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 ،أو لو عبر بأنو حكم كلي لناسب التعبير بأنو منطبق على أكثر جزئياتو

It was expressed as a total judgment
Samina1
Abstract
The purpose of this experiment was to study the accuracy of judgment of facial
expressions of emotions that were displayed for very brief exposure times. Twenty
university students were shown facial stimuli that were presented for durations
ranging from 10 to 50 msec. T h e data showed t hat accuracy of judgment reached a
fairly high level even at very brief exposure times and that human observers are
especially competent to process very rapid changes i n facial appearance.
Keywords: Expression, accuracy, appearance.

أما تعريف اخلادمي :تندرج حتتها من احلكم الكلي كاألمر للوجوب يندرج حتتو قضية الصالة واجبة والزكوة واجبة
مثال ،ويندرج حتتها جزئيات صالة زيد واجبة وزكوة زيد واجبة مثال .قيل :ىذا عند غَت الفقهاء .وأما عندىم فحكم
أكثري ينطبق على أكثر جزئياتو ،لكن ادلختار كوف القواعد أعم من أف يكوف كلية أو أكثرية.
وأما تعريف ابن السبكي :فعرب بكلمة (أمر) ويف ىذه الكلمة تعميم ،بينما تفيد القاعدة حكماً شرعياً ،فلو
كاف التعبَت بكلمة(حكم) أو(قضية) لكاف أظهر ،لوجود احلكم وىو مهم لبياف حقيقة القاعدة.
وأما تعريف احلموي :فذكر أف القاعدة حكم أكثري ،مث قاؿ :ينطبق على أكثر جزئياتو فلو قاؿ :ينطبق
على مجيع جزئياتو لكاف موافقاً للواقع ،أو لو عرب بأنو حكم كلي لناسب التعبَت بأنو منطبق على أكثر جزئياتو.
ويف احلقيقة :أف االعتبار يف كليتها ىو مشوذلا ألحكاـ كثَتة ،ال ألفراد كثَتين ،وإال لزـ من ىذا أف تكوف
كثَت من الفروع الفقهية قواعد.
____________________
University of Okara1
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وبعد النظر في التعريفات السابقة وغيرىا:
مع كالـ أىل العلم فيها ،ظهر ،واهلل تعاىل أعلم ،تعريف القاعدة الفقهية بأهنا :قضية فقهية كلية ،جزئياهتا
قضايا فقهية ال من باب ،حيث سلم من ادلآخذ اليت ذكرت يف التعريفات السابقة ،مع اختصار ألفاظو ،باإلضافة إىل
تصديره التعريف بلفظ قضية وىو أمشل معٌت من احلكم ،وأظهر من األمر ،إذ القضية تكوف امساً للحكم واحملكوـ
عليو ،واحملكوـ فيو ،كما أف لفظ القضية تطلق على القاعدة ،و(فقهية) ألف الكالـ على قواعد الفقو إلخراج ما
سواىا من قواعد العلوـ األخرى ،وادلقصود بالفقو ىو األحكاـ العملية كما اصطلح على قصره على ذلك ،و(جزئياهتا
قضايا فقهية) ألف ىذه حقيقة القاعدة إذ ما ال فروع ذلا ليست بقاعدة ولو كانت قضية كلية ،وكل فرع من فروعها
ىو قضية .و(ال من باب) إخراج للضابط الفقهي حيث ختتص فروعو بباب معُت.
الفرق بين القاعدة الفقهية واألصول الفقهية:
أحكاـ الشرع مدارىا على أصلُت :قواعد األصوؿ ،وقواعد الفقو
أما قواعد األصول :ىي ادلسائل اليت حتتها أنواع من األدلة الفقهية ،وىذه عبارات خيتلف فيها وخيتلف يف
بياهنا ،وىي وإف كانت واضحة لكن خيتلف يف الفرؽ بينها وبُت القواعد الفقهية ،وكثَت منهم  م يفرؽ بينها بفرؽ
واضح ،لكن ىي من جهة التطبيق ختتلف.
ادلبُت
فالقواعد األصولية :ىي اليت يندرج حتتها أنواع من األدلة ،مثل قولنا " األمر للوجوب" النهي للتحرمي ،ن
مقدـ على اجململ ،اخلاص يقضي على العاـ ،النص مقدـ على الظاىر ،الظاىر مقدـ على ادلؤوؿ ،وما أشبو ذلك من
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القواعد األصوؿ اليت ىي أنواع من األدلة حيكم هبا ،فيقاؿ ىذا للوجوب ،ىذا للتحرمي ،ىذا خاص ،ىذا عاـ ،وما
أشبو ذلك.
وأما القواعد الفقهية :ىي ادلسائل اليت يندرج حتتها أحكاـ فقهية فإذا نظرت مثال إىل قولنا " :األمور
مبقاصدىا" فرؽ بينو وبُت قولك " األمر للوجوب" األمور مبقاصدىا يندرج حتتها أنواع من ادلسائل الفقهية ،فمن
أخرج ماال وأعطاه رجال ،إف أعطاه إياه بنية الزكاة أجزاه عنو ،وإف أعطاه بنية اذلبة  م يكن للزكاة ،وإف كاف قضاء يدين
 م يكن للزكاة و م يكن ىبة.
أما قواعد األصوؿ :فيندرج حتتها األدلة مثل ما نقوؿ" :األمر للوجوب ا" فهل نستفيد من قولنا األمر
للوجوب حكما فقهيا عمليا؟ ،ال نستفيد من ىذا حكما فقهيا عمليا إال بواسطة دليل خاص ،أما قولنا " األمور
مبقاصدىا" ،أو "اليقُت ال يزوؿ بالشك " ،فهذا نستفيد منو أحكاما فقهية ،فمن صلى مث دلا فرغ شك يف صالتو
فصالتو صحيحة ،ومن توضأ مث بعد ذلك شك ىل انتقض وضوؤه أـ  م ينتقض؟ نقوؿ :وضوؤه صحيح.
قاؿ العالمة التفتازاين :أف أصوؿ الفقو لقب للعلم ادلخصوص ال حاجة إىل إضافة العلم إليو إال أف يقصد
زيادة بياف وتوضيح  .....ومن إطالؽ التوصل إىل الفقو إذ يف البعيد يتوصل إىل الواسطة ومنها إىل الفقو فيخرج العلم
بقواعد العربية والكالـ ألهنا من مبادئ أصوؿ الفقو والتوصل هبما إىل الفقو ليس بقريب إذ يتوصل بقواعد العربية إىل
معرف ة كيفية داللة األلفاظ على مدلوالهتا الوضعية وبواسطة ذلك يقتدر على استنباط األحكاـ من الكتاب والسنة
......فسمي العلم هبا.
احلاصل من تلك األدلة فقها مث نظروا يف تفاصيل تلك األدلة واألحكاـ وعمومها فوجدوا األدلة راجعة إىل
الكتاب ،والسنة ،واإلمجاع ،والقياس .واألحكاـ راجعة إىل الوجوب والندب واحلرمة والكراىة واإلباحة .وتأملوا يف
كيفية االستدالؿ بتلك األدلة على تلك األحكاـ إمجاال من غَت نظر إىل تفاصيلهما إال على طريق ادلثاؿ فحصل ذلم
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قضايا كلية متعلقة بكيفية االستدالؿ بتلك األدلة على تلك األحكاـ إمجاال وبياف طرقو وشرائطو ليتوصل بكل من
تلك القضايا إىل استنباط كثَت من تلك األحكاـ اجلزئية عن أدلتها التفصيلية فضبطوىا ودونوىا وأضافوا إليها من
اللواحق وادلتممات وبياف االختالفات ما يليق هبا ،ومسوا العلم هبا أصوؿ الفقو فصارت عبارة عن العلم بالقواعد اليت
يتوصل هبا إىل الفقو.

()1

القطعيات ثالثة أقسام كالمية ،وأصولية ،وفقهية:
أما الكالمية :فنعٍت هبا العقليات احملضة واحلق فيها واحد ومن أخطأ احلق فيها فهو آمث ويدخل فيو حدوث
العا م وإثبات احملدث وصفاتو الواجبة واجلائزة وادلستحيلة وبعثة الرسل وتصديقهم بادلعجزات وجواز الرؤية وخلق
األعماؿ وإرادة الكائنات ومجيع ما الكالـ فيو مع ادلعتزلة واخلوارج والروافض وادلبتدعة وحد ادلسائل الكالمية احملضة ما
يصح للناظر درؾ حقيقتو بنظر العقل قبل ورود الشرع فهذه ادلسائل احلق فيها واحد ومن أخطأه فهو آمث فإف أخطأ
فيما يرجع إىل اإلدياف باهلل ورسولو فهو كافر وإف أخطأ فيما ال دينعو من معرفة اهلل عز وجل ومعرفة رسولو كما يف
مسألة الرؤية وخلق األعماؿ وإرادة الكائنات وأمثاذلا فهو آمث من حيث عدؿ عن احلق وضل وسلطىء من حيث
أخطأ احلق ادلتيقن ومبتدع من حيق قاؿ قوال سلالفا للمشهورين السلف وال يلزـ الكفر.
وأما األصولية :فنعٍت هبا كوف اإلمجاع حجة وكوف القياس حجة وكوف خرب الواحد حجة ومن مجلتو خالؼ
من جوز خالؼ اإلمجاع ادلنربـ قبل انقضاء العصر وخالؼ اإلمجاع احلاصل عن اجتهاد ومنع ادلصَت إىل أحد قويل
الصحابة والتابعُت عند اتفاؽ األمة بعدىم على القوؿ اآلخر ومن مجلتو اعتقاد كوف ادلصيب واحدا يف الظنيات فإف

-1

عبيد اهلل بن مسعود /التفتازاين ،سعد الدين مسعود" ،شرح التلويح على التوضيح دلنت التنقيح يف أصوؿ الفقو" .30 /1
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ىذه مسائل أدلتها قطعية وادلخالف فيها آمث سلطىء وقد نبهنا على القطعيات والظنيات يف أدراج الكالـ يف مجلة
األصوؿ.

()2

وأما القسم الثالث :قد مر تفصيلو يف السابق.
نسبت بين األصل والقاعدة:
األصل لغة :أسفل الشيء .يقاؿ :قعد يف أصل اجلبل وأصل احلائط ،وقلع أصل الشجر .مث كثر حىت قيل:
أصل كل شيء ،ما ييستند وجود ذلك الشيء إليو".

()3

وقاؿ الرازي :األصل فهو احملتاج إليو .يف تعريف "أصوؿ الفقو".

()4

القاعدة اليت بُت أيدينا تتكوف من ثالثة مفردات أساسية.
حرـ ،األخذ ،اإلعطاء .فلننظر يف معٌت كل لفظة حسبما ىو كائن يف لغة العرب ويف لساف محلة الشرع:
أصل واحد ،وىو ادلْنع والتشديد .فاحلراـِ :ض ُّد احلالؿ.
أ-حرم :قاؿ ابن فارس رمحو اهلل( :احلاء والراء وادليم ٌ
قاؿ اهلل تعاىل( :وحراـ على قرية أىلكناىا) {األنبياء}59 :

()5

حرـ :احلرـ بالكسر ،واحلراـ نقيض احلالؿ ومجعو ُح ُرٌـ ،وقد حرـ عليو الشي ،حرما وحراما وحرـ الشي ،بالضم ،حرمة
وحرما .احلِرـ ،ادلنع ،واحلِرمة احلِرماف ،واحلِرماف نقيض اإلعطاء
وحرمو اهلل عليو وحرمت الصالة على ادلرأة حرما ْ

الغزايل ،زلمد بن زلمد أبو حامد" ،ادلستصفى يف علم األصوؿ" ( )121/2حتقيق زلمد عبد السالـ عبد الشايف ،الناشر دار الكتب العلمية،
-2
طبع يف 1111ىػ ،بَتوت ،لبناف.
الرزاؽ احلسيٍت ،ادلل ّقب مبرتضى ،النزبيدي" ،تاج العروس من جواىر القاموس"  ،112/72دار اذلداية).
-3
زلمد بن عبد ّ
زلمد بن ّ
ّ
فخر الدين الرازي" ،احملصوؿ يف أصوؿ الفقو" طبع يف مؤسسة الرسالة.
-4
أمحد بن فارس" ،مقاييس اللغة" مادة «حرـ».
-5
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()6

احلرمة :بالضم وسكوف الراء يف الشرع ىو احلكم يطلب ترؾ الفعل ،ينتهض فعلو سببا للعقاب ،ويسمى بالتحرمي
أيضا ،وذلك الفعل يسمى حراما وزلظورا .قالوا :احلرمة والتحرمي متحداف ذاتا وسلتلفاف اعتبارا.

() 7

ب-أخذ :اذلمزة واخلاء والذاؿ أصل صحيح فروعو متقاربة ادلعٌت  ،ترجع إىل التناوؿ( )8وحيازة الشيء.)9( .
قاؿ الزسلشري ،رمحو اهلل( :ما أنت إال أ نخاذ نباذ  :دلن يأخذ الشي حريصا عليو مث ينبذه)( .)10وال فرؽ من
ِ
جهة ادلعٌت بُت أخذ واختذ ،قاؿ الزبيدي ،رمحو اهلل" :ومعٌت األيخ ِذ والت ِ
وحت ِ
صيلُو"(.)11
الشيء يْ
ْ
يْي ْ
نخذ واح ٌد وىو يح ْوُز ْ
األخذ بفتح األوؿ وسكوف اخلاء ادلعجمة ىو السرقة.)12( .
ت-اإلعطاء :اإلعطاء اسم دلا يُعطى  ،وىي األعطية )13(،يقاؿ( :فالف) طويل ال تعطوه األيدي( )14أي ال
العطْو على مذىب اخلليل بن أمحد ،رمحو اهلل.
تتناولو .وىو مشتق من ي

()15

العطاء :بالفتح وختفيف الطاء يقارب الرزؽ إال أف الفقهاء فرقوا بينهما .فقيل :الرزؽ ما خيرج من بيت ادلاؿ
للجندي مثال كل شهر ،والعطاء م ا خيرج لو يف كل سنة مرة أو مرتُت .وعن احللواين :العطاء ما خيرج كل سنة أو شهر

-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15

العالمة ابن منظور" ،لساف العرب".ٕٔٗ/ٕٔ :
كشاؼ اصطالحات الفنوف والعلوـ.ٙٙٓ/ٔ :
أمحد بن فارس" ،مقاييس اللغة" مادة «أخذ».
زلمد بن زلمد احلسيٍت الزبيدي" ،تاج العروس من جواىر القاموس" مادة «أخذ».
زلمود الزسلشري" ،أساس البالغة" مادة «أخذ».
زلمد بن زلمد احلسيٍت الزبيدي" ،تاج العروس من جواىر القاموس" آخر كالمو على مادة «أخذ».
كشاؼ اصطالحات الفنوف والعلوـ.ٕٔٔ/ٔ :
أمحد بن فارس" ،مقاييس اللغة" مادة «عطو».
زلمود الزسلشري" ،أساس البالغة" مادة «عطو».
أمحد بن فارس" ،مقاييس اللغة" مادة «عطو».
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()16

ويف شرح القدوري :العطاء ما يفرض للمقاتلُت والرزؽ ما جيعل للفقراء ادلسلمُت إذ  م يكونوا مقاتلة ،كذا يف
ادلغرب.

()17

.1.2.2.2.2

معنى القاعدة( :ما حرم أخذه حرم إعطاؤه إال في مسائل) اصطالحا:

يعٍت أف إعطاء احلراـ وأخذه سواء يف احلرمة كما أف ادلكروه أخذه وإعطاؤه مكروه فالرشوة مثال كما حرـ
أخذىا حرـ إعطاؤىا من الراشي حىت لو دفع الوصي يف دعوة القاصر رشوة للحاكم من ماؿ القاصر يضمن وكذلك
أخذ الدجاؿ الذي يفتح البخت واألشخاص ادلشعوذين دراىم من الناس شلنوع وحراـ كما أف إعطاء الناس ذلم شلنوع
وحراـ أيضا ،وكذا النائحة أخذىا وإعطاؤىا األجرة حراـ وشلنوع.

()18

كل ما كاف زلرما يف الشرع أخذه ،من أصناؼ ادلمنوعات واحملظورات :فحراـ إعطاؤه ألي أحد كاف على أي وجو
كاف .ألجل ما تقرر من أنو تعاىل ال يقبل إال طيبا وال يأمر إال بطيب ،وكل ما هني عنو ،على سبيل اجلزـ ،فهو
قبيح.

()19

كما أف إعطاء احملرـ الغَت عند ذئب يكوف من قبيل الدعوة إىل احملرـ أو اإلعانة والتشجيع عليو فيكوف ادلعطي شريك
الفاعل ومن ادلقرر شرعا أنو كما ال جيوز فعل احلراـ ال جيوز اإلعانة والتشجيع عليو لقولو تعاىل{ :وتعاونوا على الرب
والتقوى وال تعاونوا على اإلمث والعدواف}.

-16
-17
-18
-19

()20

أعلى هتانوي ،كشاؼ اصطالحات الفنوف والعلوـ.ٔٔٛٚ-ٔٔٛٙ/ٔ :
صلم الدين أبو الرجاء سلتار بن زلمود بن زلمد الزاىري القزويٍت" ،سلسلة فهارس الكتبات اخلطبة النادرة(ٜٖٔ/ٕ ،طبعة األزىرٜٔٗ٘ ،ـ).
علي حيدر" ،درر احلكاـ شرح رللة األحكاـ".
لالستزادة يف معٌت احلسن والقبيح ،أنظر« :البحر احمليط» 135/1مسألة تعريف احلسن والقبيح.
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عند العالمة ادلناوي يف كتابو" ،التيسَت بشرح اجلامع الصغَت" عند كالمو على حديث ابن مسعود رضي اهلل عنو:
«لعن اهلل آكل الربا وموكلو وكاتبو وشاىداه إذا علموا بذلك»
وفرعوا عليها كثَتا من األحكاـ.
ع ّدىا الفقهاء من القواعد ّ
.1.2.2.2.1

()21

فقاؿ" :وفيو أف ما حرـ أخذه حرـ إعطاؤه وقد

()22

من أمثلة ىذه القاعدة ومسائلها:

ألنو كما ال جيوز فعل احلراـ ال جيوز الدعوة إليو والتشجيع واإلعانة عليو لقولو تعاىل{ :وتعاونوا على الرب
والتقوى وال تعاونوا على اإلمث والعدواف} ودؿ عليو احلديث الوارد يف اخلمر (لعن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم يف
اخلمر عشرة :عاصرىا ،ومعتصرىا ،وشارهبا ،وحاملها ،واحملمولة إليو ،وساقيها ،وبائعها ،وآكل مثنها ،وادلشًتي ذلا،
وادلشًتات لو) فاللعن دليل التحرمي واآلية واحلديث داالف على أف ما حرـ أخذه حرـ إعطاؤه.

()23

وفيها تنبيو:
كالربا ،ومهر البغي ،وحلواف الكاىن ،والرشوة ،وأجرة النائحة والزامر ،إال يف مسائل الرشوة خلوؼ على مالو
أو نفسو أو ليسوي أمره عند سلطاف أو أمَت إال للقاضي ،فإنو حيرـ األخذ واإلعطاء ،كما بيناه يف شرح الكنز من
القضاء وفك األسَت .وإعط اء شيء دلن خياؼ ىجوه .ولو خاؼ الوصي أف يستويل غاصب على ادلاؿ فلو أداء شيء
ليخلصو كما يف اخلالصة.

-20
-21
-22
-23

مصطفى الزرقا« ،شرح القواعد الفقهية» القاعدة.33 :
مسند أمحد :حديث رقم.3881 :
عبد الرؤوؼ ادلناوي :التيسَت بشرح اجلامع الصغَت .18/1
حوالو حديث؟؟؟.

21

Al-Safiir

Vol.3 NO.4 2019

وىل حيل دفع الصدقة دلن سأؿ ومعو قوت يومو.؟ تردد األكمل يف شرح ادلشارؽ فيو ،فمقتضى أصل
القاعدة احلرمة إال أف يقاؿ :إف الصدقة ىنا ىبة كالتصدؽ على الغٍت.
تنبيو :ويقرب من ىذا قاعدة :ما حرـ فعلو حرـ طلبو إال يف مسألتُت:
األولى :ادعى دعوى صادقة فأنكر الغرمي فلو حتليفو : .فنعٍت هبا كوف اإلمجاع حجة وكوف القياس حجة وكوف خرب
الواحد حجة ومن مجلتو خالؼ من جوز خالؼ اإلمجاع ادلنربـ قبل انقضاء العصر وخالؼ اإلمجاع احلاصل عن
اج تهاد ومنع ادلصَت إىل أحد قويل الصحابة والتابعُت عند اتفاؽ األمة بعدىم على القوؿ اآلخر ومن مجلتو اعتقاد
كوف ادلصيب.
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