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:ويالحظ على هذه التعريفات عدة مالحظات منها

A number of notes are noted on these definitions
Shahid1
ABSTRACT
The paper undertakes an ordinary language analysis of the current
meanings of “identity,” a complicated and unclear concept that
nonetheless plays a central role in ongoing debates in every subfield of
political science (for example, debates about national, ethnic, gender, and
state identities). “Identity” as we now know it derives mainly the work of
psychologist Erik Erikson in the 1950s; dictionary definitions have not
caught up, failing to capture the word’s current meanings in everyday and
social science contexts.
Keywords: Ordinary language, political science, identity.
: نقد عام:ًأوال

 ومع أف الكل رلمع على أف ألكثر القواعد،اعترب بعضهم القاعدة كلية والبعض اآلخر أغلبية أو أكثرية
 فمن قاؿ بأهنا أغلبية علل أف ىناؾ عدة،الفقهية مستثنيات خارجة عنها إال أهنم اختلفوا يف التعبَت عن ذلك
 كما أنو واقع، فادلصطلح باألغلبية أكثر دقة،مستثنيات خترج من القاعدة وقَ َّل أف توجد قاعدة إال وذلا مستثنيات
.القاعدة الفقهية
 حيث شائع الفروع اليت تنطبق عليها القاعدة داخلة يف حكم،وأما من عرفها بالكلية فنظر إىل اعتبار الشائع
 وأيضاً فلعل بعض ىذه ادلستثنيات اخلارجة إمنا خرجت بسبب فقداهنا بعض شروط تطبيق القاعدة اليت،القاعدة
 وأيضا فإنو وإف نَدَّت،ًمنعت دخوذلا يف القاعدة أصال
____________________
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بعض الفروع عن قاعدة ما فإهنا داخلة حتت قاعدة أخرى ،ووجود بعض ادلستثنيات لقاعدة ما ال يؤثر على ُكلِّيَّتِها،
كما أف ادلقصود بكلية القاعدة وعمومها ىو :العموـ العادي ال العموـ الكلي التاـ الذي ال يتخلف عنو أي جزئي
وأيضاً فإف لفظ (قاعدة) مشعر بالثبات وذلك بالنظر إىل معناىا اللغوي ،فالتعبَت باألغلب يف تعريفها فيو إضعاؼ
ذلذا ادلعٌت.
ثانياً :نقد خاص:

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.
وبعد النظر في التعريفات السابقة وغيرها:
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 ،باضإضافة 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 ضإخراج 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.
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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 مل 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 للتحرميَّ ،
مقدـ على اجململ ،اخلاص يقضي على العاـ ،النص مقدـ على الظاىر ،الظاىر مقدـ على ادلؤوؿ ،وما أشبو ذلك من
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 مل يكن للزكاة ،وإف كاف قضاء َدين
مل يكن للزكاة ومل 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 مل 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
معرفة 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 ،واضإمجاع ،والقياس .واألحكاـ راجعة إىل الوجوب والندب واحلرمة والكراىة واضإباحة .وتأملوا يف
كيفية االستدالؿ بتلك األدلة على تلك األحكاـ إمجاال من غَت نظر إىل تفاصيلهما إال على طريق ادلثاؿ فحصل ذلم
قضايا كلية متعلقة بكيفية االستدالؿ بتلك األدلة على تلك األحكاـ إمجاال وبياف طرقو وشرائطو ليتوصل بكل من
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تلك القضايا إىل استنباط كثَت من تلك األحكاـ ازجزئية 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
العامل وإثبات احملدث وصفاتو الواجبة وازجائزة 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 اضإدياف 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 اضإمجاع حجة وكوف القياس حجة وكوف خرب الواحد حجة ومن مجلتو خالؼ
من جوز خالؼ اضإمجاع ادلنربـ قبل انقضاء العصر وخالؼ اضإمجاع 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
ىذه مسائل أدلتها قطعية وادلخالف فيها آمث سلطىء وقد نبهنا على القطعيات والظنيات يف أدراج الكالـ يف مجلة
()2
األصوؿ.
وأما القسم الثالث :قد مر تفصيلو يف السابق.
نسبت بين األصل والقاعدة:
األصل لغة :أسفل الشيء .يقاؿ :قعد يف أصل ازجبل وأصل احلائط ،وقلع أصل الشجر .مث كثر حىت قيل:
()3
أصل كل شيء ،ما يَستند وجود ذلك الشيء إليو".
()4
وقاؿ الرازي :األصل فهو احملتاج إليو .يف تعريف "أصوؿ الفقو".
عبيد اهلل بن مسعود /التفتازاين ،سعد الدين مسعود" ،شرح التلويح على التوضيح دلنت التنقيح يف أصوؿ الفقو" .30 /1
-1
الغزايل ،زلمد بن زلمد أبو حامد" ،ادلستصفى يف علم األصوؿ" ( )121/2حتقيق زلمد عبد السالـ عبد الشايف ،الناشر دار الكتب العلمية،
-2
طبع يف 1413ىػ ،بَتوت ،لبناف.
الزبيدي" ،تاج العروس من جواىر القاموس"  ،442/22دار اذلداية).
-3
الرزاؽ احلسيٍت ،ادلل ّقب مبرتضىَّ ،
زلمد بن عبد ّ
زلمد بن ّ
ّ

33

Al-Safiir

Vol.3 NO.4 2019

فاألصول :مجع أصل ،وأصل الشيء ،ما منو الشيء ،أي :مادتو ،كالوالد للولد ،والشجرة للغصن .ورده
معٌت من معانيها .وأجاب األصفهاين
القرايف باشًتاؾ " من " بُت االبتداء والتبعيض ،وبأنو ال يصح ىنا ً

عن األوؿ :بأف االشًتاؾ الزـ لكن يصار إليو يف احلدود حيث ال ديكن التعبَت بغَته ،وعن الثاين :بأف "
من " البتداء الغاية .وقاؿ اآلمدي :ما استند الشيء يف حتقيقو إليو .وقاؿ أبو احلسُت :ما يبٌت عليو
غَته ،وتبعو ابن احلاجب يف باب القياس ،ورد بأنو ال يقاؿ :إف الولد يبٌت على الوالد ،بل يقاؿ :فرعو.

()5

األصوؿ يف اللغة مجع أصل ،وىو أسفل الشيء وأساسو ،يقاؿ :أصل احلائط ويقصد بو ازجزء األسفل منو،
مث أطلق بعد ذلك على كل ما يستند ذلك الشيء إليو حسا أو معٌت ،فقيل أصل االبن أبوه ،وأصل احلكم آية كذا
أو حديث كذا ،وادلراد ما يستند إليو.
ويطلق األصول في االصطالح على معان عدة:
أهمها :الدليل الشرعي ،فيقاؿ أصل وجوب الصوـ قولو تعاىل { :فمن شهد منكم الشهر فليصمو ومن كاف

مريضا أو على سفر فعدة من أياـ أخر} (البقرة .)581:أي دليلو.

الراجح ،كقوذلم :القرآف والسنة أصل للقياس واضإمجاع ،أي راجحاف عليهما.
القاعدة ،كقولنا( :الضرر يزاؿ) أصل من أصوؿ الشريعة ،أي قاعدة من قواعدىا.
احلاؿ ادلستصحب ،كأف يقاؿ :األصل يف األشياء الطهارة ،أي احلاؿ ادلستصحب فيها كذلك.
ادلسألة الفقهية ادلقيس عليها ،كأف يقاؿ :اخلمر أصل لكل مسكر غَته .أي أف كل ادلسكرات فروع تقاس على
اخلمر.
وادلعٌت ادلراد لألصوليُت من إطالؽ كلمة أصل ىو ادلعٌت األوؿ ،وىو الدليل ،وعلى ذلك فإف معٌت أصوؿ
الفقو ىو أدلة الفقو ،وقد قصره األصوليُت على األدلة اضإمجالية دوف األدلة التفصيلية اليت تدخل يف تعريف الفقو ،كما
()6

سنرى ،وسوؼ نبُت الفرؽ بُت الدليل اضإمجايل والدليل التفصيلي قريبا بإذف اهلل تعاىل.
فإ ذا فهمت ىذا فافهم أف أصوؿ الفقو عبارة عن أدلة ىذه األحكاـ وعن معرفة وجوه داللتها على األحكاـ
من حيث ازجملة ال من حيث التفصيل فإف علم اخلالؼ من الفقو أيضا مشتمل على أدلة األحكاـ ووجوه داللتها

-4
-5
-6

فخر الدين الرازي" ،احملصوؿ يف أصوؿ الفقو" طبع يف مؤسسة الرسالة.
أبو عبد اهلل بدر الدين زلمد بن عبد اهلل بن هبادر الزركشي" ،البحر احمليط يف أصوؿ الفقو" ( )24 /1دار الكتيب (1414ىػ 1994/ـ)
أ.د .أمحد احلجي الكردي " حبوث يف علم أصوؿ الفقو" (ص )8:ادلوسوعة الفقهية ،عضو ىيئة الفتوى يف دولة الكويت.
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ولكن من حيث التفصيل كداللة حديث خاص يف مسألة النكاح بال ويل على اخلصوص وداللة آية خاصة يف مسألة
مًتوؾ التسمية على اخلصوص.
وأما األصوؿ فال يتعرض فيها ضإحدى ادلسائل وال على طريق ضرب ادلثاؿ بل يتعرض فيها ألصل الكتاب
والسنة واضإمجاع ولشرائط صحتها وثوبتها مث لوجوه داللتها ازجميلة إما من حيث صيغتها أو مفهوـ لفظها أو رلرى
لفظها أو معقوؿ لفظها وىو القياس من غَت أف يتعرض فيها دلسألة خاصة فبهذا تفارؽ أصوؿ الفقو فروعو وقد عرفت
من ىذا أف أدلة األحكاـ الكتاب والسنة واضإمجاع فالعلم بطرؽ ثبوت ىذه األصوؿ الثالثة وشروط صحتها ووجوه
داللتها على األحكاـ ىو العلم الذي يعرب عنو بأصوؿ الفقو.

()7

وأما الضابط ،عند المتأخرين:

فهو :ما اختص من القواعد الفقهية بباب معُت.
ومثاؿ الضابط يف الطهارة :كل جنس زلرـ ،ال العكس ،ومثالو يف الدعاوى والقضاء حديث " :البينة على ادلدعي،
()8
واليمُت على من أنكر "
ويف االصطالح يطلق " األصل " القاعدة الكلية .وىذا ادلعٌت األخَت لكلمة "األصل" ليس ادلراد بو خصوص مصطلح
"القاعدة الفقهية" بل ادلراد مطلق "القاعدة ":
أ -سواء كانت قاعدة يف علم الفقو ،كاستعماؿ الكرخي لكلمة "األصل" مبعٌت "القواعد الفقهية" يف رسالتو الشهَتة
صدِّرت كل قاعدة فقهية فيها بكلمة "األصل"
باسم "أصوؿ الكرخي" فقد ُ

()9

ب -أو كانت قاعدة يف علوـ أخرى غَت الفقو ،ومنو استعماؿ األسنوي لكلمة "األصل" يف تسمية كتابو " الكوكب
الدري فيما يتخرج على األصوؿ النحوية من الفروع الفقهية " فمراده هبا :القواعد النحوية اليت يتخرج عليها مسائل
فقهية ،مثل قولو" :الفعل ادلاضي إذا وقع شرطا انقلب إىل اضإنشاء باتفاؽ النحاة.

-7
-8
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زلمد بن زلمد الغزايل" ،ادلستصفى يف علم األصوؿ".
ادلنهاج يف علم القواعد الفقهية (ص.)2 :
علي أمحد الندوي ،القواعد الفقهية ،ادلستخلصة من التحرير للندوي ص ،110-109دار القلم ،دمشق).
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