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 ماهية القواعد الفقهية واألصولية وخصائصها

 . الفقو ىو العمـ باألحكاـ الشرعية العممية المكتسبة مف أدلتيا التفصيمية
 .وىو إجماال عبادات ومعامالت؛ أو عبادات وعادات، معامالت وجنايات

أما عمـ أصوؿ الفقو فيو العمـ بالقواعد والبحوث التي يتوصؿ بيا إلى استفادة 
 . األحكاـ الشرعية العممية مف أدلتيا التفصيمية

 .ومباحثو ىي الحكـ الشرعي، مصادر الحكـ الشرعي، طرؽ استنباط الحكـ الشرعي
 الحاكـ والمحكـو عميو، والمحكـو بو ومحاور ىذا المبحث كالمية، وقد تتوزع بيف 

المباحث األصولية المذكورة  ومقاصد الحكـ الشرعي، وقد أصبح ىذا المبحث عمما 
 ".مقاصد الشريعة"قائما بذاتو، بعنواف 

ويمكف اختزاؿ مباحث عمـ أصوؿ الفقو بشكؿ إجمالي في الحكـ الشرعي ومصادره 
 .وطرؽ استنباطو

وتمثؿ القواعد الفقيية واألصولية زبدة عمـ الفقو واألصوؿ وعصارتيما، وعمما 
 .منبثقا عف عمـ الفقو واألصوؿ أشرؼ العمـو اإلسالمية

وىي أسس الشيء وأصولو، : والقاعدة في المغة األساس، وتجمع عمى قواعد 
قاؿ اهلل . حسيا كاف ذلؾ الشيء كقواعد البناء؛ أو معنويا كقواعد الديف، أي أركانو

يؿُع " :تعالى دَو مِإفَو الْذبَويْذتِإ وَواِإِإسْذمَواعِإ ُـع الْذقَووَواعِإ ي فَوعُع إِإبْذرَواىِإ فَوأَوتَوى المَّوُع : "، وقاؿ أيضا 1"وَواِإِإذْذ يَورْذ
دِإ   .2"بُعنْذيَوانَويُعـ مِّمفَو الْذقَووَواعِإ

حكـ أغمبي ينطبؽ عمى معظـ جزئياتو لتعرؼ : "والقاعدة الفقيية في اإلصطالح
 ".أحكاميا منو

أصؿ فقيي يتضمف أحكاما تشريعية عامة :" وعرفيا الدكتور مصطفى الزرقا بقولو
 ". مف أبواب متعددة في القضايا التي تدخؿ تحت موضوعو
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 :ومف خصائص القواعد الفقيية األغمبية
فالقواعد الفقيية أحكاـ أغمبية غير مطردة، وقؿَّ ما تخمو مف مستثنيات، بحيث يند 
ف كاف خروج تمؾ الفروع ال يغير صفة العمـو  عف معظـ القواعد بعض الفروع؛ واِإ

لمقواعد وال يحط مف قيمتيا، عمى اعتبار أف الشػاذ ال حكـ لو وال ينقض القاعدة 
ولكنيا . ، بمعنى لمذكر مثؿ حظ األنثييف"المفاضمة في الميراث"كقاعدة . العامة

 .تعرؼ استثناء في الحالة الخاصة المعروفة بالمشتركة
 :ومف خصائص القاعدة الفقيية كذلؾ اإليجاز

فتمتاز القاعدة الفقيية باإليجاز في صياغتيا عمى عمـو معناىا وسعة استيعابو 
 .فتصاغ القاعدة بكممتيف أو ببضع كممات محكمة مف ألفاظ العمـو. لمفروع

 "...التابع تابع"، و"العادة محكمة"، "الضرر يزاؿ: "كما في مثؿ القواعد اآلتية 
وحيث إف القواعد الفقيية أحكاـ أغمبية موجزة، فيي تمنح ممكة فقيية عامة 

 .وعاجمة
وىذه القواعد ميمة في الفقو عظيمة النفع، وبقدر اإلحاطة بيا يعظـ :" يقوؿ القرافي

ومف أخذ بالفروع الجزئية دوف القواعد الكمية . قدر الفقيو، وتتضح لو مناىج الفتوى
ومف ضبط . تناقضت عميو الفروع واضطربت، واحتاج إلى حفظ جزئيات ال تتناىى

الفقو بقواعده استغنى عف حفظ أكثر الجزئيات الندراجيا في الكميات، وتناسب عنده 
 ".ما تضارب عند غيره

وعمى الرغـ مف اإلرتباط الوثيؽ بيف الفقو واألصوؿ، إال أف القواعد األصولية 
 .غير القواعد الفقيية

فموضوع البحث في عمـ : ويرجع السبب في ىذا الفرؽ إلى اختالؼ موضوع العمميف
وموضوع البحث في . الفقو فعؿ المكمؼ مف حيث ما يثبت لو مف األحكاـ الشرعية

 .عمـ األصوؿ األدلة الكمية وقواعد اإلستنباط
ومف جية أخرى فإف القواعد الفقيية أحكاـ تنطبؽ عمى أغمب فروعيا، بيد أف القواعد 

 :األصولية تنطبؽ عمى جميع جزئياتيا، كما في األمثمة اآلتية
 ".األمر بعد الحظر يفيد اإلباحة"و" كؿ عمة سبب وليس كؿ سبب عمة"
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والجدير بالذكر أف بعض القواعد نجدىا متداخمة بيف ما ىو فقيي وأصولي 
 "...اإلجتياد ال ينقض باإلجتياد"لتداخؿ عمـ الفقو واألصوؿ، كقاعدة 
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 المصطلحات المتعلقة بالقواعد الفقهية واألصولية

كؿ شيء خرج مف األرض مما سقت السماء، أو  " :مف الضوابط الفقيية
كؿ ما أمكف ضبط صفتو ومعرفة مقداره جاز السمـ " ، و"سقي بالعيوف ففيو العشر

 ".فيو
 .فكؿ مثاؿ مف ىذيف المثاليف يختص بباب فقيي واحد

 .وعمى ىذا، فإف مجاؿ الضابط الفقيي أضيؽ مف مجاؿ القاعدة الفقيية
الفرؽ بيف الضابط والقاعدة أف القاعدة تجمع فروعا مف أبواب : " يقوؿ ابف نجيـ

 ".شتى، والضابط يجمعيا مف باب واحد
لكف ىذا الفرؽ بيف القاعدة والضابط لـ يكف  موضع اعتبار لدى كثير مف المؤلفيف 

فإنيـ لـ يتمسكوا بيذا الفرؽ حيث أطمقوا عمى ما . في عمـ القواعد الفقيية واألصولية
جمع مف أحكاـ مف باب واحد، أو أبواب مختمفة عنواف القاعدة وأحيانا عنواف 

 .الكميات أو األصوؿ
الدخوؿ باألميات يحـر البنات، والعقد عمى البنات يحـر : " مثاؿ ىذا اعتبار عبارة

 .قاعدة، بيد أنيا ال تختص إال بباب واحد" األميات
وقد نشأ استعماؿ الكميات في الفقو بالنظر إلى وضعيا المغوي في داللتيا 

 .صيغة مف صيغ العمـو" كؿ"عمى الشموؿ باعتبار كممة 
النظرية الفقيية ىي : "  بقولوالنظرية الفقييةـي ڭروـالوحدد الدكتور محمد 

تمؾ المنظومة الموضوعية التجريدية التي تندرج فييا، وتخضع ليا عديد مف 
أو ىي دراسة  ينتيي فييا الفقيو إلى الجمع بيف . الموضوعات الفقيية وتنضبط بيا

جممة مف الموضوعات واألحكاـ والبحوث الفقيية التي تكوف بمجموعيا فكرة واحدة 
 ".متكاممة األجزاء

والواقع أف النظرية العامة ودراسة الفقو اإلسالمي في نطاقيا أمر مستحدث 
طريؼ طريؼ، استخمصو الفقياء المعاصروف الذيف جمعوا بيف دراسة الفقو 
 .اإلسالمي والقانوف الوضعي خالؿ احتكاكيـ وموازنتيـ بيف الشريعة والقانوف
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 :يقوؿ الدكتور عبد الرزاؽ السنيوري عند تفصيمو لنظرية العقد في الفقو اإلسالمي
إف الفقو اإلسالمي في مراجعو القديمة ال توجد فيو نظرية عامة لمعقد بؿ ىو  "

يستعرض العقود المسماة عقدا عقدا، وعمى الباحث أف يستخمص النظرية العامة 
لمعقد مف بيف األحكاـ المختمفة ليذه العقود المسماة؛ فيقؼ عند األحكاـ المشتركة 

 ".التي تسري عمى الكثرة الغالبة مف ىذه العقود
العبرة "فقاعدة . والقواعد الفقيية ىي بمثابة ضوابط بالنسبة لمنظريات الفقيية

مثال، ليست سوى ضابط في ناحية مخصوصة مف " في العقود لممقاصد والمعاني
 ".أصؿ نظرية العقد، وىكذا سواىا مف القواعد

ويمكف أف ندرج مجموعة مف القواعد الفقيية التي تختمؼ في فروعيا، ولكنيا تتحد 
 :في موضوعيا العاـ تحت نظرية معينة كالقواعد التالية

ال ينكر تغير األحكاـ بتغير "، "استعماؿ الناس حجة يجب العمؿ بو"، "العادة محكمة"
، "المعروؼ عرفا كالمشروط شرطا"، "إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غمبت"، "الزماف

 "...المعروؼ بيف التجار كالمشروط بينيـ"
فيذه المجموعة مف القواعد الفقيية المعروفة ػ بغض النظر عف الفروع المختمفة تحت 

فإف العرؼ ىو ". نظرية العرؼ"كؿ منيا ػ يمكف أف نضعيا جميعا تحت عنواف 
 .الطابع العاـ الغالب عمى جميع ىذه القواعد المذكورة

النظريات العامة لممعامالت في الشريعة "  ووضع الدكتور أبو سنة في كتابو 
 :معياريف لمتمييز بيف القواعد  الفقيية والنظريات الفقيية العامة فيما يمي" اإلسالمية

ػ القاعدة الفقيية تتضمف حكما فقييا في ذاتيا، وىذا الحكـ الذي تتضمنو القاعدة 
مثال، تتضمف حكما فقييا " اليقيف ال يزوؿ بالشؾ: "فقاعدة. ينتقؿ إلى الفروع تحتيا

وىذا بخالؼ النظرية الفقيية فإنيا ال تتضمف . في كؿ مسألة اجتمع فييا يقيف وشؾ
 .حكما فقييا في ذاتيا كنظرية الممؾ مثال

 .ػ القاعدة الفقيية ال تشتمؿ عمى أركاف وشروط، بخالؼ النظرية الفقيية
وأشار الدكتور أحمد الحجي الكردي إلى الفرؽ بيف القواعد والنظريات الفقيية  

إف جاز لنا أف نشبو الفقو اإلسالمي ببناء شامخ ذي أبراج عالية، : "حيث قاؿ
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أما . استطعنا أف نعتبر جزئيات األحكاـ الشرعية ذراتو التي يتألؼ منيا بنيانو
 .النظريات الفقيية فيي تمؾ األبراج العالية التي يتألؼ منيا بنيانو الشامخ

وأما القواعد الفقيية فيي تمؾ األعمدة التي تتألؼ منيا تمؾ األبراج، والتي تتألؼ 
 .بدورىا مف تمؾ الذرات الصغيرة التي ىي جزئيات األحكاـ وفروع الفقو

فالنظريات الفقيية إذف ىي أوسع نطاقا، وأرحب أفقا مف القواعد الفقيية التي ىي 
 .بمثابة المبادئ

 ".ويؤكد ذلؾ أننا قد نجد في الواحدة مف النظريات عددا كبيرا مف القواعد الفقيية
ومعنى ىذا ػ يقوؿ الدكتور مصطفى الزرقا ػ أف النظريات ىي تمؾ الدساتير والمفاىيـ 

الكبرى التي يؤلؼ كؿ منيا عمى حدة نظاما حقوقيا موضوعيا منبثا في الفقو 
وتحكـ عناصر ذلؾ النظاـ في كؿ ما يتصؿ بموضوعو مف شعب ... اإلسالمي
 .األحكاـ

 ... وذلؾ كفكرة الممكية والعقد واألىمية والبطالف والضماف
 .وعمى ىذا، فالقاعدة الفقيية أخص مدلوال وأضيؽ نطاقا مف النظرية الفقيية

 المسائؿ التي يشبو بعضيا بعضا مع اختالؼ في باألشباه والنظائرويراد 
 .الحكـ
 فيي األمور الفارقة بيف مسألتيف متشابيتيف بحيث ال يسوى الفروؽ الفقييةوأما 

 .بينيما في الحكـ
 :ومف األمثمة عمى ىذا

غير أف . ػ اإلجارة والجعالة تتشابياف في أف كال منيما عقد معاوضة عمى عمؿ
 .العمؿ معمـو في اإلجارة بيد أنو مظنوف في الجعالة

ػ الصدقة واليبة تتشابياف في أف كال منيما تمميؾ لمماؿ بال عوض، غير أف ما كاف 
 .لوجو الخالؽ يسمى صدقة بينما ما كاف لوجو المخموؽ يسمى ىبة

ألنيا بكؿ .  فال تعمؽ ليا بعمـ القواعد الفقيية واألصوليةالقاعدة القانونيةأما 
مجموعة مف قواعد السموؾ تنظـ حياة الفرد داخؿ المجتمع، ومصحوبة : " بساطة

 ".بجزاء يوقع عمى كؿ مف يخالفيا
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نما يصطمح عمى ىذه الصيغ الفقيية في الدرس القانوني بالمبادئ القانونية كعبارة  واِإ
  "...الحيازة سند الممكية"، و"العقد شريعة المتعاقديف: "
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 تاريخ القواعد الفقهية واألصولية

لـ توضع القواعد الفقيية واألصولية جممة كما توضع النصوص القانونية في 
نما صيغت نصوصيا بالتدرج استنباطا مف . وقت معيف عمى أيدي لجاف معينة واِإ

 .دالالت النصوص التشريعية، وعمؿ األحكاـ ومبادئ أصوؿ الفقو
ىذا، وال يعرؼ لكؿ قاعدة صائغ معيف؛ إال ما كاف منيا نصا قرآنيا مثؿ قاعدة 

ؽُّق : "المأخوذة مف قوؿ اهلل تعالى " المرء مؤاخذ بإقراره" مَويْذوِإ الْذحَو مِإؿِإ الَّذِإي عَو لْذيُعمْذ  ".وَو
، أو ما أُعثر عف بعض أئمة المذاىب "ال ضرر وال ضرار" أو حديثا نبويا كقاعدة 
 .الفقيية وكبار تالمذتيـ

أما معظـ تمؾ القواعد فقد اكتسبت صياغتيا األخيرة عف طريؽ التداوؿ والصقؿ عمى 
 .أيدي كبار فقياء األمصار

ويعتبر األصالف مصدر القواعد الفقيية واألصولية، وقد تمثؿ ىذا في عصر 
الذي اختص بجوامع الكمـ، كانت أحاديثو الشريفة  (ص)ذلؾ أف الرسوؿ : الرسالة

 .بمثابة القواعد العامة التي تنطوي تحتيا فروع وجزئيات كثيرة
ذا تأممنا كذلؾ بعض اآلثار المنقولة عف الصحابة  . تممسنا فييا ىذه الظاىرة (ض)واِإ

ذا انتقمنا بعد ذلؾ إلى طور األئمة المجتيديف وجدنا بعض ىذه القواعد في  واِإ
 .المصادر األصيمة التي تـ تدوينيا في ذلؾ العصر

" الخراج"ولعؿ مف أقدـ المصادر التي تسترعي انتباه الباحث في ىذا المجاؿ كتاب 
التعزير إلى : "الذي ضمنو عبارات تعتبر قواعد كما في قولو (ىػ182ت)ألبي يوسؼ 

 ".اإلماـ عمى قدر عظـ الجـر وصغره
كؿ شيء  : " كما في قولو  (ىػ189ت )لمحمد بف الحسف " األصؿ" وكذلؾ كتاب 

 ..."كره أكمو واإلنتفاع بو، فشراؤه وبيعو مكروه
ويعتبر القرف الرابع اليجري بداية لمقواعد الفقيية واألصولية باعتبارىا فنا 

 .مستقال
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والظاىر أف المذىب الحنفي كاف أسبؽ إلى صياغة تمؾ المبادئ في صيغ قواعد 
ولعؿ سبب ذلؾ يرجع إلى التوسع عندىـ في الفروع، الشيء الذي . واالحتجاج بيا

جعؿ الطبقات العميا مف فقيائيـ يصوغوف القواعد التي تسيطر عمى الفروع 
 .والجزئيات الكثيرة المتناثرة وتحكميا

ولعؿ أقدـ خبر يروى في جمع القواعد في المذىب الحنفي ما رواه العالئي 
والسيوطي وابف نجيـ، أف أبا طاىر الدباس مف فقياء القرف الرابع اليجري جمع أىـ 

ومف جممتيا القواعد . قواعد مذىب اإلماـ أبي حنيفة في سبع عشرة قاعدة كمية
 :األساسية المشيورة وىي

األمور بمقاصدىا، واليقيف ال يزوؿ بالشؾ، والمشقة تجمب التيسير، والضرر يزاؿ، 
 .والعادة محكمة

وأقدـ مجموعة مف ىذه القواعد وصمت إلينا في شكؿ رسالة خاصة ىي قواعد 
والظاىر  أف الكرخي أخذ القواعد التي جمعيا أبو طاىر  . (ىػ340ت )الكرخي 

 .الدباس وأضاؼ إلييا قواعد أخرى
لى جانب ىذه الرسالة المشيورة في المذىب الحنفي، ألؼ أبو أسد الخشني   واِإ

 (ىػ430ت )، ثـ جاء أبو زيد الدبوسي "أصوؿ الفتيا" كتاب  (ىػ361ت)المالكي 
قواعد األحكاـ "ألؼ كتاب  (ىػ660ت)، والعز بف عبد السالـ "تأسيس النظر" بكتاب 

 "... في مصالح األناـ
حتى إذا كاف القرف الثامف اليجري الذي يعتبر العصر الذىبي لتدويف القواعد الفقيية 

 :ومف أىـ وأشير ما ألؼ فييا. واألصولية ونمو التأليؼ فييا
 ...(ىػ794ت)، والمنثور في القواعد لمزركشي (ىػ758ت)القواعد لممقري 

ف قاـ  وتتالت المؤلفات في ىذا العمـ، لكنيا ظمت عالة عمى ما سبقيا مف الجيود، واِإ
 .بعض العمماء  بتكميؿ أو تنسيؽ ما جمعو األوائؿ

باستخالص أىـ القواعد عند العالئي " األشباه والنظائر"فقد قاـ السيوطي في كتابو 
 .والسبكي والزركشي
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بنظـ القواعد الفقيية اعتمادا  ( ىػ912ت)كما قاـ أبو الحسف الزقاؽ التجيبي المالكي 
 .عمى الفروؽ لمقرافي والقواعد لممقري

عمى " المجمة العدلية" وترسخت مكانة القواعد الفقيية واألصولية مع وضع 
محتوية " المجمة"ىػ فقد جاءت مقدمة 1295أيدي لجنة مف كبار الفقياء، وذلؾ سنة 

 :عمى مقالتيف
اختصت المقالة األولى بتعريؼ الفقو اإلسالمي وتقسيمو، أما المقالة الثانية فقد 

. جاءت في بياف القواعد التي تعتبر مف األصوؿ التي تدور عمييا كثير مف األحكاـ
 .قاعدة (99)وقد ورد  بالمجمة 

وفضال . وارتفعت مكانة القواعد الفقيية واألصولية، حيث شرحت مع شروح المجمة
عف ترسخ القواعد في المجاالت الفقيية والقانونية، عرفت تنسيقا ظير في صياغتيا، 

 "...اإلقرار حجة قاصرة"كما ىو شأف قاعدة 
 

 

 
 


