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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

مث  ،سلمو صحبه و على آله و السالم على سيدان حممد و الصالة و  ،احلمد هلل رب العاملني
 : أما بعد

 
قدمات يف أصول الفقهفهذا  

ُ
سبق  ،يتضمن املبادئ األساسية لعلم أصول الفقه ،كتاب امل

أن بعضها قد تناول  ساتذة الفضالء يف هذا اجملال فوجدتُ أن اطلعت على بعض مؤلفات األو 
طالب العلم يف كثري من األحيان  مما قد ُيشكل على بشكل ُُمتصر وأ ،املوضوع بشكل موجز

بذلك إىل  امفصل مستند  و تناول املوضوع بشكل موسع ك آثرُت أن أللذ ؛ن يفهم املقصودأ
 .رغبة  يف وصول املعلومة كاملة بشكل ُميسر لطلبة العلوم الشرعية ،أقوال السابقني من أهل العلم

 
ول وال وال ح ،الشيطانو فمن نفسي  إن أخطأتُ و  ،كرمهو فبفضل هللا سبحانه  قتُ ف   إن وُ 

 .قوة إال ابهلل العلي العظيم
 

احلمد هلل و ، إنه ويل  ذلك ،لوجهه الكرمي ان يكون هذا الكتاب خالص  أ سبحانه أسأل هللا
 رب العاملني

 
 املؤلف

7/6/9102 
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 املقدمة
على و سيدان حممد  ،املرسلنيو نبياء السالم على خامت األو الصالة و  ،احلمد هلل رب العاملني

 :آله وصحبه، وبعد
فأشرقت  ،دين احلقو ابهلدى  ه صلى هللا عليه وسلمتعاىل أرسل رسولو فإن هللا سبحانه 

 ا.ابتهاج  و  اامتأل الكون نور  و  ،بعد شتاهتا بو أتلفت به القلو ،برسالته األرض بعد ظلماهتا
انتقل إىل الرفيق األعلى صلوات  ،به النعمة على عباده وأمتم  ،بعد أن أكمل هللا به الدينو 

 .الطريق الواضحة الغراءو جة البيضاء قد ترك أمته على احملو  ،سالمه عليهو ريب 
 

أولئك الصحابة األبرار عليهم  ،عسكر القرآنو مث قام ابلطريق من بعده عصابة اإلميان 
 ،أحسنها بياان  و  ا،أقلها تكلف  و  اأعمقها علم  و  ،ألني األمة قلواب   ،من هللا سبحانه وتعاىل الرضوان

ىل التابعني ما تلقوه من مشكاة ألقوا إو ، اإلميانو فتحوا القلوب بعدهلم ابلقرآن  ،أصدقها إمياان  و 
 كان سندهم فيه عن نبيهم صلى هللا عليه وسلم عن جربيل عليه السالمو  ا،صافي   االنبوة خالص  

 .قد عهدان به إليكمو هذا عهد نبينا إليكم  :قالواو  ،عن رب العاملني سبحانه
التابعني هذا  سلك اتبعو مث ،فجزى هللا التابعني هلم إبحسان على منهاجهم القومي

 .ىل صراط احلميدُهدوا إو ىل الطيب من القول ُهدوا إو  ،املسلك الرشيد
 

ن من درج على منهاجهم املوفقو و  ،مث سار على آاثرهم الرعيل األول من أتباعهم
يسريون مع احلق أين  ،االستداللو واقفني مع احُلجة  ،زاهدين يف التعصب للرجال ،أشياعهم

 تعاىل أعظمُ و هللا سبحانه  فدينُ  ،ستقلت مضاربهيستقلون مع الصواب حيث او  ،سارت ركائبه
 .قياس ويعارضوه برأي أ وأ ،من الناس أحد   موا عليه قول  قد   من أن يُ  أجل  و 
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 :أمهية مبادئ علم أصول الفقه
ني الذي فهي األساس الرص ،إن معرفة العلوم اليت يقوم عليها أصول الفقه أمر ضروري

لعل أمهيتها مستمدة من أهنا األساس يف استنباط األحكام الشرعية و  ،يه هذا العلميقوم عل
 .ىل املصاحل اليت ُشرعت من أجلهاالوصول إو  ،القدرة على فهمهاو  ،املختلفة

 
علم أصول  وردان تكوين امللكة الفقهية عند العامل واملتعلم فالركيزة األساسية لذلك هإذا أو 

أساس الفتاوى و قاعدة األحكام الشرعية  وإن أصول الفقه ه :يونلذلك قال األصول ؛الفقه
 .الرتجيحو قانون العقل و ركيزة التخريج و الفرعية 

راد من النصوص املختلفة يف  فهذا العلم وسيلة للوصول إىل معرفة احلكم الشرعي
ُ
امل

 .ُمتلف اجملاالت
 ،ة للقانون الوضعيلنظرية العامابفقواعد أصول الفقه بشكل خاص شبيهة إىل حد كبري 

 .ختالف أنواعهاعليه وضع القواعد القانونية على افهي األساس الذي يستند 
فإن كل  ،لوال أصول الفقه مل يثبت من الشريعة ال قليل وال كثري" :0هلذا يقول القرايفو 

ألغينا أصول الفقه ألغينا  فإذا ،دليل يدل على سببهو  ،من سبب موضوعحكم شرعي ال بد لُه 
 قواعده مبجرد اهلوى خالف  و فإن إثبات الشرع بغري أدلته  ،فال يبقى لنا حكم وال سبب ،لةاألد

ول مراتب ما علموا أنه أو أ ،فإنه من مُجلة أصول الفقه ،لعلهم ال يعبأون ابإلمجاعو  ،لإلمجاع
 ."اجملتهدين
فمن خالله  ،احلرامو إذا ما علمنا أنه وثيق الصلة ابحلالل  اتتجلى أمهية أصول الفقه أيض  و 

 .تتضح به مقاصد الشريعة يف تشريع األحكامو  ،تُعرف أحكام الشرع
 

                                                 

 .6/ 0هــ،  0016مشق، النشر والتوزيع، الطبعة األوىل، ددار الفكر للطباعة و  اإلسالمي، الزحيلي، أصول الفقه 0
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تعاىل بعباده و فإن من عناية هللا سبحانه " :( يف ذلكهـ 756 :ت) 0قال القاضي العضد
ملا علم أهنا و  ،جينبهم يف املعادو  ،يصلح يف املعاش ااحلرام سبب  و  احلالل بنيم و  ،أن شرع األحكام

ح طائفة مما رشم و  ،ماراتربطها أبو  ،انطها بدالئل ،رة عن ضبطها منتشرةوهتم قاصأن قو  ،متكثرة
كان لذلك قواعد  و  ،مناطهاو ووفقهم لتدوينها بعد أخذها من مأخذها  ،ستنباطهااصطفاهم ال

فجاء  ،أصول الفقه وهسم  اأفردوا لذلك علم   ،مقدمات جامعة منها يتوسلو  ،كلية هبا يتوصل
 "افروع  و  يتضمن علوم شىت أصوال  و  ا،ىل املعقول مشروع  حممود األثر جيمع إ ،عظيم اخلطر اعلم  

9. 
 

بني الفقه و صول الفقه إىل الصلة الوثيقة بني علم أ اوال بد من اإلشارة الوثيقة أيض  
 اواضح   جليًّا ورتباط يبدهذا االو  ،األساس الرصني الذي يُبىن عليه األخري ون األول هابعتبار أ

 :3رمحه هللا ؛ لذلك يقول الشاطيباحلكم الشرعي عند تطبيق
                                                 

هو اإلمام العالمة القاضي عضد الدين أبو الفضل عبد الرمحن بن ركن الدين أمحد بن عبد الغفار بن أمحد اإلجيي البكري  0
 .هـ 700 وقيل: هـ 680 بعد سنة شرياز ، ولد إبيج من نواحيالصديق بكر أيب املطرزي الشريازي، من نسل

 .5-0/ 0هــــ،  0306ابن احلاجب، شرح ُمتصر املنتهى، املطبعة األمريية ببوالق، الطبعة األوىل، مجهورية مصر العربية،  9
ملكان والدة الشاطيب فقال:  الريسوين تعرضهــ، 721هو أبو إسحاق بن موسى اللخمي الغرانطي املالكي املتوىف سنة  3

ذا أن اإلمام الشاطيب نشأ وترعرع هبا ومل يُعلم أنه غادرها، وسبب عدم ترحاله أن "فاألظهر أنه ولد بغرانطة" وسبب ه
من  الثالاثء ن وفاته  فهي يومكانت طلبة  للعلم، أما الشاطيب فكان العلم حاضر بلدته، أما ع العلماء أسفار
 هجرية. 721سنة  شعبان شهر

 .فخار اإللبريي، وأبو جعفر الشقوري، وأبو سعيد بن لب، وأبو عبد هللا البلنسيابن المن أبرز شيوخه: 
يف العلم، وقد تنوعت علومهم وإبداعاهتم  األجالء الذين ُشهد هلم ابلفضل العلماء تتلمذ على يد اإلمام الشاطيب الكثري من

أبو بكر بن  الفقيه يف جوانب شىت من العلم، وقد اشتهر منهم: العالمة أبو حيىي بن عاصم، والقاضي
 .أبو عبد هللا البياين، وأبو جعفر القصار، وأبو عبد هللا اجملاري والفقيه عاصم،
 أبرز مؤلفاته:

 .وهو من أنبل الكتب يف اببه املوافقات يف أصول الشريعة،  -

 .، وفيه طرق وحتف ومدح أدبية وإنشاءاتاإلفادات واإلنشادات -
 .يف أهل البدع والضالالت كتاب االعتصام -

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82
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https://www.wikiwand.com/ar/%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://www.wikiwand.com/ar/680_%D9%87%D9%80
https://www.wikiwand.com/ar/680_%D9%87%D9%80
https://www.wikiwand.com/ar/700_%D9%87%D9%80
https://www.wikiwand.com/ar/700_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%88%D9%86%D9%8A_(%D8%B1%D8%AC%D9%84_%D8%AF%D9%8A%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%88%D9%86%D9%8A_(%D8%B1%D8%AC%D9%84_%D8%AF%D9%8A%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_(%D8%B5%D9%81%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_(%D8%B5%D9%81%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_(%D8%B5%D9%81%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_(%D8%B5%D9%81%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85


ال  وأ ،آداب شرعية وكل مسألة مرسومة يف أصول الفقه ال ينبين عليها فروع فقهية أ"
العلم مل ُُيتص  الذي يوضح ذلك أن هذاو  ،فوضعها يف أصول الفقه عارية ،يف ذلك تكون عوان  

ا إبض فليس أبصل  ،فإذا مل يُفد يف ذلك ،جتهاد فيهلال حمقق او  ،لهافته إىل الفقه إال لكونه مفيد 
 .0"له

                                                                                                                                                 

 (.ألفية ابن مالك :كتاب املقاصد الشافية يف شرح خالصة الكافية، )وهو شرح األلفية، يعين   -
 

 املوافقات يف أصول الشريعة، مطبعة املكتبة التجارية، ومطبعة الشرق األدىن ابملوسكي، مجهورية مصر العربية، الشاطيب، 0
 .0/09 بدون سنة نشر،

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83


 :أصول الفقهو الفرق بني الفقه 
 أصول الفقهو ثالثة فروق بني الفقه  (نفائس األصول)يف كتابه  0ذكر القرايف رمحه هللا 

 :هذه الفروق هيو  ؛(ني البصري من كتابه )شرح الُعم دنقلها عن أيب احلس
 .خبالف الفقه فإنه جيوز التقليد فيه ،أصول الفقه أنه ال جيوز التقليد يف :أوًل 
 خبالف الفقه فإن كل جمتهد فيه ا،أنه ال يكون كل جمتهد يف أصول الفقه مصيب   :ااثنيً 

 .مصيب
 .خبالف املخطئ يف الفقه فإنه مأجور ،إن املخطئ يف أصول الفقه م لوم :ااثلثً 

فهذه قواعد ثالث خالف فيها ) :رمحه هللا قال القرايف ،بعد ذكره هلذه الفروق الثالثةو 
ك  و  ،الفقهي أصوله  .(9ايف ذلك خالف   -احلسني وأب :أي -مل حي 

 
غري أنك ينبغي أن تعلم أن  من أصول ) :لكن القرايف رمحه هللا تعقب الفرق الثالث فقال

فإن  ،ذلك وحنو  ،اإلمجاع على احلروبو  ،كاإلمجاع السكويت  ؛الفقه مسائل ضعيفة املدارك
فال ينبغي أتثيمه كما إن نا يف أصول الدين  ا،بل ظنًّ  ااملخالف مل ُيالف قطع  و  ،ف فيها قوياخلال

غري ذلك من املسائل اليت ليس مقصودها من قواعد و  ،يبقى زمانني 3ال عر ض :ن يقولال نؤمث م  
 .0(إمنا هي التتمات يف ذلك العلمو  ؛الدين األصلية

                                                 

العالء إدريس بن عبد الرمحن بن عبد هللا بن يلني الصنهاجي املصري، ولد سنة هو شهاب الدين أبو العباس أمحد بن أيب  0
وعلم  واألدب واللغة واألصول كالفقه للهجرة، كان ملمًّا بعلوم شىت؛ 680املتوىف سنة  للهجرة. 696

والطبيعيات، وله معرفة ابلتفسري، وكان حيث على االستزادة من العلوم بقوله: "ينبغي لذوي اهلمم العلية أن ال  املناظرة
 ".يرتكوا االطالع على العلوم ما أمكنهم

طبوعة ابآللة ( م)رسالة دكتوراهض بن انمي السلمي. يعا القرايف، نفائس األصول شرح احملصول، القسم األول، ت: د. 9
 .95الكاتبة، كلية الشريعة، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، بدون سنة نشر، ص 

وقال: وأما عند احُلكماء فماهيته إذا وجدت يف  القاضي العضد اإلجيي أبنه عندهم )موجود قائم مبُتحيز(، الع ر ض: عرفه 3
 اخلارج كانت يف موضوع؛ أي: يف حمل متقوم.

 .27-26م، ص 0222طبعة عامل الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، دار سعد الدين، سنة يف علم الكالم، املواقف  0
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1


العرض املوجود الذي ) :الشريف اجلرجاين بقوله عرفه ،قريب من تعريف القاضي العضدو 
يقوم و كاللون احملتاج يف وجوده إىل جسم حيل ه   ؛حمل يقوم به :أي ؛حيتاج يف وجوده إىل موضع

 .0(به

                                                 

 .092اجلرجاين، التعريفات: ت: حممد صديق املنشاوي، دار الفضيلة، بدون سنة نشر، ص  0

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 القواعد األصولية:و الفرق بني علم أصول الفقه 
 ،من أن نبني الفرق بني علم أصول الفقه ابد أيض   يف خضم احلديث عن الفقه ال

 :واعد الفقهيةوالق
أما  ،صم به من اخلطأ يف االستنباطتعلي الفقيهفعلم األصول يبني املنهج الذي يلتزمه 

إىل  والقواعد الفقهية فهي جمموعة من األحكام املتشاهبة اليت ترجع إىل قياس واحد جيمعها أ
 .ةعيبط فقهي يربطها كقواعد امللكية يف الشر اض

قواعد الفسخ بشكل عام فهي مثرة األحكام و  ،قواعد اخلياراتو  ،كقواعد الضمانو 
 وفريبط بني هذه اجلزئيات برابط ه ،جيتهد فيها فقيه مستوعب للمسائل ،الفقهية اجلزئية املتفرقة

لعز الدين  (قواعد األحكام)كما نرى يف   ،النظرية اليت جتمعها وأ ،القاعدة الفقهية اليت حتكمها
( القوانني)يف و  ،بن جنيم احلنفي( الالنظائرو األشباه )يف و  ،للقرايف (الفروق)يف و  ،بن عبد السالم

التفاق ففيها ضبط  ،(قواعد ابن رجب الكربى)يف و  (،تبصرة احلكام)يف و  ،بن جز ي املالكيال
 .املتفرعة للمذهب املالكيملسائل ا

 
هي مبنية على و  ،ن دراستها من قبيل دراسة أصول الفقهإ :على ذلك ميكن القولو 
اليت  ةتب تلك املراتب الثالثهلذا ميكن أن نر و  ؛املسائل املتشاهبة من األحكام الفقهية اجلمع بني

ذا تكونت إحىت  ،استنباط الفروع الفقهية افأصول الفقه يبىن عليه ،بعضها على بعض يُبىن
يف قواعد عامة جامعة هلذه  أجزائها مجعو  ،اجملموعات الفقهية املختلفة أمكن الربط بني فروعها

 .0تلك النظرايت الفقهية و زئيات اجل
 
 

                                                 

 .02الشيخ حممد أبو زهرة، أصول الفقه، دار الفكر العريب، بدون سنة نشر، ص  0
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  :علم أصول الفقه مبادئ
 0قد مجعها ابن الصبانو  ،هناك جمموعة من املبادئ اليت تعترب األساس لعلم أصول الفقه 
 :فقال ،بياتأعلى الراجح يف عشرة  رمحه هللا

 هاحلَدُّ َواملوُضوُع ُثَّ الثََّمرَ  =َفن ٍّ َعَشَره  ِإنَّ َمباِدئ ُكل ِ 
 َواِلْسُم اِلْسِتْمَداُد ُحْكُم الشَّارِعْ  =ْسَبٌة َوَفْضُلُه َوالَواِضْع َونِ 

 َوَمْن َدَرى اجلَِميَع َحاَز الشََّرفَا = ىَمَساِئٌل والبَـْعُض ِِبلبَـْعِض اْكتَـفَ 
على ما سبق فإن مبادئ أصول  بناء  و  ،"وهو "شرفه ؛قد زاد بعضهم املبدأ احلادي عشرو 
  :الفقه هي

  :حد أصول الفقه :أوًل 
االعتبار و  ،األول ابعتبار مفرديه :صول الفقه ابعتبارينأصوليون أن يعرفوا علم اعتاد األ

 .الثاين حبسب العلمية
أما االعتبار و  ،أن أصول الفقه مركب إضايف حيتاج إىل تعريف مفرداته ووه :عتبار األولفباال
على الفن  اعل م   :أي ؛اُمصوص   اُجعل لقب  و  ،أصول الفقه نُقل عن معناه اإلضايف أن وه :الثاين

 .9فقط اعتباره مفرد  ىل تعريفه ابفيحتاج إ ،اخلاص به من غري نظر إىل األجزاء املكونة له
                                                 

ولد ابلقاهرة يف القرن الثالث عشر اهلجري، و يعترب من   ،بان: هو أبو العرفان حممد بن علي الصبان املصرياإلمام الص 0
كبار العلماء املصريني، من أشهر ألقابه " أبو العرفان"، حفظ القرآن الكرمي يف صغره، وتلقى الشيخ علمه على أيدي  

 املدابغي، والشيخ عبد هللا الشرباوي. كبار العلماء يف عصره مثل: الشيخ امللوي، والشيخ حسن
 أبرز مؤلفاته:
 إسعاف الراغبني يف سرية املصطفى وفضائل أهل البيت الطاهرين. .0
 حاشية الصبان على شرح األمشوين على ألفية ابن مالك. .9
 الرسالة الكربى يف البسملة. .3
  .0916منظومة الكافية الشافية يف علم العروض والقافية، تويف ابلقاهرة سنة  .0

 0/00، اإلهباج شرح املنهاج للسبكي 0/  0، األحكام لآلمدي 99، 0/08يُنظر: شرح العضد ملختصر ابن احلاجب  9
، حاشية األزمريي على مرآة األصول 0/07والتحبري البن أمري احلاج  ، التقرير0/8و ما بعدها، التلويح على التوضيح 

 وما بعدها. 57دخل إىل مذهب اإلمام أمحد ، امل3وما بعدها، إرشاد الفحول  0/99شرح املرقاة 
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 :ثالثة يراد منه أحد معان  و  ،علم أصول الفقه ابعتبار اإلضافة يطلق العلم

 .املسائل وهي القضااي اليت يبحث عنها يف العلم .0
هذا ال و  ،االطمئنانو معرفة حكمها على سبيل اجلزم  :أي ؛لدراك هذه املسائإ .9

 .إمنا يكفي غلبة الظنو  ؛أما أحكام الفقه فال يشرتط العلم ،بد منه يف العقائد
ألن  ؛يقصد هنا املعىن األولو  ،ممارستهاو هذه املسائل لدارس امللكة اليت حتصل   .3

 ؛يقصد منه مسائل هذا العلم ولنحعلم ا فمثال   ا،املسائل هي موضوع الدراسة ومقصودها عرف  
 .0احلال منصوب و  ،املبتدأ مرفوع :مثل

 :(2)والفرق بني اإلضايف واللقيب من وجهني
 العلم، واإلضايف موصل إىل العلم.  وأحدمها: أن اللقيب ه

 والثاين: أن اللقيب ال بد فيه من ثالثة أشياء: 
 معرفة الدالئل.  -أ

 كيفية االستفادة من هذه الدالئل.  -ب
 اجملتهد.  وحال املستفيد وه -ج

                                                                                                                                                 

 
، اإلحكام يف أصول األحكام: 99، 0/08، ُمتصر املنتهى: ابن احلاجب، 0/97حاشية ابن عابدين: ابن عابدين،  0

 .5، إرشاد الفحول: الشوكاين، ص0/0اآلمدي، 
 الوجيز يف أصول الفقه: د. ،2، أصول الفقه: اخلضري، ص2شعبان إساعيل، أصول الفقه: اترُيه ورجاله، ص د. 9

 وما بعدها. 7عبد الكرمي زيدان، ص
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  :مفهوم أصول الفقه يف الصطالح الفقهي
أم  اسواء كان هذا البناء حسيًّ  ،ما يبىن عليه غريه :لغة وهو  ،مجع أصل :األصولو 

 :مخسة يف االصطالح يطلق على أحد معان   ،معنوايًّ 
احلقيقة  والراجح عند السامع ه :أي ؛األصل يف الكالم احلقيقة :كقوهلم  ؛الراجح .0

 .الكتاب والراجح ه :أي ؛منه الكتاب أصل ابلنسبة للقياسو  ،ال اجملاز
 ،كأن يقال ملن كان على يقني من الطهارة  ،األصل يف الشيء وهو  :املستصحب .9

 وأ ،تستصحب الطهارة حىت يثبت حدوث نقيضها :أي ؛األصل الطهارة :شك أنه قد أحدثو 
 .حىت يثبت خالفه الذمة من االنشغال بشيء ويستصحب خل :أي ؛الذمةاألصل براءة  :يقال

 :أي ؛إابحة امليتة للمضطر على خالف األصل :كقوهلم  ؛""املستمرةعدة القا .3
خالف احلالة  :أي ؛إابحة امليتة للمضطر على خالف األصل :مثل ؛على خالف احلال املستمرة

 .صلية املستمرةاأل
 :سنويقال اإل ،0دليلها :يأ ؛السنةو أصل هذه املسألة الكتاب  :كقوهلم  ؛الدليل .0

أصول (: "املتفقهو الفقيه )لذلك قال اخلطيب البغدادي يف  ؛9أدلته :أي ؛أصول الفقه امنه أيض  و 
 .3"األدلة اليت يُبىن عليها الفقه :الفقه

 
وجوب  :األصل :يقال ،هذا ما تعارف عليه الفقهاءو  ،صل مبعىن الدليلاأل ؛األصل .5

ة  و أ ق  ﴿  :كقوله تعاىل  ؛الصالة أصل هذه  :ن يقالأ وأ ،[03]البقرة:  ﴾ يُموا الصمال 
 .0( أي أدلته)منه أصول الفقه و  ،دليلها :أي ؛السنةو املسألة الكتاب 

                                                 

 .01-0/32وشرح ُمتصر التحرير  ، ابن النجار،8-0/2 اإلسنوي، هناية السول شرح منهاج األصول 0
 .0/2اإلسنوي، هناية السول  9
 .029/ 0اخلطيب البغدادي، الفقيه واملتفقه،  3
، حاشية البناين على شرح مجع 0/95ح العضد ملختصر املنتهى مع حواشيه ، شر 0/8فواتح الرمحوت شرح مسلم الثبوت  0

 .0/56، مرآة األصول 0/08، شرح اإلسنوي 0/95اجلوامع 
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من ذلك و  ،األفعالو الفهم العميق الذي يتعرف على غاايت األقوال  وه الفقه يف اللغةو 
اُدون  ﴿  :قوله تعاىل ء  اْلق ْوم  ال  ي ك  صلى هللا قوله و  [،78]النساء:  ﴾ يـ ْفق ُهون  ح د يث اف م ال  ه ُؤال 
نمم  ك ث ري ا م ن  ﴿  :قوله تعاىلو  ،((يفقهه يف الدين امن يرد هللا به خري  )) :عليه وسلم و ل ق ْد ذ ر ْأان  جل  ه 

ُرون   ُْم أ ْعنُي  ال  يـُْبص  ُْم قـُُلوب  ال  يـ ْفق ُهون  هب  ا و هل  ْنس  هل  ُْم آذ ان  ال  ي ْسم ُعون  هب  ا أُول ئ ك   اجلْ ن   و اإْل  هب  ا و هل 
اأْل نـْع ام  ب ْل ُهْم أ ض ل  أُول ئ ك  ُهُم اْلغ اف ُلون    .هذا معىن الفقه يف اللغة ،[072]األعراف:  ﴾ ك 

 .0 معرفة األحكام الشرعية اليت طريقها االجتهاد ووه :يف االصطالح الشرعيو 
 
 التعريف األول ؛" تعريفني اثننييذكروا لــ "أصول الفقه عادة األصوليني أن قد جرتو 

ميهدون و  ،9على علم ُمصوص من علوم الشريعة اعلم  و  اعتباره لقب  الثاين ابو  ا،يًّ إضاف امركب   عتبارهاب
هي و كلمة الفقه و  ،هي املضافو من كلمة أصول  مكوان   اعتباره مركب  اب ،هلذا التعريف ببيان معناه

 .ليهاملضاف إ

                                                 

)أبنه  015/ 0أبنه )العلم أبحكام التكليف(، وعر فه يف التلخيص  0/85ا يف الربهان عر ف إمام احلرمني الفقه اصطالح   0
ه يف الورقات مبا هو مذكور أعاله، وهو أجودها. انظر: تعريف الفقه اصطالح ا يف: العلم ابألحكام الشرعية(، وعر ف

، 01/ 0، فواتح الرمحوت 6/ 0، اإلحكام 0/29، احملصول 95/ 0، شرح العضد 0/ 0، املستصفى 8/ 0املعتمد 
 .3، إرشاد الفحول ص 7/ 0، هناية الوصول 0/26/ 0، بيان معاين البديع 35احلدود ص 

 .7الكرمي زيدان، الوجيز يف أصول الفقه، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، ص  عبد د. 9
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 :ريف أصول الفقه لدى الفقهاءتع
كيفية و  ،مجاال  إ( أبنه معرفة دالئل الفقه هـــ 658 :ت) 0عرف القاضي البيضاوي .0

هــ(  656 :ت)هذا التعريف منقول من اتج الدين األموي و  ،9حال املستفيدو  ،االستفادة منها
 .يف كتابه احلاصل

 
م ابلقواعد اليت العل) :( الذي عرفه أبنههــ 707 :ت)عرفه صدر الشريعة و  .9

 .القواعد اليت يتوصل هبا إىل الفقه :املقصودو  ،3يتوصل هبا إليه على وجه التحقيق(
 

دراك القواعد اليت يتوصل إ( عرفه أبنه هــــ 0951ت )مام الشوكاين رمحه هللا اإل .3
 .0حكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيليةىل استنباط األإهبا 

                                                 

قيل: أبو اخلري عبد هللا بن عمر بن حممد بن علي البيضاوي الشريازي الشافعي امللقب بناصر الدين، هو أبو سعيد، و  0
ا اب

 
لفقه واألصول والعربية واملنطق والبيضاوي نسبة إىل البيضاء يف بالد فارس مقربة من شرياز، كان قاضي ا عامل

 685واحلديث، وإمام ا مربز ا أثىن عليه وعلى مؤلفاته العلماء، ويل  قضاء شرياز فرتة، مث استقر يف تربيز وتويف فيها سنة 
 هـ. 620سنة  :هـ، وقيل

الكالم وغريها )يُنظر:  من مؤلفاته: منهاج الوصول إىل علم األصول، وأسرار التأويل يف التفسري، وطوالع األنوار يف علم
، األعالم 0/606، معجم املطبوعات 0/069، هدية العارفني 5/329، شذرات الذهب 0/078مفتاح السعادة 

 .9/88املبني  ، الفتح6/28، معجم املؤلفني 0/001
 .0/6هناية السول  9
هو فقيه وأصويل وحنوي وأديب وحمدث عبيد هللا بن مسعود بن اتج الشريعة املعروف ابسم صدر الشريعة الثاين/ األصغر.  3

، نشأ صدر الشريعة الثاين يف بيت علم؛ فقد أخذ العلم عن جده اتج الشريعة يديماتر  حنفي ومفسر ومنطقي ومتكلم
وكان يهتم بتقييد الفوائد والغرائب عن جده. كان جيتمع إىل درسه الكثريون لالنتفاع بعلمه. له مؤلفات كثرية،  حممود،

لوقاية جلده اتج الشريعة، وقد شرحه منها: التنقيح يف أصول الفقه، وشرحه املسمى أيض ا ابلتوضيح. وله شرح كتاب ا
شرح ا حسن ا، وله اختصار لكتاب الوقاية أيض ا ساه النقاية، له كتابه املوسوعي تعديل العلوم وشرحه يف املنطق والكالم 

 .هـ  747سنة ببخارى واهليئة الذي هو من أهم كتب الكالم املتأخرة عند احلنفية املاتريدية. تويف بشرع أابد

 هجرية يف بلده هجرة 0073اإلمام الشوكاين: ولد يف وسط هنار االثنني الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة سنة  0
 .اشتغل ابلقضاء واإلفتاء ، وتلقى العلم على شيوخها.صنعاء ونشأ يف شوكان،
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أدلة الفقه و إن أصول الفقه هي أدلته ) :( الذي قالهـ 078 :ت)اإلمام اجلويين  .0

 .0(مجاعاإلو نص السنة املتواترة و  ،نص الكتاب :أقسامهاو هي األدلة السمعية 
 

عبارة عن أدلة هذه )( الذي عر فه أبنه هــ 515 :ت) :حامد الغزايل وبأاإلمام  .5
جلملة ال من حيث عن معرفة داللتها على األحكام من حيث او  -الفقهية :أي -األحكام
 .0(التفصيل

                                                                                                                                                 

ه األوىل على فضل، فنشأ نشأة دينية طاهرة، تلقى فيها معارفبصنعاء اليمن، وترىب يف بيت علم و  -رمحه اّلل  تعاىل -نشأ
يف  املهدي والده وأهل العلم والفضل يف بلدته، فحفظ القرآن الكرمي وجو ده، مث حفظ كتاب "عيون األزهار" لإلمام

البن  ، والكافية والشافيةللحريري وُمتصر الفرائض للُعصيفريي، وملحة اإلعراب يف صناعة اإلعراب، الزيدية فقه
تويف الشوكاين يف ليلة األربعاء  ، وغري ذلك من املتون اليت اعتاد حفظها طالب العلم يف القرون املتأخرة،احلاجب

 (.3ــ. )ينظر: إرشاد الفحول: ص ه  1255سنة مجادى اآلخرة السابع والعشرين من شهر

 
  419حمرم  18هو أبو املعايل عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف بن حممد بن عبد هللا بن حيوة اجلويين، ولد اجلويين يف 0

ا من علماء وفقهاء م 1028فرباير  12املوافق هـ املعروفني، وله  نيسابور يف بيت عرف ابلعلم والتدين؛ فأبوه كان واحد 
شئة ابنه عبد امللك تنشئة إسالمية صحيحة، مؤلفات كثرية يف التفسري والفقه والعقائد والعبادات، وقد حرص على تن

اخلالف واألصول، واستطاع اجلويين أن حيفظ القرآن الكرمي يف و فعلمه بنفسه العربية وعلومها، واجتهد يف تعليمه الفقه 
ما نصه: كان الدافع  وعلم الكالم يف كتابه "اجلويين" يف فصل إمام احلرمني حممد الزحيلي سن مبكرة، ذكر الدكتور

، وأتكيده بدراسة الفلسفات املتنوعة، هو احلرص على اإلسالم والدعوة إليه، ورد شبهات  أصول الدين لدراسة أوال 
الذين انضووا حتت  وامللحدين ر واملشركني خارج الدعوة اإلسالمية،األعداء عنه، وتفنيد حجج الطاعنني به من الكفا

وغريها من الفرق الضالة؛ للدس على اإلسالم، والتشكيك فيه، وإاثرة الشبه بني  ابلباطنية وتسرتوا لواء املسلمني،
وتدريسه والتأليف فيه السبيل القومي أمام املسلمني، فانكب  وعلم الكالم أصول الدين املسلمني، فصارت دراسة

واخنرط إمام احلرمني يف  لكه إمام احلرمني اجلويين،العلماء على دراسته وتدريسه والتصنيف فيه، وهو ما س
، وصار يف كتبه وتدريسه على طريقة األشعرية يف علم الكالم، وصار من أنصار مذهب األشعري، األشاعرة مدرسة

راسته وتدريسه ونصرته والدعوة إليه، حىت صار إمام احلرمني شيخ األشعرية، وإمام املتكلمني يف الذي عمل على د
عصره، أصيب اجلويين بعلة شديدة، فلما أحس بوطأة املرض عليه انتقل إىل "بشتنقان" لالستشفاء جبوها املعتدل؛ 

 1085 أغسطس  20املوافق هـ 478ربيع اآلخر  25ولكن اشتد عليه املرض فمات هبا، وذلك يف مساء األربعاء
 .عن عمر بلغ تسع ا ومخسني عام ا
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 .9(كيفية حال املستدل هباو كيفية االستدالل هبا و مجال طرق الفقه على سبيل اإلجمموع 

                                                                                                                                                 

وأحد أشهر علماء املسلمني ، أحد أعالم عصره، األشعري الشافعي الصويف أبو حامد حممد الغزايل الطوسي النيسابوري 0
ا ، كانالقرن اخلامس اهلجري يف يف  للشافعية إذ مل يكن ؛الفقه   شافعي   الطريقة ، صويف   ، كانوفيلسوف ا وأصوليًّا فقيه 
، علم الكالم يف املدرسة األشعرية يف العقيدة، وقد ُعرف كأحد مؤسسي األشاعرة ه، وكان على مذهبخر عصره مثلآ

والغزايل( لقب الغزايل أبلقاب كثرية يف حياته،  واجلويين الباقالين ، )وكانوا:أيب احلسن األشعري وأحد أصوهلا الثالثة بعد
ج ة اإلسالم"، وله أيض ا ألقاب مثل: زين الدين، وحمج ة الدين، والعامل األوحد، ومفيت األم ة، وبركة "حُ  ا لقبأشهره

 .األانم، وإمام أئمة الدين، وشرف األئمة

، واملنطق ،والتصوف ،وعلم الكالم ،والفقه الشافعي ،الفلسفة كان له أثر  كبري  وبصمة  واضحة  يف عد ة علوم؛ مثل:
)امللق ب  أاب املعايل اجلويين ليالزم نيسابور ، مث انتقل إىلطوسلد وعاش يف وترك عدد ا من الكتب يف تلك اجملاالت. و 

يف  املدرسة النظامية مدرس ا يف بغداد سنة، رحل إىل 30إبمام احلرمني(، فأخذ عنه معظم العلوم، ومل ا بلغ عمره 
ا . يف تلك الفرتة اشتهر شهر نظام امللك السلجوقي بطلب من الوزير الدولة العباسية عهد ة  واسعة ، وصار مقصد 

من أفاضل الناس وعلمائهم  011لطالب العلم الشرعي من مجيع البلدان، حىت بلغ أنه كان جيلس يف جملسه أكثر من 
سنوات من التدريس قرر اعتزال الناس والتفرغ للعبادة وتربية نفسه، متأثر ا  0وبعد  يستمعون له، ويكتبون عنه العلم،

سنة، تنقل خالهلا  00خفية  يف رحلة طويلة بلغت  بغداد وكتبهم، فخرج من ابلص وفية بذلك
خالصة  لتجربته  إحياء علوم الدين تب خالهلا كتابه املشهور، كواملدينة املنورة ومكة خلليلوا والقدس دمشق بني

ا جبوار بيته مدرسة  للفقهاء، طوس الروحية، عاد بعدها إىل بلده  .للصوفيةمكاان  للتعب د والعزلة(  (وخانقاه متخذ 

البكري النسب،  التيمي ،القرشي أبو عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني بن علي الرازي، الطربستاين املولد، 9
هو إمام  الشافعي األشعري امللقب بفخر الدين الرازي وابن خطيب الري وسلطان املتكلمني وشيخ املعقول واملنقول.

امتدت حبوثه ودراساته ومؤلفاته من العلوم اإلنسانية اللغوية والعقلية إىل العلوم  عامل موسوعي مفسر فقيه أصويل،
وما  خوارزم . رحل إىلطربستان النسب، أصله من قرشي. الري   البحتة يف: الفيزايء، الرايضيات، الطب، الفلك. ولد يف
 .الفارسية وكان حيسن اللغة وراء النهر وخراسان. وأقبل الناس على كتبه يدرسوهنا،

، وكان إذا ركب ميشي حوله ثالث مائة واملعتزلة الفالسفة هر بردوده على، كما اشتاألشاعرة وكان قائم ا على نصرة
الذي  التفسري الكبري :الفقهاء، ولقب بشيخ اإلسالم يف هراة، له تصانيف كثرية ومفيدة يف كل فن من أمهها تلميذ من

، وقد مجع فيه ما ال يوجد يف غريه من التفاسري، وله "احملصول" يف علم األصول، و"املطالب "مفاتيح الغيب" ساه
األربعني يف أصول "ة اإلجياز يف دراية اإلعجاز" يف البالغة، و هناي"، و علم الكالم يف "أتسيس التقديس" العالية و
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 .0(كيفية حال املستدل هبا من جهة اجلملة ال من جهة التفصيلو لى األحكام الشرعية ع
 

 .9(مجاليةدالئل اإل) :أبنه ههـــ( الذي عرف 770 :ت)مام اتج الدين السبكي اإل .8
 

القواعد اليت يتوصل هبا إىل )( الذي عرفه أبنه هــــ 763ت ) 3ابن مفلح رمحه هللا .2
ألن  ؛اضائع   اعدُه قيد  و " رفض زايدة "من أدلتها التفصيليةو  ،0(فرعيةحكام الشرعية الاستنباط األ

 وهي ال تكون إال كذلك. ،املراد هبا األحكام الفقهية
 

                                                                                                                                                 

. تويف وانل احلظوة لديه خبوارزم شاه ، وكتاب اهلندسة. وقد اتصل الرازي ابلسلطان حممد بن تكشي امللقب"الدين
 .هـ 606 سنة هراة الرازي يف مدينة

بن حممد بن سامل بن حممد  علي بن أيب علي هو سيف الدين أبو احلسن )هـ – 631 هـ 551سيف الدين اآلمدي ) 0
 .العالمة اآلمدي التغليب احلنبلي مث الشافعي

وُنسب إليها، وقرأ هبا القراءات على الشيخ حممد الصفار، وعمار  داير بكر من آمد فقيه أصويل وابحث، ولد يف
وهو شاب وقرأ القراءات هبا على ابن عبيدة، وتفق ه  غدادب ، ونزلأمحد بن حنبل وحفظ "اهلداية" يف مذهب اآلمدي،

وصحب أاب القاسم بن فضالن،  اشافعيًّ  على أيب الفتح ابن املين احلنبلي، وسع من أيب الفتح بن شاتيل، مث انتقل
، فدر س فيها واشتهر. وحسده بعض الفقهاء فتعصبوا عليه القاهرة ه يف اخلالف، وبرع فيه، وانتقل إىلواشتغل علي

 فتويف هبا. دمشق ومنها إىل محاة إىل ونسبوه إىل فساد العقيدة والتعطيل ومذهب الفالسفة، فخرج مستخفي ا

النحوي  املتكلم صويلاحلافظ املفسر املقرئ األ احملدث الصويف الشافعي الفقيه هـ 683تقي الدين السبكي ولد سنة 9
 هــــــ770، تويف سنة "شيخ اإلسالم وقاضي القضاة"بـاجلديل اخلاليف النظار، يلقب  طقياملن اللغوي األديب احلكيم

 .الدين السبكياتج  وهو والد الفقيه
 763 - 718الصاحلي ) الدمشقي املقدسي الراميين عبد هللا حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج ومشس الدين أب القاضي 3

 .نابلةاحل وأحد أبرز فقهاء والذهيب املزي ،ابن تيمية ( هو أحد أبرز تالمذة اإلمامهـ
 .09ُمتصر أصول الفقه، ص 0
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 : إنهالذي قال ،هــ( من العلماء املعاصرين 0305ت )0والشيخ حممد اخلضري .01
 (.لقواعد اليت يتوصل هبا إىل استنباط األحكام الشرعية من األدلةا)

 
 وهو تدور حول معىن واحد  جند أن أغلبها ،ستعراض التعريفات السابقة للفقهاءبعد او 

على ما سبق فإن تعريف  بناء  و لذا  ؛دلة الشرعية منهاوجود قواعد يتوصل هبا إىل استنباط األ
 : وأصول الفقه املختار ه

 .2"اليت يتوصل هبا إىل استنباط الفقه األدلة اإلمجاليةو العلم ِبلقواعد "
مثل قاعدة  ،هي قضااي كلية ينطبق حكمها على اجلزئيات اليت تندرج حتتها :اعدالقو و 

ة  ﴿ : مثل قوله تعاىل ،األمر يفيد الوجوب إال إذا صرفته قرينة عن ذلك ]البقرة:  ﴾ و أ ق يُموا الصمال 
ا حكام الشرعية من أدلتهأي استنباط األ ،ىل استنباط الفقهإ هبذه القواعد يتوصل اجملتهدو [ 03

ة  ﴿  :راد اجملتهد أن يعرف حكم الصالة قرأ قوله تعاىلفإذا أ ،التفصيلية ]البقرة:  ﴾ و أ ق يُموا الصمال 
 .فهي صيغة أمر جمردة[ 03

مجاع اإلو السنة و الكتاب )حكام الشرعية املختلفة هي مصادر األ :مجاليةاألدلة اإلو 
 .0حكامزئية ليستنبط منها األاألدلة اجلو مجالية بحث يف األدلة اإلفالفقيه ي ،(القياسو 

                                                 

وأحد  مصري ابلشيخ حممد اخلضري بك، ابحث وخطيب وفقيه أصويل ومؤرخ حممد بن عفيفي الباجوري، املعروف 0
كلية دار  ، وهو شقيق عبدهللا الباجوري. خترج من1872عام  ابلقاهرة ولدعلماء الشريعة واألدب واتريخ اإلسالم، 

 09القضاء الشرعي ابلقاهرة ملدة ، مث مدرس ا شرعيًّا مبدرسة ابخلرطوم وعني قاضي ا شرعيًّا جامعة القاهرة من العلوم
بوزارة  عام ا، مث أستاذ ا للتاريخ اإلسالمي يف اجلامعة املصرية، مث وكيال  ملدرسة القضاء الشرعي، بعد ذلك مفتش ا

 .املعارف املصرية

يب الفرج أل "كانت عادته القراءة يف كتب األدب والتاريخ واحلديث والفقه، وكان أشد ما يكون ولع ا بكتاب "األغاين
فقد تبحر يف اتريخ الفقه  الطالع الواسع على األدب واترُيهومع هذا ا ،وكتب التواريخ وأصول الفقه األصفهاين

المي، واألدوار اليت مر هبا وتطوره التارُيي، وأهم رجاله من أكابر العلماء املتقنني يف علوم القرآن والسنة والفقه، اإلس
 .0297تويف سنة 

، إرشاد الفحول 7، تسهيل الوصول إىل علم األصول للمحالوي، ص 7فتح الغفار بشرح املنار البن جنيم، ص  9
 .3ص  ،للشوكاين
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1872
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_(%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_(%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_(%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A


  :موضوع علم أصول الفقه :ااثنيً 
، أي األحوال العارضة لذاته دون 9الذي يبحث يف عوارضه الذاتية وه موضوع كل شيء

 ا.م عقليًّ أ اسواء كان هذا العلم شرعيًّ  ،العوارض الالحقة اخلارجة عن ماهيته
هذا العلم عن أحوال البدن ألنه يبحث يف  ؛بدن اإلنسان وه فموضوع الطب مثال  

 .هي األمراض الالحقةو  ،العارضة لذاته
 .قسمتهاو ألنه يبحث عن الرتكات  ؛موضوع علم الفرائض يبحث يف الرتكاتو 
تلحق  ونسان أعوارض الذاتية هي اليت تلحق الشيء لذاته كالتعجب لذات اإلهذه الو 

  ،خارج عن املعروض وبواسطة أ تلحقه وأ ،جلزئه كاحلركة ابإلرادة الالحقة لإلنسان الشيء
 . 3كالضحك العارض بواسطة التعجب

يثبت به  الكتاب :كقولنا  ؛محلها عليه ،معىن البحث عن العوارض الذاتية للموضوعو 
  ؛محلها على أعراضه الذاتية وأ ،األمر يفيد الوجوب :كقولنا  ؛محلها على أنواعه وأ ،احلكم
 .0الظن العام الذي ُخص منُه البعض يفيد :كقولنا

  :ثالث حول مفهوم املوضوع ن للفقهاء رمحهم هللا وجهات نظر  قد كاو 
 

الدليل الشرعي الكلي من حيث ما  وذهب بعضهم إىل أن موضوعه ه :الرأي األول
األمر و ما يفيده و العام و حجيته و يف القياس  فاألصويل يبحث مثال   ،يثبت به من األحكام الكلية

 .هكذاو ما يدل عليه و 
 
حكام أدلة األ ون هذا العلم هأ :الذي نص على ،رمحه هللا رأي اإلمام الغزايلهذا و 
 .0حكام من حيث اجلملةمعرفة وجوه داللتها على األو الشرعية 

                                                                                                                                                 

 )بتصرف(. 09ان، مرجع سابق، ص د.عبد الكرمي زيد 0
 .0/03القرايف: نفائس األصول، ت.د.عياضة بن انمي السلمي، مطبوع ابالستنسل،  9

 .30-0/33ابن النجار الفتوحي، شرح الكوكب املنري،  3
 .00/08أمري ابدشاه، تيسري التحرير،  0
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منهم اآلمدي رمحه هللا الذي ذكر و قد اتبعه على هذا الفهم عدد غري قليل من العلماء و 
 ،م الشرعية املبحوث منها على وجه كليحكااألدلة املوصلة إىل األ وأن موضوع أصول الفقه ه

لكلي من حيث يوصل سمعي الالذي جعل موضوعه الدليل ا ،الكمال بن اهلمام ايض  منهم أو 
كذلك ابن السبكي رمحه هللا يف كتابه و  ،ىل قدرة إثبات األحكام ألفعال املكلفنيالعلم أبحواله إ

 .ورجح هذا الرأي اإلمام البهاري ،مجع اجلوامع
 

حكام الشرعية من األ وىل أن موضوع أصول الفقه هذهب بعض العلماء إو  :لثاينالرأي ا
ألنه جعل موضوع أصول  ا؛ر واسع  كان هذا الرأي يف احلقيقة قد حجم و ، 9حيث ثبوهتا ابألدلة

 .(مكروهو حرام و مباح و مندوب و واجب ) :حكام التكليفية فقطاألالفقه 
 

 ،3صفات اجملتهدو املرجحات و األدلة  ذهب آخرون إىل أن موضوعهو  :الرأي الثالث
إمنا تبحث عن العوارض عتبار أن األصول الرأي األول على ا والراجح عند الفقهاء رمحهم هللا هو 

إن و  ،لتوقف كثري من املباحث عليهاأما األمور األخرى فإهنا أتيت ابلتبع نظر ا  ،دلةالذاتية لأل
إن و  ،أكثرو قد اعرتفوا أبن مباحث األدلة أهم و  ،األحكامو البعض قد رجحوا أن موضوعه األدلة 

: هل ويف احلقيقة هناك أمر جدير ابلتأمل أال وهو  ،0االستقاللو ن ذلك ال يقضي اإلحالة رأوا أ
 ؟مربراتهو فما هي أسبابه  ،ن جاز ذلكإو  ؟جيوز أن يتعدد موضوع العلم الواحد أم ال جيوز

أن و يجد أن هناك من يقول ابلتعدد سابقة سلاجلواب على ذلك أن من يتأمل األقوال ا
مهما يكن من أمر فإن أصول الفقه يف و ذا كان هناك تناسب بني األمور املتعددة ذلك جائز إ

 ا.تبع   وحقيقته يبحث يف أكثر من موضوع سواء كانت تلك املوضوعات متعددة أصالة أ

                                                                                                                                                 

 .0/5الغزايل، مرجع سابق،  0
 .0/39هــ،  0090ل الفقه، دار الكتب العلمية، عبد الوهاب السبكي، مجع اجلوامع يف أصو  9
 . 91البناين، حاشيته على شرح اجلالل احمللي، ص  3
 .0/99التوضيح،  صدر الشريعة، 0
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 :مثرة أصول الفقه :ااثلثً 
  :أبرزها لم لع   كثرية    فوائد  و  إن ألصول الفقه مثرات  

 .ذلك ببيان األدلة الصحيحة من الزائفةو  ،االستداللضبط أصول  .0
 ا.فليس كل دليل يكون االستدالل به صحيح   ،إيضاح الوجه اجلديد لالستدالل .9
 .عطاء احلوادث اجلديدة ما يناسبها من األحكامإو  ،تيسري عملية االجتهاد .3
 .آدابهو  ملفيتشروط او بيان ضوابط الفتوى  .0
 .عذار هلمالتماس األو ىل وقوع اخلالف بني العلماء سباب اليت أدت إمعرفة األ .5
 .التقليد األعمىو ترك التعصب و  ،الدعوة إىل اتباع الدليل حيثما كان .6
 .الرد على شبه املنحرفنيو  ،صول االستداللحفظ العقيدة اإلسالمية حبماية أ .7
 ،دة للتشريعسالمي من االنفتاح املرتتب على وضع مصادر جديصيانة الفقه اإل .8

 .غالق ابب االجتهادمن اجلمود املرتتب على دعوى إو 
 .دلة الصحيحة املعتربةذلك ابلرجوع إىل األو  ،املناظرةو ضبط قواعد احلوار  .2

االطالع على حماسن الدين و  ،يسرهاو سالمية الوقوف على ساحة الشريعة اإل .01
 .سالمياإل

 ا.صحيح   االتمكن من فهم األدلة الشرعية فهم   .00
 .املرجوح من أقوال العلماءو الراجح  معرفة .09
 ؛استنباط األحكام الفقهيةو صول الفقه أداة أساسية لتفسري القرآن الكرمي علم أ .03

 .ذ ال يستطيع أحد أن يُفسر القرآن الكرمي إال بعد أن يتعلم أصول الفقهإ
القدرة بعد معرفة القواعد اليت حيتويها أصول الفقه على حتقيق املناط يف احلوادث  .00

 .ليت مل تكن موجودة يف زمن السابقني حىت يشملها احلكم الشرعي املتقرر من قبلا
تكوين امللكة الفقهية لطالب العلم ليتمكن من الرد على من أنكر حجية هذه  .05

 .حجية القياس وأ حجية اإلمجاع وكحجية خرب اآلحاد أ  ؛األقسام
 . هذا اجملاليؤلف يفو توليد االطمئنان لدى طالب العلم حني يقرأ ما يكتب  .06
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دارسي القانون والنصوص التشريعية يف تطبيق و القواهد تفيد القضاة  معرفة هذه" .07
يوسع و يف تفهم ما حيتمله النص من دالالت مما ُيلق امللكة القانونية و النصوص على جزئياهتا 

 .0املدارك"
بدراسة هذا  وجل  عزلعل الثمرة األهم لعلم أصول الفقه هي التقرب إىل هللاو " .08

 .9"العلم
 

 :نسبته إىل العلوم األخرى :ارابعً 
 وللفقه كأصول النح وهو  ،ىل العلوم الشرعيةال ُيفى على أحد نسبة علم أصول الفقه إ

 .3علوم احلديث للحديثو  ،للنحو
التفسري علم يعرف به فهم كتاب هللا املنزل " :قال الزركشي ،جزء من علم التفسري وهو 

 واستمداد ذلك من علم ،ُحكمهو استخراج أحكامه و بيان معانيه و  سلمو صلى هللا عليه ى نبيه عل
ىل معرفة أسباب النزول حيتاج إو القراءات و أصول الفقه و علم البيان و التصريف و  والنحو اللغة 

 .0املنسوخو الناسخ و 
 

التفسري شرائط بينوا  اعلم أن العلماء كما بينوا يف" :قال صاحب مفتاح السعادة رمحه هللا
ُف  
على  اعلم   هي أن يعرف مخسة عشرو  ...شرائط ال حيل التغاضي ملن عرى عنها ار أيض  س   يف امل

ذ به يعرف وجوه االستدالل على إ ؛صول الفقه"أ :العاشر :إىل أن قال ،الكمالو تقان وجه اإل
 .االستنباطو حكام األ

                                                 

ص ، يعقوب بنعبد الوهاب الباحسني، أصول الفقه: احلد واملوضوع والثمرة، أحباث أصولية منشورة على شبكة اإلنرتنت 0
008. 

 .93، ص 0092 ، أصول الفقه عند أهل السنة واجلماعة، دار ابن اجلوزي، الطبعة السابعة،حممد بن حسني اجليزاين 9
 .32بكر أبو زيد، التأصيل، ص  3
 .07عبدهللا الفوزان، شرح الورقات، ص  0
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 :فضل علم أصول الفقه :اخامسً 
يُكتب عن علم و مهما ُكتب  :ولأن أق يف خضم احلديث عن علم أصول الفقه أود  

ل أقوال كبار سأكتفي يف هذا املقام بنقو  ،عن فضله فلن يويف أحد حقه قطو أصول الفقه 
 :الفقهاء رمحهم هللا

 
عالها أو  االعلوم قدر   جلم أن أ -وفقك هللا -فاعلم :0رمحه هللايقول ابن برهان  -

ملا يتعلق به  اذكر  و  اأساها شرف  و  الوم قدر  الع جل  ذلك ألن الفقه أو  ؛علم أصول الفقه اذكر  و  اشرف  
تصوير ضده و قدره بتقدير فقده و الشيء إمنا يُعرف شرف و  ،املعادو من مصاحل العباد يف املعاش 

األحكام الشرعية املوضوعة ألفعال اإلنسانية لصار الناس و قدران فقد هذه املراسيم املرعية  وول
البالد و يف ذلك من الفساد يف العباد و  ،ينزجرون لزجر زاجر وال أيمترون ألوامر وال ،ُمضاعني مهال  

اليت منها استمداده  مرتبته فما ظنك أبصولهو فت الفقه عر  و فت هذا فإذا عر   ،ما ال خفاء فيه
من زمانه إىل معرفة  افمن الواجب على كل من اشتغل ابلفقه أن يصرف صدر   ،ليها استنادهإو 

 .على فهم معانيه اقادر   ،ل فيهأصول الفقه ليكون على ثقة مما دخ
صول الفقه من أعظم العلوم الشرعية اعلم أن أ :9قال ابن خلدون يف مقدمته -

 .أكثرها فائدةو  اأجلها قدر  و 

                                                 

 .أبو الفتح أمحد بن علي بن حممد بن برهان، املعروف اببن برهان، أصويل وحمدث وفقيه شافعي 0
وكان متبحر ا يف الفقه وأصوله  ،هب، مث انتقل إىل املذهب الشافعيـ على الراجح، وكان حنبلي املذه000ولد ببغداد سنة 

واخلالف، وكان حاد الذهن، سريع احلفظ، مواظب ا على العلم، حىت صار ُيضرب به املثل، وتوىل التدريس ابملدرسة 
ه على الغزايل والكيا اهلراسي والشاشي، وبرع يف تفق .النظامية مرتني مدة يسرية، وانتهت إليه الرحلة يف طلب العلم

 املذهب، ويف األصول.
؛ هـ 508 ، ت سنة«وصول إىل األصولال»و« الوجيز»و« الوسيط»و« األوسط»و« البسيط»من كتبه: يف أصول الفقه 

 .(08-0/07، 0283)ينظر: الوصول إىل األصول، ت: د.عبد احلميد أبو زنيد، مكتبة املعارف، الرايض، 
 .328ص  ابن خلدون، مرجع سابق، 9
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 ،السمعو أشرف العلوم ما ازدوج فيه العقل و " :مام الغزايل رمحه هللاقال اإل -
الشرع  وإنه أيخذ من صفف ،صوله من هذا القبيلأو علم الفقه و  ،الشرعو ي اصطحب فيه الرأو 
مبين  ووال ه ،تصرف مبحض العقول حبيث ال يتلقاه الشرع ابلقبول وفال ه ،العقل سواء السبيلو 

 .0"التسديدو على حمض التقليد الذي ال يشهد له العقل ابلتأييد 
 

 :واضع علم أصول الفقه :اسادسً 
كتاب األم للشافعي ال ُيفى على أحد أن أول املؤلفات املتخصصة يف أصول الفقه كان  

هل كانت بداية علم أصول الفقه على يد اإلمام الشافعي أم   :لكن هنا يُطرح التساؤلو  ،رمحه هللا
 !من قبل؟ اكان العلم معروف  

بد من البحث يف املراحل اليت سبقت تدوين هذا العلم  هذا التساؤل ال لإلجابة عن
 :هي كالتايلو 

 :رضي هللا عنهمه يف عهد الصحابة نشأة علم أصول الفق :املرحلة األوىل
املصدر الرئيسي يف التشريع اإلسالمي  وإن مما ال ُيفى على أحد أن القرآن الكرمي ه

اليت و  ،ستنباط األحكام الشرعيةلسنة النبوية هي املصدر الثاين الأن او  ،أساس التشريع ووه
لذلك فقد   ؛ة كاان بلغة العربالسنة النبويو القرآن الكرمي و  ،جاءت أبحكام مبينة للقرآن الكرمي

هنم ، أضف إىل ذلك أمرضي هللا عنهكانت أغلب األحكام الشرعية واضحة عند الصحابة 
فوا األسباب اليت كانت من أجلها األحكام عر  و إقامته و يف سفره  صلى هللا عليه وسلمالزموا النيب 

احلرص و سالمة الذوق و  صفاء اخلاطرو ذكاء و أضف إىل ذلك ما امتازوا به من فطنة  ،الشرعية
  .عمال  و  اعلى اتباع األحكام الشرعية علم  

 .9لذلك مل يكن هناك حاجة إىل تدوين أصول ميكن الرجوع إليها الستنباط األحكام

                                                 

 .0/00 ، مرجع سابق،ىاإلمام الغزايل، املستصف 0
 "بتصرف ".  031ص  حقيقته، مكانته، اترُيه، مادته، الطبعة األوىل، بدون انشر، أصول الفقه: د.عبد العزيز الربيعة، 9
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فإن مل  ،تعاىل ملعرفة احلكم الشرعيو ىل كتاب هللا سبحانه فإذا ما نزل هبم أمر فزعوا إ

فإن مل جيدوا أحلقوا الشبيه ابلشبيه لتحقيق  ، عليه وسلمهللاجيدوا فزعوا إىل سنة رسول هللا صلى 
 .0املصلحة اليت ثبت عندهم أن الشريعة راعتها يف أحكامها

 
مل يكونوا على علم ابلقواعد  رضي هللا عنهمما سبق ذكره ليس معناه أن الصحابة و 
مل تكن قوانني و  ،عليه امتعارف   ابل إن املقصود أن تلك القواعد مل تكن اصطالح   ،األصولية
 .9جبلة كما قال ابن خلدونو إمنا هي ملكة و  ،مكتوبة

 
صلى هللا عليه من أن رسول هللا  ،الرتمذيو د داو  وأبو دليل ذلك ما رواه أمحد يف مسنده و 

  :ىل اليمن قالإ املا أراد أن يبعث معاذ   ،وسلم
 جتد يف  فإن مل)) :قال ،أقضي بكتاب هللا :قال ((؟ذا ُعرض لك قضاءكيف تقضي إ))
أجتهد رأيي ال  :قال ،((فإن مل جتد بسنة رسول هللا)) :قال ،فبسنة رسول هللا :قال ،((كتاب هللا

 ))احلمد هلل الذي وفق رسولُ  :صدره وقال صلى هللا عليه وسلم علىفضرب رسول هللا  ،آلو
 .3 ((هللا ملا يرضى هللا رسول  

كان الطالق على عهد   :نه قالأ رضي هللا عنهكذلك ما رواه طاووس عن ابن عباس و 
رضي سنتني من خالفة عمر و  ،رضي هللا عنهأيب بكر الصديق و  ،صلى هللا عليه وسلمرسول هللا 

فأمضاه  ،أمضيناه وفل ،هلم فيه أانة اقد استعجلوا أمر   :فقال عمر ،طالق الثالث واحدة هللا عنه
0. 

                                                 

 .0-3مرجع سابق، ص  اخلضري، 0
 .326املقدمة، ص  ابن خلدون، 9

ظ أعاله رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه، كما روي موقوف ا على عدد من الصحابة منهم: عبد هللا بن مسعود،  احلديث ابللف 3
 كما نقله الطرباين يف املعجم الكبري.

 .(6/952مسلم )ينظر: منتقى األخبار، أخرجه اإلمام أمحد و  0
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  :نيف ضوء ما سبق يتضح أمراو 

ننا جند ؛ إذ إكانوا يدركون القواعد األصولية مبدلوالهتا  م عنهصحابة رضي هللاالأن  :األول
 .بسد الذرائع ودرء املفاسد واأخذو  ،ابلتعليل للمصلحة أهنم أخذوا مثال  

 
 .حكام يف ضوء القواعد األصوليةاتباعهم لطرق استنباط األ :الثاين

 

 :عهد التابعني :املرحلة الثانية
بل إن  ،ليست بعيدة رضي هللا عنهمبني عهد الصحابة و فقد كانت املدة الزمنية بينهم  

سلكوا و  ،لذلك ساروا على ما سار عليه عليه الصحابة ؛بعض الصحابة عاصروا عهد التابعني
  :برز األعالم يف عهد التابعني هملعل أو  ،تدوينهاو استغنوا عن دراسة القواعد الفقهية و  ،طريقهم

 .(هـ 20ت )مام سعيد بن املسيب اإل .0
 .(هـ 69ت )قمة بن قيس النخعي عل .9
 .(هـ 26ت )براهيم بن يزيد النخعي إ .3
يف   اذا مل جيدوا هلا سند  ل حلل واقعة ما يف عهد التابعني إما السبي :هنا يُطرح التساؤلو 

 ؟صلى هللا عليه وسلمال يف سنة رسول هللا و كتاب هللا 
 
ىل حل النوازل اليت تقع يف عني رضي هللا عنهم كانوا يلجأون إن التابأ :اجلواب عن ذلكو 

 ،غريه من فقهاء العراقو نخعي البراهيم فالتفريعات اليت كان يفرعها إ ،عهدهم ابللجوء إىل القياس
 .0التفريع عليها بتطبيق تلك العلل على الفروع املختلفةو ضبطها و كانت نتيجة استخراج األقيسة 

 

                                                 

 .09ص  مرجع سابق، أبو زهرة، 0
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فكيف كان  ،زل الفقهية يف العراقذا كان هذا السبيل حلل النواإ :اُرب سائل يسأل أيض  و 
 ؟ ل حلل النوازل الفقهية يف احلجازالسبي

 
ىل ز كانوا ُيالفون أهل العراق حيث إهنم كانوا يلجأون إإن فقهاء احلجا :اجلوابو 

صلى املصلحة الستنباط حكم معني يف مسألة مل يرد بشأهنا نص يف كتاب هللا وال يف سنة رسوله 
  .هللا عليه وسلم

 ،كانوا على قدر كبري من العلم ابلقواعد األصولية  لرغم من أن التابعني رمحهم هللاعلى او 
 .اجتهاداهتم اليت استطاعوا من خالهلا وضع أحكام لنوازل فقهية ُمتلفةو 

 اأن أصول الفقه يف هذه املرحلة مل يصل إىل مرحلة الكمال لكي يكون علم   :اخلالصةو 
 .0مدوان   مستقالًّ 

 
بدأت و  ،ىل العاملبعد انتهاء عهد التابعني بدأ هذا العلم يظهر إ :لتابعنيمرحلة ما بعد ا

 .قواعد االستنباط املختلفة تظهر بصورة جلية وواضحة
ففي  ،ستنباط األحكامعض املناهج احملدودة الرمحه هللا ورد عنه ب 9حنيفةو مام أبفاإل

يتخري منها فيما و  ،عليه كان يلتزم منها ما اجتمعوا  رضي هللا عنهمجانب فتاوى الصحابة 
 .ألهنم رجال مثله ؛يف جانب رأي التابعني كان ال أيخذ بهو  ،اختلفوا عليه

                                                 

 .035ص  د.عبد العزيز الربيعة، مرجع سابق، 0

، أهل السنة واجلماعة عند األئمة األربعة فقيه وعامل مسلم، وأول  هـ 81ولد عام  ،أبو حنيفة النعمان بن اثبت الكويف 9
من » :اإلمام الشافعي قه احلسنة، حىت قال فيهاشتهر بعلمه الغزير وأخال .الفقه اإلسالمي يف املذهب احلنفي وصاحب

، الصحابة ؛ فقد لقي عدد ا منالتابعني ، ويُعد أبو حنيفة من«عيال على أيب حنيفة أراد أن يتبحمر يف الفقه فهو
، وكان معروف ا ابلورع وكثرة العبادة والوقار واإلخالص وقوة الشخصية. كان أبو حنيفة يعتمد يف أنس بن مالك منهم

 .والُعرف والعادة ،واالستحسان ،والقياس ،واإلمجاع ،والسنة النبوية ،القرآن الكرمي فقهه على ستة مصادر هي:

العظيمة، ينتشر فيها العلماء  العراق ونشأ فيها، وقد كانت الكوفة إحدى مدن ابلكوفة ُولد أبو حنيفة
د نشأ أبو حنيفة يف هذه البيئة الغنية ابلعلم والعلماء، فابتدأ منذ الصبا جيادل املختلفة، وق والدايانت املذاهب أصحاب

فأبوه وجده كاان اتجرين، مث انصرف إىل طلب العلم، وصار ُيتلف  مع اجملادلني، ولكنه كان منصرف ا إىل مهنة التجارة،
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9_(%D9%81%D9%82%D9%87)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9_(%D9%81%D9%82%D9%87)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3_(%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3_(%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A8_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A8_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9


 
يعمم و  ،كان يقيس فيستنبط علة احلكم فيما نص عليه  :االستحسانو يف جانب القياس و 

أقوى من هذا  وفإذا رأى أن هناك ما ه ،احلكم فيما مل ينص عليه مما وجدت فيه علة احلكم
 .0س عدل إليه استحساان  القيا

 
 مغري أن تناسق األحكا ،نظم قانوهنماو مل يؤثر عنه أنه ضبط قواعدمها  لكنه رمحه هللاو 

جتانس أصناف املسائل و ىل االستحسان إعدل هبا عنه  وأ ،اليت استنبطت ابلقياسو املنقولة عنه 
نُظم قيد و ظ قوانني أنه كان يالح ندركجتعلنا يف غري شك  ،اختالف فروعهاو اليت أُثرت عنه 

 .9إن مل ينقلها األخالفو نفسه هبا 
 

                                                                                                                                                 

بن أيب  محاد ولزم شيخه يف ذلك العصر، إىل حلقات العلماء، واجته إىل دراسة الفقه بعد أن استعرض العلوم املعروفة
، مبسجد الكوفة ، فتوىل أبو حنيفة رائسة حلقة شيخه محادهـ 120 يتعلم منه الفقه حىت مات محاد سنة سليمان

)ينظر:  ؛املذهب احلنفي يُعرض له من فتاوى، حىت و ضع تلك الطريقة  الفقهية  اليت اشُتق منها يذه ماوأخذ يدارس تالم
 (. 5/015وفيات األعيان: 

 

فهو استفعال من  ،يء: ما حسن من كل ش-حمركة  -احلسن مشتق من احلسن؛ قال ابن منظور: "و  لغة: االستحسان 0
، وإن كان مستقبح ا عند غريه" ا.هـ.  احلسن، يطلق على ما مييل إليه اإلنسان ويهواه، حسيًّا كان هذا الشيء أو معنوايًّ

ر عنه اختلف األصوليون يف تعريف االستحسان، فقال بعضهم: إنه دليل ينقدح يف نفس اجملتهد، وتقص :واصطالح ا
 عبارته. وقال آخرون: هو العدول عن موجب قياس إىل قياس أقوى منه، أو هو ختصيص قياس بدليل أقوى منه.

 .أو األخذ مبصلحة جزئية يف مقابلة دليل كلي وقيل: هو العمل أبقوى الدليلني،

 وابلنظر إىل هذه التعريفات جند أن تعريف االستحسان يتلخص يف أمرين: 

 .ي على قياس جلي بناء  على دليلترجيح قياس خف -0

 ..استثناء مسألة جزئية من أصل كلي، أو قاعدة عامة بناء  على دليل خاص يقتضي ذلك9
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/120_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/120_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%A9


اشرتط يف قبول و ىل بعض قواعد هذا العلم قد أشار يف املوطأ إ 0مام مالك رمحه هللااإلو 
عمل أهل  وأ ،املقرر املعروف من قواعد الدين والسنة والعمل هبا أن ال ختالف القرآن الكرمي أ

 .9املدينة
 كما ردم   ،3((أوالهن ابلرتاب الب يف إانء أحدكم فليغسله سبع  إذا ولغ الكحديث )) دم فر 
كما أنه صح يف   ،5فقهية تدل على أخذه ابلقياس اكما أنه ذكر فروع    ،0"خيار اجمللس"حديث 

                                                 

 األئمة املدين فقيه وحمد  ث مسلم، واثين أبو عبد هللا مالك بن أنس بن مالك بن أيب عامر األصبحي احلمريي 0
هر بعلمه الغزير وقوة . اشتالفقه اإلسالمي يف املذهب املالكي ، وصاحبأهل السنة واجلماعة عند األربعة
وتثب ته فيه، وكان معروف ا ابلصرب والذكاء واهليبة والوقار واألخالق احلسنة، وقد أثىن عليه كثري   للحديث النبوي حفظه

. »التابعني إذا ذُكر العلماء فمالك النجم، ومالك حجة هللا على خلقه بعد»بقوله:  اإلمام الشافعي من العلماء منهم
كتاب  ما بعد» :اإلمام الشافعي وأشهرها وأصح  ها، حىت قال فيه احلديث النبوي من أوائل كتب "املوطأ" ويُعد  كتابه
وقد اعتمد اإلمام مالك يف فتواه على عدة مصادر تشريعية «. كتاب  أكثُر صوااب  من موطأ مالك هللا تعاىل

والعرف  ،واالستحسان ،واملصاحل املرسلة ،والقياس ،وعمل أهل املدينة ،واإلمجاع ،والسنة النبوية ،القرآن الكرمي هي:
 . واالستصحاب ،وسد الذرائع ،والعادات

واستطالع اآلاثر  بعلم احلديث ، ونشأ يف بيت كان مشتغال  هـ 93 سنة ابملدينة املنورة ُولد اإلمام مالك 
الفقه  وتعل م   احلديث النبوي يف صدر حياته، مث اجته إىل حفظ القرآن الكرمي وفتاويهم، فحفظ الصحابة وأخبار

كنافع  سبع سنني يتعلم عنده، كما أخذ عن كثري من غريه من العلماء ابن هرمز ، فالزم فقيه املدينة املنورةاإلسالمي
ا م، وبعد أن ا وابن شهاب الزهري موىل ابن عمر ن أهل كتملت دراسته لآلاثر والُفتيا، وبعد أن شهد له سبعون شيخ 

لدرس واإلفتاء، وقد ُعرف درُسه ابلسكينة والوقار واحرتام ل املسجد النبوي له جملس ا يف العلم أنه موضع لذلك، اختذ
إمنا أان بشر »يقول: ، وكان «ال أدري»األحاديث النبوية وإجالهلا، وكان يتحرُز أن ُُيطئ يف إفتائه وُيكثُر من قول: 

ويف «. فاتركوه فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وما مل يوافق الكتاب والسنة فانظروا يف رأيي، أخطئ وأصيب،
أمرُي املدينة عبد هللا بن حممد بن إبراهيم، مث  وصلى عليه مرض اإلمام مالك اثنني وعشرين يوم ا مث مات، هـ 179 سنة
 (.0/982؛ )ينظر: شذرات الذهب ابلبقيع ُدفن
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B7%D8%A3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B7%D8%A3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84_%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84_%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/93%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/93%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9_%D9%85%D9%88%D9%84%D9%89_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9_%D9%85%D9%88%D9%84%D9%89_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9_%D9%85%D9%88%D9%84%D9%89_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/179%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/179%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B3%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA_%D9%88%D8%AA%D9%83%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%87_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87_%D9%88%D8%AF%D9%81%D9%86%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B3%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA_%D9%88%D8%AA%D9%83%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%87_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87_%D9%88%D8%AF%D9%81%D9%86%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D9%8A%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D9%8A%D8%B9


 ،(ذلك الذي عليه أمر الناس عندان) :هللا جه بعمل أهل املدينة كقوله رمحهحتجاامواضع كثرية 
 .(الذي عليه األمر عندان) وأ

عند بعض أهل العلم و ) :يشري إليه بقولهو  اقواهلم ما يراُه حسن  أعند االختالف ُيتار من و 
 .9 0 (ببلدان

 
  :مرحلة ما بعد التابعني

  :أصول الفقه مبرحلتني يف مرحلة ما بعد التابعني مرم  
ال  مماو  ،تنتهي يف القرن الرابع اهلجريو تبدأ هذه املرحلة بعصر اإلمام الشافعي  :األوىل

ا تسري على ممنه كل  ،مام الشافعي رمحه هللا شهد ظهور مدرستنيُيفى على أحد أن عصر اإل
كان أغلب الفقهاء آنذاك يسريون على هنج مدرسة واحدة ال حييدون عنها و  ،منهج معني

 .ستثناء البعض منهماب
إلمام ا وشيخها هو كانت يف املدينة و وىل فقد كانت مدرسة أهل احلديث أما املدرسة األ

حنيفة  كان شيخها أابو  ،أهل الرأي ةهي مدرسو املدرسة الثانية كانت يف العراق و  ،مالك بن أنس
 .رمحه هللا

 
 ؟ل الرأيما الفرق بني مدرسة أهل احلديث ومدرسة أه :ح تساؤلهنا يُطر  و 
 

لكون املدينة موطن  ؛مسألة الرواية ويف الواقع إن أهم ما مييز مدرسة أهل احلديث ه
يف حني أن مدرسة الرأي مل تكن كذلك لعدم توافر أسباب الرواية  ،مهبط الوحيو بة الصحا
لكن كال املدرستني تتفق على وجوب األخذ  ،اعنيالوضم و الوضع و فقد كثرت الفنت  ،لديهم

 .عدم تقدمي الرأي على النصو السنة و ابلكتاب 

                                                 

 .005، ص 0285مي، دار النهضة العربية، سالاملدخل يف التعريف ابلفقه اإل ،حممد مصطفى شليب 0
 .001عبد العزيز الربيعة، مرجع سابق، ص  9
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 طاع أن يضع أصوال  مام الشافعي رمحه هللا استوال غرابة يف الواقع أن جند أن اإل

 لالستدالل. ضوابط  و  ،ستخراج األحكام الشرعية املختلفةال
حيث  ،مدرسة أهل الرأيو مام أن جيمع بني مدرسة أهل احلديث لقد استطاع هذا اإل

 .0تلقى أفكارها عن حممد بن احلسن الشيباين رمحه هللا
؛ أسباب نزولهو الكرمي  ىل ذلك أخذه رمحه هللا عن مدرسة مكة اليت تُعىن ابلقرآنضاف إيُ 

 و ذ تلقى العلم مبكة على يد من كان فيها من الفقهاء إ
ُ
 .ثني حىت بلغ منزلة اإلفتاءد   ح  امل

م كالمها فتعلم  ،كانت من أفصح العربو " " ُهذيال  الزمو كما أن الشافعي خرج إىل البادية 
 .أخبار العربو ليني حفظ الكثري من أشعار اهلُذو أخذ طبعها و 

 صوال  نا أن الشافعي رمحه هللا استطاع أن يضع للفقه أما تقدم يتبني لمن خالل و 
 .لالجتهاد ضوابط  و لالستدالل  قواعد  و  ،لالستنباط
لقد فتح بذلك  ،األقضيةو على أصول اثبتة على طائفة من الفتاوى  اجعل الفقه مبنيًّ و 

 .موا ما بدأليُتو سلك  ا ماسن الطريق ملن جاء بعده من اجملتهدين ليسلكو و  ،رمحُه هللا عني الفقه
 

كانوا قبل الشافعي يتكلمون يف مسائل أصول " :قال الفخر الرازي يف مناقب الشافعي
 ،ولكن ما كان هلم قانون  كلي مرجوع إليه يف معرفة دالئل الشريعة ،يعرتضونو يستدلون و  ،الفقه

كليًّا   ضع للخ لق قانوان  و و  ،فاستنبط الشافعي علم أصول الفقه ،ترجيحاهتاو يف كيفية معارضتها و 

                                                 

أيب يوسف، روى  هـ، صاحب أاب حنيفة رمحه هللا وأخذ عنه الفقه، مث عن 039هو حممد بن احلسن الشيباين، ولد عام  0
وكان  حنيفة رمحه هللا فيمن نشره، وهو الذي نشر علم أيب ،روى عنه ابن معني وأخذ عنه الشافعي عن مالك والثوري،
ا،
 
ا بليغ ا عامل  ،937هـ؛ يُنظر: اتج الرتاجم:  082له كتاب: السري الكبري، والسري الصغري، واآلاثر، تويف سنة  فصيح 
 .0/390شذرات الذهب 
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الشافعي إىل علم الشرع كنسبة ت أن نسبة فثب   ،رجع إليه يف معرفة مراتب أدلة الشرعيُ 
 .0رسطاطاليس إىل علم العقلأ

                                                 

العربية، ة مصر ت: أمحد صقر، دار الرتاث، مجهوري بن موسى البيهقي، مناقب الشافعي،أمحد بن احلسني بن علي  0
 .05ص  م، 0271هـ،  0321

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 :رسالة الشافعي
ن السبب الرئيسي الذي دفع اإلمام الشافعي رمحه هللا لتدوين علم أصول الفقه يف  إ 

 أن يضع له كتااب   ،شاب ووه ،إىل الشافعي"كتب   بن مهدي أن عبد الرمحن وه ،كتابه الرسالة
املنسوخ من و بيان الناسخ و  ،حجة اإلمجاعو  ،خبار عنهألجيمع فيه او  ،فيه معاين القرآن الكرمي

ما أصلي  :قال عبد الرمحن بن مهدي ،"فوضع له كتاب "الرسالة ،السنة النبويةو القرآن الكرمي 
قال فيه أمحد بن  ،كان عبد الرمحن من كبار العلماءو  :0قلتُ  ،اللشافعي فيه وأان أدعو صالة إال 

 .9"عبد الرمحن بن مهدي إمام :حنبل رمحه هللا
ىل الشافعي رمحه هللا أرسل الكتاب إ مامأن اإل االسمسبب تسمية كتاب الرسالة هبذا و 

 .عبد الرمحن بن مهدي
 
حققوا تلك و ية رمحهم هللا ابألخص منهم فقهاء احلنفو قد كتب الفقهاء يف هذا اجملال و 
كثر ذا اجملال إال أن كتاابهتم كانت أيف ه اكما كتب املتكلمون أيض    ،أوسعوا فيها القولو القواعد 

 .3بناء املسائل على النكت الفقهيةو الشواهد و أليق ابلفروع لكثرة األمثلة منها و صلة ابلفقه 

                                                 

 القائل هو الذهيب رمحه هللا. 0
هـــ،  0001حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب، اتريخ اإلسالم، ت: عمر عبد السالم تدمري، دار الكتاب العريب،  9

 .00/063م،  0221
 .576ص  مرجع سابق، ابن خلدون، 3
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 :امسه :اسابعً 
ال حاجة إىل إضافة  ،قه لقب للعلم املخصوصبعد ما تقرر أن أصول الفو  ،أصول الفقه 

 كشجر اآلراك.توضيح  و ليه إال أن يقصد زايدة بيان ذلك العلم إ
لكن و  ،ساها مؤلفوها ابسم أصول الفقه بشكل صريح املؤلفاتو كثري من الكتب و 

لعل أبرز و  ،ساءحال فاملضمون واحد مع اختالف األ على كلو  ،بغري ذلك ُس  يالكثري منها 
  :ؤلفات يف هذا اجملال هيامل

 
 .ـه 301ت  ،أليب احلسني بن عبيد هللا ،أصول الكرخي .0
 .ـه 301ت  ،تقومي األدلة أليب زيد الدبوسي .9
 .378ت  ،أليب بكر أمحد بن علي ،أصول اجلصاص .3
 .ـه 005ت  ،للقاضي عبد اجلبار املعتزيل ،العمد .0
 .ـه 098ت  ،محدحممد بن أ ،متهيد الفصول للسرخسي .5
 .هـ 056ت  ،بن حزم الظاهريال ،بذالن   .6
 .ـه 058ت  ،أليب يعلى الفراء احلنبلي ،الُعدمة يف أصول الفقه .7
 .ـه 063ت  ،أليب احلسني البصري املعتزيل ،املعتمد .8
 .ـه 078ت  ،أليب املعايل اجلويين الشافعي ،الربهان .2

 .ـه 089ت  ،يدو لعلي بن أمحد البز  ،األصول .01
 .ـه 515ت  ،عيالشافأليب حامد الغزايل  ،ىاملستصف  .00
 .ـه 501ت  ،أليب اخلطاب الكلوذاين احلنبلي ،التمهيد يف أصول الفقه .09
 .ـه 503ت  ،بن عقيل احلنبلياضح يف أصول الفقه الالو  .03
 .ـه 616ت  ،احملصول لفخر الدين الرازي الشافعي .00
 .هـ691ت  ،بن قدامة املقدسي احلنبليال ،روضة الناظر .05
 .ـه 630ت  ،شافعياإلحكام لسيف الدين اآلمدي ال .06
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 .ـه 606ت  ،بن احلاجب املالكيمنتهى السول ال .07
 .هـ650ت  ،لصدر الشريعة احلنفي ،تنقيح األصول .08
 .ـه 656ت  ،للزجناين ،ختريج األصول على الفروع .02
 .ـه 680ت  ،التنقيحات للقرايف املالكي .91
 .ـه 685ت  ،منهاج الوصول للبيضاوي .90
سودة يف أصول الفقه .99

ُ
جلد جمد الدين عبد السالم بن تيمية ت بدأ تصنيفها ا ،امل

محد بن تيمية احلفيد أمث أكملها  ،ـه 689ليها األب عبد احلليم بن تيمية ت أضاف إو  ،هـ659
 .ـه 798ت 

 .ـه 731ت  ،لعبد العزيز البخاري ،كشف األسرار .93
 .ـه 770ت  ،مجع اجلوامع للسبكي الشافعي .90
 .ـه 831ت  ،القواعد أليب احلسن احلنبلي .95
 .ـه 860ت  ،للكمال بن اهلمام احلنفي ،يرالتحر  .96
 .ـه279ت  ،بن النجار احلنبليال ،شرح الكوكب املنري .97
 .ـه 0002ت  ،حملب الدين عبد الشكور ،بوتلم الثُمس .98
 .ـه 0951ت  ،رشاد الفحول للشوكاينإ .92
 .ـه 0305ت  ،أصول الفقه للشيخ حممد اخلضري .31
 .هـ0323ت  ،مذكرة يف أصول الفقه للشنقيطي .30
 م.0255للشيخ عبد الوهاب خالف ت  ،صول الفقهعلم أ .39
 .م0270ت  ،يب زهرةللشيخ حممد أ ،أصول الفقه .33
 .ـه 0031ت  ،للدكتور حممد سليمان األشقر ،الواضح يف أصول الفقه .30
 .هـ0035ت  ،للدكتور عبد الكرمي زيدان ،الوجيز يف أصول الفقه .35
 .هـ0035ت  ،ةد. عبد الكرمي النمل ،املهذب يف علم أصول الفقه املقارن .36
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 :استمداده :ااثمنً 
 وفه ،صول الفقه مستمد من عدة علومطالب علم أن علم أو ال ُيفى على كل فقيه  

مُجعت ووضعت بنسق معني  ،لكنه يف احلقيقة مستمد من عدة مصادر مكتمال   اإن كان علم  و 
قيه يف سبيل الوصول الفو اجملتهد و خلدمة العلم  امنطلق  و  ،هلذا العلم من انحية اساس  لكي تكون أ

 .ىل احلكم الشرعي الصحيحإ
 ،فاء املقصود يف ثنااي كثري من النصوص جعلت احلاجة قائمة جلملة من العلومإن خ

 .ُدجمت مع بعضها لتؤدي ابحملصلة إىل علم أصول الفقه
ألن  ؛أخرى ول الفقه قواعد مستعارة من علومإن علم أص :قال بعض األصوليني

 اصريوه علم  و لفوه ُيتص ببحثهم فأو ىل غرضهم العلوم املختلفة ما يرجع إ عوا مناألصوليني مج
هي و  ،رمحه هللامام الشاطيب  مسألة قررها اإلىلال بد من اإلشارة هنا إو  ،موضوعه الدليل السمعي

على  ال تكون عوان   وأ ،آداب شرعية وأن كل قضية ذُكرت يف هذا الفن ال ينبين عليها فروع أ
ا  وذلك ألن هذا الفن مل ُيضف إىل أصول الفقه إال ؛عاريةذلك فوضعيتها   احمقق  و لكونه مفيد 

على هذا ُيرج من هذا الفن كثري من و  ،صل لهمل يُفد يف ذلك فليس أب فإذا ،لالجتهاد فيه
 ،الكالم على احلقيقةو أدخلوها فيه كمسألة معاين احلروف و املسائل اليت تكلم عليها املتأخرون 

 .غري ذلكو املشتق و املرتادف و ك اجملاز املشرت و 
 
ما هي املصادر اليت يتم استمداد  :يتساءل هنا بعد هذا املوجز البسيط سائل   ُربم و 
 ؟قه منهاأصول الف
 
األساس الذي  وه ،إىل أن املقصود ابملصدر شارة أوال  لإلجابة عن ذلك ال بد من اإلو 

صول اليت بُنيت عليه األو هي األدلة  :أما مصادر علم أصول الفقهو  ،الشيءيقوم عليه تكوين 
  :هي كالتايلو  ،قواعده
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 ،علم فقه اللغةو  ،الوضعو علوم الصرف و البالغة و  وتشمل النحو  :علوم اللغة العربية .أ
من مصادر اسم علم أصول الفقه ملا تتميز به من  اال عجب يف كوهنا مصدر  و  ،علم االشتقاقو 

التعبري عن  وهو )كذلك ترادف األلفاظ و  ،بري عن املتقارابتدقة التعو املفردات و اتساع يف املعاين 
 ،(عاين املتعددة بلفظ واحدالتعبري عن امل ووه)املشرتك اللفظي و  ،(أبلفاظ متعددة مقروان   الشيء

فاألخذ ابحلد  ،(بقدر متفاوتو املعىن الذي يوجد يف مفردات عديدة  ووه)املشرتك املعنوي و 
الذي يعترب من املبادئ و على أحد أمهية الداللة اللفظية هلذا العلم  وال ُيفى ،املشرتك واألدىن ه

 .األساسية لعلوم اللغة العربية
 

قصد املكلف من حيث وضعه حتت أعباء و األحكام  قصد الشارع يف تكليف .ب
من حيث وضع املكلف حتت و ىل سر التشريع فإن من قواعد هذا الفن ما يرجع إ" :التكليف

هذه هي  ،الدينو املال و العقل و النسل و ن الغاية يف ذلك احملافظة على النفس إو  ،أعباء التكليف
 .األصول األوىل

لتلك  اعتربها موصال  و جع إىل أنواع املصاحل اليت راعاها الشارع يف التشريع مث ما ير 
الشرع يف املوضوعات املختلفة  أوامراستقراء و السنة و هذه استمدادها من الكتاب و  ،املصلحة
 .0هذا االستقراء قواعد يقينية ال شك فيهافيكون 

 
لى ص ثبوت نبوة رسول هللاو صفاته و ما يتعلق بذات هللا سبحانه  وهو  :علم العقيدة .ج

حانه هل أن هللا سب :األصويل ليعرف مثال   إليها فهذه حيتاج ،الصراطو  ،املعادو  ،هللا عليه وسلم
 ؟سلم ال بد من إرسال الر خاطب الناس عن طريق عقوهلم أ

 

                                                 

، 07مرجع سابق، ص  اخلضري، ،32، ص 9110ائر للنشر والطباعة، شاكر احلنبلي، أصول الفقه اإلسالمي، دار البش 0
 .9/5املوافقات  الشاطيب،
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علم ينظم  وهو  ،ترمجه املسلمون ،من علوم الفالسفة اليوانن ووه :د. علم املنطق
يساعد و  امنسق   ايهتم برتتيب األفكار ترتيب   وفه ،ىل الصوابيقرهبا إو يبعدها عن اخلطأ و  ،فكاراأل

 .على استدعائها وقت احلاجة
 

على احملاكمة بني  ايل قادر  فهذا جيعل األصو  :البحثو علم آداب املناظرة و علم اجلدل  .هـــ
 ،القدرة على الرد على من ُيالف من أهل العنادو  ،لرأيه اإن كان ُمالف  و ترجيح ما يرتجح و  ،اآلراء

 :هناك طريقتان يف هذا العلمو  ،طريقة املناظرةو  ،رفض تلبيسهمو 
 

هي و  ،(هــ 605ت )رشاد دين العميدي احلنفي صاحب كتاب اإلطريقة ركن ال :األوىل
 .يف أي علم من العلومو  ،بكل استداللو قة عامة تتعلق بكل دليل طري

 
 ،0استدالل وإمجاع أ وهي خاصة ابألدلة الشرعية من نص أو  :يو دطريقة البز  :الثانية

ملا وهبهم هللا من سالمة الفطرة  ؛ىل هذه النظمماء يف الصدر األول غري حمتاجني إقد كان العلو 
مناظرهتم جتري على وفق هذه القواعد من غري أن و هم كانت أساليب حوار و  ،صفاء الذهنو 

ىل استنباط قواعد يتم احتاج الناس إ ،قصرت القرائحو فلما طال العهد  ،مدوان   اتكون علم  
 .االلتزام هبا

                                                 

 ،99ص  ،0201-0232 الفقه اإلسالمي، مطبعة األهايل، بغداد واتريخ  أصولحسني علي األعظمي، مذكرات يف 0
ميد، املطبعة التجارية الكربى، املناظرة، حملمد حميي الدين عبد احلآداب البحث و  نظر كذلك: رسالة اآلداب يف علمويُ 

، وللمزيد: مراجعة حماضرات األستاذ حمروس املدرس، مذكرات يف املدخل 8، ص 0258، 7مجهورية مصر العربية، ط 
 املاليزية اإلسالمية، متوفرة على شبكة اإلنرتنت. لعلم أصول الفقه، كلية معارف الوحي يف اجلامعة
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  :0اإلمجاعو قوال الصحابة أو السنة النبوية و القرآن الكرمي  .و
 :من األمثلة على ذلكو 

و إ ذ ا ﴿  :كقوله تعاىل  ،يعود على ما كان عليه قبل احلظر األمر بعد احلظر :القرآن الكرمي .0
ل ْلُتْم ف اْصط اُدوا  [.9]املائدة:  ﴾ ح 

مرتكز هذه القاعدة قوله و  ،منها أن النهي املطلق يفيد التحرميو  :السنة النبوية .9
  ((.جتنبوه))إذا هنيتكم عن شيء فا صلى هللا عليه وسلم:

فقد ارتكزت هذه  ،أخبار اآلحاد الظنية وه لعل أبرز أمثلتهاو  :أقوال الصحابة .3
يف  رضي هللا عنه كموقف أيب بكر الصديق  ،نشائها على بعض من أقوال الصحابةالقاعدة يف إ

 .قول سيدان املغرية يف توريث اجلدة حىت شهد معه سيدان حممد بن سلمة
يف وافقة العامي وال مبخالفته فقد أمجعت األمة على أنه ال عربة مب :مجاعاإل .0

 .مجاعاإل
 

                                                 

 ما بعدها.، و 09منشور على شبكة األلوكة، ص صول الفقه، املدرسة املكية، د. إساعيل عبد عباس، مبادئ علم أ 0

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 :م أصول الفقهتعلُّ ُحكم  :ااتسعً 
شأنه شأن بقية العلوم اليت جيب أن  ،الوجوب الكفائي وم أصول الفقه هن حكم تعل  إ 

مىت ما حصلت الثمرة ابلوجوب على البعض كان و  ،يسقط احلرج عن اآلخرينو يقوم هبا البعض 
 تكان  ،لالجتهاد فإذا كان اإلنسان أهال   ،نيااستقامة أمر الدو يف ذلك كفاية لتنظيم أمور احلياة 

الوقوف عليها حىت و ألنه من أهم العلوم اليت جيب حتصيلها  ؛اعينيًّ  امعرفة علم أصول الفقه واجب  
شأنه شأن  ،املفيتو فرض عني على اجملتهد و فرض كفاية لعامة الناس  :اإذ   وفه ،0ايكون جمتهد  

 .علم الفقه نفسه
قد فسر ذلك ابن و  ،غريه أنه فرض عنيو  9ابن عقيل نُقل عن بعضهم كما حكاهو 

 .ألن الكالم عام وال يتعلق ابجملتهد ا؛على هذا فاخلالف بينهم لفظيًّ و  ،أبنه للمجتهد 3مفلح

                                                 

 .91، ص 0280ـ، ه 0010دار املريخ،  ،ورجالهاترُيه  :صول الفقهشعبان إساعيل، أد. 0
 كبار اجملتهدين،من أعالم الفقهاء و هو أبو الوفاء علي بن عقيل بن حممد البغدادي احلنبلي، شيخ احلنابلة يف زمنه و  9

أبو يعلى وأبو  عالم عصره، منهم:عنُه، تلقى العلم على يد عدد من أاشتغل أول عهده مبذهب املعتزلة مث عدل 
 .هـ 762 و حممد التميمي تويف سنةبإسحاق الشريازي وأ

 806ولد سنة  ،الصاحلي احلنبلي بد هللا بن حممد بن مفلح املقدسيبراهيم بن حممد بن عهو أبو إسحاق برهان الدين إ 3
 يُعرف كأسالفهالعلم يف الشام، و من أسرة بين مفلح، بيت الرائسة و من كبار علماء احلنابلة، وعلم ابرز هــ، قاضي و 

 .هـ 880يُعرفون ابملقادسة ت  همو  ،اببن مفلح
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  :صول الفقه ِبإلفتاءعالقة علم أ
 :ةركان ثالثابإلفتاء من خالل حتليل عملية اإلفتاء إىل أصول الفقه تظهر عالقة علم أ 

فله من علم أصول الفقه نصيب وافر حيث أفاض األصوليون يف  ،املفيت :ولالركن األ
 .بعض األحكام املتعلقة ابإلفتاءو أقسام املفتني و احلديث عن شروط املفيت 

 
 .لبعض األحكام املتعلقة به اقد تعرض األصوليون أيض  و  :املستفيت :الركن الثاين

لتعرض للكالم عن بعض املباحث كتب األصول من ا  وال ختل :الفتوى :الركن الثالث
فتاء فاحلديث عن عملية اإل ،هذا يف الكتاب األخري من كتب علم األصولو  ،املتعلقة ابلفتوى

فتاء يف األصول عند احلاجة إىل اإلو صول الفقه كما تظهر العالقة بني الفتوى جزء من علم أ وه
عن استخدام  يستغين املفيت حينئذ   قون حيث الاملسائل اجلديدة اليت مل يتعرض هلا الفقهاء الساب

 .0علم األصول يف استنباط احلكم الشرعي هلذه املنازل
 

 ؟يبدأ بدراسة أصول الفقه أم الفقه أبيهما يبدأ طالب العلم دراسته، :فائدة
أم من فروض العني اليت جيب أن  عني   فرض   ذا كان األمرُ يف البدء ال بد من أن نعرف إ 

ففي  ،تعاىل فرض العلم بهو فاألصل أن كل ما فرضه هللا سبحانه  ،يعتكون معلومة لدى اجلم
مىت ما كان األمر مبكان ما من و  ؟على منو  ؟ملن جتبو  ؟بجت مىت :ال بد أن يعلم الزكاة مثال  

 .األمهية وجب تقدميه
،و  كيف ميكن لشخص أن يقرأ  :بعبارة أخرى كيف و  يكتب دون أن يتعلم احلروف أوال 

كاألساس الذي   وفه ،هذا يف حقيقة األمر مكان علم أصول الفقه من الفقهو ! تُنطق؟و ُتكتب 
فإذا مل يكن طالب العلم على معرفة أبصول الفقه كيف لُه أن مُييز بني احلالل  ،عليه الفقه يُبىن

 وفه ،وال  لب العلم على بصرية أبصول الفقه أاملندوب إال إذا كان طاو بني الواجب  ،احلرامو 
 .لفقهالسبيل لفهم ا

                                                 

 ./http://dar-alifta.org فتائية،موقع دار اإلفتاء املصري، مفاهيم إ 0
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نُقل عن و  ،اغريمهو ابن النجار و هذا ما ذهب إليه بعض الفقهاء كما نُقل عن ابن عقيل و 
على حكم   اعلم أن النصم  :صولأنه قال يف كتابه األ ،0(هــ 365 :ت)أيب بكر القفال الشاشي 

أن و  ،ال ُتدرك إال أبصوهلا أن الفروعو  ،افروع  و  أن لألحكام أصوال  و  ،معدوم   اكل حادثة عين  
فحق أن يبدأ ابإلابنة عن األصول  ،ال بعد حتصيل العلم مبقدماهتاالنتائج ال تُعرف حقائقها إ

 .إىل معرفة الفروع التكون سبب  

 :الغاية من أصول الفقه :اعاشرً  
فرغ اجملتهدون منها و  ،حكام الشرعية مت تدوينهاإذا كانت األ :ا يتساءل أحدهمُرمبم 

نضيع مثني الوقت يف االشتغال ل ابب االجتهاد فما ابلنا أُقف  و  ،ائهمر آبالناس على األخذ  اقتصرو 
 !؟فيه
 وأن علماء املسلمني يف القرون املتأخرة رأوا ابب االجتهاد قد وجله من ه :ذلك ناجلواب عو 

الشرعية  ابألحكاماملتفرقة أن تلعب  فخافوا من األهواء ،تهعدم  من مل يُع دم لهو  ،له ليس أهال  
قد  به االجتهادن إ :مل يقولوا ،سد هذا الباب يف وجوه األدعياء ووه ن؛يْ أهون الشرم  فاختاروا

ملا حلق ابهلمم من القصور على حتصيل ما جيب على  ولكن صرحوا أبن ما فعلوه إمنا هو  ،انتهى
غال هلذا فإن العلماء أنفسهم مل يرتكوا االشتو  ؛حىت يكون على بينة مما يُقدم عليه ،اجملتهد حتصيله

من سنة رسوله و تعاىل و بعلم أصول الفقه وال بتحصيل األدلة السمعية من كتاب هللا سبحانه 
فوا األسفار حىت إذا وجد من مينحه هللا قوة ألم و وا فيها الكتب نُ بل دوم  ،عليه وسلمصلى هللا 

من  اق  وال ُيفى على أحد أن هناك فري ،يستويف الشروط اجتهد يف فتح الباب املقفلو  االجتهاد
فهوالء نعم  ،طلبة العلم مل يصلوا إىل درجة االجتهاد وال ميكن أن يتم وضعهم يف درجة العامة

بل حيبون  ،لكنهم مل يدرجوا أن أيخذوها كقضية مسلمة ؛حكام عن األئمة رمحهم هللااأل أيخذون

                                                 

أحد أعالم مذهب  هـ  291ولد سنة "القفال الكبري" املعروف بـ أبو بكر حممد بن علي بن إساعيل الشاشي 0
ويلقب بـ"القفال الكبري" متييز ا له  سلمني عرب التاريخ.، فقية ومفسر وراوي حديث، ومن أشهر أئمة املالشافعي اإلمام

العريقة الواقعة يف تركمنستان يف هذا  مرو عن اإلمام "القفال الصغري" أبو بكر عبد هللا بن أمحد املروزي )من مدينة
 هـ. 365تويف  العصر( الذي عاش بعد املائة الرابعة، وهو أيض ا كان شيخ الشافعية يف بلده،
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زمهم أن وهوالء يل ،ىل استنباطهاكيف وصلوا إو  ،أن يعرفوا من أين أخذ األئمة هذه األحكام
فإذا عرضت  ،مداركهمو يكونوا على علم يف أصول الفقه لكي يتمكنوا أن يعلموا مآخذ اجملتهدين 

إذا روى و  ،على تلك القواعد أمكنهم أن جييبوا عليها خترجي ا عليهم مسألة مل ينص عليها أئمتهم
 .0األئمة رأيني أمكنهم أن ُيتاروا الرأي الذي على قواعد اإلمام

 :هشرف :أحد عشر
العلم أبحكام هللا تعاىل املتضمنة للفوز ابلسعادة  ووه ،علم شريف لشرف موضوعه وه
لإلقالل أبعباء الشريعة أن  د   ص  ت  الوجه لكل مُ و  :قال إمام احلرمني يف كتابه املدارك ،يف الدارين

 ينص مسائل الفقه عليها نص من حياول إبيرادها هتذيبو  ،جيعل اإلحاطة ابألصول شوقه اآلكد
األصول وال ينزف مجاع الذهن يف وضع الوقائع مع العلم أبهنا ال تنحصر مع الذهول عن 

  .األصول
 
اصطحب و  ،السمعو العقل و  العلمخري العلم ما ازدوج فيه " :قال الغزايل يف املستصفىو 

الشرع و العقل  ومن صف أيخذفإنه  ،صول الفقه من هذا القبيلأو علم الفقه و  ،الشرعو ي فيه الرأ
مبين على  ووال ه ،تصرف مبحض العقول حبيث ال يتلقاه الشرع ابلقبول وفال ه ،اء السبيلسو 

سخر  ،رفعتهو صول الفقه ألجل شرف علم أو  ،التسديدو التقليد الذي ال يشهد له العقل ابلتأييد 
 .أعواان  و  اباع  أكثرهم ات   و  ،أجلهم شأان  و  ،كان العلماء به أرفع مكاان  و  ،هللا اخللق على طلبته

 
 .هـ0441احلجة  وذ 04ُفرِغ من كتابته يف يوم اخلميس 

 .م2102آب  01املوافق 
 .هلل رب العاملني احلمدو 

                                                 

م،  0262هــ، 0382صول الفقه، املكتبة التجارية الكربى، مجهورية مصر العربية، الطبعة الثانية، الشيخ حممد اخلضري، أ 0
 .91ص 
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