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Abstract: : The greatest and most valuable studies are those that address the fundamentals of the Islamic
religion. Understanding these fundamentals represents one of the most important duties of Muslims,
particularly scholars who aspire to be proficient Islamic jurists. This aspiration can only be attained by
acquiring knowledge of Usul (Islamic fundamentals), including Usul al-Fiqh (Fundamentals of Islamic
jurisprudence). Also, the scholars of Usul often mention the term al-Dabit (Regulation) without
providing its definition, explanation, or considering it as one of the aspects of Usul. Nevertheless, the
widely used term is known as al-Dawabit al Fiqhiyya (regulations of Islamic jurisprudence). The issue
lies in referring to the term al-Dabit in the field of Usul with no clear intended meaning. Therefore, this
study aims to explore the intended meaning of al-Dabit amongst the scholars of Usul throughout history
and provide a clear definition of al-Dabit al-Usuli (Regulation of Islamic fundamentals). Also, the study
draws a comparison between al-Dawabit al Fiqhiyya and al-Qawa’id al-Usuliyyah (Principles of Islamic
fundamentals). The study employed a qualitative approach to extrapolate the use of the term al-Dabit
among scholars of Usul. Additionally, an analytical method was used to explain the meaning of al-Dabit
al-Usuli and draw a comparison between al-Dawabit al-Usuliyyah and al-Dawabit al-Fiqhiyyah. The
study revealed that, throughout history, the scholars of Usul have not provided a specific definition of
al-Dabit al-Usuli. At times, some of the scholars refer to the term al-Dabit as a mere regulation, while a
few of them specify its technical meaning. Also, the term al-Dabit is rarely used by the scholars of Usul
to refer to al-Qa’idah al-Usuliyyah (The rule of Islamic fundamentals), whereas the usage of al-Dawabit
al-Usuliyyah mostly indicates a collection of rules.
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، وفهمها من أهم ما يتعلمه اإلنسان يف حياته، إن من أجل العلوم وأعظمها قدراً تلك العلوم اليت هي أصل هلذا الدين: ملخص
ِّ وابألخص طالب العلم الذي يطمح أن يكون فقيهاً م
 وال، ومنها علم أصول الفقه، وال سبيل إىل ذلك إال مبعرفة األصول،ًتمكنا
ُ
التعرض
ُّ شك أنه العلم الذي ال بد لكل فقيه أن يتعلَّمه؛ مث إن علماء األصول يذكرون لفظ الضابط كثرياً يف األبواب األصولية دون
لتعريفه أو بيانه أو حىت إفراده على أنه جزء من أجزاء األصول بناءً على إشارهتم له كثرياً يف ثنااي أتصيلهم؛ وحنن نعلم أن املشهور
: ويهدف البحث. أما استخدامهم للفظ الضابط يف األصول مع عدم اإليضاح وبيان املراد هنا تكمن املشكلة،هو الضوابط الفقهية
ٍ  والوصول إىل تعر،إىل التعرف على املراد بلفظ الضابط عند علماء األصول على مر التاريخ
 ومقارنته ابلضوابط،يف للضابط األصويل
 كل هذا على سبيل املقدمات، وحماولة الوصول لتعريف له حال مل يوجد له تعريف من قبل العلماء،الفقهية والقواعد األصولية
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ألغلب ما خيص الضابط .وقد اختذ البحث املنهج الكيفي :اعتماداً على االستقراء الستخدام لفظ الضابط عند األصوليني ،واملنهج
التحليلي لبيان الضابط األصويل ،ووجه املقارنه بني الضوابط األصولية وقواعدها ،وبينها وبني الضوابط الفقهية وقواعدها .وقد نتج
عن البحث :أن علماء األصول على مر التاريخ مل يُفردوا للضابط األصويل تعريفاً خاصاً به ،وأن الضوابط عند علماء األصول أحياانً
يقصدون هبا معىن الضبط ،وأحياانً ال يقصدون ذلك مبعىن أن يكون جمرد اصطالح ،وهذا قليل .واندراً ما أييت لفظ الضابط مبعىن
القاعدة األصولية نفسها ،وأن أغلب الضوابط األصولية هي مجع جلزئيات القاعدة.
الكلمات املفتاحية :الضوابط ،األصول.
Cite This Article:
Maher Mohammed Saleh Bawazir & Mohd Fadzil Mustafa. 2021. Muqaddimat fi al-Dawabit al-Usuliyyah
(Dirasah Ta’siliyyah Tatbiqiyyah) [Introductions to The Regulations of Islamic Fundamentals: A Basic Applied
Study]. International Journal of Advanced Research in Islamic Studies and Education (ARISE), 1(4), 40-57.

املقدمة
ٍ
وقبل البدء يف البحث البد من إعطاء ٍ
بسيطة حول أمهية هذه املقدمات ،يُشري إليها الباحث إليها على سبيل
حملة
االختصار ،وبياهنا كالتايلَّ :
إن يف مثل هذا البحث خدمة لعلم أصول الفقه من حيث بيان الضوابط األصولية على
وجه اخلصوص ،وحماولة لزايدة ٍ
بعض من املسائل واجلزئيات املتعلِّقة بعلم أصول الفقه ،وإخراجها إىل حيِّز ال ُقَّراء ،ويف

تيسري للمتخصصني والباحثني يف علم أصول
إبراز مثل هذه املقدمات للضوابط األصولية جمموعة يف حبث مستقل ٌ
الفقه ،واحلاجة املاسة إىل معرفة الضوابط األصولية ،وال يكون هذا إال مبعرفة ِّ
املقدمات.
لعل الباحث هنا يُضيف بعضاً من األمهية للموضوع؛ لزايدة
وإضافةً إىل ما سبق من بيان أمهية املوضوع َّ
اإليضاح ،والبيان ،وتتجلى أمهية دراسة الضوابط ومجعها من خالل اآليت:

-1

معرفة مدى اتفاق العلماء على الضابط ،أو معناه ،واختالفهم إن وجد فيه.

-2

كون الضوابط حتفظ القواعد من الشتات ،والتفرق؛ فلزم مجعها ،ودراستها ،وما كان وسيلة حلفظ األصل
فهو واجب.
بدراسة الضوابط خيلص ما يصلح أن يكون ضابطاً وما ال يصلح أن يكون كذلك.

-3

الضابط لغة
مفرد ضوابط ،وهو من ضبط الشيء ،والضبط :لزوم الشيء وحبسه ،يُقال :رجل ضابط :أي قوي شديد ،ورجل

وضبطت األرضُ :مطرتُ ،ويقال لألسد :الضابط واألضبط
أضبط :يعمل بيديه مجيعاً ،وضبطه :حفظه من احلزمُ ،
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ألنه أيخذ الفريسة أخذاً شديداً

(al-Azdi, 1987), (Ibn Manzur, 1414), (al-Fayruz Abadi, 2005),

).(Murtada Zabidi, t.th

الضابط اصطالحا
الناظر يف كتب علماء األصول جيد َّ
أن منهم من مل يفرق بني القاعدة والضابط فجعلهما مبعىن واحد ،كابن اهلمام
يف التحرير يف بيان معىن القاعدة مبا نصه( :ومعناها كالضابط والقانون واألصل واحلرف)(Ibn Najjar, 1997) ،
وهذا فيه نظر ابلنسبة إلطالق األصولني للفظ الضابط ،فتجد لفظ الضابط يف استعمالهتم غالباً ما خيالف القاعدة
أي ال يكون مبعىن القاعدة ،-ومن ذلك ما أشار إليه الصفي اهلندي يف معرفة الواجب الكفائي قائالً"( :والضابطفيه :أن كل ما يكون املقصود منه حاصالً ،ولو بفعل البعض ،فإذا أوجبه الشارع كان ذلك واجباً على الكفاية،
كدفن امليت ،فإن املقصود منه سرته ابلرتاب ،وهو حاصل بفعل البعض ،وكذا اجلهاد ،فإن املقصود منه إذالل العدو
وقهره ،وهو أيضاً قد حيصل بفعل البعض ،فال جرم كان وجوهبما على الكفاية") ) ،(al-Armawi, 1996فهل هذا
معىن تعريف الواجب الكفائي الذي هو قاعدة حبد ذاته؟( - ،فتعريف الواجب كما عرفه الصفي اهلندي حينما
قال( :فالواجب على الكفاية :هو ما لو أتى به البعض سقط الفرض) ( ،- )al-Armawi, 1996اجلواب :ال ،فدل

على اختالف بينهما وليس مبعىن واحد ،بل وقد أشار إىل خالف كالم ابن اهلمام أمري ابدشاه يف شرحه للتحرير
حينما عقب على كالم ابن اهلمام حينما قال"( :فهي ألفاظ مرتادفةً اصطالحاً") قال أمري ابدشاه"( :وإن كانت يف
األصل ٍ
ملعان خمتلفة") ( ، )Ibn Najjar, 1997ومنهم من مل يصرح ابلتفريق بني القاعدة األصولية والضابط إال أنه
من خالل سياق كالمه ،والتأمل يف عباراته جيد الفرق بينهما واضحاً جلياً ،كما إذا مت النظر إىل ضابط معرفة القرآن
على ما سيأيت فيما بعد ،يُالحظ أنه جيء به بعد إيراد اإلشكاالت ،واالعرتاضات ،فكان كالشرط له ،وهبذا الضابط
مت ضبط قاعدة معرفة القرآن من غريه.
االصول لغة
مجع أصل ،قال الفيومي"( :أصل الشيء أسفله ،وأساس احلائط أصله ،واستأصل الشيء ثبت أصله وقوي مث كثر
حىت قيل أصل كل شيء ما يستند وجود ذلك الشيء إليه ،فاألب أصل للولد ،والنهر أصل للجدول").
.)Fiyumi, t.th

األصول اصطالحا
األصل يف االصطالح األصويل يطلق على ٍ
معان عدة ،من أمهها ما يلي:
ُ
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أوالً :يُطلق ويُراد به الدليل ،وهو الغالب ،كقوهلم :وأصل املسألة الكتاب والسنة واإلمجاع.
اثنياً :يُطلق ُويراد به القاعدة الكلية املستمرة ،كقوهلم إابحة أكل امليتة للمضطر على خالف األصل ،أي القاعدة
املستمرة ،وهو ما يُ ِّعّب عنه بعضهم ابملخالف لألصل.
اثلثاً :يُطلق ويُراد به الرجحان ،كقوهلم :األصل يف الكالم احلقيقة ،مبعىن الراجح املتبادر إىل ذهن السامع احلقيقة
ال اجملاز.
رابعاً :يطلق األصل ويراد به املقيس عليه ،وهو أحد أركان القياس ،كقوهلم :األصل اخلمر ،والفرع النبيذ ،وحكم
األصل التحرمي جبامع اإلسكار (.(al-Zarkashi, 1994) ،)al-Tufi, 1987

تعريف أصول الفقه
عرفه بعض علماء األصول أبنه :أدلة األحكام
من أفضل التعاريف ألصول الفقه كوهنا أمجع وأمشل وأسلم ما َّ
اإلمجالية ،وكيفية االستدالل هبا ،ومعرفة حال املستدل (.)Ibn Najjar, 1997( (al-Zarkashi, 1994
تعريف الضابط األصويل
بعد البحث واالطالع يف كتب أصول الفقة مل يقف الباحث على ٍ
أحد من علماء األصول ذكر تعريفاً للضابط

األصويل ،وإمنا ُجل ما يف األمر أهنم يُطلقون لفظ الضابط يف بعض األبواب دون علم القارئ مبرادهم بلفظ الضابط
عني على ما كان من عادهتم يف أغلب
هذا ،فلذلك مل جيد الباحث أهنم يذكرون تعريفاً يتداولونه فيما بينهم ملعىن ُم َّ
التعاريف واحلدود لقواعد أبواب األصول مع اختالفهم يف العبارات ،فهم إذاً مل يتطرقوا ،ومل يُفردوا للضابط األصويل
تعريفاً خاصاً به ،وهذا ما جعل احلاجة ماسة ملعرفة إطالقاهتم للفظ الضابط.
وهنا جيدر اإلشارة والتنبيه إىل أن الضابط األصويل إمنا يذكره األصوليون يف الغالب خمصوصاً لبيان جزئيات
القاعدة ،مث بعد ذلك ختتلف آلية الضبط لديهم كأن يكون شرطاً ،أو تعريفاً ،أو حصراً ،أو فرقاً ،أو عالمةً ،أو مثرًة،
وهذا هو أحد حماور هذا البحث من حيث بيان مرادهم بلفظ الضابط .مث بعد هذا إذا أراد الباحث معرفة الضابط

األصويل البد عليه التعرف على شيئني من خالهلما يستطيع التعرف على الضابط األصويل ،وقد جعلتها على فرعني
بياهنا كالتايل:
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الفرع األول:

معرفة اتريخ نشأة استخدام مصطلح لفظ الضابط عند األصوليني

ال شك أن ملعرفة استخدام مصطلح لفظ الضابط عند األصوليني البد من التعريج على علماء األصول على مر
القرون املاضية؛ حىت يتضح ذلك جلياً:
.1

أواخر القرن الثاين ،والقرن الثالث ،والقرن الرابع:

يف هذه القرون مل يقف الباحث على ٍ
أحد من علماء األصول أطلق لفظ الضابط ،واستخدمه على معىن معني.
.2

من القرن اخلامس إىل القرن السابع:

بعد البحث واالستقراء يظهر والعلم عند هللا أن يف هذه القرون ظهر استخدام علماء األصول ملصطلح الضابط
الذي مبعىن الضبط والتمييز لشيء ما ،وأبرز من استخدم لفظ الضابط ابملعىن السابق يف القرن اخلامس هو إمام
احلرمني عبد امللك اجلويين ،واإلمام السمعاين ،مثل قول اإلمام اجلويين يف مسألة اثبات القياس يف اللغة(:والقول
الضابط فيه :أن الذي يدعى ذلك إن كان يزعم أن العرب أرادته ومل تبح به فهو متحكم من غري ثبت وال توقيف
فإن اللغات على خالف ذلك ومل يصح فيها ادعاء نقل وإن كان يزعم أن العرب مل تعن ذلك فإحلاق الشيء بلساهنا
وهي مل ترد ه حمال والقايس يف حكم من يبتدئ وضع صيغة) ،ويف القرن السادس أيب حامد الغزايل ،وابن العريب
املالكي ،مثل قول الغزايل(:الفصل الثالث يف ذكر ضابط االستدالل الصحيح ،وقوله(:وختم هذا الباب بذكر ضابط
يف االعرتاض الصحيح وهو أن كل اعرتاض يبني اإلخالل بشرط من شرائط العلة) ،ويف القرن السابع فخر الدين
الرازي ،وابن قدامة املقدسي ،واإلمام اآلمدي،وآل تيمية ،وأكثر من استعمل لفظة الضابط يف هذا القرن هو اإلمام
القرايف ،مثل قول اإلمام اآلمدي يف بيان العقل( :ومل يكن له ضابط يعرف به ،جعل له الشارع ضابطاً وهو البلوغ)

()al-Razi, 1997(, )Ibn al-Arabi, 1999(,)al-Ghazali, 1993(,)al-Sam’ani, 1999(,)al-Juwayni, 1997
(.)al-Qarafi, t.th(,)al-Amidi, t.th(,)Ibn Qudamah, 2002

.3

من القرن الثامن إىل العاشر:

يف هذه القرون أيضاً استُخدم مصطلح الضابط ،وأبرز من استخدم لفظ الضابط ابملعىن السابق يف القرن الثامن
صفي الدين اهلندي ،والطويف ،وعبد العزيز البخاري ،ومشس الدين األصفهاين ،وبن مفلح ،والسبكي ،واإلسنوي،
تصور ،ومع احلكم تصديق ،لكن
والشاطيب ،والزركشي ،مثل قول الزركشي(:ضابط اإلدراك :اإلدراك بال حكم ُّ
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جمموعهما أو احلكم وحده فيه خالف) ،ويف القرن التاسع عالء الدين بن اللحام ،وبن أمري احلاج ،واملرداوي ،مثل
قول املرداوي يف معرفة ما هو قرآن(:قد نبهنا على أن ضابط معرفته :التواتر من متون الصحف وصدور احلفاظ،
دون التحديد وا لتعريف ،وهو احلق) ،ويف القرن العاشر شيخ اإلسالم زكراي األنصاري ،وأمري ابدشاة ،وبن النجار
الفتوحي ،مثل قول ابن النجار الفتوحي يف بيان احلكم العريف(:وضابطه كل فعل رتب عليه احلكم ،وال ضابط له يف
الشرع وال يف اللغة ،كإحياء املوات ،واحلرز يف السرقة ،واألكل من بيت الصديق ،وما يعد قبضاً وإيداعاً وإعطاءً
وهديةً وغصباً ،واملعروف يف املعاشرة وانتفاع املستأجر مبا جرت به العادة .وأمثال هذه كثرية ال تنحصر) (al-

)Ibn ( , )al-Asfahani, 1986(,)‘Abd al-‘Aziz al-Khari, t.th(,)al-Tufi, 1987(, )Armawi, 1996
)al-Zarkashi, 1997(, )al-Shatibi, 1997(, )al-Isnawi, 1400( ،)al-Subki, 1995( ،)Maflah, 1999
Ibn Najjar, (, )al-Ansari, t.th(, )al-Mawardi, 2000(, )Ibn Amir Haj, 1983( ،)Ibn al-Liham, t.th(,
.)Amir Badshah, 1994(, )1997

.4

القرن احلادي عشر:

يف هذا القرن مل يقف الباحث على ٍ
أحد من علماء األصول أطلق لفظ الضابط ،واستخدمه على معىن معني.
.5

يف القرن الثاين عشر والثالث عشر والرابع عشر:

ظهر أيضاً استخدام مصطلح الضابط يف هذه القرون ،وأبرز من استخدم مصطلح الضابط يف القرن الثاين عشر عز
الدين حممد بن إمساعيل األمري الصنعاين ،مثال قوله(:ومن عرف ضابط اجململ واملبني عرف موقع األمثلة من أي
القسمني هي) ،ويف القرن الثالث اإلمام الشوكاين ،والشيخ العطار ،مثل قول الشيخ العطار(:أن ضابط العمل
ابملفهوم أن ال يظهر لتخصيص املنطوق ابلذكر فائدة غري نفي احلكم عن املسكوت خبالف ما إذا ظهرت له فائدة)،
ويف القرن الرابع عشر ابن بدران ،والقاضي عبد الوهاب خالف ،والشيخ حممد األمني الشنقيطي ،مثل قول الشيخ
الشنقيطي(:أن ضابط اخلّب هو ما ميكن أن يقال لقائله صدقت أو كذبت وماال ميكن فيه ذلك فهو االنشاء كاألمر
والنهي وغريمها من أنواع الطلب وكصيغ العقود ألهنا النشاء العقد ال لالخيار به) (al-( )al-San’ani, 1986
al-Shanqiti, ( )'Ab al-Wahab Khalaf, t.th( )Ibn Badran, 1401( )al-‘Attar, t.th( )Shawkani, 1999
.)2001

ومن خالل استعراض الباحث ملا سبق ،وإعطاء حملة سريعة حول بدء ظهور واستخدام مصطلح الضابط
ختل كتبهم من
الذي مبعىن الضبط والتمييز لشيء ما ،جيعل الباحث على معرفة أبن العلماء على مر التاريخ مل ُ
استخدام لفظ الضابط ،وأن هذا االستعمال ليس خاصاً بزمن دون زمن ،ويبقى السؤال هنا كالتايل :ما دام أنه
مصطلح موجود منذ القرون األوىل فهل استقر استعمال مصطلح لفظ الضابط عند علماء األصول؟ ،أم أنه موجود
عند البعض دون البعض اآلخر؟ هذا ما سيتطرق إليه الباحث يف احملور اآليت:
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الفرع الثاين:

هل استقر مصطلح الضابط عند علماء األصول ،أو أنه موجود عند البعض دون البعض
اآلخر؟

ٍ
لشيء معني مل
من خالل النظر يف كتب علماء األصول يتضح أن إطالق مصطلح الضابط على معىن معني ،أو
يستقر عندهم ،مبعىن ظهر استخدامه يف كتبهم لكن على إطالقات خمتلفة ،وليس على معىن معني كما هو احلال
يف الضوابط الفقهية ،ولعله يتضح أكثر ابآليت:
-1

-2

ذكر اإلمام اآلمدي وغريه أن الضابط يف العقل املقتضي للتكليف هو البلوغ ( ،)al-Amidi, t.thيف املقابل
جند أن بعض األئمة كالقاضي أيب يعلى ،وابن تيمية ،وابن أمري احلاج ،يقولون :شرط العقل املقتضي
للتكليف هو البلوغ ( ، (Ibn ‘Amir Haj, 1983( )Ibn al-Farra’, 1990فواضح عندمها عدم االستقرار
على استخدام مصطلح الضابط يف معىن معني.
ذكر الشيخ الشنقيطي أن ضابط الواجب ما يف فعله الثواب ويف تركه العقاب ( ،)al-Shanqiti, 2001بينما
يف اجلانب اآلخر جند أن أغلب العلماء يقولون :حد الواجب ما يرتتب على فعله الثواب ،ويف تركه العقاب
(Ibn ( ،)al-Mawardi, 2000( ،)Ibn al-Liham, t.th( ،)al-Subki, 1995( ،)Ibn al-Farra’, 1990

 ،)al-Shawkani, 1999( ،)al-Qarafi, 1973( )Ibn Qudamah, 1997( )al-Najar, 1997فاملالحظ
هنا أيضاً عدم االستقرار يف استخدام مصطلح الضابط لشيء ما ،وهناك الكثري من هذه األمثلة اليت تدل
على عدم االستقرار يف استخدام مصطلح لفظ الضابط عند األصوليني.
ومن خالل ما سبق يتضح عدم استقرار علماء األصول يف استخدام مصطلح الضابط ،وهذا ما يدلنا على
أنه مل يكن هناك تعريف صريح وواضح ملصطلح الضابط يف استعماالت األصوليني ،غري أن أغلب العلماء إذا وجد
انضباط ٍ
شيء معني بشيء ما أطلق عليه لفظ الضابط.
طرق معرفة املعىن املراد مبصطلح الضابط (االستعماالت ملصطلح الضابط)
من خالل الدراسة للضوابط األصولية من كتب علماء األصول حاول الباحث استخالص بعض الطرق ملعرفة املراد
مبصطلح الضابط يف أغلب استعماالهتم ،وقد يوجد خالف ما استخلصه ،لكن احلكم على الغالب ،ومن تلك
الطرق ما يلي:
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.1

ذكر املعىن املراد مبصطلح الضابط مقرتانً به ،مثل قوله( :عالمةً وضابطاً) ،كقول اإلمام الطويف( :فجعل
الشرع بلوغه علماً ظاهراً على أهليته للتكليف ،وضابطاً له) (.)al-Tufi, 1987
من خالل النظر إىل مضمون الضابط حيث إنه قد يكون املراد به احلصر أو الشرط.

.3

من خالل تصريح املؤلف قبل لفظة الضابط ،أو بعده ،مثالً :كقول صدر الشريعة احملبويب( :فالشأن يف
متييز صورة يلزم منها بطالن اإلمجاع عن صورة ال يلزم ذلك ،فال بد من ضابط :وهو أن القولني إن اشرتكا
يف أم ٍر هو يف احلقيقة واحد ،وهو من األحكام الشرعية ،فحينئذ يكون الثالث مستلزماً إلبطال اإلمجاع

.2

.4

وإال فال) ( ،)al-Zarkashi, 1994فتبني هنا أن املراد بلفظ الضابط التمييز والفرق والعالمة.
من خالل النظر يف إطالقات األصوليني للفظ الضابط ،إ ْذ إنه قد يُطلِّق عليه البعض ضابطاً ،بينما البعض
اآلخر يُطلق عليه شرطاً ،أو يُطلق عليه البعض حداً ،والبعض اآلخر يُطلق عليه ضابطاً ،وهكذا ،فيتبني
من خالل ما سبق أن املراد بلفظ الضابط معىن معني كالشرط ،أو الثمرة ،أو التمييز والفرق ،أو احلد
والتعريف ،أو احلصر ،أو القاعدة األصولية نفسها.
ومن خالل ما سبق لعل الباحث يشري إىل تعر ٍ
يف للضابط األصويل ،فالذي يظهر يف نظر الباحث أن
ُ

الضابط األصويل وليس الضابط يف االصطالح األصويل- ،مبعىن أن األصوليني مل يصطلحوا على هذا التعريف ،وإمنا
من خالل هذا البحث ،ومعرفة استعماالهتم للضابط ظهر للباحث إمكانية تعريفه مبا يلي( :هو لفظ كلي جيمع
جزئيات القاعدة األصولية) .وهبذا يكون قد مت التفريق بني الضابط األصويل والفقهي ،وهذا ما سيتضح فيما بعد.
معرفة الفرق بني الضابط األصويل والضابط الفقهي
الذي يظهر من خالل النظر واالطالع على إطالقات األصوليني للفظ الضابط ما يلي:
.1
.2

أن الضابط األصويل قد يكون عاماً يف كل األبواب ،خبالف الفقهي فال يكون إال يف ابب واحد.
أن الضابط عند األصوليني قد يكون أعم من حيث اإلطالق فيطلق على ما هو قاعدة أصولية ،خبالف
الفقهي فال يطلق على القاعدة الفقهية.

.3

أن لفظ الضابط يف عرف بعض األصوليني قد يطلق على احلد والتعريف ،خبالف الفقهي فال يطلق إال
على املعىن اخلاص به.
أن الضابط يف عرف األصوليني غالباً ما خيتص جبزئيات ومسائل القاعدة فيجمعها ،خبالف الفقهي فال

.4

يكون إال يف املسائل الفقهية غري القاعدة.
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معرفة الفرق بني الضابط األصويل والقاعدة األصولية
بعد التتبع والنظر يف عبارات األصوليني وإطالقاهتم للفظ الضابط مل يتبني للباحث يف بيان التفريق بني الضابط
األصويل ،والقاعدة األصولية إال ما يلي:
.1

.2

َّ
أن القاعدة األصولية إمجالية كلية ،والضابط تفصيلي جزئي غالباً( .ممكن أن يتم دعم وأتييد هذا الفرق مبا

أشار إليه اإلمام الطويف يف كتابه شرح خمتصر الروضة حينما قال"(:أن تعريف احلدود إمجايل وكلي ،وتعريف
العالمات واخلواص تفصيلي جزئي ،ففائدة ذكر عالمات الشيء بعد ذكر حده كفائدة ذكر تفصيله بعد
إمجاله ،وجزئياته بعد كلياته") (.)al-Tufi, 1987
َّ
أن الضابط األصويل يستخدم يف بعض األحيان كتقييد للقاعدة.

َّ
أن القاعدة األصولية أصل يف كل ابب ،مبعىن قد يكون حتتها ضابط جيمع جزئياهتا وقد ال يكون ،خبالف
الضابط فاألصل عدمه ،فقد أييت وقد ينعدم.
التطبيق على مقدمات الضوابط األصولية
يف هذا املبحث سيتم التعرف على كيفية حتقق الثمرة من الدراسة السابقة ملقدمات الضوابط األصولية ،وكيفية
التطيبيق على ذلك:
ضابط الواجب الكفائي
حد الواجب الكفائي( :هو ما لو أتى به البعض سقط الفرض عن الباقني) ( :)al-Armawi, 1996وحىت يتم
التعرف على استخدامات األصوليني للف ظ الضابط البد من االشارة إىل معرفة مرادهم من لفظ الضابط ،ومن مث
دراسة الضابط املشار إليه.
كل من اإلمام القرايف ،والصفي اهلندي ،والشيخ الشنقيطي،
أشار إىل ضابط للواجب الكفائي صراحةً ٌ
وذلك حينما تكلموا على مبحث الواجب الكفائي .قال اإلمام القرايف :حينما قال" :ما ال تتكرر مصلحته بتكرره-
أي الفعل -جعله الشرع على الكفاية" ،مث قال يف آخر اجلملة" :وهذا ضابط القاعدتني وبه تعرفان".
 .)t.thفهذا الضابط يُ ِّبني معىن آخر وهو َّ
أن الفعل الذي ال تتكرر مصلحته بوقوعه مرًة واحدة يكون واجباً على
( al-Qarafi,
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الكفاية ،فإذا وقع الفعل حصلت املصلحة ،وتكراره مرًة أخرى ال فائدة منه من حيث الوجوب .فالذي يظهر والعلم
عند هللا من خالل كالم اإلمام القرايف َّ
أن مراده بلفظ الضابط هنا إمنا هو مبعىن (الفرق والعالمة) وذلك ألمرين:
.1

.2

أنَّه قال يف البداية" :الفرق بني قاعديت فرض الكفاية وفرض العني ،"....وقال يف آخر اجلملة" :وهذا
فسمى الفرق ضابطاً ،والفرق يف نفس الوقت متييز؛ َّ
ألن التفريق بني شيئني
ضابط القاعدتني وبه تعرفان"َّ ،
متييز ألحدمها عن اآلخر.
ألن من ذكر عبارة هذا الضابط كاملرداوي والفتوحي أطلقا عليها لفظة (فرق)َّ ،
َّ
فدل على أنَّه-أي لفظ
الضابط -مبعىن الفرق.

وال يُشكل هذا املعىن على ما قد يرده البعض من َّ
أن اإلمام القرايف أطلق على هذا الضابط لفظ القاعدة وذلك يف
كتابة-شرح تنقيح الفصول)al-Qarafi, 1973( -؛ َّ
ألن العبارة اليت هي يف األصل ضابط وأطلق عليها لفظة القاعدة
ال ميكن أن تكون قاعدة ابملعىن االصطالحي؛ ألمرين:
.1

أنَّه حينما قال يف كتابه الفروق" :الفرق بني قاعديت فرض الكفاية وفرض العني ،وضابط كل واحد منهما
وحتقيقه حبيث ال يلتبس بغريه" ،مث قال بعد أن ذكر الفرق"( :فهذا ضابط القاعدتني وبه تُعرفان") (al-
 )Qarafi, t.thأثبت َّ
أن هناك قاعدة لفرض الكفاية ،وهذه القاعدة قد تلتبس على البعض ،فأتى بفرق
يُزيل اللَّبس ويكون ضابطاً له ،بل وقد َّبني َّ
أن الفرق أيضاً يكون ضابطاً ،وذلك حينما عطف الضابط
على الفرقُّ ،
ويدل على ذلك صراحةً حينما قال" :فهذا ضابط القاعدتني وبه تعرفان" ،فأطلق هنا ضابط
وهناك فرق ،إذاً فإطالقه لفظ الضابط هنا صريح يف أنَّه خالف القاعدة ابملعىن االصطالحي ،وقوله أيضاً:
"فهذا ضابط القاعدتني وبه تعرفان" ،يدل على َّ
أن إطالقه لفظ القاعدة على عبارة الضابط يف كتابه شرح
تنقيح الفصول َّإمنا هو مبعىن الضابط ،ال مبعىن القاعدة االصطالحي ،و َّ
أن هذا ليس خالفاً بقدر ماهو

.2

توسع يف إطالق لفظ القاعدة.
َّ
وألن من ذكر ضابط اإلمام القرايف كاملرداوي والفتوحي َّإمنا ذكراه بعد تعريف الكفائي؛ للتفريق بينه وبني
العيين ،ومعلوم َّ
أن التفريق متييز ،وذلك هو عني الضبط ،فدل على عدم إرادهتم به القاعدة ،وهذا يدلُّنا
على َّ
أن ما ذكره اإلمام القرايف ال يريد به القاعدة ابملعىن االصطالحي بقدر ماهو توسع يف إطالق لفظ
القاعدة ،فيُطلِّق القاعدة ويُريد هبا الضابط.

وقال الصفي اهلندي" :والضابط فيهَّ :
أن كل ما يكون املقصود منه حاصالً ،ولو بفعل البعض ،فإذا أوجبه
الشارع كان ذلك واجباً على الكفاية" ( .)al-Armawi, 1996فهذا الضابط يُ ِّبني َّ
أن الشارع إذا أوجب علينا شيئاً،
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وكان املقصود من ذلك الشيء حصول الفعل ،بغض النظر عن الفاعل ،سواء كان البعض أو اجلميع ،فهو ٍ
حينئذ
ٌ
يكون واجباً على الكفاية .يظهر يف نظر الباحث أ َّن مراده بلفظ الضابط هنا إمنا هو مبعىن التمييز ،وهو-أي
الضابط -خالف التعريف؛ ألنَّه ذكر أوالً احلد ،مث الضابط يف معرض التفريق بينه وبني العيين.

وقال الشيخ الشنقيطي" :وضابطه :أنَّه ما يَنظر فيه الشارع إىل نفس الفعل بقطع النظر عن فاعله"
 .)2001فهذا الضابط هو بيان لضابط الصفي اهلندي .فالذي يظهر يف نظر الباحث أ َّن مراده بلفظ الضابط هنا
إمنا هو مبعىن التعريف ،وذلك ألمرين:
( al-Shanqiti,

.1

.2

عرف قبله الواجب العيين قال" :هو ما ينظر فيه الشارع إىل ذات الفاعل" فلم يقل ضابط بل جعله
أنَّه ملا َّ
حداً ،وملا شرع يف بيان الواجب الكفائي قال( :وضابطه) فأطلق عليه لفظ الضابطِّ ،
وذ ْكره للواجب
الكفائي بعد العيين َّإمنا يكون يف معرض املقابلة ،فلما كان كذلك ،فاألول كما جعله حداً يكون مقابله
حداً أيضاً ،وإن أطلق عليه لفظ الضابط ،وهبذا يتضح َّ
أن مراده ابلضابط هنا احلد والتعريف.
َّ
أن املالحظ من خالل النظر يف كتابه (مذكرة يف أصول الفقه) أنَّه إذا أراد التفريق بني الضابط والتعريف
ذَ َكَر احلد أوالً مث ذَ َكر الضابط ،وذلك يف غالب ما يظهر ،ومثال ذلك :حينما قال يف تعريف الواجب:
ب الشارع فعله طلباً جازماً") عقَّبه بقوله :وضابطهَّ :
("أن فاعله متوعد ابلثواب واتركه متوعد
("ما طَلَ َ
ابلعقاب") (َّ ،)al-Shanqiti, 2001
فدل على التفريق بينهما ،وكذلك حينما قال يف تعريف الواجب
املضيق"( :هو ما وقته مضيق") ( ،)al-Shanqiti, 2001عقَّبه بقوله :وضابط ما وقته مضيق واجباً كان أو
غريه (هو :ما ال يسع وقته أكثر من فعله) .والناظر يف كتابه جيد أنَّه غالباً ما يطلق لفظ الضابط على
التعاريف ،وهذا ما يتضح جلياً يف ضوابط القوادح فيما بعد ،فلعلَّه رأى أنَّه مادام َّ
أن عبارات األصوليني

تتوافق يف معىن ومضمون هذا احلد والتعريف ،إذاً يصلح أن نُطلق عليه ضابطاً يتميَّز به عن غريه.

وأما توثيق الضابط عند علماء األصول فمنهم من أشار إليه صراح ًة كاإلمام القرايف ،والصفي اهلندي،
والشيخ الشنقيطي وقد ذكرت يف املطلب األول َّأهنم أشاروا إىل إطالق لفظ الضابط صراحةً مبا يغين عن إعادته
هنا .ومنهم من أشار إىل ألفاظ الضابط ،أو معناه دون إطالق لفظ الضابط كأيب عبد هللا العجلي حينما أشار إىل
ذلك بقوله" :اعلم أن املصلحة املطلوبة من الفعل :إما أن كانت ال تتكرر بتكرر الفعل ،أو كانت متكررة ،فاألول
هو فرض الكفاية ،والثاين هو فرض العني" (.)al-Asfahani, 1998
واملرداوي والفتوحي :أشارا إليه بنفس عبارة اإلمام القرايف وذلك بقوهلم" :والفرق بني فرض العني وفرض
الكفايةَّ :
أن فرض العني :ما تكررت مصلحته بتكرره ،وفرض الكفاية :ما ال تتكرر مصلحته بتكرره"Ibn Najjar, ( .
 .)al-Mardawi, 2000( )1997والعز بن عبد السالم :وذلك بقوله" :واعلم َّ
أن املقصود لفرض الكفاية حتصيل
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املصاحل ودرء املفاسد دون ابتالء األعيان بتكليفه" ( ،)Ibn ‘Abd al-Salam, 1991فالعّبة بتحصيل املصلحة من
الفعل ،ال أن يبتلي هللا األعيان ،فإذا حصلت املصلحة حصل املقصود من فرض الكفاية.
واإلمام القرايف نفسه أشار إليه بعبارة أخرى حينما قال" :ومن هنا يُعلم َّ
أن املقصود من فرض الكفاية وقوع

الفعل من غري نظر إىل فاعله" (.)al-Subki, 1999
واإلمام الطويف :حيث قال" :والفرق بينهما :أن املقصود يف فرض الكفاية حتصيل املصلحة اليت تضمنها"
(.)al-Tufi, 1987
والسبكي :حينما قالَّ :
"إمنا يفرتق فرض الكفاية وفرض العني يف َّ
أن فرض الكفاية املقصود منه حتصيل
مصلحته من غري نظر إىل فاعله" (.)al-Subki, 1995
وعبد الرحيم اإلسنوي :حينما قال"( :إن كان املقصود من الوجوب إمنا هو إيقاع الفعل مع قطع النظر عن
الفاعل يسمى فرضاً على الكفاية") (.)al-Isnawi, 1400
الزركشي :حيث قالَّ :
("ألن املقصود منه -أي الواجب الكفائي -حتصيل املصلحة من حيث اجلملة").
( ،)al-Zarkashi, 1994ومن مث فأغلب علماء األصول يُشريون إىل معىن الصفي اهلندي والشيخ الشنقيطي.
الفرع األول :أقوال العلماء يف ضابط الواجب الكفائي
مث ايت البحث إىل بيان أقوال العلماء يف الضابط ،والرتجيح إن وجد اخلالف فيه .وقبل البدء يف األقوال نشري إىل
حترير حمل النزاع يف الضابط:
الناظر يف كتب علماء األصول جيد َّأهنم يكاد يتفقون على َّ
أن املقصود من الواجب الكفائي حتصيل
املصلحة -مبعىن حتققها ، -وذلك بوقوع الفعل ،ويبقى بيان ما إذا كان هناك اختالف يف إطالقهم لفظ الضابط
على الواجب الكفائي ،وهذا ما سيبيِّنه الباحث يف احملور اآليت:
بعد ذ لك أيت الباحث إىل عرض أقوال العلماء يف إطالقهم ضابط الواجب الكفائي ،ليتضح مدى ذلك
اخلالف إن وجد ،أو أن هناك اتفاق؟ وبياهنا كالتايل:
القول األول:
ما ال تتكرر مصلحته بتكرره ،جعله صاحب الشرع على الكفاية ..وهذا ما أشار إليه بعض العلماء كاإلمام القرايف
والعجلي واملرداوي والفتوحي (Ibn Najjar, ( ،)al-Mardawi, 2000( ،)al-Asfahani, 1998( ،)al-Qarafi, t.th
.)1997

51

)International Journal of Advanced Research in Islamic Studies and Education (ARISE
Volume 1, Issue 4, 2021

القول الثاين:
َّ
أن كل ما يكون املقصود منه حاصالً ،ولو بفعل البعض ،فإذا أوجبه الشارع كان ذلك واجباً على الكفاية .وهذا ما

أشار إليه الصفي اهلندي والشيخ الشنقيطي ،وأغلب علماء األصول (،)al-Shanqiti, 2001( )al-Armawi, 1996

(al-Isnawi, ( ،)al-Subki, 1995( )al-Tufi, 1987( ،)al-Subki, 1999( ،)Ibn ‘Abd al-Salam, 1991
.)al-Zarkashi, 1994( ،)1400

الرتجيح:
هذا الضابط للواجب الكفائي الذي مل يقف الباحث على من أشار إليه حسب اإلطالع والبحث ألغلب علماء
األصول إال من ذُكر منهم ،وإن اختلفت ألفاظهم يف ضبطه إال َّ
أن الباحث وجد أن اختالف عباراهتم ال يعين

اختالفاً يف املعىن واملقصد ،إ ْذ املعىن واملقصد واحد.
ٍ
إذن :االتفاق يف املعىن واخلالف يف اللفظ والعبارة،
وحينئذ العّبة ابملعاين وإن اختلفت األلفاظ .ومن مثَّ
فإن اختالف عباراهتم بناءً على اختالف االعتبارات ،فمن نظر إىل َّ
َّ
أن قصد الشارع الفعل ،ضبطه بذلك االعتبار،
ومن نظر إىل املصلحة املرتتبة من الفعل ،ضبطه بذلك االعتبار ،ومع ذلك فكل من نظر إىل ضبطه ابعتبار فإنَّه
قر ومتفق على ضبط غريه ابالعتبار اآلخر.
ُم ٌّ
لعل ذلك يتضح من خالل األيت:
بيان وجه الرتجيحَّ :
.1

.2

من خالل ما أشار إليه احلافظ العالئي بقولهَّ :
("ألن املقصود ابلواجب على الكفاية حتصيل تلك املصاحل
املفقودة كإنقاذ الغريق فال تتكرر املصلحة بتكرره") ( ،)al-‘Ala’i, 1998وما أشار إليه اإلمام اجلراعي
َّ
("ألن املقصود به حتصيل تلك املنافع كإنقاذ الغريق وال تتكرر املصلحة بتكرره") ( al-Jara’i,
بقوله:
َّ ،)2012
فإن املالحظ من عبارهتم َّأهنم جعلوا املقصود من الفعل الذي هو حصول املصلحة مرتبط بعدم
إمكانية تكرار تلك املصلحة  ،فلم يفرقوا بينهما ،فكل ما قصد الشارع فعله تتحقق مصلحته بفعله على
الوجه الشرعي ،وحتقق املصلحة حبصول املقصود يستلزم عدم إجياب تكرار الفعل مرًة أخرى؛ َّ
ألن تكراره
حينئذ ال ميكن حبصول مصلحة الواجب الكفائي ،وسيكون ٍ
ٍ
حينئذ فعل ال حكمة من ورائه ،إال أن تكون
هناك مصلحة السنة ابقيةمل تتحقق بعد ،فيشرع ٍ
حينئذ تكراره لتحصيل تلك املصلحة الباقية.
ُ
من خالل ما قرره اإلمام السبكي حيث قال"( :ومن هنا يُعلم َّ
أن املقصود من فرض الكفاية وقوع الفعل
من غري نظر إىل فاعله") ( ،)al-Subki, 1999فأثبت ما أثبته الصفي اهلندي والشنقيطي وغريهم وهو َّ
أن
املقصود من فرض الكفاية وقوع الفعل بغض النظر عن فاعله ،فإذا وقع الفعل على الوجه الشرعي حصل
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ٍ
يدلُّنا على َّ
أن ما
املقصود  -وهي مصلحة فرض الكفاية -وتكراره حينئذ ال ميكن إ ْذ هو بال فائدة ،وهذا ُ
أشار إليه يف كتاب الفروق يوافق كالمه هنا ،وإال كان تناقضاً ،وهو منه بريء.
إذن اخلالصةَّ :
أن ما قصد الشارع فعله ،إذا فُعِّل على الوجه الشرعي حصلت مصلحة فرض الكفاية،
ٍ
مرجوه.
وتكرار فعله بعد حصول املصلحة ال ميكن،
وحينئذ فال حكمة مرتقبة ،وال مصلحة َّ
الضابط املختار:
أن العّبة ٍ
أن الضوابط السابقة ُمتَّفقة يف املعىن واملقصدُ ،خمتلفة يف األلفاظ ،و َّ
تقرر َّ
حينئذ ابملعىن ،أُشري إىل أم ٍر
إذا َّ
مه ٍم قبل البدء يف الصيغة املختارة وهو َّ
أن اختالف العبارات َّإمنا هو ابختالف االعتبارات ،كما أشار الباحث إليه
سابقاً ،فالذي يظهر َّ
أن ضابط الصفي اهلندي ابلنظر إىل اعتبار قصد الشارع للفعل ،وضابط اإلمام القرايف ابلنظر
إىل اعتبار املصلحة املرتتبة على الفعل ،فكالمها ضبطاه ابعتبار ،ويف احلقيقة َّ
كل منهما ُم ِّقٌّر ابالعتبار اآلخر،
أن ٌ
ومن مثَّ فإن أمكن اجلمع بني اجلهتني فهو حسن.
الضابط املختار:
بعد الدراسة للضوابط السابقة املتعلقة بضبط الواجب الكفائي ،ارأتى الباحث اجلمع بينهما بعبارٍة شاملة ،سليمة
من االعرتاض ،واإلشكال يف نظر الباحث ،فكان بياهنا كالتايلَّ :
(كل ما أوجبه الشرع،
أن ضابط فرض الكفايةُّ :
تتكرر مصلحته بتكرره)؛ وذلك لعدة أمور أُخلصها كالتايل:
وكان املقصود منه حاصالً ،ولو بفعل البعض ،وال َّ
.1
.2
.3

َّ
ط للواجب الكفائي من جهة النظر إىل الفعل ،ومن جهة املصلحة املرتتبة
أن يف هذه الصياغة املختارة ضب ٌ
على الفعل ،واجلمع بينهما بعبارة واحدة أوىل وأحسن ،وهو أوىل من الرتجيح.
َّ
وألن اجلمع بني هاتني اجلهتني ذكرمها بعض العلماء كاحلافظ العالئي وتقي الدين اجلراعي-رمحهما هللا-
كما أشرت إليه يف بيان وجه الرتجيح.
َّ
وألن مبجموع هذه العبارة يكون جامعاً مانعاً ،ساملاً من االعرتاض إبذن هللا ،مانعاً من دخول الواجب
العيين ،وجامعاً للجهتني السابقتني.
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الفرع الثاين :الفروع املخرجة على ضابط الواجب الكفائي
مث بعد ذكر اخلالف أيت الباحث إىل بيان الفروع املخرجة على الضابط :فإن من األمثلة على هذا الضابط ،ما
يلي (مالحظة :مجيع الفروع اليت سيذكرها الباحث هي فروض كفاايت ،وإمنا بني الباحث كيفية معرفتها من خالل
الضابط):
.1

إنقاذ الغريق:

املالحظ أنه إذا حصل اإلنقاذ حتققت املصلحة من الكفاية -وهي إحياء النفس ،-وتكرار اخلروج بعد ذلك ال
ٍ
وحينئذ يكون خروج بال مصلحة.
ميكن أن يكون ملصلحة فرض الكفاية،
.2

اجلهاد يف سبيل هللا:

املالحظ هنا أيضاً أن املقصود منه إذالل الكفار ،وكسر شوكتهم ،وإظهار احلق ،فإذا حصل ذلك بقليل أو كثري
حتققت املصلحة ،وسقط فرض الكفاية ،فمن جاء بعد ذلك لِّيقاتل الكفار فقتاله ٍ
حينئذ ال ميكن أن يكون فرض
ُ
كفاية؛ حلصول مصلحة الكفاية.

.3

الصالة على اجلنازة:

املقصود منها حصول املغفرة للميت ،فإذا حصلت الصالة بقليل أو كثري حتققت مصلحة فرض الكفاية ،فمن جاء
بعد ذلك ال ميكن أن يُصلي لتحقيق مصلحة فرض الكفاية؛ حلصوهلا مبن سبق ،اللَّهم إالَّ أنَّه يُصلي على اجلنازة
ٍ
فحينئذ يتكرر فعل صالة اجلنازة حلصول تلك املصلحة ،ال ملصلحة فرض الكفاية.
لتحقيق مصلحة السنة،
.4

ُّ
رد السالم:

إذا حصل الرد حتققت املصلحة املرجوة من فرض الكفاية ،وحينها تسقط فرضية الرد ،وتكرار الرد بعد حتقق املصلحة،
ال فائدة منه.
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النتائج:
.1
.2

أن علماء األصول على مر التاريخ مل يُفردوا للضابط األصويل تعريفاً خاصاً به.
أن الضوابط عند علماء األصول أحياانً يقصدون هبا معىن الضبط ،وأحياانً ال يقصدون ذلك وإمنا تكون
جمرد اصطالح ،وهذا قليل ،مثال :أن يُطلق الشيخ الشنقيطي لفظ الضابط على بعض القوادح ،وهذا
خمالف لطريقة مجهور األصوليني حيث أهنم يطلقون عليه لفظ التعريف أو احلد.

.3

أن غالب إطالقات علماء األصول للفظ الضابط إمنا تكون يف املعاين التالية كاحلصر ،والشرط ،واحلد
والتعريف ،والعالمة والفرق والتمييز ،ومبعىن الثمرة ،ومبعىن التقاسيم ،وغالباً ما يؤتى به لضبط التمييز بني
شيئني ،أو عدة أشياء ،واندراً ما أييت لفظ الضابط مبعىن القاعدة األصولية نفسها.

.4

أن الضابط األصويل إمنا يذكره األصوليون يف الغالب خمصوصاً لبيان جزئيات القاعدة ،مث بعد ذلك ختتلف
آلية الضبط لديهم كأن يكون شرطاً ،أو تعريفاً ،أو حصراً ،أو فرقاً ،أو عالمةً ،أو مثرًة.
كلي جيمع جزئيات القاعدة
أن التعريف املختار للضابط األصويل بعد دراسة املقدمات كالتايل(:هو لف ٌ
ظ ٌّ
األصولية).

.6

أن الضابط األصويل خيتلف عن الضابط الفقهي من حيث العموم فيعم كل األبواب ،خبالف الفقهي فال
يكون إال يف ابب واحد ،ومن حيث االطالق فيطلق على ما هو قاعدة أصولية وعلى احلد والتعريف،
خبالف الفقهي فال يطلق على القاعدة الفقهية وال يُطلق إال على املعىن اخلاص به ،ومن حيث اخلصوص

.5

.7

إ ْذ غالباً ما خيتص جبزئيات ومسائل القاعدة فيجمعها ،خبالف الفقهي فال يكون إال يف املسائل الفقهية
غري القاعدة.
أن الضابط األصويل خيتلف عن القاعدة األصولية من حيث الكل واجلزء والتفصيل واإلمجال فهو تفصيلي
جزئي غالباً ،خبالف القاعدة األصولية يف إمجالية كلية ،ومن حيث التقييد فيستخدم يف بعض األحيان
كتقييد للقاعدة ،من حيث األصل والفرع إ ْذ َّ
أن القاعدة األصولية أصل يف كل ابب ،مبعىن قد يكون حتتها
ضابط جيمع جزئياهتا وقد ال يكون ،خبالف الضابط فاألصل عدمه ،فقد أييت وقد ينعدم.
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