدت بصورةٍ مبارشةٍ إىل التأثري عىل موضوع حجية القاعدة 
الفقهية، وسـيأيت مزيد جتليةٍ هلذا يف أثنـاء كالمنا عىل موضوع املبحث 

الثالث إن شاء اهللا تعاىل.
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املبحث الثالث
اإلشكال يف األثر

وفيه مطلبان:
املطلب األول: يف إشكال االحتجاج بالقاعدة الفقهية.
املطلب الثاين: يف إشكال االحتجاج بالضابط الفقهي.
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املطلب األول
يف إشكال االحتجاج بالقاعدة الفقهية

إن من أوائل األسـئلة التي يوردها بعض الدارسـني للتقعيد الفقهي 
عند دراستهم ملقدماته هو السؤال عن حجية القاعدة الفقهية وما يستتبعه 

هذا السؤال من الكالم عىل جمال اإلعامل، وأثره يف التفريع الفقهي.
وإىل وقتنـا احلارض ال جيد املسـؤول جواباً حاسـامً قاطعاً، وغالباً ما 
يلجـأ إىل التفصيـل، وهـو األوىل عند عدم وضوح األمـر وتقرره، مع 
وجـود بعض االعرتاضات التي مل حيسـم املوقف منها بصـورةٍ جليةٍ، 

واختالف أحوال القواعد الفقهية وتقسيامهتا.
وعطفـاً عـىل ما تقدم فإن مـن نافلة القول اإلشـارة إىل أن موضوع 
االسـتناد إىل القاعدة الفقهية عند االحتجـاج قد قلَّ من تعرض له(١)، 
ويف هذا الشأن قال شيخنا الدكتور يعقوب الباحسني: «ومن املؤسف 
أن العلـامء عىل كثرة مـا ألفوا يف القواعد الفقهيـة مل يُعطوا هذا اجلانب 

حقه من الدراسة، بل إن غالبهم أمهلوه، ومل يتحدثوا عنه...»(٢).
ويف اجلملـة فإنـه يمكـن حـرص االجتاهـات العامـة يف االحتجاج 

بالقاعدة الفقهية يف اجتاهني:
(١) انظر: القواعد الفقهية لشـيخنا الدكتور يعقوب الباحسـني (ص٢٦٥-٢٨٢)، والوجيز 
يف إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص٣٨-٤٣)، ومقدمة التحقيق لكتاب القواعد للمقري 

.(١١٦/١-١١٨)
(٢) القواعد الفقهية (ص١٠٥).
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االجتاه األول: عدم االحتجاج بالقاعدة الفقهية.
وهذا االجتاه يُفهم من كالم بعض العلامء، ومنهم:

١. ما ورد عـن إمام احلرمني حينام أراد الكالم عىل قاعديت اإلباحة 
وبراءة الذمة، حيث قال: «وغريض بإيرادمها تنبيه القرائح... ولسـت 
ـرض خاليـاً عـن التفاريع  أقصـد االسـتدالل هبـام؛ فـإن الزمـان إذا فُ

والتفاصيل مل يستند أهل الزمان إال إىل مقطوعٍ به»(١).
٢. ما نُقل عن ابن دقيق العيد يف موقفه من استنباط أحكام الفروع 
، وأن الفروع ال  مـن القواعد، ووصفه هلـذه الطريقة بأهنا غري خملّصـةٍ

يطرد خترجيها عىل القواعد األصولية(٢).
ح بأنه ال جتـوز الفتو بام تقتضيه  ٣. مـا نُقـل عن ابن نجيم أنه رصّ
الضوابط؛ ألهنا ليسـت كليـة، بل أغلبية، خصوصـاً وأهنا مل تثبت عن 

اإلمام، بل استخرجها املشايخ من كالمه(٣).
وكنت قد فهمتُ أن هذا االجتاه هو الذي تبناه واضعو جملة األحكام 
العدليـة، فقـد ورد يف تقرير واضعي املجلة قوهلـم: «فحكام الرشع -ما 
- ال حيكمون بمجرد االسـتناد إىل واحدةٍ من  مل يقفـوا عىل نقلٍ رصيـحٍ
هذه القواعد»(٤)، حتى اطلعتُ عىل حتقيقٍ لشيخي الدكتور عبد الرمحن 
ـأ ذلك الفهـم عنـدي، فأعدت النظـر فرأيت  الشـعالن يف املسـألة خطّ
صـواب ذلك التحقيق، وفيه: «أن بعض العلامء قد فهم من ذلك النص 

(١) غياث األمم (ص٢٦٠).
(٢) نقـل هـذا ابـن فرحون عن ابن دقيـق العيد يف ترمجته البن بشـري املالكي. انظـر: الديباج 
املذهـب (٨٧/١). والذي يظهر أن مقصده من القواعد األصولية قواعد الفقه نفسـها؛ 

نظراً لشيوع هذا اإلطالق يف عرصه.
انظر: القواعد الفقهية لشيخنا الدكتور يعقوب الباحسني (ص٢٦٧).

(٣) نقل هذا احلموي يف غمز عيون البصائر (٣٧/١).
(٤) انظر جملة األحكام العدلية مع رشحها درر احلكام (١٠/١).
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السـابق عدم حجية القاعدة الفقهية حسـب نظـر واضعي املجلة، وعزا 
الشـيخ مصطفـى الزرقاء يف رشحـه لقواعد املجلة ذلـك إىل كثرة ورود 
غ املجلة أن يقترص  املستثنيات عىل القواعد، حيث قال: [ومن ثَمَّ مل تُسوّ
القضاة يف أحكامهم عىل االستناد إىل يشءٍ من هذه القواعد الكلية فقط 
دون نصٍ آخر خاصٍ أو عامٍ يشمل بعمومه احلادثة املقيض فيها؛ ألن تلك 

القواعد الكلية عىل ما هلا من قيمةٍ واعتبارٍ هي كثرية املستثنيات](١).
: وهذا الفهم من نص املجلة حمل نظرٍ لعدة أسبابٍ

حـوا بصالحيـة تلـك القواعـد  األول: أن مؤلفـي املجلـة قـد رصّ
لالسـتدالل واسـتنباط أحكام احلـوادث منها، وذلـك يف قوهلم: [إال 
أن املحققـني من الفقهاء قد أرجعوا املسـائل الفقهيـة إىل قواعد كلية، 
مةٌ معتربةٌ يف  كلٌ منها ضابطٌ وجامعٌ ملسائل كثريةٍ، وتلك القواعد مسلّ
الكتـب الفقهية، تُتخذ أدلةً إلثبات املسـائل](٢)، فال يصح أن نعارض 

هذا الترصيح بام يُفهم من النص السابق.
حت يف النص الذي فهمه الشـيخ الزرقاء  الثـاين: أن املجلـة قد رصّ
بأنـه ال حيـق للحكام أن حيكموا بمجرد االسـتناد إىل واحـدةٍ من هذه 
القواعـد، فهـذا منـعٌ من احلكـم بمجـرد االسـتناد إليها، وليـس نفياً 

حلجيتها.
الثالث: أن منع االستناد إىل القواعد مل تعلله املجلة بورود املستثنيات 
عىل القاعدة ال بتـرصيحٍ وال بإشارةٍ، فإسناده إىل ورود املستثنيات من 

حتميل نص املجلة ما ال حيتمله.
واألقرب يف منع االستناد إليها أن ذلك من باب التنظيم القضائي، 
لّفـت لتكون مرجعـاً للقضاء يف أيـام الدولة  فاملجلـة كـام هو معلـومٌ أُ

(١) املدخل الفقهي العام (٩٤٨/٢، ٩٤٩).
(٢) املجلة (ص١٢).



العثامنيـة، واهلـدف منها فيام يظهر هو تقليـل االختالف بني القضاة يف 
املسائل املتامثلة، وذلك حيصل باالعتامد يف األحكام عىل نصوص املجلة 
اخلاصة باملسائل الفرعية، ال عىل القواعد، بدليل قول واضعي املجلة: 
[فاملسـائل الفرعية التي تصري معموالً هبا يف املحاكم هي املسـائل التي 
ستذكر يف األبواب والفصول](١)، واألبواب والفصول حسب ترتيب 

املجلة هي ما بعد القواعد»(٢).
وأمـا أدلة هذا االجتاه اآلخـذ بعدم حجية القاعـدة الفقهية فيمكن 

إمجاهلا فيام يأيت:
نظرهـم-  كليـة -يف  وليسـت  أغلبيـة  الفقهيـة  القواعـد  أن   : أوالً
، فمن املحتمـل أن يكون الفرع املـراد إحلاقه  واملسـتثنيات فيهـا كثـريةٌ

بالقاعدة مما يُستثنى منها.
: أن كثـرياً من القواعـد الفقهية كان مصدره االسـتقراء، وهو  ثانيـاً
، فال حتصل به غلبـة الظن، وال تطمئن  -يف اجلملـة- اسـتقراءٌ غري تامٍ

إليه النفس.
: أن القواعد الفقهية ثمرةٌ حيصل هبا ضبط جمموعة من الفروع، وال  ثالثاً

عل الثمرة دليالً عىل الفروع التي جاءت لضبط أحكامها. يُعقل أن جتُ
االجتاه الثـاين: االحتجاج بالقاعـدة الفقهية، وجعلهـا دليالً صاحلاً 

لالستنباط والرتجيح.
وهذا االجتاه يُفهم من كالم بعض العلامء، ومنهم:

١. ما ورد عن القرايف أنه يذهب إىل نقض حكم القايض إذا خالف 
(١) املجلة (ص١٢).

. (٢) االستثناء من القواعد الفقهية (ص١١٨-١٢٠) بترصفٍ يسريٍ



٤٣ 

قاعدةً من القواعد السـاملة عن املعارض(١)، وهذا يُشـري إىل أن القرايف 
يـر أن القاعـدة الفقهيـة يف درجة احلجـج القوية التـي يُنقض حكم 

القايض إذا حكم بخالفها، وهي النص واإلمجاع والقياس اجليل.
٢. ما ورد عن ابن عرفة املالكي من أنه يقول بجواز نسبة القول إىل 
املذهب اسـتنباطاً من القاعـدة الفقهية(٢)، مما يدل عـىل أنه ير صحة 
احلكـم اسـتناداً إىل القاعـدة الفقهيـة، فـإنــه إذا جاز نسـبة القول إىل 

املذهب بناءً عىل القاعدة جاز احلكم هبا.
٣. مـا ورد يف كالم السـيوطي يف مقدمـة كتابه (األشـباه والنظائر) 
لع بـه عىل حقائـق الفقه  حيـث وصف فـن األشـباه والنظائر بأنـه يُطّ
قتدر عـىل اإلحلـاق والتخريج، ومعرفة أحكام املسـائل  ومداركـه، ويُ

.(٣) التي ليست بمسطورةٍ
والذي يبدو أن هذا االجتاه مبنيٌ عىل ما يأيت:

، وأما القول بورود  : أن األصل يف القواعد الفقهية أن تكون كليةً أوالً
االسـتثناءات عليها مما يرفع وصف الكلية عنها -عىل التسـليم به- وما 
يرتتـب عليـه من احتـامل كون الفـرع املراد إحلاقـه بحكـم القاعدة من 
مشموالت االسـتثناء، فال يؤثر يف االحتجاج هبا؛ إذ نعلم أن هذا األمر 

مما يرد عىل كل القواعد االستقرائية لكنه ال يُبطل االستدالل هبا(٤).
: أن القاعدة الفقهية مشتملةٌ عىل علة احلكم الوارد فيها، فيكون  ثانياً

(١) انظر: الفروق (٧٥/١، ٧٤).
(٢) مواهب اجلليل (٣٨/١).

(٣) راجع: األشباه والنظائر (ص٣١).
(٤) وقـد ارتـىض شـيخنا الدكتـور عبد الرمحـن الشـعالن ختريج ترجيـح القول بعـدم تأثري 
االسـتثناء يف القاعـدة الفقهية عىل القول بجواز ختصيص العلـة مطلقاً، وأن ذلك ال يعد 

ناقضاً هلا بل تبقى صحيحةً ومعتربةً فيام عدا صورة التخصيص.
. وختصيص العلة هو ختلف احلكم عن العلة مع وجودها ولو يف صورةٍ



 ٤٤

احلكـم هبا حكامً مبنياً عـىل علةٍ، والعلة إذا ثبتـت كان احلكم هبا حكامً 
، فكذلـك احلكم بمقتىض  بالعمـوم، وإذا كان احلكـم بالعمـوم حجـةً
العلة حجـة، ومنه احلكم بالقاعدة الفقهيـة(١)، ويف هذا يقول الغزايل: 
«وكذلـك كل علـةٍ دل الدليل عـىل كوهنا مناطاً للحكـم، فينتظم منها 
قضيةٌ عامةٌ كليةٌ جتري جمر عموم لفظ الشارع، بل أقو؛ ألن عموم 
ضٌ للتخصيـص، والعلة إذا كانت عبارةً عـن مناطٍ كانت  اللفـظ معرّ
جامعةً جلميع أوصافها وقيودها، فلم يتطرق إليها ختصيص؛ إذ يكون 

ختصيصها نقضاً لعمومها»(٢).
وأما ما قيل من أن القواعد الفقهية أغلبيةٌ لوجود املسـتثنيات فيها، 
، وما يقال  فممنوعٌ إطالقه؛ وذلك أن األصل يف القواعد أن تكون كليةً
إنه مسـتثنى من القاعدة جيب النظر فيه فإن كان سـبب القول باستثنائه 
فقدانَـه رشطـاً من رشوط القاعـدة أو قيداً من قيودهـا؛ فإن هذا ليس 
، فتبقى  مسـتثنىً عىل احلقيقة، لكونه غري داخلٍ يف معنى القاعدة أصالً
القاعـدة عـىل كليتها، ويبقى القول باالسـتثناء هنا -عىل التسـليم به- 
شكلياً ال ثمرة له، ويكون دخول املسألة التي هي من هذا القبيل حتت 

حكم القاعدة دخوالً شبهياً صورياً فحسب(٣).
وأما إذا كان سـبب القول باسـتثنائه هو وجود مانعٍ منع من إعطاء 
املسـألة املسـتثناة احلكـم الثابـت يف القاعدة بحيـث يكون االسـتثناء 
حقيقيـاً، فإن هـذا أيضاً ينبغي أن ال يؤثر يف كلية القاعدة؛ ألن القاعدة 
يف وقـت تكوينهـا البد أن تكـون كليةً أي حمكومٌ فيها عـىل مجيع أفراد 
 موضوعهـا، واالسـتثناء لوجود مانـعٍ البد أن يكـون طارئاً يف إحد
(١) هذه الدليل أورده شيخنا الدكتور عبد الرمحن الشعالن يف استدالله عىل حجية القاعدة، 

. راجع: االستثناء من القواعد الفقهية (ص١٠٦، ١٠٧). وهو إيرادٌ حسنٌ
(٢) أساس القياس (ص٤٣، ٤٤).

(٣) انظر: االستثناء من القواعد الفقهية (ص٩٧).



٤٥ 

املسـائل احلادثة من مسـائل القاعـدة، وما كان طارئاً فإنـه ينبغي أن ال 
يؤثر عىل األصل.

وقـد يقال: إن خروج بعض اجلزئيات عـن حكم القاعدة ال يقدح 
يف كليتهـا؛ فإن ختلّف بعض اجلزئيات عن مقتىض الكيل ال خيرجه عن 

.(١) كونه كلياً
إذاً، قد تكون القاعدة كليةً ويرد عليها االسـتثناء، ولكنه االسـتثناء 
الطـارئ الذي مل يوجد من أصـل تكوين القاعـدة، وحينئذٍ فال تالزم 
بني تصور وقوع االسـتثناء من القواعـد الفقهية والقول بكوهنا أغلبيةً 
ال كلية، ولذا فإن االستثناء قد يرد عىل القاعدة وال تنخرم كليتها التي 

انعقدت هلا من أصل نشوئها وتكوينها.
وبـذا يندفـع اإلشـكال الـذي ظهـر يل من ترجيـح شـيخنا الدكتور 
عبد الرمحن الشعالن تأثريَ االستثناء يف كلية القاعدة الفقهية وأهنا تصري 
بذلـك أغلبية ال كلية(٢)، من جهة أن القواعد التي ورد عليها االسـتثناء 
تصري حمكوماً فيها عىل أكثر فروعها ال عىل كل فروعها من حيث الواقع، 

. وأن ما كان كذلك فإنه ال يوصف بأنه كيلٌ بل يوصف بأنه أكثريٌ
وأما ما قيل من أن كثرياً من القواعد الفقهية كان مصدره االستقراء 
غـري التـام، فإن هـذا ال يمنع من إطـالق وصف الكليـة عليها كام هو 

معلومٌ من كالم كثري ٍمن العلامء عن موضوع االستقراء.
عل الثمرة  وأمـا ما قيـل من أن القواعد الفقهية ثمرةٌ للفـروع فال جتُ
دليالً عليها، فال يصح؛ ألن الفروع التي يُستدل بالقاعدة الفقهية عليها 

نبطت منها القاعدة. هي الفروع احلادثة ال الفروع التي استُ
(١) انظر: املوافقات (٥٣/٢)، وقاعدة اليقني ال يزول بالشك (ص٢٣٦).

(٢) انظر: االستثناء من القواعد الفقهية (ص١٠٣).



 ٤٦

والـذي يبدو يف موضـوع حجية القواعد الفقهيـة أن األمر ال يزال 
ٍ يف  حمـل نظرٍ عند الكثريين بحيث إنه يصعب اجلزم برتجيح قولٍ معنيّ

، وهي: هذا املقام، إال أن هنا أربعة أمورٍ تكاد أن تكون حمل اتفاقٍ
األمر األول: إذا كانت القاعدة مستندةً إىل نصٍ رشعيٍّ من الكتاب 
، ولكن ليس لكوهنا قاعدةً فقهيةً  أو السنة أو اإلمجاع فإهنا تكون حجةً

بل العتامدها عىل الدليل النقيل.
األمر الثاين: إذا كانت القاعدة الفقهية ذات شقٍ أصويل فإهنا تكون 

حجةً الستنادها إىل املرجعية األصولية يف االحتجاج.
األمر الثالث: أن القاعدة الفقهية تكون حجةً يُستأنس هبا مع النص 

الرشعي يف احلكم عىل الوقائع اجلديدة؛ قياساً عىل املسائل املدونة.
دم الدليل  األمـر الرابع: أن القاعـدة الفقهية تكون حجةً فيـام إذا عُ
النقيل عىل الواقعة، لكن برشط أن تكون القاعدة حمل وفاق، وليسـت 
مـن قواعـد اخلـالف، وأن يكون املسـتدل هبا فقيهـاً متمكنـاً عارفاً بام 

يدخل حتت القاعدة مما هو من مشموالهتا.
وإذا تقرر ما سلف فإنه جيدر أن نقف لننجز ما وعدنا بالوقوف عنده يف 
آخـر املبحث الثاين فيام يتعلق بأمر العالقة بني القواعد الفقهية واألحكام 

الفقهية، تلك العالقة التي كان هلا أثرٌ بارزٌ يف حجية القاعدة الفقهية.
وإذا كنا قد أرشنا إىل أنه جيب أن ال تؤثر هذه العالقة يف رفض حجية 
القاعدة الفقهية من جهة أن الفروع التي يُستدل بالقاعدة الفقهية عليها 
نبطت منها القاعدة، فال يستقيم  هي الفروع احلادثة ال الفروع التي استُ
االحتجـاج عىل نفي حجية القاعدة الفقهية بـأن القواعد الفقهية ثمرةٌ 
عل الثمرة دليالً عليها، فإننا جيـب أن نتأمل حقيقة هذا  للفـروع فـال جتُ
التأثري املتبادل يف هذه العالقة، لتجلية الواقع ووضع األمر يف نصابه يف 

أذهان ذوي االجتاه إىل جمال البحث يف التقعيد الفقهي.



٤٧ 

وحيـث كان مـن الواضـح اجلـيل أن احلاجـة إىل التقعيـد الفقهـي 
إنـام جـاءت متأخرةً بعـد اسـتقرار املذاهـب الفقهية، ومتايـز أصوهلا، 
واجتاهاهتا البحثية يف أحكام النوازل، فإنه جيدر بنا الوقوف عند دواعي 
هذه احلاجة، حيث يفيد اسـتيضاح ذلك يف جتلية الغرض الذي سـعى 

العلامء إىل حتقيقه من خالل التقعيد الفقهي.
وعنـد تأمـل تلك األحـوال يربز لنا أمـران جليان سـامها يف ظهور 

التقعيد الفقهي:
أوهلـام: تقريب أحـكام الفقـه للمتلقـني، من خالل ضبـط األمور 
، فيسهل بذلك حفظ الفروع،  املنترشة املتعددة، ونظمها يف سلكٍ واحدٍ

ويستغنى عن حفظ أكثر اجلزئيات.
ثانيهام: الوصول إىل حكمٍ كيلٍّ بطريق استقراء وتتبع أكثر اجلزئيات 
املتشـاهبة من الفروع الفقهية، فيكون ذلك احلكم الكيل مناطاً تتعلق به 
أحكام اجلزئيات املسـتجدة، ويسـتغنى هبذا احلكم الكيل عن الرجوع 

إىل اجلزئيات إلحلاق نظائرها هبا بعد ذلك.
فأي هذين األمرين كان هدفاً لظهور التقعيد الفقهي؟

إن العناية بتحديد اهلدف الرئيس من ظهور التقعيد الفقهي يساعد 
بصورةٍ مبارشةٍ يف إدراك توجه العلامء املتقدمني يف موضوع االحتجاج 
بالقاعدة الفقهية، وذلك أنه إذا كان اهلدف الرئيس هو األمر األول هنا 
فال تعدو القاعدة الفقهية أن تكون ضابطاً يستعان به يف تقييد الشوارد 

وتقريب كل متباعدٍ فحسب، دون أن يكون هلا تأثريٌ يف االحتجاج.
وأمـا إن كان اهلدف الرئيس هو األمر الثـاين من األمرين املتقدمني 
صف بأنه قاعدةٌ فقهية يكون حينئـذٍ حمالً للحجية مطلقاً  فـإن كل مـا وُ
أو عىل سـبيل التفصيل؛ إذ إن االسـتقراء حجةٌ يسـتند إليها يف تكوين 

القوانني العامة واألحكام املطلقة التي هي من سامت أدلة الرشع.



 ٤٨

والـذي يبـدو أن لكلٍ من اهلدفـني نصيبٌ يف جمـال التقعيد الفقهي 
لـد املتقدمـني، إما من خـالل توجهاهتم يف اجلمع والتأليف بشـكلٍ 
نـوا بجمعها وتدوينها  ، وإما يف تفريقهـم بني مجلة القواعد التي عُ عـامٍ

بشكلٍ أخص من ذلك.
ولـذا مل يُوجهـوا عنايتهم إىل الـكالم عن أمر احلجيـة، بل توجهوا 
إىل حتقيـق ثمـرة ذينك اهلدفـني، لوضوح الغاية من ذلـك عندهم، مع 
هنا النص أو  متايـز القواعد لدهيم بـني أن تكون قواعد أصلية كليـة كوّ
اتفاق الكافة من الفقهاء عىل حكم موضوعها فتكون حجةً باسـتنادها 
إىل مصـدر تكوينهـا، وبـني أن تكـون قواعـد تابعـة، يدخـل اخلالف 

. موضوعها، فال تعدو أن متثل وجهة نظرٍ مذهبيةٍ
وهذا بخالف املتأخريـن -وأخص املعارصين- ممن أولوا عنايتهم 
اتِ أقالمهم يف  بأمـر التقعيـد الفقهـي، فقد تـردد عىل ألسـنتهم وجـرّ
مواقف متعددةٍ سؤالٌ وقفوا من جوابه موقف املتحري يف أحيان كثرية، 
؟ وقد أرادوا أن يبحثوا عن جوابٍ  مضمونه: هل القاعدة الفقهية حجةٌ
إمجـايلٍ مطلقٍ غري قابل للتفصيـل والتقييد يتضح به موقف اخلائض يف 

هذا الفن قبل موضع قدمه.
ويف نظـري أن اهلدف األهم للتقعيـد الفقهي ينصب يف جمال ضبط 
أحـكام الفقه، وتقريبها للدارسـني، وهي الغاية األسـمى التي سـعى 
إىل حتقيقها أصحاب السـبق يف مجع القواعد الفقهية وتدوينها بحسب 
تأمل أحواهلم يف التأليف يف هذا الفن، حيث كثر يف مقدمات مؤلفاهتم 
، وهو واقـع منهجهم يف ترتيـب القواعد؛  ذكـر ذلـك ترصحياً أو إيـامءً
فإهنـم حينام قدمـوا القواعد اخلمـس الكرب، ومـا أوردوه بعدها من 
 قواعـد كليـة قد كانوا ينظـرون إىل علة ذلك الرتتيـب املتمثلة يف مد
اسـتيعاب القاعـدة ألحكام الفقه، ومقـدار ما يرجع إليهـا من أبواب 
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الفقـه، ومل يلتفتـوا يف ذلك إىل احلجية أو مبناها من اسـتنادٍ إىل نصٍ أو 
اتفاقٍ ونحومها، ولو الحظنا -عىل سبيل املثال- ما عنون به السيوطي 
ح بأن علة ذلك النظر  كالمه عن القواعد اخلمس الكرب لوجدناه يرصّ
إىل مقـدار ما تسـتوعبه تلك القواعد من أحكام حيـث قال: «الكتاب 
األول: يف رشح القواعد اخلمس التي ذكر األصحاب أن مجيع مسـائل 

الفقه ترجع إليها»(١).
ولـذا فإن جيب عىل الباحثني يف جمال التقعيد الفقهي من املعارصين 
أن يلحظوا تلك الغاية التي سـعى املتقدمون إىل حتقيقها يف أمر التقعيد 
الفقهـي، فال يتجـاوز هبا ذلك اهلدف، فيضطـرب الفكر وخيتل اجلهد 

وينرصف البحث يف هذا الفن إىل غري مساره.
ويبقى بعد هذا أن نقف فنسـتبني مبدأ التأثـري بني التقعيد والتفريع 
الفقهيـني؛ حيـث إن مـن املتقـرر أن نشـأة التقعيد الفقهـي قد جاءت 
متأخرةً عن أحكام الفروع، وقد تبينا أن التقعيد الفقهي قد جاء أصالةً 
لضبط تلك األحكام املتناثرة، وهذا يعني أن أحكام الفروع قد ملكت 
مبـدأ التأثري، فهل يعني هذا أنه ال يصح القول بعد ذلك بتأثري التقعيد 

الفقهي يف أحكام الفقه واختالف الفقهاء؟
إن الـذي يظهـر يل يف هذا املقـام أنه البد من التفصيـل يف اجلواب؛ 
فال يصح القول بتأثري التقعيد الفقهي يف أحكام الفقه إن كان املقصود 
بأحـكام الفقـه تلك األحكام التي دوهنا الفقهاء قبل نشـوء احلاجة إىل 
التقعيـد الفقهي وهـي املرحلة التي تقدمت عىل مرحلـة العناية بجمع 

القواعد الفقهية وتدوينها، وهي مرحلةٌ يطول زماهنا.
وإن كان املقصـود بأحكام الفقه ما اسـتجد من أحكام النوازل بعد 
استقرار التأليف يف القواعد الفقهية ومتايز أنواعها، فإنه يمكن أن يقال 

(١) األشباه والنظائر (ص٣٥).
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بـأن للتقعيد الفقهي أثراً يف أحكام تلـك النوازل يف حال حاجة الفقيه 
إىل االستناد إليها، والتعليل هبا.

وبنـاءً عليـه فـإين أقف موقـف املتحفظ عىل مضمـون ما ورد يف 
الشـق الثـاين يف عنـوان كتـاب: (نظرية التقعيـد الفقهـي وأثرها يف 
اختـالف الفقهاء) للدكتور حممد الروكـي؛ إذ ال يصح القول بتأثري 
التقعيـد الفقهي يف اختـالف الفقهاء بإطالق، مالحظـةً للعلة التي 
أرشنـا إليهـا آنفاً، حتى إن الدكتـور حممد الروكي قد تردد يف نسـبة 
اختـالف الفقهـاء إىل هـذا السـبب، وقال: «فمـن ثـمّ كان التقعيد 
الفقهي من أسـباب اختـالف الفقهاء، لكنه ليس سـبباً بذاته، وإنام 
هو مسـبَّبٌ عن أسـباب االختـالف املعروفة التي ذكرنـا أهنا ترتبط 

باألحكام اجلزئية»(١).
وقـد كان مسـتند الدكتـور حممد الروكـي الذي اتكأ عليه يف نسـبة 
اختـالف الفقهاء إىل تأثـري التقعيد الفقهي متمثـالً يف أن الفقهاء حينام 
أرادوا تقعيد القواعد رجعـوا إىل املصادر الرشعية، منقوهلا ومعقوهلا، 
وتكمـن يف هـذه املصـادر ويف االسـتنباط منها أسـباب االختالف يف 
األحـكام اجلزئيـة، وقد كان هـذا التقعيد عرضةً لالختـالف بناءً عىل 
األسباب نفسها التي اختلف الفقهاء بسببها يف األحكام اجلزئية، وبناءً 
عليـه كان االختالف يف تقعيـد القواعد مفضياً إىل وقوع االختالف يف 

فروعها(٢).
وهـذا املسـتند حمل تسـليمٍ عنـدي فيام لـو كان املراد بتأثـري التقعيد 
الفقهي فيام استجد من أحكام النوازل فحسب، وأما فيام صدر متقدماً 
مـن أحكام احلـوادث عىل زمان نشـأة التقعيـد الفقهي بـل عىل وقوع 

(١) نظرية التقعيد الفقهي (ص٢٤٧).
(٢) انظر: املرجع السابق.
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احلاجـة إليـه -وهو األكثر وقوعاً يف جمـال التفريع- فال يصح أن يقال 
بأن للتقعيد أثراً يف االختالف بني الفقهاء يف أحكامه؛ إذ ال يتقدم األثر 

عىل املؤثر.
وما يُفـرتض أن يكون مؤثراً من القواعد -يف الظاهر- يف اختالف 
الفقهـاء مما مثّـل به الدكتور حممد الروكي كقاعـدة: (الرخص ال تناط 
)(١)، ليس يف واقعـه كذلك، بل إن  باملعـايص)، وقاعـدة: (التابع تابـعٌ
اختالف الفقهاء يف األحكام املندرجة حتت هاتني القاعدتني قد كانت 
لـه أسـبابه التي ترجع إىل مسـائل أصـول الفقه كام قرر ذلـك الدكتور 
حممد الروكي نفسه، ثم جاءت صياغة هاتني القاعدتني لضبط الفروع 
الفقهية التي استقر رأي الفقهاء كلهم أو أكثرهم عىل رأيٍ معنيٍ حيال 

مشموالت هاتني القاعدتني.
ومما يؤكـد نقض ما توجه إليه الدكتور حممد الروكي يف عدِّ التقعيد 
لتمـس من صنيع الدكتور  الفقهـي سـبباً مؤثراً يف اختالف الفقهاء ما يُ
نفسـه؛ فقـد عاد يف مبحثٍ تالٍ إىل الكالم عـن دور اخلالف الفقهي يف 
تقعيـد القواعـد الفقهية، حيث ذكر أنـه بعد وصول الفقـه إىل مرحلة 
النضج واالكتامل يف التصنيف الفقهي والتأليف فيه وتأسيس املذاهب 
الفقهية اسـتوعبت هذه املرحلة اختالفات الفقهاء ووجهات أنظارهم 
املتعددة تبعاً لتعدد مناهج االسـتنباط وأصـول االجتهاد، وقد دفعت 
هذه الثروة الفقهية الفقهاء إىل تنشيط حركةٍ فقهيةٍ تعترب أبرز مظهرٍ من 
مظاهـر نضج الفقه واكتاملـه يف هذه املرحلة، تلك هـي حركة التقعيد 
الفقهـي، فلم تزدهر القواعد الفقهية، ويكثر االهتامم بامدهتا إال يف ظل 

اخلالف الفقهي(٢).
(١) انظر:املرجع السابق (ص٢٤٨، ٢٤٩).

(٢) انظر: املرجع السابق (ص٢٥٣).
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وإذا كانت عىل هذه االلتفاتة من الدكتور الروكي نورها وضياؤها، 
فإهنـا يف الوقت نفسـه تنقض ما أسـس له يف عدِّ التقعيد الفقهي سـبباً 
يف اختـالف الفقهاء مطلقاً؛ إذ كيف تنشـط حركة التقعيد الفقهي بعد 
نضـج الفقه واكتاملـه، ويكثر االهتامم بامدهتا يف ظـل اخلالف الفقهي، 

وتكون هذه احلركة سبباً متأخراً عن أثره!!
املطلب الثاين

يف إشكال االحتجاج بالضابط الفقهي
إذا تقـرر معنـا آنفاً ما يتعلق بأثر القاعـدة الفقهية يف االحتجاج، فام 

بالُ الضوابط الفقهية؟
مل أجـد من تطـرق إىل ذلك من أعالم التقعيـد الفقهي من املتقدمني 
واملعارصين سـو ما قـرره شـيخنا الدكتور عبد الرمحن الشـعالن يف 
هذا الشأن، حيث ير رضورة التفصيل يف شأن االحتجاج بالضوابط 
د هلذا التفصيل بأن الغالب يف الضابط أن يتضمن ضبط  الفقهيـة، ويُمهّ
الصور املندرجة فيه بنوعٍ من أنواع الضبط من غري نظرٍ يف مأخذها، أي 
علة احلكم فيها، فالضابط ال يشتمل عىل علة احلكم(١)، ولذا يُلحظ عىل 
الضوابط كثرة املستثنيات منها، حتى إن الناظر ليلحظ أن ذكر االستثناء 
يـكاد أن يكون مالزمـاً لذكر الضوابط، وكثرياً ما نر أن بعض العلامء 
نْ مسـتثنياتٍ يف أحـد الضوابط فيزيد عليه  نْ سـبقه مِ يأيت إىل ما ذكره مَ
نْ يأيت بعده، وهكذا، وبسبب ذلك قد  مسـتثنياتٍ أخر، ثم قد يزيد مَ
يظن الناظر يف مسألةٍ ما أهنا داخلةٌ يف الضابط، وهي يف احلقيقة خارجةٌ 
(١) أشـار ابن السـبكي إىل أن ما انتظم صوراً متشاهبةً من بابٍ فقهيٍ وكان املقصود من ذكره 
ك، وإال فإن كان القصد  رَ ـدْ القدر املشـرتك الذي به اشـرتكت الصور يف احلكم فهو الـمُ
ضبـط تلـك الصور بنوعٍ من أنـواع الضبط من غري نظرٍ يف مأخذها فهـو الضابط. انظر: 

األشباه والنظائر (١١/١). 
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عنه، ومن ثمّ ال يصح خترجيها هلذا السـبب، فعدم حجية الضابط تعود 
إىل خلوه من املعنى اجلامع، وهو العلة، ثم كثرة املستثنيات منه.

وبناءً عليه ير شـيخنا أن الضوابط خيتلف حكم االعتامد عليها يف 
د؛ فإن كان حميطاً باملسـتثنيات منها، وعلم  الفتو حسـب حـال املعتمِ
أن املسـألة التي عنده ليسـت من املسـتثنيات جاز له أن يأخذ حكمها 
ـد عـىل الضابط قليـل االطالع عىل  مـن الضابـط، وأمـا إن كان املعتمِ
املستثنيات؛ فإنه ال يصح له االعتامد عليه يف أخذ احلكم، ولذا فإن من 

الفروق بني القاعدة الفقهية والضابط الفقهي:
: أن القاعـدة تشـتمل عـىل علـة احلكم الـوارد فيهـا، بخالف  أوالً

الضابط.
بخـالف  الغالـب  يف  قليلـةٌ  القواعـد  مـن  املسـتثنيات  أن   : ثانيـاً

الضوابط.
، وال يتحقق هذا  : أن املسـتثنيات من القواعد هلا أسـبابٌ حمددةٌ ثالثاً

يف الضوابط(١).
والـذي أراه يف شـأن حجيـة الضوابـط الفقهيـة أهنـا ال ختـرج عن 
كر من أن  موضـوع حجية القواعد الفقهية فيام سـلف تفصيله، ومـا ذُ
الضوابـط ال تشـتمل عىل علة احلكم يف غالب أمرهـا، ولذا كثر ورود 

مه. االستثناءات عليها، فال أسلّ
فأمـا املنع مـن عدم اشـتامل الضوابط عىل علل األحـكام يف غالب 
أمرها؛ فألن املقام حيتاج إىل االسـتقراء التام للضوابط الفقهية للحكم 

بذلك، وهذا أمرٌ يعرس دركه لعرس حرص الضوابط الفقهية.
وإن سلمنا بإمكان ذلك مع عرسه فإن كثرة املستثنيات من الضوابط 

(١) انظر: االستثناء من القواعد الفقهية (ص١٢٢-١٢٤).
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دليلٌ عىل اشتامهلا عىل علة احلكم؛ إذ كيف يسوغ الجتهادٍ ما أن يستثني 
فرعـاً من أصـلٍ مع عدم عقـل املعنى الـذي ألجله وقع االسـتثناء؟! 
 ، وهذا يلزم منه -يف الغالب- عقل املعنى يف األصل املسـتثنى منه أوالً
وجيري هذا يف القواعد كام جيري يف الضوابط، بل كيف يسوغ أن نقول 
إن الضوابط ال تشـتمل عىل علة احلكم مـع أن موضوعها يدور حول 

! احلكم الرشعي، وأكثر أحكام الرشيعة معللٌ كام هو معلومٌ
ونحـن إذا تأملنا مجلةً من الضوابط التي وقع االسـتثناء منها، نجد 
أنـه ال يعـرس االطالع عىل علـة احلكم الـوارد فيها نصاً أو اسـتنباطاً، 
وسـنرضب لذلـك بعض األمثلة من خالل مـا أورد البكري يف كتابه: 
(االعتنـاء يف الفـرق واالسـتثناء)، وهـو أوسـع الكتـب التـي مجعت 

الضوابط ومستثنياهتا:
املثـال األول: قولـه: «البيـعُ بـرشطٍ باطـلٌ للنهـي عنـه... إال يف 
مسـائل...»(١)، وهـذا قـد ورد الترصيح فيه بعلة احلكـم، وهي ورود 

م(٢). النص املحرِّ
(١) االعتناء يف الفرق واالستثناء (٤٤٥/١).

. أخرجه الطرباين يف املعجم األوسـط عن عمرو بن  (٢) وهـو هنـي النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن بيعٍ ورشطٍ
شعيب عن أبيه عن جده (٦٦/١٠)، وأخرجه احلاكم يف معرفة علوم احلديث من طريق 
أيب حنيفـة عن عمرو بن شـعيب عن أبيه عـن جده (٣٠٤/١)، وانظر مسـند أيب حنيفة 
». سلسلة األحاديث الضعيفة (٧٠٣/١)،  (٣٤٩/١). وقال عنه األلباين: «ضعيفٌ جداً
، واستغربه النووي، وقد رواه ابن  إال أن ابن حجرٍ قد قال: «بيّض له الرافعي يف التذنِيبِ
حزمٍ يف املحىل، واخلطايب يف املعامل، والطرباين يف األوسط، واحلاكم يف علوم احلديث من 
، عن عبد الوارث بن سـعيد، عـن أَيب حنيفة، عن عمرو  طريـق حممد بن سـليامن الذهيلِ
، عن أَبيه، عن جده به يف قصةٍ طويلةٍ مشـهورةٍ، ورويناه يف اجلزء الثالث من  ابن شـعيبٍ

. مشيخة بغداد للدمياطي، ونقل فيه عن ابن أَيب الفوارس أَنه قال: غريبٌ
ورواه أَصحـاب السـنن إال ابـن ماجـه، وابـن حبـان، واحلاكـم من حديـث: عمرو بن 
]» التلخيص  ، وال رشطان يف بيعٍ شـعيب، عن أَبيه، عن جده بلفظ: [ال حيل سـلفٌ وبيعٌ

احلبري (٣٦١/٣).
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املثـال الثاين: قوله: «احتـكار األقوات حرامٌ إال يف مسـائل...»(١)، 
ر،  وهـذا يمكن اسـتنباط املعنى الذي من أجلـه ورد النص بذم املحتكِ

وهو حبس الطعام واإلرضار باملحتاجني إليه يف وقت الغالء(٢).
يف  إال  الصغـري  عقـار  بيـع  للـويل  «ليـس  قولـه:  الثالـث:  املثـال 
، وهو  مسألتني...»(٣)، فإن املعنى الذي من أجله ثبت احلكم هنا ظاهرٌ

دفع الرضر عن الصبي.
املثال الرابع: قوله: «ال يصح التوكيل يف جمهول إال يف مسألتني...»(٤)، 
واملعنـى هنا ظاهرٌ أيضاً، وهو مـا يرتتب عىل ذلك من الغرر والرضر، 

وعدم نفاذ الترصفات عىل الوجه الصحيح.
ولـذا؛ فـإن ما قيـل فيام تقـدم من أن لـكل قاعدة رشوطـاً جيب أن 
تتحقق، وموانع جيب أن تنتفي، وأن ما يُذكر من أنه مسـتثنىً منها، إنام 
جد به مـا يمنع من إحلاقه  هـو يف الواقـع إما فاقدٌ لـرشط القاعدة، أو وُ

. بحكمها، فإنه ينطبق عىل الضوابط الفقهية أيضاً
وعىل أقل األحوال يف هذا املقام فإن القول بأن الغالب عدم اشتامل 

الضوابط عىل علل األحكام ليس بأوىل من عكسه.
وإذا تقرر هذا؛ فكيف السـبيل إىل اخلروج من اإلشـكال الوارد يف 
كثرة إيراد العلامء للمستثنيات من الضوابط، حتى إن الناظر ليلحظ أن 

ذكر االستثناء يكاد أن يكون مالزماً لذكر الضوابط؟
(١) االعتناء يف الفرق واالستثناء (٤٥٦/١).

(٢) االحتـكار هو: رشاء الطعـام يف وقت الغالء، وعدم تركه للضعفاء، وحبسـه لبيعه بأكثر 
ر هو  عند اشـتداد احلاجة. انظـر: املغني (٣١٦/٦، ٣١٧). والنص الـوارد يف ذم املحتكِ
». أخرجه مسـلمٌ يف صحيحه يف كتاب املسـاقاة، باب  قوله ملسو هيلع هللا ىلص: «من احتكر فهو خاطئٌ

حتريم االحتكار (١٢٢٧/٣).
(٣) االعتناء يف الفرق واالستثناء (٥٤٠/١).
(٤) االعتناء يف الفرق واالستثناء (٥٩٢/٢).
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وللجواب عنه نقول: إن هذه املستثنيات خارجةٌ عن حقيقة الضابط، 
إمـا لفقدها رشطـه، أو وجود ما يمنع من إحلاقها بحكمه، ومن خالل 
تتبـع الصـور التي أورد العلـامءُ الضوابـطَ فيها بصيغة االسـتثناء فإننا 
نلحظ أن املقصد األسـاس هلم يف إيرادها هبـذه الصيغة هو بيان وقوع 
توهـم دخوله يف  الفـرق بني ما ينـدرج حتت صـورة الضابط، وما قد يُ
حكمـه الجتامعه معـه يف الصورة، ولذا فغاية االسـتثناء يف هذه احلالة 

التفريق بني أفرادٍ دخلت حتت الضابط وأفرادٍ خرجت عنه.
وأمـا أن الضوابـط خيتلف حكـم االعتامد عليها يف الفتو حسـب 
ـد -وفـق ما تقـدم-؛ فإن هذا جيـب أن يتحقق بشـأن من  حـال املعتمِ

يعتمد عىل القواعد يف الفتو بال فرقٍ بينهام.
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اخلامتة

يف خامتـة هذا البحث أود أن أعرض جلملة من النتائج والتوصيات 
وفق اآليت:

: أن مقدمـات التقعيـد الفقهـي املتضمنـة للحقيقـة والنشـأة  أوالً
واالحتجـاج والصياغـة ال تـزال بحاجـةٍ إىل توجـه ذوي العناية هبذا 
الفن إىل الكشـف عـن أرسارها، والغـوص يف تفاصيلها، مع رضورة 
مالحظة واقع النشـأة من حيث أسـباهبا وتفاصيل املراحل التي مرَّ هبا 

التقعيد الفقهي، لتكون النتائج يقينيةً أو مقاربةً لليقني.
: أن العالقة بني التقعيد الفقهي والتقعيد األصويل من املسـائل  ثانياً
التـي ال تزال بحاجةٍ ماسـةٍ إىل مزيـد البحث والدراسـة، وخاصةً فيام 
عى من تأثري منهج احلنفية يف أصول الفقه يف ظهور التقعيد  يمكن أن يُدّ

الفقهي وبروزه.
: أنه جيب عىل املعارصين من أصحاب العناية بجمع القواعد  ثالثـاً
والضوابط الفقهية أن يستبينوا احلدود الفاصلة بني القواعد واألحكام 
عـىل وجـه اخلصـوص، فـإن مـن املالحـظ أن هنـاك خلطـاً واضحاً 
بينهـام لـد أولئك، ولـذا فإن مـن الـرضورة أن يتواصـل القائمون 
عـىل مؤسسـات البحث العلمي مـن أجل صياغة منهـج بحثي يضع 
الضوابط واألسـس التـي يمكن من خالهلا ممارسـة التقعيـد الفقهي 

بمفهومه الصحيح.
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: أن من إحسـان القائمـني عىل الكليات الرشعيـة أن رأوا أن  رابعـاً
يكون انتسـاب القواعد الفقهية يف التنظيم العلمي والبحثي إىل أقسـام 
الدراسـات األصوليـة ال إىل الفقـه الفرعـي، ملا رأيناه مـن تداخلٍ بني 
علمـي أصول الفقه والقواعـد الفقهية وتبـادلٍ يف التأثري، عىل نحوٍ ال 

نراه يف علم الفقه الذي هو ثمرةٌ للتقعيد األصويل والفقهي.
واهللا تعاىل أعلم.

تم بحمد اهللا تعاىل
وصىل اهللا عىل نبينا حممدٍ وعىل آله وصحبه وسلم
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