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احلمد هلل رب العادلُت والصالة السالم على نبينا زلمد وعلى آلو وصحبو أمجعُت, أما 
ا مستقال ناسب ذكر مبادئو العشرة اليت ينبغي لقاصد كل فنّ  "أصول الفقو"لما كان بعد ف

 .(1)الشروع فيوفن أن يعرفها, لتصور ذلك الفن قبل 
 : (2)قال الصبان: وقد نظمت العشرة فقلت

 إن مبادي كل فن عشرة ... احلد وادلوضوع مث الثمرة
 وفضلو ونسبة والواضع ... واالسم االستمداد حكم الشارع       

 مسائل والبعض بالبعض اكتفى ... ومن درى اجلميع حاز الشرفا
كون مقصودا بالذات, بل يتوقف عليو ادلبادئ: ما ال ي " ابن السبكي:التاج قال 

 .(3)"  ادلقصود
 : الحد - 1

 .احلد ىو التعريف
اعلم أنو ال ديكن اخلوض يف علم من العلوم إال بعد تصور ذلك  " قال اإلسنوي:

 .(4)"  مستفاد من التعريفات العلم, والتصورُ 
التعريف األول  جرت عادة األصوليُت أن يذكروا لـــ "أصول الفقو" تعريفُت اثنُت,وقد 

 .(5)م سلصوص من علوم الشريعةلْ باعتباره مركَّبا إضافيا, والثاين باعتباره لقًبا وَعَلما على عِ 

                                              

لبكر  التأصيل ألصول التخريج وقواعد اجلرح والتعديل, و  (16 الفوزان )ص شرح الورقات لعبد اهلل( 1)
 ( 37أبو زيد )ص 

 (35حاشية الصبان على شرح ادللوي الصغَت لسلم ادلنطق )ص  (2)
 1/239 عن سلتصر ابن احلاجب ( رفع احلاجب3)
 1/7 هناية السول( 4)



 

 3 

أصول ( , أعٍت ادلضاَف ) معرفة مفرداتوفتعريفو باعتباره مركبا إضافيا يتوقف على 
 .(6)ضرورَة توقِف معرفة ادلركب على معرفة أجزائووادلضاَف إليو ) الفقو ( , 

 .(7)فاألصول مجع أصل, وىو يف اللغة ما ينبٍت عليو غَتُه
 لو مخس معاٍن:  (8)ويف االصطالح

كقوذلم: األصل يف الكالم احلقيقة, أي: الراجح عند السامع ىو : الراجح – 1
 احلقيقة ال اجملاز.

فيقال دلن كان متيقنا من الطهارة وشك يف احلدث: األصل : المستصَحب – 2
 ستصحب الطهارة حىت يثبت حدوث نقيضها, ألن اليقُت ال يزول بالشك.الطهارة, أي: ت

 :أيكقوذلم: إباحة ادليتة للمضطر على خالف األصل, : القاعدة المستمرة – 3
 ادلستمرة. احلالةعلى خالف 

وىو ما يقابل الفرع يف باب القياس, كقوذلم: اخلمر أصل : المقيس عليو – 4
 أصلو وىو اخلمر. للنبيذ, فالنبيذ فرع يف مقابلة

, قال (9)كقوذلم: أصل ىذه ادلسألة الكتاب والسنة, أي: دليُلها: الدليل – 5
, لذلك قال اخلطيب البغدادي يف (10)"  ومنو أيضا أصول الفقو, أي: أدلتو" اإلسنوي: 

 .(11)"  أصول الفقو: األدلة اليت يُبٌَت عليها الفقو " :« الفقيو وادلتفقو»
                                                                                                                                             

 1/15( , وأصول الفقو اإلسالمي للزحيلي 7( انظر: الوجيز يف أصول الفقو لعبد الكرمي زيدان )ص 5)
 1/243رفع احلاجب  :( انظر6)
 1/17( إرشاد الفحول 7)
االتفاق, واصطالحا: اتفاق طائفة سلصوصة على أمر معهود بينهم مىت أطلق االصطالح لغة: مطلق  (8)

 (7انصرف إليو. حاشية أيب النجا على شرح األزىري لآلجرومية )ص 
 (28انظر التعريفات للجرجاين )ص  زاء ادلعٌت.إطائفة على وضع اللفظ ب اتفاقوادلراد ىنا: 

,  40 – 1/39, وشرح سلتصر التحرير البن النجار  9 – 1/8( انظر: هناية السول لإلسنوي 9)
 1/16, وأصول الفقو اإلسالمي للزحيلي  1/17وإرشاد الفحول للشوكاين 

 1/9 ( هناية السول10)
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, لفهم, يقال: فالن ال يفقو قويلا في اللغةالفقو  " ل ابن قتيبة:فقد قا, الفقووأما 
ال  :, أي) َوِإْن ِمْن َشْيٍء ِإالَّ ُيَسبُِّح ِِبَْمِدِه َوَلِكْن اَل تـَْفَقُهوَن َتْسِبيَحُهْم ( وقال اهلل تعاىل: 

 .(12)"  تفهمونو
: العلم ىو يف اصطالح علماء الشريعة " قال اجلويٍت:فقد , في االصطالحوأما 

 .(13)"  بأحكام التكليف
فُت بالوجوب واحلذر الفقو معرفة أحكام اهلل تعاىل يف أفعال ادلكلَّ " قال ابن خلدون: و 

صبو الشارع دلعرفتها من والندب والكراىة واالباحة, وىي متلقاة من الكتاب والسنة وما ن
 .(14)"  دلة قيل ذلا فقومن تلك األ األحكامُ  جتخر  است  فإذا  دلة,األ

 .( 15)"  من الكتاب والسنة استخراجإمنا الفقو " قال ابن اجلوزي: لذلك 
العلم باألحكام الشرعية العملية ادلأخوذة ادلتأخرين للفقو أنو "  تعريفاتفكان من 

 .(16)"  من أدلتها التفصيلية المستنبطةو
 ,ط ادلاءبَ نَـ  :ادلاء من العُت من قوذلم استخراج :االستنباط" اجلرجاين: الشريف قال 

الذىن وقوة  طِ رْ استخراج ادلعاين من النصوص بفَ  :اصطالحاىو و  ,إذا خرج من منبعو
 .(18)"  (17)القرحية

لقد دعت " ابن عاشور: من مطلق الفهم, لذلك قال  ذن بأن الفقو أخص  ؤْ وىذا مُ 
                                                                                                                                             

 1/192( الفقيو وادلتفقو 11)
 1/189 ( الفقيو وادلتفقو12)
 1/8 الربىان (13)
 (563ادلقدمة )ص ( 14)
 (103تلبيس إبليس )ص  (15)
 1/34لعبد الكرمي النملة  ادلهذب يف علم أصول الفقو ادلقارن( 16)
يراد بو استنباط العلم جبودة  ,ومنو قوذلم: لفالن قرحية جيدة ,أول ماء يستنبط من البئر :القرحية (17)
 ار الصحاح مادة )ق ر ح(سلت الطبع.

 (22التعريفات )ص  (18)



 

 5 

 الشريعة إىل التفقو يف الدين, أي: الفهم يف دقائقو كما يؤذن بو لفظ الفقو يف مصطلح
يِن اللغة, قال اهلل تعاىل: )  ُهْم طَائَِفٌة لَِيتَـَفقَُّهوا يِف الدِّ ( . وأقصى فـََلْواَل نـََفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقٍة ِمنـْ

 .(19)"  االجتهاد مراتب الفقو مرتبةُ 
 ,للفهم , وبفتحها إذا سبق غَتَهمهِ و بكسر القاف إذا فَ فقِ  :يقال" قال القرايف: 

 كذلك نقلو ابن عطية يف تفسَته, وقاعدة العرب أنَّ , (20)ة  ي  ج  سَ و ل وبضمها إذا صار الفقوُ 
ع فهو سامع, وسِ  ,ب فهو ضاربضرَ  :ضلو ",فاعل"ىو  "ِعلفَ "و "فَعل"ن الفاعل مِ  اسمَ 
ن مِ  "فقيو"ف فهو شريف, فلذلك كان وشرُ  ,ف فهو ظريفظرُ  :ضلو ",فعيل" "فُعل"ن ومِ 
فظهر أن الفقيو يدل على الفقِو وزيادِة  " ل اإلسنوي: , قا(21)"  بالضم دون اآلَخَرين "وفقُ "

 .(22), وىذا أخص  من مطلق الفقو " سجية  و كونِ 
ق يف العلم والتفنن فيو واالستيالء عليو إمنا ىو ِبصول ذْ احلِ " قال ابن خلدون: 

ئو وقواعده والوقوف على مسائلو واستنباط فروعو من أصولو, دحاطة مببايف اإل (23)كةلَ مَ 
حاصال, وىذه ادللكة ىي يف  لِ يف ذلك الفن ادلتناوَ  احلذقُ  مل يكنِ  ل ىذه ادللكةُ مل حتصُ  وما

ها مشًتكا بُت من الواحدة من الفن الواحد ووعيَ  ادلسألةِ  ا صلد فهمَ نَّ أل غَت الفهم والوعي,

                                              

 (62( أصول النظام االجتماعي يف اإلسالم )ص 19)
ادلصباح ادلنَت )س ج و( وسلتار  واجلمع سجايا مثل: عطية وعطايا.السجية: الطبيعة والغريزة, ( 20)

 (س ج االصحاح )
التمهيد يف ختريج الفروع و ,  1/18, وانظر: هناية السول لإلسنوي  1/20( شرح تنقيح الفصول 21)

 ( لو أيضا.54على األصول )ص 
  1/18هناية السول لإلسنوي ( 22)
من  ل للنفس ىيئة بسبب فعلٍ أنو حتصُ  :ادلَلكة: ىي صفة راسخة يف النفس, وحتقيقوقال اجلرجاين: ( 23)

 ها النفسُ ذا تكررت ومارستْ الزوال, فإ األفعال, ويقال لتلك اذليئة: كيفية نفسانية, وتسمى: حالة, ما دامت سريعةَ 
 (229. التعريفات )ص الزوال فتصَت َمَلَكة حىت رسخت تلك الكيفية فيها وصارت بطيئةَ 
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وبُت  ,وبُت العامي الذي مل يعرف علما ,فيو وبُت من ىو مبتدئٌ  ,يف ذلك الفن (24)ادَ شَ 
يف الفنون دون من سوامها, فدل على  , وادللكة إمنا ىي للعامل أو الشادي(25)ريرحْ  النِّ العامل

 .(26)"  الفهم والوعي غَتُ  أن ىذه ادللكةَ 
الفقيو: ىو اجملتهد, واجملتهد: ىو الذي حصلت قال الشيخ وىبة الزحيلي: " ومن ىنا 

طالق كلمة الفقيو أخَتا على يقتدر هبا على استنباط األحكام من أدلتها. وإ كةلَ مَ لو 
 .(27)"  متفقهة ادلذاىب من باب اجملاز واحلقيقة العرفية

ما على فن سلصوص, فهو: لَ وعَ  (28)باقَ من حيث كونو لَ  تعريف أصول الفقووأما 
 العلم بالقواعد اليت يتوصل هبا إىل استنباط األحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية.

 .(29)الفقو إمجاال, وكيفية االستفادة منها, وحال ادلستفيدوقيل: معرفة دالئل 
 : انتنبيه

اعلم أن أساء العلوم كالفقو والبيان واألصول والنحو مثال يطلق كل  واحد : األول
 –منها ُمرادا بو قواعُد ذلك الفن, وتارًة مرادا بو إدراُك تلك القواعد, وتارة مرادا هبا ادلَلكة 

راسخة يف النفس حتصل للُمدرِك بعد إدراك مسائل الفن  وىي سجية –بالتحريك 
 وشلارستها.

فمن عرَّف أصوَل الفقو بأنو أدلة الفقو اإلمجالية نظر إىل ادلعٌت األول, ومن قال: 
 .(30)معرفة أدلة الفقو اإلمجالية نظر إىل الثاين اىـ من نشر البنود

                                              

فا من العلم أو األدب أخذ طرَ  ومنو قيل دلن ,هامن اإلبل وساقَ  عَ مجََ  :وا من باب قتلدْ شدا يشدو شَ  (24)
 ادلصباح ادلنَت مادة )ش د و( .وىو شادٍ  ,شدا :واستدل بو على البعض اآلخر

 سلتار الصحاح مادة )ن ح ر( العامل ادلتقن. :رير بوزن ادلسكُتحْ النِّ  (25)
 (543ادلقدمة )ص ( 26)
 بتصرف يسَت جدا 1/42 الفقو اإلسالمي وأدلتو للزحيلي( 27)
شعر بابتناء واللقب: َعَلم يتضمن مدحا أو ذما. وأصول الفقو َعَلم ذلذا العلم ي( قال ابن السبكي: 28)

 1/242رفع احلاجب فروع الدين عليو, وىو صفة مدح. 
 1/44 البن النجار شرح الكوكب ادلنَت, و 1/242 البن السبكي رفع احلاجب( 29)
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يبِّ يف شرحو على صحيح قال األُ " ابن عابدين يف حاشيتو: العالمة : قال الثاني
مسلم يف كتاب اإلديان: وادلركب اإلضايف قيل: حد ه لقبا يتوقف على معرفة جزأيو؛ ألن 
العلم بادلركب بعد العلم جبزأيو, وقيل: ال يتوقف ألن التسمية سَلبت ُكالا من جزأيو عن 

ِت اجلميَع اسًا لشيء آخر, ورجح األول بأنو أمت  فائدة. اىـ. معناه اإلفرادي وصَتَّ
 واستحسنو يف النهر.

أقول: أما كونو أمتَّ فائدًة فال كالم فيو, وأما توقُف فهِم معناه الَعَلمي على فهم معٌت 
جزأيو ففي حيِّز ادلنع, فإنَّ فـَْهم ادلعٌت الَعَلمي من امرئ القيس مثال يتوقف على فهم ما 

معٌت كلٍّ من مفرديو, فاحلق وضع ذلك اللفظ بإزائو, وىو الشاعر ادلشهور, وإن ُجِهل 
 .(31)"  الثاينالقول 
" العلم الذي يُعٌَت ببحث مصادر األحكام وُحجيتها ومراتبها يف  اصل أناحلف

ينة االستدالل هبا, وشروط ىذا االستدالل, ويرسم مناىج االستنباط, ويستخرج القواعد ادلعِ 
ام من أدلتها التفصيلية, ىو علم فو على األحكعلى ذلك, واليت يلتزم هبا اجملتهد عند تعر  

 .(32)أصول الفقو " 
  :المسائل - 3 و الموضوع – 2

سأل فيو عن أحوالو اليت الذي يُ  ىو الشيءُ  علمٍ  كلِّ   موضوعُ " ابن األثَت: الضياء قال 
فُت, والفقيو يسأل عن أحواذلا اليت تعرض ذلا ض لذاتو, فموضوع الفقو ىو أفعال ادلكلَّ عرِ تَ 

وموضوع الطب ىو بدن  ,لنفل واحلالل واحلرام والندب وادلباح وغَت ذلكمن الفرض وا
وموضوع احلساب  ,موقَ والطبيب يسأل عن أحوالو اليت تعرض لو من صحتو وسَ  ,اإلنسان

واحلاسب يسأل عن أحواذلا اليت تعرض ذلا من الضرب والقسمة والنسبة وغَت  ,ىو األعداد
والنحوي يسأل عن أحواذلما يف الداللة من  ,ينوموضوع النحو ىو األلفاظ وادلعا ,ذلك

                                                                                                                                             

 1/17 لعبد اهلل العلوي الشنقيطي ( نشر البنود على مراقي السعود30)
 1/82رد احملتار على الدر ادلختار  (31)
 (7بد الكرمي زيدان )ص ( الوجيز يف أصول الفقو لع32)
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 وكذلك جيري احلكم يف كل علم من العلوم, وهبذا الضابط انفرد كل   ,جهة األوضاع اللغوية
 .(33)"  برأسو ومل خيتلط بغَته علمٍ 

 بحث يفيُ  ىو ماشرعيا كان أو عقليا كل علم   موضوع"  ويف شرح الكوكب ادلنَت:
 .ذلك ادلوضوع ذاتالعارضة ل األحوال :أي ,تيةالذا ذلك العلم عن عوارضو

 األحوال العارضة لذات موضوع ذلك العلم. معرفةُ  :كل علم  مسائلو
بحث فيو عن األمراض الالحقة فموضوع علم الطب مثال: ىو بدن اإلنسان, ألنو يُ 

 لو, ومسائلو: ىي معرفة تلك األمراض.
واذلا من حيث اإلعراب وموضوع علم النحو: الكلمات, فإنو يبحث فيو عن أح

 ومسائلو: ىي معرفة اإلعراب والبناء. ,والبناء
وموضوع علم الفرائض: الًتكات, فإنو يبحث فيو من حيث قسمتها, ومسائلو: ىي 

 معرفة حكم قسمتها.
ليس بداخل يف حقيقة ذلك العلم كما قلنا يف بدن اإلنسان  والعلم مبوضوع علمٍ 

 والكلمات والًتكات.
من الكتاب  ادلوصلة إىل الفقو األدلةىو  أصول الفقوفموضوع  ك:ذل إذا علمتَ 

بحث فيو عن العوارض الالحقة ذلا, من كوهنا عامة والسنة واإلمجاع والقياس, وضلوىا؛ ألنو يُ 
أو خاصة, أو مطلقة أو مقيدة, أو رلملة, أو مبينة, أو ظاىرة أو نصا, أو منطوقة, أو 

وضلو ذلك من اختالف مراتبها, وكيفية االستدالل هبا,  مفهومة, وكون اللفظ أمرا أو هنيا,
 .(34)"  مسائل أصول الفقوومعرفة ىذه األشياء ىي 

                                              

 1/26 يف أدب الكاتب والشاعر ادلثل السائر (33)
 .مع شيء من االختصار والتصرف اليسَت 36 – 1/33( شرح الكوكب ادلنَت 34)
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 : وىي الفائدة والغايةالثمرة - 4
األحكام  استنباطِ  ملكة  : " والغرض منو: حتصيل «  مفتاح السعادة» قال صاحب 

 اب والسنة واإلمجاع والقياس.الشرعية الفرعية من أدلتها األربعة التفصيلية, أعٍت الكت
 .(35)تلك األحكام على وجو الصحة "  استنباطوفائدتو: 

 مَ هْ يقصد من علم األصول ضبط القواعد اليت يستطيع العامل هبا فَـ " قال ابن عاشور: 
 .(36)"  منها األحكام التفريعية أدلة الشريعة ليأخذَ 

 ليو مع إغفالو.لذلك فأصول الفقو آلة االجتهاد وشرطو الذي ال سبيل إ
 .(37)"  ال يرقى ادلرء إىل منصب االستقالل دون اإلحاطة هبذا الفن" قال اجلويٍت: 

وأىم ما يتوقف عليو من ادلواد كما نص العمدة في االجتهاد إنو " قال اإلسنوي: و 
 .(38)"  عليو العلماء ووصفو بو األئمة الفضالء

, وأساسو الذي تقوم الجتهادعماد فسطاط اوقال الشوكاين: " إن ىذا العلم ىو 
عليو أركان بنائو... قال الفخر الرازي يف احملصول وما أحسن ما قال: إن أىم العلوم 

 .(39)للمجتهد علم أصول الفقو " 
نا العالمة الشيخ عبد احلكيم أستاذَ  سألت مرةً " وقال الشيخ زلمد سعيد الباين: 

صول الفقو, عن فائدة ىذا العلم, فأجابٍت األفغاين نور اهلل ضرحيو, حينما كنت أتلقى منو أ
 .(40)"  فائدتو االجتهاد على البداىة: إنَّ 

                                              

 2/163لطاش كربى زاده  مفتاح السعادة ومصباح السيادة يف موضوعات العلوم (35)
  (176أليس الصبح بقريب )ص  (36)
 (257الغياثي )ص  (37)
 (43)ص يف ختريج الفروع على األصول  ( التمهيد38)
 2/209 إرشاد الفحول (39)
 ( 145 - 141 ( عمدة التحقيق يف التقليد والتلفيق )ص40)
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َغْلُق باِب االجتهاد وحتجَُت النظر حطَّ من قيمة علم " قال ابن عاشور: لذلك 
 .(41)"  األصول عند طالبيو, فأودع زوايا اإلمهال وأصبح كلمات تقال, وبذلك َقلَّ تدريُسو

رتبة االجتهاد, فهو ِباجة أيضا إىل معرفة ىذا العلم, والوقوف مث من مل يصل إىل م
مذاىبهم, وقد يستطيع ادلقارنة  األئمة, وأساسَ  أقوالِ  ذَ مآخِ  على قواعده, حىت يعرفَ 

اليت اتبعوىا يف تقرير  األحكام على ضوء مناىج األئمة والًتجيح بُت ىذه األقوال, وختريجَ 
 .(42)األحكام واستنباطها

البالغة, وعلم األصول, وعلم النحو, فال  يقرأ الناس علمَ " ل ابن عاشور: : قاتنبيو
سو, وال من يشعر بادلقاصد البالغية فينطق هبا أو رْ ن يف قولو ودَ حْ نرى من يتجنب اللَّ 

 يفهمها, وال من يرجح يف مسائل اخلالف.
وىم  ,مالوا ألفاظا متحجرة اصطلحوا أن يسموىا علوما سبب ذلك إال أهنم إمنا حصَّ 

 .(43)"  يدرسوهنا وما يشعرون بعنواهنا وغايتها والقصد منها
  :الفضل - 5

ها قدرا ن أعظم العلوم الشرعية وأجلِّ اعلم أن أصول الفقو مِ " قال ابن خلدون: 
 .(44)"  ىا فائدةوأكثرِ 

إذ ىو قاعدة  ,هو وفخرُ  شرفُ وبُتِّ  ,هقدرُ  أصول الفقو علم عظيمٌ " قال اإلسنوي: و 
 .(45)"  اليت هبا صالح ادلكلفُت معاشا ومعادا الشرعية وأساس الفتاوى الفرعية األحكام

فأفضل ما اكتسبو  أما بعدُ  " :«  نفائس األصول» يف صدر كتابو  وقال القرايف
 ,علم أصول الفقومعاشو وآجل معاده, ومن أفضل ذلك د بو يف عاجل عَ سْ يَ  اإلنسان علم

                                              

 (177( أليس الصبح بقريب )ص 41)
 (13الوجيز يف أصول الفقو لعبد الكرمي زيدان )ص ( 42)
 (113 - 112( أليس الصبح بقريب )ص 43)
 (573)ص قدمة ادل( 44)
 1/3هناية السول  (45)
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اب بَ يف حتصيل لُ  هو جامع أشتات الفضائل, والواسطةُ الشتمالو على ادلعقول وادلنقول, ف
ِصْرفة ال حظَّ لشرف النفوس فيو, وال من  الرسائل, ليس ىو من العلوم اليت ىي روايةٌ 

فُت, واستوىل على رَ ادلعقول الصِّْرف الذي مل حَيُضَّ الشرُع على معانيو, بل مجع بُت الشَّ 
و , وجيتمع فيو معاقُد النظر ومسالك الِعرَب, َمن َجِهللدرايةتاج فيو إىل الرواية واالطرفُت, حيُ 

, فهو جدير بأن اج, ومن ُسِلب ضوابطَو َعِدم عند دعاويو احِلَجاجَ جو أُ من الفقهاء فتحصيلُ 
 .(46)"  غل بأفضل الكتب يف تلخيصاتو ومبانيوتَ س فيو, وأن ُيشافَ يُن

ىل ومعرفة أحكام شرعو, ويشهد لفضلو ما ورد يف احلث على التفقو يف دين اهلل تعا
 .(47)وىذا متوقف على أصول الفقو, فثبت لو ما ثبت للفقو من الفضل, إذ ىو وسيلة إليو

  :النسبة - 6
ىو للفقو كأصول النحو للنحو, وعلوم أنو من العلوم الشرعية, و  (48)نسبتو إىل غَته

 .(49)احلديث للحديث
كتاب اهلل   علم يعرف بو فهمُ  :التفسَت" قال الزركشي: من مواد علم التفسَت, ىو و 

من  ذلك واستمداد   ,موكَ أحكامو وحِ  معانيو واستخراجُ  وبيانُ  ل على نبيو زلمد ادلنزَّ 
وحيتاج دلعرفة أسباب  ,والقراءاتأصول الفقو علم اللغة والنحو والتصريف وعلم البيان و

 .(50)"  النزول والناسخ وادلنسوخ
وأما أصول الفقو فلم يكونوا " : «  والتنوير التحرير» مقدمات وقال ابن عاشور يف 

وىي من  ,والنواىي والعموم يعدونو من مادة التفسَت, ولكنهم يذكرون أحكام األوامر
ل أن بعضو يكون مادة للتفسَت وذلك من جهتُت: إحدامها: أن علم أصول الفقو, فتحصَّ 

                                              

 1/90للقرايف  يف شرح احملصول نفائس األصول (46)
 (18( شرح الورقات لعبد اهلل الفوزان )ص 47)
 (39ويقال: مرتبتو من العلوم األخرى. التأصيل لبكر أبو زيد )ص ( 48)
 (39)ص التأصيل , و  (17( شرح الورقات لعبد اهلل الفوزان )ص 49)
 1/13 الربىان يف علوم القرآن (50)
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ب وفهم موارد اللغة األصول قد أودعت فيو مسائل كثَتة ىي من طرق استعمال كالم العر 
الغزايل علم  العربية مثل مسائل الفحوى ومفهوم ادلخالفة, وقد عدَّ  عليها علماءُ  التنبيوَ  لَ أمهَ 

 للتفسَت. فال جرم أن يكون مادةً  ,األصول من مجلة العلوم اليت تتعلق بالقرآن وبأحكامو
يف  للمفسر آلة  نها, فهو ح عصِ فْ االستنباط ويُـ  ط قواعدَ ضبِ علم األصول يَ  اجلهة الثانية: أن

 .(51)"  استنباط ادلعاين الشرعية من آياهتا
اعلم أن العلماء كما بينوا يف التفسَت شرائط, " : «  مفتاح السعادة»  قال صاحب

بينوا يف ادلفسِّر أيضا شرائط, ال حيل التعاطي دلن عرى عنها أو ىو فيها راجل, وىي: أن 
قان والكمال: ... إىل أن قال: العاشر: أصول علما على وجو اإلت عشرَ  يعرف مخسةَ 
 .(52)"  االستدالل على األحكام واالستنباط ف وجوهَ عرِ الفقو: إذ بو يَ 

  :الواضع - 7
وكان السلف يف  ,ةلَّ ثة يف ادلِ من الفنون ادلستحدَ  اعلم أن ىذا الفنَّ " قال ابن خلدون: 

شلا عندىم من ادللكة  تاج فيها إىل أزيدَ ية عنو مبا أن استفادة ادلعاين من األلفاظ ال حيُ نْ غُ 
ذ خِ األحكام خصوصا فمنهم أُ تاج إليها يف استفادة وأما القوانُت اليت حيُ  اللسانية,

عصر وشلارسة النقلة حيتاجون إىل النظر فيها لقرب ال وأما األسانيد فلم يكونوا, (53)هامعظمُ 
كما   بت العلوم كلها صناعةً فلما انقرض السلف وذىب الصدر األول وانقلوخربهتم هبم, 

                                              

 26 - 1/25 التحرير والتنوير (51)
 83 - 2/82لطاش كربى زاده  مفتاح السعادة ومصباح السيادة يف موضوعات العلوم (52)
أن االجتهاد قبل تدوين ىذا العلم مل يكن مبنيا  وال يظنن ظان  : " 1/33الكويتية جاء يف ادلوسوعة  (53)

دون من عهد الصحابة إىل عهد تدوين أصول الفقو يلتزمون على قواعد ملتزمة, بل األمر بالعكس, فقد كان اجملته
قواعد ثابتة, وإن اختلف رأي فقيو عن فقيو يف بعض القواعد فإن اختالفهم كان مبنيا على حتري الصواب قدر 
اإلمكان, واالبتعاد عن حتكيم اذلوى والقول بالتشهي يف األحكام الشرعية. نعم مل تكن ىذه القواعد مدونة, وإن  

ت ملتزمة, كشأن علم النحو مثال, فقد كان العرب قبل تدوينو يلتزمون رفع الفاعل ونصب ادلفعول مثال من كان
ومن ىنا يتبُت أن تدوين علم أصول الفقو جاء متأخرا عن تدوين الفقو,  غَت أن يلتزموا تلك ادلصطلحات العلمية.

 ."  متعاصرين متالزمُت -من حيث الوجود  -وإن كانا 
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احتاج الفقهاء واجملتهدون إىل حتصيل ىذه القوانُت والقواعد الستفادة  قررناه من قبلُ 
فيو  وكان أول من كتب ,"أصول الفقو"وه ا قائما برأسو سَّ نا فكتبوىا فَـ  ,األحكام من األدلة

تكلم فيها يف األوامر والنواىي  ,و ادلشهورةأملى فيو رسالتَ  الشافعي رضي اهلل تعاىل عنو,
 .(54)"  والبيان واخلرب والنسخ وحكم العلة ادلنصوصة من القياس

كانوا قبل الشافعي يتكلمون يف " : «  مناقب الشافعي» قال الفخر الرازي يف و 
إليو يف  كلي مرجوعٌ   مسائل أصول الفقو, ويستدلون ويعًتضون, ولكن ما كان ذلم قانونٌ 

ريعة, ويف كيفية معارضاهتا وترجيحاهتا, فاستنبط الشافعي علم أصول معرفة دالئل الش
رجع إليو يف معرفة مراتب أدلة الشرع. فثبت أن نسبة ق قانونا كليا يُ لْ , ووضع للخَ الفقو

  .(55)الشافعي إىل علم الشرع كنسبة أرسطاطاليس إىل علم العقل " 
لكالم يف أصول الفقو ىو رف أنو جرَّد امعلوم أن أول من عُ " قال ابن تيمية: 

أىل احلديث يف  طلب منو عبد الرمحن بن مهدي إمامُ " قال النووي:  ,(56)"  الشافعي
ف يف نِّ وىو أول كتاب صُ , ف كتاب الرسالةفصنَّ  ,عصره أن يصنف كتابا يف أصول الفقو

 .(57)"  أصول الفقو
يقول: كتب  قال جعفر ابن أخي أيب ثور: سعت عمييف تاريخ اإلسالم للذىيب: " 

عبد الرمحن بن مهدي إىل الشافعي, وىو شاب, أن يضع لو كتابا فيو معاين القرآن, وجيمع 
نسوخ من القرآن والسنة, فوضع لو كتاب األخبار فيو, وحجة اإلمجاع, وبيان الناسخ وادل

 .الرسالة

                                              

 (576 - 575ة ابن خلدون )ص مقدم( 54)
 (13( بواسطة مقدمة أمحد شاكر لرسالة الشافعي )ص 57مناقب الشافعي )ص  (55)
 20/403 رلموع الفتاوى( 56)
 1/8شرح ادلهذب اجملموع ( 57)
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: (58)قال عبد الرمحن بن مهدي: ما أصلي صالة إال وأنا أدعو للشافعي فيها. قلت
ن حنبل: عبد الرمحن بن مهدي قال فيو أمحد ب ان عبد الرمحن من كبار العلماء,وك

 .(59)"إمام
يف تقرير األصول ودتهيد القواعد وترتيب األدلة  للشافعيِّ "قال القاضي عياض: 

من جاء  ياال كل  و, وكان فيو عليو عِ ن قبلَ قو إليو مَ و ذلك ما مل يسبِ طِ سْ وادلآخذ وبَ 
 .(60)"بعده

  :ماالس - 8
 .أصول الفقواسو: 

للعلم ادلخصوص ال حاجة إىل إضافة العلم إليو  بٌ قَ الفقو لَ  أصولَ  وبعد ما تقرر أنَّ 
 .(61)إال أن يقصد زيادة بيان وتوضيح كشجر األراك

  :االستمداد - 9
ىا على وجودُ  سابقٍ  العلم يراد بو: توقفو على معلوماتٍ  استمدادُ " قال ابن عاشور: 

ا ذلم على إتقان تدوين ذلك العلم, وسي ذلك نيو, لتكون عونً وِّ دَ عند مُ  وجود ذلك العلم
 يف االصطالح باالستمداد عن تشبيو احتياج العلم لتلك ادلعلومات بطلب ادلدد, وادلددُ 

ومها السُت والتاء, وليس كل  ما يذكر يف العلم  الطلبِ  ِبريفَِ  العون والغواث, فقرنوا الفعلَ 
د يف العلم من مسائِل علوم ورَ , بل مدُده ما يتوقف عليو تقو ُمو, فأما ما يُ هدِ دَ معدودا من مَ 

 .(62)"  أخرى عند اإلفاضة يف البيان... فال يعد مددا للعلم

                                              

 القائل الذىيب.( 58)
 14/163تاريخ اإلسالم  (59)
 1/86 ترتيب ادلدارك (60)
 1/39( كشاف اصطالحات الفنون 61)
 1/18والتنوير  ( التحرير62)
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, العربيةو ,الكالموأما استمداده, فمن " : يف سلتصره األصويل قال ابن احلاجب
 ."  األحكامو

 (63)الكالم *
غ, ادلبلِّ  دلة الشرعية على معرفة الباري سبحانو وصدقِ : لتوقف األواأما الكالم فقال

 .(64)مباحثو يفهما أدلتُ  ان فيو مقررةٌ ومها ُمبَـيَّن
: أن من فائدة علم الكالم وغايتو« شرح ادلواقف » الشريف اجلرجاين يف  وقد ذكر

ها ساسُ  عليو العلوم الشرعية, أي يبتٍت عليو ما عداه من العلوم الشرعية, فإنو أبتٌَت أن تُ "
 مرِسٍل للرسلِ  مكلِّفٍ  قادرٍ  عاملٍ  صانعٍ  وجودُ  تْ ثبُ ها, فإنو ما مل يَ ىا واقتباسُ وإليو يؤول أخذُ 

ها متوقفة على علم الكالم علُم تفسَت وال علم فقو وأصولو, فكل   منزٍل للكتب مل يُتصوَّرْ 
 .(65)"  مقتبسة منو, فاألخذ فيها بدونو كباٍن على غَت أساس

«  التحرير والتنوير» ا نظٌر قد أبانو العالمة ابن عاشور يف مقدمات ويف ىذقلُت: 
وقد عدَّ عبد احلكيم " الكالم من مواد علم التفسَت, فقال:  ن جعل علمَ جوابا عمَّ 
أخذا من كالم السكاكي يف آخر فن البيان الذي تقدم آنفا وما شرحو بو  -واآللوسي 

كالم يف مجلة ما يتوقف عليو علُم التفسَت, قال عبد َم اللْ عِ  -شارحاه التفتزاين واجلرجاين 
احلكيم: لتوقف علم التفسَت على إثبات كونو تعاىل متكلما, وذلك حيتاج إىل علم الكالم, 

يعٍت من آيات  ,وقال اآللوسي: لتوقف فهم ما جيوز على اهلل ويستحيل على الكالم
, وىذا التوجيو أقرب من توجيو (  اْستَـَوى الرَّمْحَُن َعَلى اْلَعْرشِ ) التشابو يف الصفات مثل 

                                              

علم الكالم: ىو البحث عن العقائد باألدلة العقلية. نثر الورود على مراقي السعود حملمد األمُت  (63)
( وقال ابن عاشور: يراد من علم الكالم العلم الذي يُعرف بو إثباُت العقائد اإلسالمية 424الشنقيطي )ص 

الفلسفة الباحثة عن فكرة البحث يف الوجود وادلوجود. بإثبات احلجج ودفع الشبو, وىو نظَت قسم اإلذليات يف 
 (178ص أليس الصبح بقريب )

 1/24( إرشاد الفحول 64)
 1/31( نقلو التهانوي يف كشاف اصطالحات الفنون 65)
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  ألنَّ  ,وكالىما اشتباه  عبد احلكيم, وىو مأخوذ من كالم السيد اجلرجاين يف شرح ادلفتاح, 
اهلل قد تقرر عند سلف األمة قبل علم الكالم, وال أثر لو يف التفسَت,  كالمَ   القرآنِ  كونَ 

ج لعلم الكالم إال يف التوسع يف إقامة تا وأما معرفة ما جيوز وما يستحيل فكذلك, وال حيُ 
 ال يصَت مادةً  تاج إليو ادلتوسعُ األدلة على استحالة بعض ادلعاين, وقد أبنت أن ما حيَ 

 .(66)"  للتفسَت
وتأمل قوَلو ) ألنَّ كوَن القرآِن كالَم اهلل قد تقرر عند سلف األمة قبل علم الكالم ( 

ومل يكن عند أحد " لذلك قال ادلقريزي:  وقل مثل ذلك يف ما ذكره الشريف اجلرجاين,
 ما يستدل بو على وحدانية اهلل تعاىل, وعلى إثبات نبوة زلمد -يعٍت الصحابة  -منهم 
, سوى كتاب اهلل, وال عَرف أحٌد منهم شيئا من الطرق الكالمية وال مسائل  

 .(67)"الفلسفة
و, وبسُط ذلك ال حتتملو مطالبُ  ُتستحَصل هباالكالم  علمِ  ىذا إن سلمنا أن مقدماتِ 

 ىذه الورقات.
فاحلاصل أن علم أصول الفقو ال يتوقف على علم الكالم فال يكون من مدده, واهلل 

 أعلم.
 العربية *

أصول الفقو على العربية إمنا ىو من جهة داللة األلفاظ على األحكام,  علمِ  فُ وتوق  
والسنة وغَتمها على العربية. فإن  لتوقف فهم ما يتعلق هبا من الكتاب " قال ابن النجار: 

كان من حيث ادلدلول: فهو علم اللغة, أو من أحكام تركيبها: فعلم النحو, أو من أحكام 
أفرادىا: فعلم التصريف, أو من جهة مطابقتو دلقتضى احلال, وسالمتو من التعقيد, ووجوه 

 .(68)"  احلسن: فعلم البيان بأنواعو الثالثة
                                              

 1/26( التحرير والتنوير 66)
 4/188 بذكر اخلطط واآلثار ادلواعظ واالعتبار( 67)
 50 - 1/48( شرح الكوكب ادلنَت 68)
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, (69)عريب إن القرآن كالمٌ " : «  التحرير والتنوير» مات قال ابن عاشور يف مقدو 
فكانت قواعد العربية طريقا لفهم معانيو, وبدون ذلك يقع الغلط وسوء الفهم دلن ليس 

, ونعٍت بقواعد العربية رلموَع علوم اللسان العريب, وىي: منت اللغة, (70)ليقةبعريب بالسَّ 
 .(71)"  والتصريف, والنحو, وادلعاين, والبيان

 االجتهاد يتوقف على إتقان اللغة العربية وفهمِ " زلمد رشيد رضا: الشيخ قال 
وادللكة الراسخة يف فنوهنا, للتمكن من فهم نصوص الكتاب  ,تراكيبها أساليبها وخواصِّ 

علماء األصول من مجيع ادلذاىب  روة العليا من ىذه اللغة, وقد عدَّ والسنة, ومها يف الذِّ 
 .(72)"  ربية شرطا مستقال لالجتهاد مع اشًتاط العلم بالكتاب والسنةاللغة الع معرفةَ 

يعٍت علم  -وأكثره " العربية ىي غالب مادة أصول الفقو, قال القاضي عياض: مث إن 
 .(73)"  يتعلق بعلم العربية ومقاصد الكالم واخلطاب -أصول الفقو 

ره ليس فيو إال قواعد يف غالب أم -أيضا يعٍت أصول الفقو  –وىو " قال القرايف: و 
وما يعرض لتلك األلفاظ من النسخ والًتجيح , األحكام الناشئة عن األلفاظ العربية خاصة

وما خرج عن ىذا  ,وضلو األمر للوجوب والنهي للتحرمي والصيغة اخلاصة للعموم وضلو ذلك
 .(74)"  اجملتهدين الواحد وصفاتُ  وخربُ  القياس حجةً  النمط إال كونُ 

الذي ال شك فيو أن علم أصول الفقو يتكون من " ذ شعبان إساعيل: قال األستا
 .(75)"  ثالثة علوم, أمهها على اإلطالق: علم اللغة العربية

                                              

 سنة كذلك, وإمنا قصر ابن عاشور الكالم على القرآن ألن كالمو وارد يف مقدمات تفسَته.( وال69)
. ادلعجم ينطق بالكالم صحيحا من غَت تعلم :أي ,فالن يتكلم بالسليقة :يقال ,الطبيعة :السليقة (70)

 الوسيط )س ل ق(
 1/18( التحرير والتنوير 71)
 (99 - 98اخلالفة )ص ( 72)
 1/60 ترتيب ادلدارك( 73)
 71 - 1/70الفروق ( 74)
 ص ف(/  1)ج لإلسنوي ( تقدمي هناية السول75)
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 األحكام *
الشرعية من حيث تصوُرىا, ألن ادلقصود إثباهتا أو نفيها كقولنا: األمر  األحكامُ  ادلرادُ و 

مل يتصورىا مل يتمكن  فإنو إن, (76)ا حرامللوجوب, والنهي للتحرمي, والصالة واجبة, والرب
 .(77)وال من نفيها, ألن احلكم على الشيء فرع عن تصوره من إثباهتا
  :الحكم - 11
, نص على ذلك (78)ائيفَ كِ   ىذا العلم فرضٌ  مَ من علماء األمة على أن تعل   كثَتٌ   نصَّ 

محدان, وتقي الدين ابن اإلمام علي بن سليمان ادلرداوي, الفقيو احلنبلي, وابن مفلح, وابن 
 .(79)تيمية, وفخر الدين الرازي, والقرايف, وغَتىم

دلا حكى ىذا  -«  أصولو» وقيل: فرض عُت. قال ابن مفلح يف " قال ابن النجار: 
 : وادلراد لالجتهاد.-القول

 .(80)"  فعلى ىذا ادلراد يكون اخلالف لفظيا
ة, أسأل اهلل أن تكون نافعة دلن العشر  الفقو وىذا آخر ما تيسر مجعو يف مبادئ أصول

 طالعها من طالب العلم, كما أسألو أن يوفقٍت وإياىم للعلم النافع والعمل الصاحل, وصلِّ 
 اللهم وسلم على نبينا زلمد وآلو وصحبو, واحلمد هلل رب العادلُت.

 م 2014فيفري  27/  1435ربيع الثاين  27اخلميس            
                                              

 1/24( إرشاد الفحول 76)
 1/50( شرح الكوكب ادلنَت 77)
الكفايات وىي أمور كلية تتعلق هبا مصاحل  فروض:  « شرح ادلقاصد» قال السعد التفتازاين يف  (78)

ها يف اجلملة من غَت أن يقصد حصوذلا من كل الشارع حتصيلَ فيقصد  ,ِبصوذلادينية أو دنيوية ال ينتظم األمر إال 
  أحد اىـ.

دتو خبالف فرض العُت, هْ عن عُ  يف حتصيل ادلقصود منو, واخلروجِ  ألن فعل البعض كافٍ  كفايةٍ   وسي فرضَ 
 1/100هناية السول لإلسنوي  عُت. عُت أي: ذات, فلذلك سي فرضَ  فإنو ال بد من فعل كلِّ 

 (30ادليسر لشعبان زلمد إساعيل )ص ( أصول الفقو 79)
 1/47 ( شرح الكوكب ادلنَت80)


