Al-Safiir

Vol.2 No.1 2018

لغة أساس الش يء وفي اصطالح الفقهاء هى الحكم الكلي أو ألاكثري

The language of the basis of the thing and in the
terminology of the jurists is the total or major
ruling
Kainat1

Abstract
Language is a communication tool used by everyone in their daily
life as a means to convey information and arguments to others. In
this case, the language cannot be separated from culture because
language represent its nation and has close relation to the attitude or
behavior of groups of speakers of the languages. The role of
language as a tool to express culture reality can be seen from: 1)
Language is part of culture, 2) Even the language and the culture is
in different, but have a very close relationship, 3) Language is
strongly influenced by culture, and 4) Language significantly
influence culture and way of thinking of people living within. In the
communication, language used by people is influence their culture
or vice versa.
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القاعدة:
لغت أطاض الش يء وفي اصؼالح الفقهاء هى الحنم النلي أو ألالثري الري ًساد به مػسفت
حنم الجصئياث .الؼسٍقت إلاػسفت حنم الجصئياث ،والؼسٍقت إلاػسفت حنم الجصئياث مً القاغدة
الهليت هي لما ًلي :قاغدة (القدًم غلى قدمه) الهليت مثال وحصئيتها إن ػسٍق داز شٍد قدًمت
فيظخذسج مً القاغدة الػمىميت أهه ما دامذ ػسٍق داز شٍد قدًمت ًجب أن جبقى غلى قدمها ألن
() 1
القدًم ًبقى غلى حاله القدًم وهلم حسا.
مؼ لالم أهل الػلم فيها ،ظهس ،وهللا حػالى أغلم ،حػسٍف القاغدة الفقهيت بؤنها :قظيت فقهيت
مليت ،حصئياتها قظاًا فقهيت ال مً باب ،حيث طلم مً اإلاآدر التي ذلسث في الخػسٍفاث الظابقت،
مؼ ادخصاز ألفاظه ،باإلطافت إلى جصدًسه الخػسٍف بلفظ قظيت وهى أشمل مػنى مً الحنم،
ً
وأظهس مً ألامس ،إذ القظيت جهىن اطما للحنم واإلاحهىم غليه ،واإلاحهىم فيه ،لما أن لفظ
القظيت جؼلق غلى القاغدة ،و(فقهيت) ألن النالم غلى قىاغد الفقه إلدساج ما طىاها مً قىاغد
الػلىم ألادسي ،واإلاقصىد بالفقه هى ألاحهام الػمليت لما اصؼلح غلى قصسه غلى ذلو،
و(حصئياتها قظاًا فقهيت) ألن هره حقيقت القاغدة إذ ما ال فسوع لها ليظذ بقاغدة ولى ماهذ
قظيت مليت ،ومل فسع مً فسوغها هى قظيت .و(ال مً باب) إدساج للظابؽ الفقهي حيث جذخص
فسوغه بباب مػين.

والفقه غلى ما زوي غً أبي حىيفت زحمه هللا :مػسفت الىفع ما لها وما غليها قاى" :دالق
اليظم" إذ ال بد مً وحىد الىفع لخػسف ما شسع لها مثل الػقىد وما شسع غليها مثل الىاحباث
()2
والخالق ههىا بمػنى ؤلاًجاد واليظمت ؤلاوظان لرا في الصحاح.

تعريف القاعدة عند الفقهاء:
قال الجرجاني :القاغدة هي :قظيت مليت مىؼبقت غلى حميؼ حصئياتها ( .)3ألن الهليت هي
ً
ً
الحنم غلى حميؼ ألافساد فسدا فسدا أي الحنم غلى مل حصء مً أحصاء القاغدة فال ًذسج غً
القاغدة أدوى ش يء ،أما النلي فهى الحنم غلى اإلاجمىع.
مؼ لالم أهل الػلم فيها ،ظهس ،وهللا حػالى أغلم ،حػسٍف القاغدة الفقهيت بؤنها :قظيت فقهيت
مليت ،حصئياتها قظاًا فقهيت ال مً باب ،حيث طلم مً اإلاآدر التي ذلسث في الخػسٍفاث الظابقت،
مؼ ادخصاز ألفاظه ،باإلطافت إلى جصدًسه الخػسٍف بلفظ قظيت وهى أشمل مػنى مً الحنم،
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ً
وأظهس مً ألامس ،إذ القظيت جهىن اطما للحنم واإلاحهىم غليه ،واإلاحهىم فيه ،لما أن لفظ
القظيت جؼلق غلى القاغدة ،و(فقهيت) ألن النالم غلى قىاغد الفقه إلدساج ما طىاها مً قىاغد
الػلىم ألادسي ،واإلاقصىد بالفقه هى ألاحهام الػمليت لما اصؼلح غلى قصسه غلى ذلو،
و(حصئياتها قظاًا فقهيت) ألن هره حقيقت القاغدة إذ ما ال فسوع لها ليظذ بقاغدة ولى ماهذ
قظيت مليت ،ومل فسع مً فسوغها هى قظيت .و(ال مً باب) إدساج للظابؽ الفقهي حيث جذخص
فسوغه بباب مػين.
واإلاػنى " قظيت مليت جىؼبق غلى حميؼ حصئياتها" .مثل قىلهم الهل ألبر مً الجصء .وٍسادفها
في هرا اإلاػنى الظابؽ لقىلهم مل أذون ولىد ومل صمىخ بيىض .وٍذخلف حػسٍف القاغدة
اصؼالحا بحظب ما جظاف وجيظب إليه ،فهىاك القاغدة ألاصىليت ،وهىاك القاغدة الىحىٍت،
()4
وهىاك القاغدة الفقهيت والظابؽ الفقهي .لما ذلسه مصؼفى شحيلي في "الفقه ؤلاطالمي وأدلخه"
قىل أبي سعيد الخادمي" :حنم ًىؼبق غلى حميؼ حصئياجه ُليخػسف به أحهام الجصئياث "
()5

وعرفها ابن السبكي :في ألاشباه والىظائس بقىله)) :ألامس النلي الري ًىؼبق غليه حصئياث
() 6
لثيرة ًفهم أحهامها منها(.
عرفها املقري بقىله« :مل للي هى أدص مً ألاصىى وطائس اإلاػاوي الػقليت الػامت ،وأغم
مً الػقىد ،وحملت الظىابؽ الفقهيت الخاصت».
وعرفها العالمة التفتازاني :في الخلىٍح بؤنها( :حنم للي ًىؼبق غلى حصئياجه ليخػسف
( )7
أحهامها مىه).

ّ
ّ
الظ ّيد ّ
قاى ّ
الظىدي زحمه هللا حػالى :وحه مىهه جفصيال أهه غلم به ّأن ألامس النلي
ّ
ّ
اإلارمىز ّأوال أزٍد به القظيت الهليت ال اإلافهىم النلي ،ماإلوظان مثال وإن ذهب إليه
بػع القاصسًٍ.
ّ
وغلم أًظا ّأن اإلاساد بالجصئياث ليع حصئياث ذلو ألامس النلي لما ًدبادز إليه
الىهم ،إذ ليع للقظيت حصئياث جحمل هي غليها فظال غً أن ًهىن لها أحهام ّ
ًخػسف
منها ،بل اإلاساد حصئياث مىطىع جلو القظيتّ ،
فئن لها أحهاما ّ
جخػسف منها ،فذسحذ
الشسػياث ،إذ ليع لها مىطىع.
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فقال الحمىي :حنم ألثري ًىؼبق غلى ألثر حصئياجه لخػسف أحهامها مىه.
وغيرها مً الخػسٍفاث اإلاخقازبت والتي ماهذ مخحدة وإن ادخلفذ غبازاتها حيث جفيد حميػها أن
القاغدة هي حنم أو أمس للي أو قظيت مليت جفهم منها أحهام الجصئياث التي جىدزج جحذ مىطىغها
وجىؼبق غليها.
ومً هظس أن القاغدة الفقهيت قظيت أغلبيت هظسا إلاا ٌظدثنى منها غسفها بؤنها :حنم ألثري ال للي
ًىؼبق غلى ألثر حصئياجه لخػسف أحهامها مىه.

ويالحظ على هذه التعريفات عدة مالحظات منها:
ً
أوال :نقد عام:
اغخبر بػظهم القاغدة مليت والبػع آلادس أغلبيت أو ألثرًت ،ومؼ أن الهل مجمؼ غلى أن
أللثر القىاغد الفقهيت مظخثىياث دازحت غنها إال أنهم ادخلفىا في الخػبير غً ذلو ،فمً قاى بؤنها
َ
أغلبيت غلل أن هىاك غدة مظخثىياث جذسج مً القاغدة وق َّل أن جىحد قاغدة إال ولها مظخثىياث،
فاإلاصؼلح باألغلبيت ألثر دقت ،لما أهه واقؼ القاغدة الفقهيت.
وأما مً غسفها بالهليت فىظس إلى اغخباز الشائؼ ،حيث شائؼ الفسوع التي جىؼبق غليها
ً
القاغدة دادلت في حنم القاغدة ،وأًظا فلػل بػع هره اإلاظخثىياث الخازحت إهما دسحذ بظبب
ً
َ
فقدانها بػع شسوغ جؼبيق القاغدة التي مىػذ ددىلها في القاغدة أصال ،وأًظا فئهه وإن ه َّدث
بػع الفسوع غً قاغدة ما فئنها دادلت جحذ قاغدة أدسي ،ووحىد بػع اإلاظخثىياث لقاغدة ما
ُّ
ال ًؤثس غلى م ِل َّي ِتها ،لما أن اإلاقصىد بهليت القاغدة وغمىمها هى :الػمىم الػادي ال الػمىم النلي
ً
الخام الري ال ًخذلف غىه أي حصئي وأًظا فئن لفظ (قاغدة) مشػس بالثباث وذلو بالىظس إلى
مػىاها اللغىي ،فالخػبير باألغلب في حػسٍفها فيه إطػاف لهرا اإلاػنى.
ً
ثانيا :نقد خاص:
أما حػسٍف الخادمي :جىدزج جحتها مً الحنم النلي ماألمس للىحىب ًىدزج جحخه قظيت
الصالة واحبت والصمىة واحبت مثال ،وٍىدزج جحتها حصئياث صالة شٍد واحبت وشمىة شٍد واحبت مثال.
قيل :هرا غىد غير الفقهاء .وأما غىدهم فحنم ألثري ًىؼبق غلى ألثر حصئياجه ،لنً اإلاذخاز مىن
القىاغد أغم مً أن ًهىن مليت أو ألثرًت.
وأما حػسٍف ابً الظبهي :فػبر بهلمت (أمس) وفي هره الهلمت حػميم ،بيىما جفيد القاغدة
ً
ً
حنما شسغيا ،فلى مان الخػبير بهلمت(حنم) أو(قظيت) لهان أظهس ،لىحىد الحنم وهى مهم لبيان
حقيقت القاغدة.
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وأما حػسٍف الحمىي :فرلس أن القاغدة حنم ألثري ،ثم قاىً :ىؼبق غلى ألثر حصئياجه فلى
ً
قاىً :ىؼبق غلى حميؼ حصئياجه لهان مىافقا للىاقؼ ،أو لى غبر بؤهه حنم للي لىاطب الخػبير بؤهه
مىؼبق غلى ألثر حصئياجه.
وفي الحقيقت :أن الاغخباز في مليتها هى شمىلها ألحهام لثيرة ،ال ألفساد لثيرًً ،وإال لصم مً
هرا أن جهىن لثير مً الفسوع الفقهيت قىاغد.

وبعد النظر في التعريفات السابقة وغيرها:
مؼ لالم أهل الػلم فيها ،ظهس ،وهللا حػالى أغلم ،حػسٍف القاغدة الفقهيت بؤنها :قظيت
فقهيت مليت ،حصئياتها قظاًا فقهيت ال مً باب ،حيث طلم مً اإلاآدر التي ذلسث في الخػسٍفاث
الظابقت ،مؼ ادخصاز ألفاظه ،باإلطافت إلى جصدًسه الخػسٍف بلفظ قظيت وهى أشمل مػنى مً
ً
الحنم ،وأظهس مً ألامس ،إذ القظيت جهىن اطما للحنم واإلاحهىم غليه ،واإلاحهىم فيه ،لما أن
لفظ القظيت جؼلق غلى القاغدة ،و(فقهيت) ألن النالم غلى قىاغد الفقه إلدساج ما طىاها مً
قىاغد الػلىم ألادسي ،واإلاقصىد بالفقه هى ألاحهام الػمليت لما اصؼلح غلى قصسه غلى ذلو،
و(حصئياتها قظاًا فقهيت) ألن هره حقيقت القاغدة إذ ما ال فسوع لها ليظذ بقاغدة ولى ماهذ
قظيت مليت ،ومل فسع مً فسوغها هى قظيت .و(ال مً باب) إدساج للظابؽ الفقهي حيث جذخص
فسوغه بباب مػين.
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