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الفرق بين القاعدة الفقهية وألاصول الفقهية
Jurisprudence base and jurisprudential assets
Almir1

Abstract
The remarkable trend upon Islamic finance whose objective is to meet human needs of the
Islamic financial sector has experienced increasing attention both from practitioners and
academics around the globe. This paper is to present and analyze the most important principles
of fiqh where the fiqh has been derived from Quranic verses and from the sayings of the Prophet
Mohamed (PBUH) and usul al fiqh regarding Islamic banking products, presenting also
difference between fiqh and usul al fiqh related to actual practices of Islamic banking.
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أحيام الشسع مدازها على أصلحن :كىاعد ألاصىٌ ،وكىاعد الفله
أما قواعد ألاصول :هي اإلاظاةل التي ثحتها أهىاع مً ألادلة الفلهُة ،وهره عبازات ًخحلف فيها
وٍخحلف في بُانها ،وهي وئن واهد واضحة لىً ًخحلف في الفسق بُنها وبحن اللىاعد الفلهُة ،وهثحر منهم لم
ًفسق بُنها بفسق واضح ،لىً هي مً حهة الحؼبُم ثخحلف.
فاللىاعد ألاصىلُة :هي التي ًىدزج ثحتها أهىاع مً ألادلة ،مثل كىلىا " ألامس للىحىب" الىهي
للححسٍمَّ ،
اإلابحن ملدم على اإلاجمل ،الخاص ًلض ي على العام ،الىص ملدم على الـاهس ،الـاهس ملدم
على اإلاإوٌ ،وما أشبه ذلً مً اللىاعد ألاصىٌ التي هي أهىاع مً ألادلة ًحىم بها ،فُلاٌ هرا للىحىب،
هرا للححسٍم ،هرا خاص ،هرا عام ،وما أشبه ذلً.
وأما القواعد الفقهية :هي اإلاظاةل التي ًىدزج ثحتها أحيام فلهُة فاذا هـست مثال ئلى كىلىا" :
ألامىز بملاصدها" فسق بِىه وبحن كىلً " ألامس للىحىب" ألامىز بملاصدها ًىدزج ثحتها أهىاع مً اإلاظاةل
الفلهُة ،فمً أخسج ماال وأعؼاه زحال  ،ئن أعؼاه ئًاه بيُة الصوا أحصاه عىه ،وئن أعؼاه بيُة الهبة لم
ًىً للصوا  ،وئن وان كظاء َدًً لم ًىً للصوا ولم ًىً هبة.
أما كىاعد ألاصىٌ :فُىدزج ثحتها ألادلة مثل ما هلىٌ" :ألامس للىحىب ا" فهل وظحفُد مً كىلىا
ألامس للىحىب حىما فلهُا عملُا؟،
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ال وظحفُد مً هرا حىما فلهُا عملُا ئال بىاطؼة دلُل خاص ،أما كىلىا " ألامىز بملاصدها" ،أو "الُلحن
ال ًصوٌ بالشً " ،فهرا وظحفُد مىه أحياما فلهُة ،فمً صلى رم إلاا فسغ شً في صالثه فصالثه
صحُحة ،ومً ثىطأ رم بعد ذلً شً هل اهحلع وطىؤه أم لم ًيحلع؟ هلىٌ :وطىؤه صحُح.
كاٌ العالمة الحفحاشاوي :أن أصىٌ الفله للب للعلم اإلاخصىص ال حاحة ئلى ئطافة العلم ئلُه ئال
أن ًلصد شٍاد بُان وثىطُح  .....ومً ئػالق الحىصل ئلى الفله ئذ في البعُد ًحىصل ئلى الىاطؼة ومنها
ئلى الفله فُخسج العلم بلىاعد العسبُة والىالم ألنها مً مبادب أصىٌ الفله والحىصل بهما ئلى الفله لِع
بلسٍب ئذ ًحىصل بلىاعد العسبُة ئلى معسفة هُفُة داللة ألالفاؾ على مدلىالتها الىطعُة وبىاطؼة ذلً
ًلحدز على اطحيباغ ألاحيام مً الىحاب والظىة ......فظمي العلم بها.
الحاصل مً ثلً ألادلة فلها رم هـسوا في ثفاصُل ثلً ألادلة وألاحيام وعمىمها فىحدوا ألادلة
زاحعة ئلى الىحاب ،والظىة ،وؤلاحماع ،واللُاض .وألاحيام زاحعة ئلى الىحىب والىدب والحسمة والىساهة
وؤلاباحة .وثأملىا في هُفُة الاطحدالٌ بحلً ألادلة على ثلً ألاحيام ئحماال مً ػحر هـس ئلى ثفاصُلهما ئال
على ػسٍم اإلاثاٌ فحصل لهم كظاًا ولُة محعللة بىُفُة الاطحدالٌ بحلً ألادلة على ثلً ألاحيام ئحماال
وبُان ػسكه وشساةؼه لُحىصل بيل مً ثلً اللظاًا ئلى اطحيباغ هثحر مً ثلً ألاحيام الجصةُة عً أدلتها
الحفصُلُة فظبؼىها ودوهىها وأطافىا ئليها مً اللىاحم واإلاحممات وبُان الاخحالفات ما ًلُم بها ،وطمىا
()i
العلم بها أصىٌ الفله فصازت عباز عً العلم باللىاعد التي ًحىصل بها ئلى الفله.

القطعيات ثالثة أقسام كالمية ،وأصولية ،وفقهية:
أما الكالمية :فىعني بها العللُات اإلاحظة والحم فيها واحد ومً أخؼأ الحم فيها فهى آرم وٍدخل
فُه حدوذ العالم وئربات اإلاحدذ وصفاثه الىاحبة والجاةص واإلاظححُلة وبعثة السطل وثصدًلهم
باإلاعجصات وحىاش السؤٍة وخلم ألاعماٌ وئزاد الياةىات وحمُع ما الىالم فُه مع اإلاعتزلة والخىازج
والسوافع واإلابحدعة وحد اإلاظاةل الىالمُة اإلاحظة ما ًصح للىاؿس دزن حلُلحه بىـس العلل كبل وزود
الشسع فهره اإلاظاةل الحم فيها واحد ومً أخؼأه فهى آرم فان أخؼأ فُما ًسحع ئلى ؤلاًمان باهلل وزطىله
فهى وافس وئن أخؼأ فُما ال ًمىعه مً معسفة هللا عص وحل ومعسفة زطىله هما في مظألة السؤٍة وخلم
ألاعماٌ وئزاد الياةىات وأمثالها فهى آرم مً حُث عدٌ عً الحم وطل ومخؼىء مً حُث أخؼأ الحم
اإلاحُلً ومبحدع مً حُم كاٌ كىال مخالفا للمشهىزًٍ الظلف وال ًلصم الىفس.
وأما ألاصولية :فىعني بها وىن ؤلاحماع حجة ووىن اللُاض حجة ووىن خبر الىاحد حجة ومً
حملحه خالف مً حىش خالف ؤلاحماع اإلاىبرم كبل اهلظاء العصس وخالف ؤلاحماع الحاصل عً احتهاد
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ومىع اإلاصحر ئلى أحد كىلي الصحابة والحابعحن عىد اثفاق ألامة بعدهم على اللىٌ آلاخس ومً حملحه اعحلاد
وىن اإلاصِب واحدا في الـىُات فان هره مظاةل أدلتها كؼعُة واإلاخالف فيها آرم مخؼىء وكد هبهىا على
()ii
اللؼعُات والـىُات في أدزاج الىالم في حملة ألاصىٌ.
وأما القسم الثالث :كد مس ثفصُله في الظابم.

نسبت بين ألاصل والقاعدة:
ألاصل لؼة :أطفل الش يءً .لاٌ :كعد في أصل الجبل وأصل الحاةؽ ،وكلع أصل الشجس .رم هثر
()iii
حتى كُل :أصل ول ش يء ،ما ٌَظخىد وحىد ذلً الش يء ئلُه".
()iv
وكاٌ الساشي :ألاصل فهى اإلاححاج ئلُه .في جعسٍف "أصىٌ الفله".
فاألصول :حمع أصل ،وأصل الش يء ،ما مىه الش يء ،أي :مادثه ،والىالد للىلد ،والشجس للؼصً.
وزده اللسافي باشتران " مً " بحن الابحداء والحبعُع ،وبأهه ال ًصح هىا ً
معنى مً معاهيها .وأحاب
ألاصفهاوي عً ألاوٌ :بأن الاشتران الشم لىً ًصاز ئلُه في الحدود حُث ال ًمىً الحعبحر بؼحره ،وعً الثاوي:
بأن " مً " البحداء الؼاًة .وكاٌ آلامدي :ما اطخىد الش يء في ثحلُله ئلُه .وكاٌ أبى الحظحن :ما ًبنى علُه
()v
ػحره ،وثبعه ابً الحاحب في باب اللُاض ،وزد بأهه ال ًلاٌ :ئن الىلد ًبنى على الىالد ،بل ًلاٌ :فسعه.
ألاصىٌ في اللؼة حمع أصل ،وهى أطفل الش يء وأطاطهً ،لاٌ :أصل الحاةؽ وٍلصد به الجصء
ألاطفل مىه ،رم أػلم بعد ذلً على ول ما ٌظخىد ذلً الش يء ئلُه حظا أو معنى ،فلُل أصل الابً أبىه،
وأصل الحىم آًة هرا أو حدًث هرا ،واإلاساد ما ٌظخىد ئلُه.

ويطلق ألاصول في الاصطالح على معان عدة:
أهمها :الدلُل الشسعي ،فُلاٌ أصل وحىب الصىم كىله جعالى{ :فمً شهد مىىم الشهس فلُصمه
ومً وان مسٍظا أو على طفس فعد مً أًام أخس} (البلس  .)581:أي دلُله.
الساجح ،هلىلهم :اللسآن والظىة أصل لللُاض وؤلاحماع ،أي زاجحان عليهما.
اللاعد  ،هلىلىا( :الظسز ًصاٌ) أصل مً أصىٌ الشسَعة ،أي كاعد مً كىاعدها.
الحاٌ اإلاظحصحب ،هأن ًلاٌ :ألاصل في ألاشُاء الؼهاز  ،أي الحاٌ اإلاظحصحب فيها هرلً.
اإلاظألة الفلهُة اإلالِع عليها ،هأن ًلاٌ :الخمس أصل ليل مظىس ػحره .أي أن ول اإلاظىسات فسوع ثلاض
على الخمس.
واإلاعنى اإلاساد لألصىلُحن مً ئػالق ولمة أصل هى اإلاعنى ألاوٌ ،وهى الدلُل ،وعلى ذلً فان معنى
أصىٌ الفله هى أدلة الفله ،وكد كصسه ألاصىلُحن على ألادلة ؤلاحمالُة دون ألادلة الحفصُلُة التي ثدخل
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في جعسٍف الفله ،هما طجري ،وطىف هبحن الفسق بحن الدلُل ؤلاحمالي والدلُل الحفصُلي كسٍبا باذن هللا
()vi
جعالى.
فاذا فهمد هرا فافهم أن أصىٌ الفله عباز عً أدلة هره ألاحيام وعً معسفة وحىه داللتها على
ألاحيام مً حُث الجملة ال مً حُث الحفصُل فان علم الخالف مً الفله أًظا مشحمل على أدلة
ألاحيام ووحىه داللتها ولىً مً حُث الحفصُل هداللة حدًث خاص في مظألة الىياح بال ولي على
الخصىص وداللة آًة خاصة في مظألة مترون الخظمُة على الخصىص.
وأما ألاصىٌ فال ًحعسض فيها إلحدي اإلاظاةل وال على ػسٍم طسب اإلاثاٌ بل ًحعسض فيها ألصل
الىحاب والظىة وؤلاحماع ولشساةؽ صحتها ورىبتها رم لىحىه داللتها الجمُلة ئما مً حُث صُؼتها أو
مفهىم لفـها أو مجسي لفـها أو معلىٌ لفـها وهى اللُاض مً ػحر أن ًحعسض فيها إلاظألة خاصة فبهرا
ثفازق أصىٌ الفله فسوعه وكد عسفد مً هرا أن أدلة ألاحيام الىحاب والظىة وؤلاحماع فالعلم بؼسق
ربىت هره ألاصىٌ الثالرة وشسوغ صحتها ووحىه داللتها على ألاحيام هى العلم الري ٌعبر عىه بأصىٌ
()vii
الفله.

وأما الضابط ،عند املتأخرين:
فهى :ما اخحص مً اللىاعد الفلهُة بباب معحن.
ومثاٌ الظابؽ في الؼهاز  :ول هجع محسم ،ال العىع ،ومثاله في الدعاوي واللظاء حدًث " :البِىة على
()viii
اإلادعي ،والُمحن على مً أهىس "
وفي الاصؼالح ًؼلم " ألاصل " اللاعد اليلُة .وهرا اإلاعنى ألاخحر ليلمة "ألاصل" لِع اإلاساد به خصىص
مصؼلح "اللاعد الفلهُة" بل اإلاساد مؼلم "اللاعد ":
أ-طىاء واهد كاعد في علم الفله ،واطحعماٌ الىسخي ليلمة "ألاصل" بمعنى "اللىاعد الفلهُة" في زطالحه
()ix
الشهحر باطم "أصىٌ الىسخي" فلد ُ
ص ِّدزت ول كاعد فلهُة فيها بيلمة "ألاصل"
ب-أو واهد كاعد في علىم أخسي ػحر الفله ،ومىه اطحعماٌ ألاطىىي ليلمة "ألاصل" في جظمُة هحابه "
اليىهب الدزي فُما ًحخسج على ألاصىٌ الىحىٍة مً الفسوع الفلهُة " فمساده بها :اللىاعد الىحىٍة التي
()x
ًحخسج عليها مظاةل فلهُة ،مثل كىله" :الفعل اإلااض ي ئذا وكع شسػا اهللب ئلى ؤلاوشاء باثفاق الىحا .
واملعنى القاعدة واضحة هما ذهسها في الظابم.
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