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 المبحث األول
 فقهعلم أصول الحقيقة 

 اعتاد األصوليون أن يعرفوا علم أصول الفقه باعتبارين: 
 االعتبار األول: بحسب اإلضافة. 
 االعتبار الثاني: بحسب العلمية. 

 االعتبار األول: 
 وهو أن أصول الفقه مركب إضافي، يحتاج إلى تعريف مفرداته. 

 ؤهوذلك أن لفظ )أصول الفقه( في أصل اللغة مركب إضافي، يدل جز 
دراكه، على فهم كل من جزئيه على  جزء المعنى، فيتوقف فهم ذلك المعنى وا 

 على حدة. 
 االعتبار الثاني: 

مًا على ل  عن معناه اإلضافي وجعل لقبًا أي ع  نقل وهو أن أصول الفقه 
له، فيحتاج إلى تعريفه  ةجزاء المكوناألالفن الخاص به من غير نظر إلى 

 باعتباره مفردًا فقط. 
 :(1)ن اإلضافي واللقبي من وجهينوالفرق بي* 
 أحدهما: أن اللقبي هو العلم، واإلضافي موصل إلى العلم.  -
 والثاني: أن اللقبي ال بد فيه من ثالثة أشياء:  -
 معرفة الدالئل.  -أ 
 كيفية االستفادة من هذه الدالئل.  -ب 
 حال المستفيد وهو المجتهد.  -ج 

                                                 

(، أصرررررول الفقرررررره: 9( انظرررررر: أصرررررول الفقررررره تاريخررررره ورجالررررره: د. شرررررعبان إسرررررماعيل، ص)1)
 ( وما بعدها.7(، الوجيز في أصول الفقه: د. عبد الكريم زيدان، ص)13الخضري، ص)
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 أما اإلضافي فهو الدالئل خاصة. 
ة المركب متوقفة على معرفة مفرداته، فال بد من ولما كانت معرف

 تعريف: العلم، واألصل، والفقه. 
ونحن قبل الخوض في الكالم على مقدمات األصول، ومباحثه، وحتى 
قبل الحديث عن النشأة، والموضوع، والغاية، والحاجة، والمسائل، واالستمداد، 

 إلخ. ….. وحكم التعلم 
يمكن لإلنسان أن يخوض في  ال ه، ألنهده، وتعريفنود أن نقف على ح  

 أي علم من العلوم إال بعد أن يتصوره تصورًا صحيحًا سليمًا. 
والطريق إلى التصور الصحيح، هو التعريف السليم الذي يوضح المراد 

 ف ويشرحه. من المعر  
 تعريف علم أصول الفقه بحسب اإلضافة.المطلب األول: 

 معنى العلم: الفرع األول: 
 ثالثة:  العلم ويراد منه أحد معان  يطلق 

 المسائل والقضايا التي يبحث عنها في العلم.   -1
طمئنان، معرفة حكمها على سبيل الجزم واال إدراك هذه المسائل، أي  -2

 وهذا ال بد منه في العقائد. 
 .(1)الملكة التي تحصل لدارس هذه المسائل وممارستها  -3

                                                 

(، مختصرررر المنتهرررى: ابرررن الحاجرررب،      1/27عابررردين: ابرررن عابررردين، ) ( انظرررر: حاشرررية ابرررن1)
(، إرشرراد الفحررول: الشرروكاني، 1/4(، اإلحكررام فرري أصررول األحكررام: ا مرردي، )22، 1/18)

 (.5ص)
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األول، ألن المسائل هي  ىهو المعن المقصود لدينا من هذه المعانيو 
موضوع الدراسة ومقصودها عرفًا، فمثاًل علم النحو يقصد منه مسائل هذا العلم، 

 إلخ. …. منه مسائل هذا العلم يقصد وعلم الطب 
 األصول: الفرع الثاني: معنى 

ة في اللغة أقربها إلينا دمتعد جمع أصل، وله معان  وهي : في اللغةالبند األول: 
 معنيان: 

كبناء الجدار على  –: ما يبنى عليه غيره، سواء أكان هذا البناء حسيًا هماأحد
 . -كبناء الحكم على دليله  –، أم معنويًا -أساسه 
 : منشأ الشيء. ولكن المعنى األول أشهر. والثاني

  .(1)يطلق األصل على معان خمسة في االصطالح:البند الثاني: 
المسألة الكتاب والسنة، أي تقول: أصل هذه  األصل بمعنى الدليل:  -1

وَأَقِيمُوا الصَّالةَدليلها، واألصل في وجوب الصالة قول اهلل تعالى: 
(2) ،

 )أدلته (.  إذاً  أي دليلها. وهذا المعنى عند الفقهاء فأصول الفقه
جح عند السماع كقولهم: األصل في الكالم الحقيقة، أي الرا الرجحان: -2

 ال المجاز.  هو الحقيقة ذهنالوالمتبادر إلى 
للمضطر على  ةكقولهم: إباحة الميت القاعدة الكلية أو المستمرة:  -3

 خالف األصل، أي على خالف القاعدة المستمرة. 
 (1)(و)ال ضرر وال ضرار ،وكذلك مثل: بني اإلسالم على خمسة أصول

 أصل من أصول الشريعة. 

                                                 

(، فرواتح 1/25(، مختصرر المنتهرى: ابرن الحاجرب، )1/7( انظر: نهايرة السرول: اإلسرنوي، )1)
 (.1/8الدين، ) الرحموت شرح مسلم الثبوت: ابن نظام

 (.110( سورة البقرة: من ا ية )2)
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ل وهي أحد أركان القياس، إذ ال بد من أص الصورة المقيس عليها: -4
 يقاس عليه وفرع يلحقه حكم األصل. 

 مثل قولهم: الخمر أصل النبيذ، فالنبيذ فرع في مقابلة أصله وهو الخمر. 
يقال لمن كان متيقنًا من الطهارة وشك في الحدث:  ب:المستصح   -5

األصل الطهارة. أي تستصحب الطهارة حتى يثبت حدوث نقيضها، 
 ألن اليقين ال يزول بالشك. 

ة أصل هنا من بين المعاني الخمسة المذكورة هو المعنى األول، والمراد من كلم
وهو الدليل. فأصول الفقه أي أدلته، كالكتاب، والسنة، واإلجماع، والقياس، 

 وغيرها. 
 معنى الدليل: الفرع الثالث: 

 .(2): المرشد، والكاشف، والدليل الذي يدلكفي اللغةالبند األول: 
يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب  ماصطالح: في االالبند الثاني: 

 .(3)خبري
 : (4)شرح التعريفالبند الثالث: 

 : أي شيء. (قوله )ما
)يمكن التوصل (: أي يمكن الوصول إليه، سواء أكان عن طريق علمه، 

 أو اعتقاده، أو ظنه. 
                                                                                                                     

 (.2/484( سنن ابن ماجة، كتاب األحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، )1)
 (.11/349( انظر: لسان العرب: ابن منظور، )2)
(، التقريرررر والتحبيرررر: ابرررن أميرررر الحررراج،    1/40( انظرررر: مختصرررر المنتهرررى: ابرررن الحاجرررب، )3)

(1/50.) 
(، التقريررر والتحبيررر: 1/40( انظررر: فرري شرررح التعريررف: مختصررر المنتهررى: ابررن الحاجررب، )4)

 (.15، 14(، الوسيط في أصول الفقه: د. الزحيلي، ص)1/50ابن أمير الحاج، )
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) بصحيح النظر فيه (:  أي أن يكون النظر من الجهة التي من شأنها 
 ن بها إلى ذلك المطلوب. أن ينتقل الذه

 هو:الفكر، والفكر حركة في النفس في المعقوالت والمعاني.  )والنظر(
)إلى مطلوب خبري(: الخبري ما يخبر به كحدوث العالم، ووجوب 

 الصالة.
 والمقصود لدينا هنا من المطلوب الخبري الحكم الشرعي. 

 مثال: 
الحدوث والتغير إلى العالم: فإنه يمكن التوصل بالنظر في أحواله من 

 مطلوب خبري وهو: 
العالم ال بد له من محدث، بأن يقال: العالم حادث، وكل حادث ال بد له 

 من محدث. 
 المطلوب الخبري، العالم ال بد له من محدث. 

وَأَقِيمُوا الصَّالةَ: ومثل قوله تعالى
(1). 

مطلوب  فإنه يمكن التوصل بالنظر في أحواله من كونه أمرًا مثاًل إلى
يفيد وجوبها، بأن  (أقيموا الصالة))حكم شرعي(، وهو التصديق بأن    خبري
أمر بإقامتها، واألمر بإقامتها يفيد وجوبها. فكل من العالم  (أقيموا الصالة)يقال: 
 فقط، هو الدليل عند األصوليين.  (وأقيموا الصالة)فقط 

 
 :(2)أدلة الفقه نوعانالبند الرابع: 

                                                 

 (.110( سورة البقرة: من ا ية )1)
 (.16، 15ص) (، الوسيط في أصول الفقه: الزحيلي1/25( انظر: حاشية البناني: )2)
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هو  ،حكٌم كلي  جمالية، كاألمر والنهي، فإنه ينتج عنه أدلة كلية أو إ
 الخ. ….. ، واإلجماع، والقياس ةكالكتاب، والسنو الوجوب أو التحريم. 

وأدلة جزئية تفصيلية: وهي التي تدل على الحكم في مسألة بذاتها، 
في كونه ربويًا يفيد  لى وجوبها، وقياس األرز على البركاألمر بالصالة يدل ع

 وجود علة الربا. لم التحري
وداللة الدليل األصولي على األحكام إما قطعية أو ظنية، واألصولي 

 يبحث عن األدلة الكلية. 
أما األدلة الجزئية أو التفصيلية فهي موضوع بحث الفقيه. وحينئذ تكون 

 الفقه الكلية.  أصول الفقه هي أدلة
 

 :الفقهالفرع الرابع: 
ردت فيه عبارات أصحها أنه بمعنى الفهم مطلقًا، و : (1) في اللغةالبند األول: 

 . ب د ِهياً سواء أكان األمر دقيقًا أم 
 

قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِرياً مِمَّا تَقُولُ: ومنه قوله تعالى
فَمَا لِهَؤُالءِ : وقوله سبحانه، (2)

الْقَوْمِ ال يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً
(3). 

جاء فيه تعريفات كثيرة ولكن التعريف الذي سلم في االصطالح: اني: البند الث
من االعتراضات، واألشهر واألضبط عند علماء األصول، هو تعريف اإلمام 

                                                 

 (.13/520انظر: لسان العرب: ابن منظور، ) (1)
 (.91( سورة هود: من ا ية )2)
 (.78( سورة النساء: من ا ية )3)
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من أدلتها التفصيلية  األحكام الشرعية العملية المكتسبوهو: )العلم ب الشافعي 
)(1). 

 شرح التعريف: البند الثالث: 
 صود هنا اإلدراك الذي يتناول العلم والظن. قوله ) العلم (: المق

ألن األحكام العملية تثبت باألدلة القطعية كما تثبت باألدلة الظنية، 
واألدلة الظنية كلها معتبرة في باب األحكام العملية، وعليه يقول األصوليون الفقه 

 من باب الظنون.
نما فليس المراد من ) العلم ( هنا اإلدراك الجازم على سبيل ال يقين، وا 

يشمل الظن وهو إدراك الحكم من دليله على سبيل الرجحان، بأن كان الدليل 
 .(2)ظني الداللة

 و ) العلم ( جنس في التعريف تدخل فيه سائر العلوم. 
 قوله )األحكام(: 

 .(3)أصله المنع، ويطلق على القضاء والحكمةجمع حكم، و في اللغة: أواًل: 
 في العرف: ثانيًا: 

 .(4)ناد أمر  خر إما إثباتًا أو نفياً وهو إس
 كالحكم بأن القمر طالع، أو غير طالع. 

                                                 

(، مختصررر 1/20(، التقريررر والتحبيررر: ابررن أميررر الحرراج )1/24( نهايررة السررول: اإلسررنوي، )1)
ي، (، المرردخل إلرى مرذهب اإلمرام أحمررد: ابرن بردران الدمشررق1/18المنتهرى: ابرن الحاجرب، )

 (.58ص)
 وما بعدها(. 113(، التعريفات: الجرجاني، ص)5( انظر: إرشاد الفحول: الشوكاني، ص)2)
(، القررررراموس المحررررريط: الفيرررررروز  برررررادي، 12/144( انظرررررر: لسررررران العررررررب: ابرررررن منظرررررور، )3)

 (.2/91(، معجم مقاييس اللغة: ابن فارس )4/98)
 (.1/12التوضيح: التفتازاني، ) (، وانظر: التلويح مع97( التعريفات: الجرجاني، ص)4)
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ن: هو خطاب اهلل تعالى، المتعلق بأفعال يعند األصوليفي االصطالح: ثالثًا: 
 .(1)قتضاء، أو التخيير، أو الوضعالالمكلفين، على جهة ا

 . (األثر المترتب على خطاب الشارع)أما عند الفقهاء: فهو 

فيقال: حكم الصالة الوجوب ، (2)نفس الخطاب الذي يعتبرونه دليالً  ال
وَأَقِيمُوا الصَّالةَ: ودليله قول اهلل تعالى

(3). 

ما يثبت ألفعال المكلفين من وجوب، أو ندب، أو  :(4)فالمراد باألحكام هنا -أ
 حرمة، أو كراهة، أو إباحة، أو صحة، أو فساد، أو بطالن. 

العلم بجملة منها ال بجميعها، والتهيؤ لمعرفة باألحكام هو:  والمراد بالعلم -ب
 . باقي األحكام، فال يكون العلم بمسألة واحدة أو مسألتين فقهاً 

فقد سئل العلماء المجتهدون عن بعض األمور، فقال كل منهم ال أدري، 
كما حدث مع اإلمام مالك رحمه اهلل، حينما سئل عن أربعين مسألة، فأجاب في 

 ، وقال في ست وثالثين منها ال أدري. أربع

ومراد العلم هنا إدراك األحكام عن طريق الدليل، سواء أكان الدليل 
 قطعيًا أو ظنيًا، كما قدمنا في الحديث عند كلمة العلم. 

                                                 

(، فررواتح الرحمرروت شرررح مسررلم الثبرروت: 327، 1/325( مختصررر المنتهررى: ابررن الحاجررب، )1)
 (، وسيأتي مزيد بيان في حينه.1/54ابن نظام الدين، )

( الوسرريط فرري 1/13(، التلررويح مررع التوضرريح التفتررازاني، )1/24( نهايررة السررول: اإلسررنوي، )2)
 (.19حيلي، ص)أصول الفقه: د. الز 

 (110( سورة البقرة: من ا ية )3)
(، الرروجيز فرري أصررول الفقرره: د. عبررد 1/8( انظررر: اإلحكررام فرري أصررول األحكررام: ا مرردي )4)

 (.3(، أصول الفقه اإلسالمي: د. محمود الشافعي، ص)7الكريم زيدان، ص)
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 :(1)قوله )الشرعية(رابعًا: 
 الحكم قد يكون شرعيًا وقد يكون غير شرعي، لذلك قيده بالشرعي. 

 رعي هنا: والمقصود بالش -أ
هو ما يتوقف معرفته على الشرع، سواء أكانت هذه المعرفة مباشرة 

 من االجتهاد.  المستفادة من النصوص. أو كانت بواسطة كاألحكام المستفادةكاألحكام 
 وقوله الشرعية: 

   -:ة أنواع من األحكام عأرب قيد في التعريف خرج به
قل، مثل الواحد نصف وهي المستفادة عن طريق الع األحكام العقلية: .1

 ثنين، والكل أعظم من الجزء. إلا
وهي المستفادة عن طريق الحس، كالنار محرقة، والشمس  األحكام الحسية: .2

 مشرقة. 
يجاب أو السلب، وهو نسبة أمر إلى  خر باإل األحكام اللغوية أو الوضعية: .3

بتدأ كعلمنا بأن الفاعل مرفوع، والحال منصوب، وبأن كان وأخواتها ترفع الم
 نا بقيام زيد أو بعدم قيامه. موتنصب الخبر ، وكعل

 كالعلم بأن السم قاتل.  التجربة:بطريق األحكام الثابتة  .4
  :(2)قوله )العملية(خامسًا: 

 عتقادية، ووجدانية، وعملية. ااألحكام الشرعية ثالثة أنواع: 
                                                 

شررريه: ابرررن (، مختصرررر المنتهرررى مرررع شررررحه وحوا1/33( انظرررر: حاشرررية البنررراني: البنررراني، )1)
(، الرروجيز فرري أصررول الفقرره: د. عبررد 1/25(، نهايررة السررول، اإلسررنوي، )1/23الحاجررب، )

 (.9الكريم زيدان، ص)
(، أصرررول الفقررره اإلسرررالمي: د. محمرررد الشرررافعي، 1/26( انظرررر: نهايرررة السرررول: اإلسرررنوي، )2)

(، الوسريط فري أصرول 11(، أصول الفقه تاريخه ورجاله: د. شعبان إسرماعيل، ص)6ص)
 (.19فقه: د. الزحيلي، ص)ال



 علم أصول الفقه ونشأته وتطوره.                                                                                الفصل األول
 

11 
 

 عتقادية أو العقلية العلمية: األحكام اال .1
لى، ومالئكته: وكتبه، ورسله، واليوم ا خر، كوجوب اإليمان باهلل تعا

 إلخ.….والقضاء والقدر، والبعث، والحساب، واإليمان بأن القر ن حجة 
  :(1) األحكام الوجدانية .2

الناس، وملكاتهم النفسية، وذلك كالحكم بأن الصدق بوهي األحكام التي تتعلق 
 حسن، والكذب قبيح، وهكذا. 

 األحكام العملية:  .3
 لى قسمين أحكام العبادات، وأحكام المعامالت. وهي تنقسم إ

وتتعلق بصالة المكلف، وصومه، وحجه،  العبادات: أحكام .أ 
وَأَقِيمُوا الصَّالةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولكقول اهلل تعالى: ……وزكاته

وما  ،(2)
 يلحق بها من األيمان والنذور والكفارات واألضاحي والذبائح.

وزواجه  جارته وشركته ورهنها  وتتعلق ببيع المكلف و  لمعامالت:أحكام ا .ب 
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا: كقول اهلل تعالى…. وطالقه 

: وقوله تعالى ،(3)
فانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاء

(4). 

                                                 

يذهب كثير من األصوليين عند الحديث عن هرذا المخررج إلرى إضرافة كلمرة األخالقيرة فقرد ( 1)
تردد في كثير من الكتب وتجدر اإلشارة إلى أن األخالق داخلة في الحكرم الشررعي برل إن 
، أحكرررام األخرررالق تمثرررل مسررراحة كبيررررة مرررن األحكرررام مثرررر الصررربر، الحلرررم، الحرررب، الوفررراء

اإلخالص، ثم أخالق المرء في بيتره ومرع جيرانره، ومرع سرائر النراس،  داب النروم واليقظرة، 
 داب الحررديث،  داب األكررل، و داب الشرررب،  داب اللبرراس، وغيرهررا كثيررر وكلرره داخررل فرري 

 األخالق وهو من صميم األحكام الشرعية.

 (.56( سورة النور: من ا ية: )2)
 (.275( سورة البقرة: من ا ية )3)
 (.3( سورة النساء: من ا ية )4)
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الصادرة عنهم أي األحكام المتعلقة بأفعال المكلفين  فالمراد بالعملية هنا: .ج 
 كصالتهم، وبيوعهم وجناياتهم. أي ما كان من العبادات والمعامالت. 

 : نوعان من األحكام قيد في التعريف خرج به (العملية)وقوله 
 . ألن مجال بحثها في علم الكالم. العقلية العلميةو عتقادية الاألحكام ا  -1
 . ال كسبي   ، ألنه جبلي  ال مجال له في األحكام. األحكام الوجدانية  -2
 

 :(1)سادسًا: قوله ) المكتسب(
األحكام الشرعية العملية منها ما هو مكتسب، ومنها ما هو غير 

 مكتسب، والفقه خاص بالمكتسب.
 من األدلة التفصيلية بطريق النظر واإلستدالل.  ادأي مستف (مكتسب) ومعنى

 : خمسة أنواع من العلوم وقوله المكتسب: قيد في التعريف خرج به
 علم اهلل تعالى، ألنه علم الزم لذاته، وهو يعلم الحكم ويعلم الدليل.  -1
 علم المالئكة.  -2

 الحاصل عن طريق الوحي، ألنه غير مكتسب من األدلة.  علم الرسول  -3

 علم المقلدين، ألنه مأخوذ بطريق التقليد ال بطريق النظر واالجتهاد. -4

، كوجوب الصلوات علمنا باألمور التي علم بالضرورة كونها من الدين -5
 الخمس وشبهها. 

 ليس بفقه ألنها غير مكتسبة.  األنواعفجميع هذه 
 

                                                 

(، الوسرررررريط فرررررري أصررررررول الفقرررررره: د. الزحيلرررررري،        1/26( انظررررررر: نهايررررررة السررررررول: اإلسررررررنوي، )1)
(، أصرول الفقره تاريخره 10(، الوجيز في أصول الفقه: د. عبد الكرريم زيردان، ص)19ص)

 (.11ورجاله: د. شعبان إسماعيل، ص)
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 . الدليل سبق بيانهسابعًا: قوله )أدلتها التفصيلية(: 
 (.قوله ) التفصيلية

 أي الجزئية التي تتعلق كل منها بمسألة خاصة وينص عليها حكم معين مثل: 
مَّهَاتُكُمحُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُقول اهلل تعالى:  -1

فهذا دليل تفصيلي، أي دليل  ، (1)
جزئي يتعلق بمسألة خاصة وهي نكاح األمهات، ويدل على حكم معين 

 هو حرمة نكاح األمهات. 

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِقوله تعالى:  -2
(2). 

داد القوة من قبل الجماعة، دليل جزئي يتعلق بمسألة معينة، وهي إع
ويدل على حكم معين خاص بها، وهو وجوب إعداد القوة من قبل الجماعة 

 إلرهاب العدو. 
 .(3)(د  و  ق   د  م  )الع  : قول الرسول  -3

دليل جزئي يتعلق بمسألة خاصة هي، القتل العمد، ويدل على حكمها 
 وهو وجوب القصاص. 

م كل مسألة، ومن ثم فهي فاألدلة التفصيلية هي التي تدلنا على حك
موضوع بحث الفقيه ليتعرف على األحكام التي جاءت بها، مستعينًا على ذلك 

 بما قرره علم األصول من قواعد لالستنباط ومناهج لالستدالل. 
نما يبحث في األدلة اإلجمالية  أما األصولي فال يبحث في هذه األدلة، وا 

لية، ليضع القواعد التي يطبقها أي الكلية، ليتعرف على ما فيها من أحكام ك
 الفقيه على األدلة الجزئية حتى يصل إلى معرفة الحكم الشرعي. 

                                                 

 (.23( سورة النساء: من ا ية )1)
 (.60( سورة األنفال: من ا ية )2)
 (.6/345( سنن أبي داود، كتاب الديات، باب في عفو النساء، )3)
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 خرج به:  اً في التعريف قيد (التفصيلية)لذلك جاءت كلمة 
ألن المقلد إذا علم أن هذا  ،العلم الحاصل للمقلد في المسائل الفقهية

هو حكم اهلل تعالى في حقه، الحكم أفتى به المفتي، وعلم أن ما أفتى به المفتي 
 علم بالضرورة أن ذلك حكم اهلل تعالى في حقه. 

فهذا وأمثاله علم بأحكام شرعية كلية مكتسبة، ولكن ال من دليل تفصيلي، 
نما من دليل إجمالي، فإن المقلد لم يستدل على كل مسألة بدليل مفصل  وا 

 يخصها، بل بدليل واحد إجمالي  يعم الجميع. 
جمالية: هى التى ال تتعلق بمسألة بخصوصها، وال و اإلألية دلة الكواأل

، ربعة الكتاب، والسنةحكام الشرعية األتدل على حكم بعينه ،كمصادر األ
مر للوجوب ،و النهى للتحريم، األ لجماع وما يتعلق بها من مثواإل، والقياس
  يه. دلة التفصيلية فهى محل بحث الفقما األأ يصولدلة محل بحث األفهذه األ

 
ل مًا  المطلب الثاني: تعريف أصول الفقه اصطالحًا باعتباره علمًا مستقاًل، و ع 

 على هذا الفن.
 عتباره لقبًا على علم مخصوص فهو:  اأي ب ،أما تعريفه اللقبي

) العلم بالقواعد التي يوصل البحث فيها إلى استنباط األحكام الشرعية 
 .(1)العملية، من األدلة التفصيلية (

ذا المعنى اللقبي ألصول الفقه، نقله األصوليون من المعنى التركيبي ه
إلى اللقبي، إذ لو بقي المعنى التركيبي وهو دالئل الفقه، لما كان هذا المعنى 

                                                 

(، تسررررهيل الوصررررول إلررررى علررررم األصررررول: المحررررالوي،         3( إرشرررراد الفحررررول: الشرررروكاني، ص)1)
(، مختصررر 1/25(، حاشررية البنرراني، البنرراني ، )1/16(، نهايررة السررول: اإلسررنوي، )7ص)

 (.28، 1/26(، التقرير والتحبير، ابن أمير الحاج، )1/18ابن الحاجب، ) المنتهى:
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جتهاد والترجيح، رة في هذا الفن، فاالالتركيبي شاماًل لجميع المباحث المذكو 
  خارجان من دالئل الفقه، وهما من مباحث هذا الفن.

فلكي يكون أصول الفقه شاماًل لجميع المباحث المذكورة في هذا الفن، 
ل مًا ولقبًا على الفن  نقل األصوليون هذا المركب اإلضافي، وجعلوه ع 

 المخصوص، إذ معناه والحالة هذه ما ذكرناه. 
ألن استنباط األحكام الشرعية من األدلة التفصيلية المعتبرة شرعًا، إنما 

واعد وقوانين خاصة يسير المجتهد على هديها، ويسترشد بها يكون على وفق ق
 في فهم األحكام وأخذها من تلك األدلة، حتى يكون اجتهاده مقبواًل. 

 ولحرص العلماء على خدمة الشريعة اإلسالمية أرادوا أن يبينوا للناس: 
من الطريقة التي سار عليها أولئك المجتهدون في االستنباط، ليسير فيها  -1

 ، فيجتهد كما اجتهدوا، ويبني كما بنوا. ت لديه شروط االجتهادتوافر 
ليعلم من لم تتوافر فيه شروط االجتهاد األدلة التي استندوا إليها في تشريع  -2

األحكام، وكيفية اإلستدالل بها على تلك األحكام، فيتقبل ما نقل عنهم من 
 حكام بصدر رحب، وتطمئن نفسه إليها أيما اطمئنان. أ

واعد عامة تطبق في فهم األحكام من األدلة وتستخدم في وضعوا ق -3
استمدادها منها، سواء في ذلك األحكام التي وردت النصوص بها، 

 واألحكام التي لم ترد بها النصوص. 

أضافوا إلى هذه القواعد، القوانين واألبحاث المتعلقة بمن يتوصل إلى  -4
الجتهاد، وشروطه، استنباط األحكام من األدلة، وهو المجتهد، فبينوا ا

 وأحكامه، والتقليد، وأحكامه. 

 وأطلقوا على هذه القواعد واألبحاث اسمًا خاصًا هو أصول الفقه. 
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 فأصول الفقه هو: 
)القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط األحكام الشرعية العملية، من 

 أدلتها التفصيلية( 
 الفرع األول: شرح التعريف: 

 :(1)لقواعد(البند األول: قوله: )ا
وهي الضابط الذي يؤدي إليه بحث األصولي، ويستخدمه  جمع قاعدة:

 الفقيه في استنباط األحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. 
عبارة عن قضية كلية، تشتمل على أحكام جزئياتها الكثيرة، والقاعدة: 

ا على سبيل ويعرف من خاللها أحكام الجزئيات المندرجة تحت موضوعاتها، إم
 القطع أو على سبيل الظن. 

 مثال: 
 )األمر المطلق يدل على الوجوب ( -1

فإنه قاعدة، ألنه قضية كلية ينطبق الحكم فيها على كل فرد من أفراد 
وَأَقِيمُوا الصَّالةَ وَآتُوا الزَّكَاةَالمطلق، كقول اهلل تعالى: 

(2) . 
أَوْفُوا بِالْعُقُودِوقوله جل شأنه: 

(3). 
وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةًوقوله سبحانه: 

(4). 
                                                 

(، الروجيز فري أصرول الفقرره: 1/22( مختصرر المنتهرى مرع شررحه وحواشريه: ابرن الحاجرب، )1)
(، أصرررررول الفقررررره اإلسرررررالمي: د. محمرررررد الشرررررافعي،   12، 11د. عبرررررد الكرررررريم زيررررردان، ص)

 (.22لي، ص)(، الوسيط في أصول الفقه، د. الزحي6ر  4ص)
 (.56( سورة النور: من ا ية )2)
 (.1( سورة المائدة: من ا ية )3)
 (.4( سورة النساء: من ا ية )4)
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فجميع هذه األوامر المطلقة عن القرائن، التي تبين المراد منها، تندرج 
 تحت هذه القاعدة، ويعرف منها حكمها وهو: وجوب المأمور به. 

عطاء النساء مهورهن.  يتاء الزكاة، والوفاء بالعقود، وا   كوجوب الصالة، وا 

 )النهي المطلق يدل على التحريم(-2

فإنه قاعدة، ألنه قضية كلية، ينطبق الحكم فيها على جميع صيغ النهي 
للمراد منها، ويعرف بهذا االنطباق حكم  المبينةالمطلقة عن القرائن الخارجية 

ةً وَسَاءَ وَال تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَ: كقوله تعالى التحريم، :المنهي عنه، وهو

سَبِيالً * واَل تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إاِلَّ بِالْحَق
(1). 

ال تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِل: وقوله تعالى
(2). 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ : وقوله جل شأنه

ونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَال نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنّيَكُ
(3). 

 فجميع صيغ النهي الواردة في هذه النصوص تندرج تحت هذه القاعدة.

كتحريم الزنى، وقتل النفس  :ويعرف بذلك حكم المنهي عنه، وهو التحريم
 خرية من الغير رجاًل كان أو امرأة.بغير حق، وأكل أموال الناس بالباطل، والس

 

 بقي أن نقول القواعد األصولية نوعان:البند الثاني: 
                                                 

 (.33 - 32( سورة اإلسراء: ا ية )1)
 (.29( سورة النساء: من ا ية )2)
 (.11( سورة الحجرات: من ا ية )3)
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 لغوية وشرعية.

  ،نما يحتاج إلى القواعد اللغوية، ألن المصردرين الرئيسرين لكحكرام الشررعية وا 
، قررد وردا بلغررة العرررب، فمسررت وهمررا كترراب اهلل تعررالى وسررنة رسرروله الكررريم 

رق دالالت األلفرررراظ علررررى معانيهررررا، وكيفيررررات وضررررع الحاجررررة إلررررى معرفررررة طرررر
 األلفاظ لمعانيها، ومعرفة المراد من األساليب.

  ويحتاج إلى القواعد الشرعية، لكونها األسس والمبادئ التي بني عليها تشرريع
قاعدة )الضرورات تبيح المحظورات(، و)الحرج مدفوع شرعًا (،  :األحكام مثل

 و)الضرر ال يزال بالضرر(.

 لقواعد( قيد في التعريف لالحتراز عن األمور الجزئية التي ليست بقواعد.)وا 

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ : كاالستدالل على إباحة البيع، وحرمة الربا في قوله تعالى

وَحَرَّمَ الرِّبا
(1). 

نما يبحث في األدلة الكلية وداللتها، لوضع القواعد الكلية، مثل  :وا 
 لة يحتج بها.الكتاب، والسنة أد

على  المقيدعلى الظاهر، والمتواتر مقدم على ا حاد،  مقدموالنص 
 ، وكل ما أمر به الشارع هو واجب ونحوها.المطلق

 

 :(1)قوله )التي يتوصل بها إلى استنباط األحكام(البند الثالث: 

                                                 

 (.275( سورة البقرة: من ا ية )1)
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للمجتهد إلى فهم األحكام  وطريقاً معناه أن هذه القواعد تكون وسيلة 
 دلة.وأخذها من األ

 خرج به شيئان:  التعريفوهي قيد في 
تكون  نأحدهما: القواعد التي ال يوصل البحث فيها إلى شيء، كأ

مقصودة لنفسها كقاعدة )العدل أساس الملك(، أو كقواعد الخيارات والضمان، 
 ستنباط.الفهي ال توصل إلى ا

الثاني: القواعد التي يوصل البحث فيها إلى استنباط غير األحكام، 
 الخ.….كقواعد العلوم األخرى مثل الهندسة والجبر

 من أدلتها التفصيلية(. المكتسبقوله )الشرعية العملية 
في  فأنظرهعند الحديث عن معنى الفقه  محترزاتهقد سبق شرحه وبيان 

 .موضعه

                                                                                                                     

(، الوجيز في أصول الفقره: د. 23، 22ي أصول الفقه: د. الزحيلي، ص)( انظر: الوسيط ف1)
-5(، أصول الفقه اإلسالمي: د. محمود الشرافعي،  ص)17، 16عبد الكريم زيدان، ص)

7) 
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 المبحث الثاني:

 (1)صولالفقه واأل موضوع  علم

 .موضوع علم األصولالمطلب األول: 
 الذي يبحث عنه في ذلك العلم. الشيءهو موضوع كل علم 
 ااألدلة الشرعية الكلية من حيث ما يثبت به :هو األصولوموضوع علم 

 من األحكام الكلية.
 واألحكام الشرعية من حيث ثبوتها باألدلة.

 علم األصول على األدلة الشرعية الكلية. موضوعذا أولى من قصر هو 
 :موضوع الفقهالمطلب الثاني: 
من األحكام الشرعية، أو الوظائف له ما يثبت  حيثلمكلف من هو فعل ا

جارته، مالع لية من حيث التماسها من أدلتها، فالفقيه يبحث في بيع المكلف، وا 
وصالته، وصومه، وحجه، ووقفه، لمعرفة الحكم الشرعي في فعل كل هذه 

 رفات.صاألفعال، وكل عقد، أو تصرف، من تلك العقود والت
 

                                                 

(، 5(، تنقرريح الفصررول: القرافرري، ص)1/8( انظررر: اإلحكررام فرري أصررول األحكررام: ا مرردي: )1)
(، مختصررر المنتهررى مررع 1/4الغزالرري، ) (، المستصررفى:5إرشرراد الفحررول: الشرروكاني، ص)
 (.1/32(، التقرير والتحبير: ابن أمير الحاج، )1/22شرحه وحواشيه ابن الحاجب، )
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 المبحث الثالث

 (1)يصولعمل االفقيه واأل
 : عمل األصولي:المطلب األول

األصولي يبحث في الكتاب، والسنة، وغيرهما من األدلة اإلجمالية، وذلك 
مطلق، و أمر، ونهي، و بالنظر في أحوالها، وكيفياتها المتنوعة، من عام، وخاص، 

وامر ومقيد، ويضع القواعد التي تبين الحكم الكلي منها، فيبحث مثاًل في األ
الواردة في الكتاب والسنة، لكي يتوصل من ذلك إلى الحكم الكلي الذي تدل عليه 

 تلك األوامر.
له أنها تدل عند إطالقها على وجوب المأمور به، فيضع  يظهروبالبحث 
 )األمر المطلق يدل على الوجوب(. :قاعدة عامة تقول

لكلي، الذي ويبحث كذلك في النواهي الواردة فيها، ليتوصل إلى الحكم ا
 تدل عليه تلك النواهي.

أنها عند إطالقها وتجردها من القرائن تدل على  لهوبالبحث يتضح 
 )النهي المطلق يدل على التحريم(. :التحريم، فيضع قاعدة عامة تقول

ويبحث كذلك في صيغ العموم الواردة في األدلة الشرعية، حتى يتوصل 
ر له أنها تتناول عند عدم إلى ما تدل عليه تلك الصيغ، وبالبحث يظه

)العام  :جميع أفرادها علي سبيل القطع. فيضع قاعدة عامة تقول -التخصيص
 الذي لم يدخله التخصيص يتناول جميع أفراده قطعًا(.

                                                 

(، 5(، تنقرريح الفصررول: القرافرري، ص)1/8( انظررر: اإلحكررام فرري أصررول األحكررام: ا مرردي: )1)
ى مررع (، مختصررر المنتهرر1/4(، المستصررفى: الغزالرري، )5إرشرراد الفحررول: الشرروكاني، ص)
 (.1/32(، التقرير والتحبير: ابن أمير الحاج، )1/22شرحه وحواشيه ابن الحاجب، )
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األنواع التي يتنوع إليها الدليل الشرعي، فهو يقرر  سائرع في صنوهكذا ي
حكام الجزئية من نباط األالقواعد والضوابط التي يستعين بها الفقيه على است

 أدلتها التفصيلية.
 -وخالصة ذلك:

إن عمل األصولي ينحصر في البحث في األدلة اإلجمالية، واستخالص 
، ليستعين بها الفقيه في استنباط األحكام الشرعية العملية، منهاالقواعد الكلية 

ثباتها باألدلة الشرعية.  وتقرير هذه القواعد وا 
 لفقيه:: عمل االمطلب الثاني

 قامتمن  مجتهد أوهوالبمعنى  له، فهو الفقيه هو من صار الفقه سجية
 دلتها. أها من لحكام وتحصياستنباط األ ملكةفيه 

إذا أراد الفقيه معرفة حكم من األحكام الجزئية، أخذ القواعد األصولية ف
 وطبقها على األدلة الجزئية، ليصل بذلك إلى ما تدل عليه من األحكام الشرعية.

معرفة حكم الصالة، فإنه يبحث في األدلة التفصيلية  الفقيهفمثاًل إذا أراد 
وَأَقِيمُوا الصَّالةَ: الصالة فيجد قول اهلل تبارك وتعالىبعن دليل يتعلق 

فينظر  ،(1)
في هذا الدليل الجزئي فيجد فيه األمر بإقامة الصالة، في هذه الحالة يستخدم 

)األمر المطلق يدل على  :م األمر التي تقوللحك المبينةالقاعدة األصولية 
يدل على الوجوب وحينئذ يحكم على الصالة أمر الوجوب( فيعلم منها أن أقيموا 

 .(الصالة واجبة) :بالوجوب فيقول
ذا أراد  واَل تَقْرَبُوا الزِّنَى: إلى حكم الزنا من قوله تعالى الوصولوا 

(2). 

                                                 

 (.56( سورة النور: من ا ية )1)
 (.32( سورة اإلسراء: من ا ية )2)
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فيه النهي عن قربان الزنا، وفي  الدليل الجزئي، فيجد هذافإنه يبحث في 
 :هذه الحالة يستخدم القاعدة األصولية التي بينت حكم النهي وهي تنص على

وَال تَقْرَبُوا الزِّنَى: )النهي المطلق يدل على التحريم( فيعلم أن قوله تعالى
(1) 

 .يحكم على الزنا بالتحريم فيقول: )الزنا محرم( وحينئذيدل على تحريم الزنا 
ذا يفعل في كل عمل يريد أن يعرف حكمه، فإنه يبحث أواًل عن وهك

الدليل الجزئي المتعلق بذلك العمل، ويطبق عليه القاعدة األصولية التي يندرج 
 الحكم الذي يريد معرفته. إلىتحتها، وبذلك يصل 

 -وخالصة ذلك:
إن عمل الفقيه ينحصر في النظر في األدلة التفصيلية، واستنباط األحكام 

 شرعية العملية من هذه األدلة، باستخدام القواعد األصولية.ال
ويضم إليه القاعدة األصولية التي يندرج  الجزئيوذلك بأن يأخذ الدليل 

 تحتها، ويرتب ذلك ترتيبًا منطقيًا فيحصل على النتيجة المطلوبة.
 

                                                 

 (.32( سورة اإلسراء: من ا ية )1)
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 المبحث الرابع

 (1)استمداد أصول الفقه
 -م:استمداد علم أصول الفقه من ثالثة علو 

 .التوحيدعلم  -1
 علم اللغة العربية. -2
 األحكام الشرعية. -3

 -:التوحيد*أما علم 
فتتوقف األدلة على معرفة البارئ سبحانه وتعالى، وصدق المبلغ وهو 

 وهو يتوقف على داللة المعجزة على صدقه. الرسول 
   -العربية: ةوأما علم اللغ *

بها يتوقف على معرفة  واالستدالل ،عربية والسنةفكن األدلة من الكتاب 
طالق، وتقييد، ومنطوق،  اللغة، من حقيقة، ومجاز، وعموم، وخصوص، وا 

 .……ومفهوم، وغير ذلك
 -رعية:شوأما األحكام ال *

 نفيها، مثاًل: وأفالمراد تصورها، وذلك ألن المقصود إثباتها 
 في األصول: إذا قلنا األمر للوجوب.

 وفي الفقه: إذا قلنا الوتر واجب.

                                                 

(، مختصررررر المنتهررررى مررررع شرررررحه 1/9( انظررررر: اإلحكررررام فرررري أصررررول األحكررررام: ا مرررردي، )1)
(، أصول الفقه تاريخره ورجالره: د. شرعبان إسرماعيل، 35-1/32: ابن الحاجب، )وحواشيه

 (.16ص)
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يمكن فهم األصول بدون تصور األحكام، وال يقصد باألحكام العلم وال 
بإثباتها ونفيها، ألن ذلك فائدة العلم، ويتأخر حصوله عنه، فلو توقف عليه كان 

 دورًا.
أن يكون عالمًا بحقائق األحكام، ليتصور  األحكاملذلك ال بد للناظر في 

المسائل بضرب األمثلة  القصد إلى إثباتها ونفيها، وأن يتمكن بذلك من إيضاح
 وكثرة الشواهد.
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 المبحث الخامس

 (1)الغاية من علم أصول الفقه
إن هذا العلم من أشرف العلوم، وأجلها قدرًا، وله من الفوائد العظيمة ما ال 

 يجمعه الحصر، وال يأتي عليه الذكر.
 -ويمكن إجمال الغاية من علم األصول بأنه:

 الشرعية من األدلة()الوصول إلى استنباط األحكام 
هذه الفوائد أيضًا وتفصيلها في األمور  بعضولكن يمكن أن نوضح 

 -التالية:
التعررررف علرررى األسرررس التررري بنيرررت عليهرررا األحكرررام الشررررعية، والمقاصرررد التررري  -1

 تهدف إلى تحقيقها. 
القررردرة علرررى اسرررتنباط األحكرررام الشررررعية بواسرررطة القيررراس، أو االستحسررران، أو  -2

يررررد نررررص لرررم الح المرسررررلة، أو غيرهرررا للوقرررائع الترررري االستصرررحاب، أو المصررر
 بحكمها استنباطًا صحيحًا.

تطبيق قواعده، وبحوثه، ونظرياته الكلية، على األدلة التفصيلية للتوصرل إلرى  -3
 األحكام الشرعية الدالة عليه.

معرفرررة مرررا اسرررتنبطه المجتهررردون مرررن أحكرررام، ومقارنرررة  رائهرررم، ومرررذاهبهم، فررري  -4
، والترجيح بينها ترجيحًا صحيحًا بالنظر في األدلة التري المسألة المجتهد فيها

استند إليها كل قول ووجوه استمداد الحكم مرن الردليل، ثرم تررجيح القروي منهرا، 
 حصرها. يصعبإلى غير ذلك من الفوائد التي 

                                                 

(، أصول الفقه تاريخه ورجالره، 30-27( انظر: الوسيط في أصول الفقه: د. الزحيلي، ص)1)
(، أصررررررول الفقرررررره اإلسررررررالمي: د. محمررررررود الشررررررافعي، 20-17د. شررررررعبان إسررررررماعيل، ص)

 (.23-21ص)
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 المبحث السادس
 فقه وعلم الفقهلبين علم أصول ا ةموازن
نا الفرق بين األصول، سبق من موضوعات، يتضح ل المبنظرة فاحصة 

 والفقه في النواحي التالية: 
 : من ناحية الحقيقة: المطلب األول

 الفرع األول: حقيقة علم أصول الفقه:
علم أصول الفقه عن علم الفقه في الحقيقة، فحقيقة علم األصول  فيختل

القواعد والبحوث، التي يتوصل بها  إدراك نفي االصطالح الشرعي، عبارة ع
 باط األحكام الشرعية العملية، من األدلة التفصيلية.إلى استن

على  علم األصول إذ كما يطلق والبحوثأو هي عبارة عن نفس القواعد 
 إدراك القواعد يطلق على نفس القواعد.

 أما حقيقة علم الفقه:الفرع الثاني: 
حكام فحقيقة علم الفقه في االصطالح الشرعي، عبارة عن إدراك األ

 ية من األدلة التفصيلية.الشرعية العمل
مجموعة األحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها ب العلم أو عبارة عن

 التفصيلية.
مذاهبهم يقولون أن كل ما  اختالففمن المتفق عليه أن العلماء على 

يصدر عن اإلنسان من قول أو فعل، يستطيع الفقيه أن يستنبط له من الدليل 
البيع، وحرمة الربا، ومجموع هذه  وحلالصالة،  التفصيلي حكمًا، كوجوب

األحكام الشرعية المتعلقة بما يصدر عن اإلنسان من قول أو فعل، المستنبطة 
من النصوص فيما وردت فيه نصوص، والمستنبطة من الدالئل الشرعية األخرى 

 فيما لم ترد فيه نصوص هو الفقه.
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 : من ناحية الموضوع:المطلب الثاني
 : موضوع علم األصول:الفرع األول

عن موضوع الفقه، فموضوع علم أصول  الفقهيختلف موضوع علم أصول 
 الفقه هو األدلة الشرعية الكلية من حيث ما يثبت به من األحكام الكلية.

 واألحكام الشرعية من حيث ثبوتها باألدلة.
الكلي، كالقر ن مثاًل من حيث ما  الشرعيفاألصولي يبحث في الدليل 

أحكام كلية، فنصوص القر ن التشريعية لم ترد بصيغة واحدة، بل منها  ينتج من
، العمومما ورد بصيغة األمر، ومنها ما ورد بصيغة النهي، ومنها ما ورد بصيغة 

ومنها ما ورد بصيغة اإلطالق، فهذه الصيغ أنواع كلية من أنواع الدليل الشرعي 
 العام وهو القر ن.

يل العام يبحث فيها األصولي، مستعينًا هذه األنواع الكلية لهذا الدل
بأساليب اللغة، وباالستعماالت الشرعية، فإذا وصلت نتيجة بحثه إلى أن صيغة 

)األمر عند إطالقه يدل على  :تقول قاعدةاألمر تدل على الوجوب، وضع 
ذا بحث فأدا بحثه إلى أن صيغة النهي تفيد  هالوجوب(، أو )األمر للوجوب(، وا 

)النهي عند إطالقه يدل على التحريم(، أو )النهي  :قاعدة تقولالتحريم، وضع 
 للتحريم( وهكذا.

 موضوع الفقه:الفرع الثاني: 
 من األحكام الشرعية. بههو فعل المكلف، من حيث ما يثبت 

، وهبته، وتوكيله، وصالته، وزكاته، المكلف بيعفالفقيه يبحث في 
قراره، لمعرف ة الحكم الشرعي الذي يمكن أن وصومه، وحجه، وقذفه، وسرقته، وا 

يتعلق بكل فعل من هذه األفعال، وذلك باستخدام القواعد التي وضعها األصولي، 
والتي يأخذها الفقيه على أنها قواعد مسلمة في استنباط الحكم من الدليل 

 التفصيلي.
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 فمثاًل:
صَّاااالةِ حَاااافِاُوا عَلَاااى الصَّااالَوَا ِ وَال : تعرررالى هيررررى أن كلمرررة )حرررافظوا( فررري قولررر -1

َ  الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِني
(1). 

 :القاعدة األصولية التي تقول التفصيليأمر فينطبق على هذا الدليل 
 ويحكم بعد ذلك على الصالة بأنها واجبة. (األمر للوجوب)
فَرَّقُااوا وَاعْتَصِاامُوا بِحَبْاالِ اللَّااهِ اَمِيعاااً وَال تَ : يرررى أن كلمررة )ال تفرقرروا( فرري قولرره تعررالى -2

َْ بَايْنَ ُقلُاوبِكُمْ فَأَصْاَبحْتُمْ ِبِنْعمَتِاهِ إِخْ           وَانااً وَكُنْاتُمْ   وَاْذُكُروا ِنْعمَاَت اللَّاِه َعلَايْكُْم إِْذ ُكنْاتُْم أَعْادَاًء فَاأَلَّ

َعلَّكُااامْ         َعلَاااى شَااافَا حُفْاااَرةٍ مِااانَ النَّاااارِ فَأَنْقَاااَذكُمْ ِمنْهَاااا كَاااذَِلَْ يُبَااايِّنُ اللَّاااهُ لَكُااامْ آيَاتِاااهِ لَ         

تَهْتَدُونَ
(2). 

فاد النهي فينطبق على هذا الدليل التفصيلي، القاعدة ألفظ ) ال تفرقوا ( 
 ، فيحكم بعد ذلك على التفرق بأنه حرام.(النهي للتحريم) :األصولية التي تقول

مَّ وَالَّاذِينَ يُاَاارِرُونَ مِانْ نِسَاامِهِمْ  ُا     : ويرى أن لفظ )رقبة( في قولره تعرالى -3

يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا
(3). 

مطلق فيطبق على هذا الدليل التفصيلي، القاعدة األصولية التي تنص 
ن المطلق يدل على أي فرد، فيحكم بأنه يجزئ في كفارة الظهار تحرير أعلى 

 .كانت هذه الرقبة مسلمة أو كافرةأرقبة، سواء 
 

                                                 

 (.238)( سورة البقرة: ا ية 1)
 (.103( سورة  ل عمران: ا ية )2)
 (.3( سورة القصص: من ا ية )3)
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 من ناحية االستمداد: :المطلب الثالث
يختلف علم أصول الفقه عن علم الفقه في االستمداد، فأصول الفقه 

 مستمد كما سبق من علم الكالم، وعلم العربية، واألحكام الشرعية.
 أما علم الفقه: فهو مستمد من الكتاب، والسنة، واإلجماع، والقياس.

 قصودة:: من ناحية الغاية المالمطلب الرابع
الغاية المقصودة من علم أصول الفقه، تطبيق قواعده ونظرياته على 

 األدلة التفصيلية، الستنباط األحكام الشرعية العملية من هذه األدلة.
فبقواعده تستنبط األحكام الشرعية، وتفهم النصوص التشريعية، ويدرك ما 

 يزال به خفاء الخفي عند التعارض.
لحكم من القياس، واالستحسان، واالستصحاب، وبنظرياته يمكن استنباط ا

في الوقائع التي ال نعثر على حكمها في النص الشرعي. كما يمكن بواسطة هذه 
ة، دالنظريات المقارنة والموازنة بين المذاهب المختلفة في حكم الواقعة الواح

 فأصول الفقه عماد الفقه المقارن.
 السعادة في الدنيا وا خرة.أما الغاية المنشودة من الفقه: فهي الفوز ب
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 المبحث السابع

 (1)مدى الحاجة إلى علم أصول الفقه في الوقت الحاضر
 

بعد عقد هذه الموازنة بين علم أصول الفقه وعلم الفقه، يتضح لنا مدى 
 فقه خاصة في الوقت الحاضر، ذلك أن:لالحاجة إلى علم أصول ا

على  -ي أو وضعيسماو  -التشريع وليد الحاجة فال يظهر أي تشريع
جة إليه. فإذا وجدت هذه الحاجة ونتج عنها امسرح الوجود إال بعد أن تحفز الح

التشريع، الحظنا أن كل تشريع من التشريعات ال يفي بالنسبة لما يجد من 
 الوقائع.

متناهية، والمتناهي غير فالنصوص سماوية أو وضعية متناهية، والوقائع 
انت الحاجة ماسة إلى رد الوقائع التي ال نص ال يفي بغير المتناهي، لذلك ك

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي األَبْصَار: فيها إلى الوقائع التي فيها نص، قال تعالى
(2) ،

بمعنى قيسوا ما ال نص فيه على ما فيه نص وهذا ال يكون إال بعد معرفة 
 القياس، وأركانه، وشروطه، وعلله، وذلك كله طريقه أصول الفقه.

ال يعرف المراد منها  ن ذلك فقد نجد في التشريع بنوعيه نصوصاً عدا ع
إال المجتهد، فالتشريع أيا كان قد يحتاج في فهم بعض نصوصه إلى االجتهاد، 

    له:  إلى اليمن، وقال وال أدل على ذلك من حديث معاذ حين بعثه الرسول 
بسنة رسول اهلل. تقضي؟، قال: أقضي بكتاب اهلل. قال: فإن لم تجد. قال: ف بم

على صدر  قال: فإن لم تجد. قال: أجتهد رأيي وال  لوا. فضرب رسول اهلل 

                                                 

(، المرردخل إلررى علررم 13-12( انظررر: الرروجيز فرري أصررول الفقرره: د. عبررد الكررريم زيرردان، ص)1)
 (.8-6أصول الفقه: د. معروف الدواييني، ص)

 (.2( سورة الحشر: من ا ية )2)
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معاذ، وقال له: الحمد هلل الذي وفق رسول رسول اهلل لما يرضى اهلل ورسوله
(1) .

ففي هذا الحديث إشارة إلى أن النصوص التشريعية قد يحتاج في فهم بعضها 
 إلى االجتهاد.

ذا كان هذا هو  الشأن في النصوص السماوية، فالنصوص الوضعية من وا 
 باب أولى.

                                                 

 (.5/236)( مسند اإلمام أحمد بن حنبل، 1)
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 الثامنالمبحث 

 (1)وتطوره نشأة علم أصول الفقه
 :المطلب األول: في عصر الرسول 

يعتبر علم أصول الفقه من حيث التدوين والتأليف من العلوم التي ظهرت 
 محمد بن في أواخر القرن الثاني الهجري، حيث ظهر كتاب اإلمام أبي عبد اهلل

إدريس الشافعي رضي اهلل تعالى عنه المسمى ))الرسالة((، أما من حيث القواعد 
واستنباط األحكام من األدلة بوجه عام فإنه كان مصاحبًا للفقه، ألنه حيث يكون 

، وهذه هي مقومات ضوابط لهو قواعد أنه ال بد من وجود فقه يكون ال محالة. أل
 علم أصول الفقه وحقيقته.

  كانررت األحكررام فرري زمررن الرسررول  قردو إليرره مررن القررر ن  ىتؤخررذ عنرره بمررا يرروح
الكريم، وما يبينه في سنته الشريفة، إال أنه كانت هناك إشارة في عهد رسول 

  متمثلرة فري حرديث معراذ برن جبرل، لمرا أرسرله رسرول اهلل إلى االجتهراد 
فررإن لررم تجررد  بررم تقضرري يررا معرراذ قررال: بكترراب اهلل. قررال:)لرره:  إلررى الرريمن فقررال

قررال: بسررنة رسررول اهلل. قررال: فررإن لررم تجررد قررال: أجتهررد رأيرري وال  لررو، فضرررب 
علررى صرردره وقررال الحمرررد هلل الررذي وفررق رسررول  رسرروِل اهلل لمرررا  رسررول اهلل 

 .(2)(يرضى اهلل ورسوله
  ولمرا لحررق الرسررول  بررالرفيق األعلررى، قررام كبررار الصررحابة مررن بعررده بمنصررب

 س.اإلفتاء والقضاء بين النا
                                                 

(، تاريخ التشرريع: الخضرري برك، 323( انظر: مقدمة ابن خلدون: محمد عبد الرحمن، ص)1)
(، أصررول الفقرره اإلسررالمي: 13ومرا بعرردها(، أصررول الفقرره: د. أبررو العينررين، ص) 114ص)

(، 13(، الرروجيز فرري أصررول الفقرره: د. عبررد الكررريم زيرردان، ص)17د. محمررد مرردكور، ص)
 (.10شافعي، ص)أصول الفقه اإلسالمي: د. محمود ال

 (.33( سبق تخريجه ص)2)
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 المطلب الثاني: في عصر الصحابة رضوان اهلل تعالى عنهم:
، وكان ومن المعلوم أن استنباط الفقه كان في عصر كبار الصحابة 

منهم من يتصدى للقضاء واإلفتاء بين الناس، كعمر بن الخطاب، وعبد اهلل بن 
 وغيرهم. مسعود، وعلي بن أبي طالب 

فتاء بين الناس إال أن فتواهم وعلى الرغم من تصدي هؤالء الصحابة لإل
لم تكن عن هوى أو بغير قيد وال ضابط، بل كانت لهم معرفة تامة بعلوم اللغة 
العربية، ودراية كاملة بأسباب النزول، وورود األحاديث، ومعرفة الناسخ 

 الخ.…والمنسوخ، والمجمل والمبين والمطلق والمقيد، والعام والخاص
مما هو مذكور في أصول الفقه. إضافة إلى معرفتهم بأسرار التشريع 

 .اإلسالمي ومقاصده بسبب مصاحبتهم ومالزمتهم لرسول اهلل 
لذلك فقد كان زادهم في هذه الفترة القر ن الكريم، والسنة النبوية، فكانوا إذا 

فإن لم  أرادوا الوقوف على حكم من األحكام لجأوا أواًل إلى كتاب اهلل تعالى،
، يجدوا فيه حاجتهم طلبوا ذلك من السنة من غيرهم من أصحاب رسول اهلل 

فإن لم يجدوا في المسألة المبحوثة نصًا من الكتاب والسنة، اجتهدوا وبحثوا عن 
األشباه والنظائر واألمثال، ثم أفتوا بما ظهر لهم من األدلة، وربما وقع اتفاق 

ئل فيعتبر حجة وهو المسمى باإلجماع، بعض المسا حكم المجتهدين منهم على
وعلى هذا فقد وجد دليل  خر في عصر الصحابة وهو اإلجماع، فأصبحت 

 مصادر التشريع في عصر الصحابة هي الكتاب والسنة واإلجماع، والقياس.
ذلك ما ورد عن هؤالء الصحابة من أقوال فهذا عمر بن الخطاب ل يدل

 يرسل خطابًا إلى أبي موسى األشعري   يقول فيه: )الفهم الفهم فيما أدلي
إليك مما ورد عليك مما ليس في قر ن وال سنة، ثم قس األمور عند ذلك، وأعرف 
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وهذا  ،(1)الخ(…األمثال، ثم أعمد فيما ترى إلى أحبها إلى اهلل وأشبهها بالحق
نين جلدة كحد القذف ويدلل ايجعل حد شارب الخمر ثم علي بن أبي طالب 

له: )أرى أن من شرب سكر، ومن سكر هذى، ومن هذى افترى، على ذلك بقو 
 .(2)حد القذف(عليه فأرى 

 فهو بذلك ينهج نهج حكم المآل أو سد الذرائع.
يقول في عدة الحامل المتوفى عنها    وكذلك عبد اهلل بن مسعود 

 زوجها، إن عدتها بوضع الحمل.
أَاَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْن       وَأُوال ُ األَحْمَالِ: ويستدل على ذلك بقوله تعالى

حَمْلَهُنّ
ويكمل االستدالل بأن سورة الطالق التي فيها هذه ا ية نزلت بعد ، (3)

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاااً : سورة البقرة التي فيها قوله تعالى

شْراًيَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَ
وهو بذلك يشير إلى قاعدة من قواعد ، (4)

ن لم يصرح بذلك  .(5)األصول وهي: إن النص الالحق ينسخ النص السابق وا 
على أنه من الثابت كذلك حديث معاذ الذي أشرنا إليه، فإن هذا الحديث 
يثبت صحة القياس الذي هو من أهم مباحث علم األصول، كما يثبت صحة 

 ذلك. المصالح المرسلة وغير

                                                 

 (.4/119(، سبل السالم: الصنعاني، )1/85( انظر: أعالم الموقعين: ابن القيم، )1)
(، 6/9(، مسرررند اإلمرررام الشرررافعي، )2/56(، صرررحيح مسرررلم، )8/185( صرررحيح البخررراري، )2)

 (.141/ 9(، المغني: ابن قدامة، )216انظر: األحكام السلطانية الماوردي، ص)
 (.4( سورة الطالق: من ا ية )3)
 (.234( سورة البقرة: من ا ية )4)
 (.3/174( الجامع ألحكام القر ن: القرطبي، )5)
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ننا نرى أن مصادر التشريع في عهد الصحابة رضوان أوخالصة ذلك، 
 اهلل عليهم تتمثل في الكتاب، والسنة، واإلجماع، والقياس.

 المطلب الثالث: في عصر التابعين رضوان اهلل عليهم:
الدولرررة اإلسرررالمية،  رقعرررةفرررإذا انتقلنرررا إلرررى عصرررر الترررابعين، وقرررد اتسرررعت 

فررررري اإلسرررررالم سرررررواء أكررررانوا مرررررن العررررررب، أو العجرررررم، وكثررررر النررررراس الرررررذين دخلرررروا 
 نرراواسررتجدت بعررض الحرروادث الترري لررم يكررن لهررا أحكررام ونصرروص تشررريعية.  ونظر 

إلررى مصررادر التشررريع، فرري عصرررهم وجرردنا المصررادر المتقدمررة، إضررافة إلررى ذلررك 
 فتاوى وأقوال الصحابة، فكثر االجتهاد، وتشعبت طرق المفتين.

فتررة أن الترابعين مرنهم مرن كران ينحرو نحرو التمسرك ولكن من المالحظ في هرذه ال
بظرواهر النصروص وال يأخررذون بالقيراس إال نررادرًا، وكرانوا يعرفرون بأهررل الحرديث بالحجرراز، 

فقد كان أبعد الناس عن األخرذ برالرأي إال   وعلى رأسهم من الصحابة عبد اهلل بن عمر 
كرران أجمررع النرراس لحررديث  فقررد لحاجررة ملحررة، وخلفرره مررن التررابعين سررعيد بررن المسرريب  

 وفتاوى أبي بكر، وعمر، وعثمان. رسول اهلل 
*وكرران مررن أهررم األسررباب الترري حملررت أهررل الحجرراز علررى الوقرروف عنررد 

 -ظواهر النصوص ما يلي:
 .رضي اهلل عنهتأثرهم بطريقة شيخهم عبد اهلل بن عمر  -1
، رضي اهلل عرنهم ، وعن الصحابةكثرة ما عندهم من ا ثار عن الرسول   -2

ووجودهم في مكان نرزول الروحي، حيرث نرزل القرر ن الكرريم ورويرت األحاديرث 
 وا ثار النبوية.

 .(1)قلة ما يعرض لهم من الحوادث لبساطة حياتهم  -3

                                                 

(، أصرول الفقره تاريخره ورجالرره: د. 132( انظرر: تراريخ التشرريع اإلسرالمي: الخضررري، ص)1)
 (.22شعبان إسماعيل، ص)
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وفي المقابل كان الفقهاء في العرراق، الرذين كرانوا يررون أن أكثرر األحكرام 
، فكررررانوا صررررالح العبررررادمالشرررررعية معقولررررة المعنررررى، وأن جميررررع األحكررررام شرررررعت ل

 .يبحثون عن علل تلك األحكام، ويجرون عليها األحكام وجودًا وعدماً 
وكررانوا كثيرررًا مررا يررردون األحاديررث إن خالفررت تلررك الضرروابط، وال سرريما إن 

القرروادح فرري الروايررة عنرردهم كانررت كثيرررة لبعرردهم  وجرردوا لهررا معارضررًا أو قادحررًا، و
ن الصرحابة عبرد اهلل برن ، وكان علرى رأس هرذه المدرسرة مرعن موطن الرسول 

تلميررذ سرريدنا عمررر بررن الخطرراب، وحامررل لررواء طريقترره، ثررم  رضرري اهلل عنررهمسررعود 
وعليرره تخرررج  النخعرري مررن التررابعين علقمررة النخعررى تلميررذ ابررن مسررعود، ثررم إبررراهيم

 علماء العراق.
 -ومن أهم أسباب أخذهم بالرأي ما يلي:

 تأثرهم بطريقة شيوخهم المذكورين. -1
كثيرررر مررن الصرررحابة الرررذين عرفررروا  ىنرررت أسرررعد األمصررار بسررركنأن العررراق كا  -2

وأنرس ، األشعري، وأبي موسى والفتوى، كابن مسعود، وسعد بن أبي وقاصبالفقه 
 بن مالك، فاكتفوا بالرواية عنهم، ولم يطلبوا الحديث عن غيرهم.

الحرررررروادث المسررررررتحدثة، فررررررإن مررررررن ضرررررررورات المدنيررررررة كثرررررررة و  الوقررررررائعكثرررررررة   -3
 .(1)الحوادث تلك، فكان البد وأن يتعرفوا أحكام غيراتالمستجدات والمت

كل هذه العوامل وغيرهرا جعلرت بضراعتهم مرن الحرديث قليلرة بعكرس أهرل 
الحجاز، فاألخذ بالرأي عند أهل العراق كان أكثر من أهل الحجاز وال يعنى ذلرك 

                                                 

(، المرررذاهب 217لسررربكي و خررررين، ص)( انظرررر: تررراريخ التشرررريع اإلسرررالمي: عبرررد اللطيرررف ا1)
(، أصرررررول الفقررررره اإلسرررررالمي تاريخررررره ورجالررررره: د. شرررررعبان 2/17اإلسرررررالمية: أبرررررو زهررررررة، )

 (.23إسماعيل، ص)
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إغفال جانب الحديث فإن هرذا ممرا ال يليرق أن يتطررق إلرى فهرم عاقرل فضراًل عرن 
 م.مسل

ن كرران قلررياًل بالنسرربة إلررى أهررل  كمررا كرران أهررل الحجرراز يأخررذون بررالرأي وا 
 .(1)العراق

 المطلب الرابع: في عصر األئمة المجتهدين رحمهم اهلل تعالى:
حتررى إذا انتقلنررا إلررى عصررر األئمررة المجتهرردين فإننررا نجررد إضررافة إلررى مررا 

فرررروع الفقهيرررة تقررردم مرررن مصرررادر التشرررريع، منررراهج االسرررتنباط، وقواعرررد اسرررتخراج ال
يحرردد منهجرره فرري  رضرري اهلل عنررهتتميررز بشرركل واضررح.  فهررذا اإلمررام أبررو حنيفررة 

استنباط األحكام فيقول: ) خذ بكتاب اهلل إذا وجدته، فما لم أجده فيره أخرذت بسرنة 
أيرردي الثقررات، فررإذا لررم أجررد  اوا ثررار الصررحاح عنرره الترري فشررت إليهرر رسررول اهلل 

، أخررذت بقررول أصررحابه مررن شررئت وأدع قررول  فرري كترراب اهلل وال سررنة رسررول اهلل
ن قررولهم إلررى غيرررهم، فررإذا انتهررى األمررر إلررى إبررراهيم، عررمررن شررئت، ثررم ال أخرررج 

والشعبي، والحسن، وابن سيرين، وسعيد بن المسريب، وعرد رجرااًل قرد اجتهردوا فلري 
 .(2)أن أجتهد كما اجتهدوا(

منهرراج أصررولي يسررير علررى  رضرري اهلل عنررهوكررذلك نجررد اإلمررام مالررك بررن أنررس  -
واضررح، فيقرررر أن أصررول مذهبرره هرري: الكترراب، والسررنة، واإلجمرراع، والقيرراس، 

والمصرررالح  وعمرررل أهرررل المدينرررة، وقرررول الصرررحابة، واالستحسررران، وسرررد الرررذرائع
 .(3)إلخ…  المرسلة

                                                 

 (.2/35( انظر: المذاهب اإلسالمية: أبو زهرة، )1)
(، أصررول الفقرره تاريخرره ورجالرره:   د. 196( ترراريخ التشررريع اإلسررالمي: الخضررري بررك، ص)2)

 (.25ل، ص)شعبان إسماعي
 ( المصادر السابقة.3)
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وهكذا كان لكل إمام من األئمة المجتهدين أصوله ومناهجه التي يسير عليهرا.   -
هررل المدرسررتين العررراقيين والحجررازيين وكرران النررزاع كمررا بينررا أيضررًا فرري اتجرراه أ

 محتدمًا بين أصحاب هاتين المدرستين.
وظهررر المتعصرربون لكررال االتجرراهين، فاتسررع الخررالف، وأخررذ كررل فريررق ينتصررر  -

لطريقة شيخه ويدافع عن مذهبه، إلى أن قيض اهلل تعالى لهرذه األمرة مرن أخرذ 
وانين الترري يحررتكم الجميررع إليهررا بيرردها إلررى الطريررق السرروي، وبررين القواعررد، والقرر

  .رضي اهلل عنهوهو اإلمام الشافعي 
 اإلمام الشافعي يدون علم األصول:المطلب الخامس: 

من المتفق عليه عنرد جمهرور العلمراء أن أول مرن دون علرم أصرول الفقره 
، اإلمرام أبرو عبرد اهلل محمرد برن إدريرس الشررافعي  :وكترب فيره كتابرًا مسرتقاًل هرو

ه رسررالته المشررهورة الترري كتبهررا إلررى اإلمررام الحررافظ عبررد الرررحمن بررن حيررث ألررف فيرر
وهرو أحرد أئمرة الحرديث فري الحجراز بعرد أن أرسرل ، (هرر198مهدى المتوفى سنة )

إليررره أن يضرررع لررره كتابرررًا فيررره معررراني القرررر ن، ويجمرررع قبرررول األخبرررار فيررره، وحجرررة 
)الرسرالة(،  ترابلره ك اإلجماع، وبيان الناسخ والمنسروخ مرن القرر ن، والسرنة فوضرع
نمرا كران  ومما تجدر اإلشارة إليه أن اإلمام الشرافعي لرم يسرم كتابره برر )الرسرالة ( وا 

نما أ      لفظ يطلق عليه عليه اسم  ق  طلِ )الكتاب(، أو يقول )كتابي(، أو )كتابنا( وا 
بررررن مهررردى، وقرررد برررين اإلمررررام االرسرررالة بسررربب إرسرررالها إلررررى اإلمرررام عبرررد الررررحمن 

لرسررالة المررنهج الررذي يجررب أن يسررير عليرره كررل مجتهررد، وجمررع الشررافعي فرري هررذه ا
بررين منهجرري أهررل السررنة، والرررأي، مبينرررًا الناسررخ والمنسرروخ، فرري الكترراب، والسرررنة، 

، هوالعام والخاص، والمطلق والمقيد، والمجمل والمبين، والعرام الرذي أريرد بره ظراهر 
لة السنة ومكانتها، والعام الذي أريد به غير ظاهره، وحجية خبر ا حاد، وبين منز 
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وتكلررررم علررررى القيرررراس، واإلجمرررراع، واالجتهرررراد، وشررررروط المفترررري، وغيررررر ذلررررك مررررن 
 سة.يالنفالمباحث 

ولررم يقتصررر األمررر علررى ذلررك بررل ألررف الشررافعي كتبررًا أخرررى تعتبررر حجررة 
 .(1) وقانونًا يرجع إليها عند االختالف

  له بالدراسرة ولقد تلقى العلماء مرا وصرل إليره اإلمرام الشرافعي فري تحريرر أصرو
 :(2) والبحث، ولكنهم اختلفوا من بعده على اتجاهين

 فمنهم من اتجه لشرح أصول الشافعي مبينًا ما أجمل فيها ومخرجًا عليها.  -1
ومنهم من أخذ بما قرره الشافعي، وخالفه في بعرض التفصريالت وزاد بعرض   -2

لشرافعي األصول األخرى، ومن هؤالء الحنفية، فقد أخرذوا بمرا قرال بره اإلمرام ا
وزادوا عليررره بعرررض األصرررول كاالستحسررران، والعررررف، وكرررذلك المالكيرررة وزادوا 
عليرره بعررض األصررول كإجمرراع أهررل المدينررة الررذي أخررذوه عررن اإلمررام مالررك، 
واالستحسررران، والمصرررالح المرسرررلة، وسرررد الرررذرائع، ومرررا إلرررى ذلرررك مرررن األدلرررة 

 المختلف فيها بين العلماء.

                                                 

 ( فمن ذلك:1)
كتاب )إبطال االستحسان( الذي رد به علرى كرل مرن كرانوا يقولرون باالستحسران الرذي  -1

يسررتند إلررى دليررل مقبررول، وقررال فرري ذلررك كلمترره المشررهورة: "مررن استحسررن فقررد شرررع" انظررر: 
 (.304-7/98باب إبطال االستحسان في كتاب األم، )

يث( الذي وفق فيره برين األحاديرث المتعارضرة، وكران أول كتراب كتاب )اختالف الحد -2
 يصنف في ذلك الفن.

كترراب )جمرراع العلررم( الررذي عقررده إلثبررات حجيررة خبررر الواحررد ووجرروب العمررل برره والرررد  -3
 لسنة، لكثرة دفاعه عنها وانتصاره لها.على من أنكره، ولذلك سماه أهل مكة، ناصر ا

، أصرول الفقره تاريخره ورجالره: د. شرعبان إسرماعيل، (4-3( انظرر: التمهيرد: اإلسرنوي، ص)2)
 (.113(، أصول الفقه اإلسالمي: د. محمود الشافعي، ص)30ص)
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 التاسعالمبحث 

 (1)فقهحكم تعلم أصول ال
بعد أن علمنا مدى الحاجة إلى علم أصول الفقه فإنه البد لنا أن نبين 

 حكم تعلم أصول الفقه:
إن حكم تعلم علم أصول الفقه هو الوجوب الكفائي، شأنه في ذلك شأن 
بقية العلوم التي يجب أن يقوم بها البعض ويسقط الحرج عن الباقين، ألن 

في فعل كل المكلفين، ومتى حصلت  الوجوب العيني إنما يكون حيث ال حرج
 واستقامةالثمرة بالوجوب على البعض كان في ذلك كفاية لتنظيم شئون الحياة 

، كان علم األصول بالنسبة إليه كان اإلنسان أهاًل لالجتهادأمر الدنيا.  فإذا 
واجبًا عينيًا، ألنه من أهم العلوم التي يجب تحصيلها والوقوف عليها حتى يكون 

 .مجتهداً 
 
 

                                                 

 (.20( انظر: أصول الفقه تاريخه ورجاله: د. شعبان إسماعيل، ص)1)
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 المبحث العاشر
 مدارس أصول الفقه

المالحرظ أنرره لرم يختلررف أحرد ممررن يعتبررر خالفره فرري األدلرة المتفررق عليهررا 
 الكتاب، والسنة، واإلجماع، والقياس.: بين األئمة، وهي

نما الخالف فيما زاد على ذلك وهي محل بحث ونظر بين الفقهاء.  وا 
اإلمرررام الشرررافعي  ولكرررن الرررذي كررران واضرررحًا أن دراسرررة أصرررول الفقررره بعرررد

 اتجهت اتجاهين مختلفين هما:
 :(1)مدرسة المتكلمينالمطلب األول: 

وقررد نهجررت االتجرراه النظررري فرري تقريررر القواعررد والمسررائل األصررولية دون 
الترررأثر بفرررروع الفقررره، فقرررد اهرررتم أصرررحاب هرررذه المدرسرررة بتحريرررر المسرررائل، وتقريرررر 

قامررة األدلررة عل مجررردة عررن الفررروع الفقهيررة،  ايهررالقواعررد علررى المبررادئ المنطقيررة، وا 
 شأنها في ذلك شأن علماء الكالم.

لرررررذا سرررررميت طرررررريقتهم بطريقررررررة "المتكلمرررررين"، وال يحسرررررنها إال مرررررن أتقررررررن 
 .األصوليينالمنطق، والبحث، والمناظرة وعلى ذلك جمهور 

لذلك فإن أهم ما يميز هذه الطريقة، الجنوح إلى االستدالل العقلي، وعردم 
ن ذكررت كران ذلرك عرضرًا التعصب للمذهب، و  اإلقالل من ذكر الفروع الفقهية، وا 

 على سبيل التمثيل فقط.
 
 

                                                 

(، أصرول الفقره: د. أبرو العينرين، 325( انظر: مقدمة ابرن خلردون: محمرد عبرد الررحمن ص)1)
(، الررروجيز فررري أصرررول 13ه اإلسرررالمي: د. محمرررود الشرررافعي، ص)(، أصرررول الفقررر13ص)

(، أصول الفقره تاريخره ورجالره: د. شرعبان إسرماعيل، 17الفقه: د. عبد الكريم زيدان، ص)
 (.31ص)
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 :(1)مدرسة األحناف ) أو الفقهاء (المطلب الثاني: 
مغررايرًا لمسررلك المدرسررة األولررى، حيررث تقرروم مسررلكًا هررذه المدرسررة سررلكت 

مرة على تقريرر القواعرد األصرولية علرى مقتضرى مرا نقرل مرن الفرروع الفقهيرة عرن أئ
المذهب، حيث إن هؤالء العلماء وضعوا القواعد التي رأوا أن أئمتهم الحظوها في 

 اجتهاداتهم واستنباطهم لكحكام على ضوء ما ورد عنهم من فروع فقهية.
وجرررردوا قاعرررردة تتعررررارض مررررع بعررررض الفررررروع المقررررررة فرررري إذا حتررررى أنهررررم 

 المذهب عمدوا إلى تعديلها بما يتفق والفروع الفقهية.
 يت هذه الطريقة بطريقة الفقهاء، وعلى ذلك الحنفية.لذا سم

وإليضرررراح الفرررررق بررررين طريقررررة المتكلمررررين، وطريقررررة الحنفيررررة نررررذكر هررررذين 
 المثالين:

 -أحدهما:
لبيان طريقة المتكلمين والحنفية في تقرير القواعد األصرولية، وكيرف كران 

يعتمردون علرى األولون يعتمدون في تقريرها على األدلرة الشررعية، بينمرا ا خررون 
 الفروع التي نقلت عن أئمة المذهب.

 -ثانيهما:
لبيان أن الحنفية كانوا بعد تقرير القاعدة يعدلونها على الوجره الرذي تتفرق 

 به مع الفروع الفقهية المختلفة.
 
 

                                                 

(، أصرول الفقره: د. أبرو العينرين، 325( انظر: مقدمة ابرن خلردون: محمرد عبرد الررحمن ص)1)
(، الررروجيز فررري أصرررول 13شرررافعي، ص)(، أصرررول الفقررره اإلسرررالمي: د. محمرررود ال13ص)

(، أصول الفقره تاريخره ورجالره: د. شرعبان إسرماعيل، 17الفقه: د. عبد الكريم زيدان، ص)
 (.31ص)
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 المثال األول:
 .(1)ما قالوه في سببية الوقت لوجوب الصالة

وات الخمرررس سررربب فقرررد اتفرررق العلمررراء علرررى أن وقرررت كرررل صرررالة مرررن الصرررل -
جرررب قبرررل تلوجوبهرررا واشرررتغال ذمرررة المكلرررف بهرررا، وشررررط لصرررحة أدائهرررا، فرررال 
 دخوله، وال يصح التعجيل بها قبله، وال يجوز تأخير أدائها عنه.

 وكما اتفقوا على جواز فعلها في أية ساعة من الوقت الذي جعل لها.  -
المررة علررى ولكرنهم اختلفرروا فرري جررزء الوقررت الرذي يكررون سررببًا لإليجرراب، أي ع -

 توجه الخطاب من الشارع للمكلف.
 هل هو أول أجزاء الوقت، أو هو الجزء الذي يتصل به األداء؟

أول أجرررزاء  :فقرررد ذهرررب الجمهرررور ) مدرسرررة المتكلمرررين ( إلرررى أن السررربب هرررو -
الوقرررت، فمترررى ابتررردأ صرررار المكلرررف مطالبرررًا برررأداء الصرررالة المحررردد لهرررا ذلرررك 

دائهررا فرري أي سرراعة شرراء، وهررذا متررى الوقررت، علررى أن يكررون لرره الخيررار فرري أ
كليررف أول الوقررت، كرران كرران أهررال للتكليررف أول الوقررت، فررإن لررم يكررن أهررال للت

الررذي فيرره المررانع، فررإذا اسررتغرق المررانع جميررع الوقررت لررم يتوجرره  ءالسرربب الجررز 
 إليه خطاب، ولم يكن وجوب.

وذهرب الحنفيرة: إلررى أن السربب لوجرروب الصرالة هررو الجرزء الررذي يتصرل برره   -
داء.  فإن أديت الصالة في الجزء الذي يليره كران هرو السربب وهكرذا، فرإن األ

 لم تؤد حتى بقى من الوقت جزء ال يسع غيرها تعين هذا الجزء للسببية.
 فإن خرج الوقت ولم تؤد فيه كان السبب هو الوقت كله.

 
 
 

                                                 

 وما بعدها(. 31( أصول الفقه تاريخه ورجاله: د. شعبان إسماعيل، ص)1)
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 -األدلة:

أَقِامِ  :  استدل الجمهور لما ذهبوا إليره بالردليل الشررعي، وهرو قرول اهلل تعرالى -

الصَّالةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْل
(1). 

زوال الشررمس وميلهررا عررن وسررط السررماء إلررى جهررة الغرررب،  :والرردلوك هررو
وغسق الليل ظلمته الشديدة، والصالة التي أمر اهلل تعالى بإقامتها من الدلوك إلى 

الة الصرربح، فقررد غسررق الليررل هرري: الظهررر، والعصررر، والمغرررب، والعشرراء، أمررا صرر
وَقُاارْآنَ الْفَرْاار : أمررر اهلل تعررالى بهررا فرري قولرره

ألن معنرراه وأقررم قررراءة الفجررر،  (2)
 لها. صالة الفجر، وأطلق عليها اسم القر ن ألنه جزء وركنوالمراد بها 

فاهلل سبحانه وتعالى جعل الردلوك سرببًا لوجروب الصرالة، وتوجره الخطراب 
ولمرررا بينرررت السرررنة أوائرررل  أَقِااامِ الصَّاااالةَ : لىإلرررى المكلرررف، فررري قولررره سررربحانه وتعرررا

 وأواخرها، دل ذلك على التوسيع على المكلف في أداء الصلوات.األوقات، 
وينبني على هذا األصل أن المكلف متى صادفه جزء من الوقت خرال فيره مرن  -

ذا لررم يصررادفه  موانررع التكليررف، اسررتقر الواجررب فرري ذمترره، ووجررب عليرره أداؤه، وا 
 ت خاليًا من الموانع الشرعية ال يجب عليه شيء.جزء من الوق

ع الفقهيرررة المنقولرررة عرررن أئمرررة أمرررا الحنفيرررة فقرررد اسرررتدلوا لمرررا ذهبررروا إليررره برررالفرو  -
نهرم نظرروا فري أهب، ولم يعتمدوا علرى دليرل مرن الكتراب، أو السرنة، وذلرك المذ

 هذه الفروع فوجدوا هذا الفرع وهو:
ثررررم طرررررأ مررررانع مررررن التكليررررف،  أن الشررررخص إذا كرررران مكلفررررًا فرررري أول الوقررررت، -1

واستمر هذا المانع حترى خررج الوقرت، لرم تجرب عليره الصرالة المفروضرة فري 
 ذلك الوقت.

                                                 

 (.78( سورة اإلسراء: من ا ية )1)
 (.78( سورة اإلسراء: من ا ية )2)
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لوجروب الصرالة،  ؛ففهموا من هذا الفرع أن الجزء األول من الوقت ليس سربباً  -2
سررتقر الواجررب فرري ذمررة المكلررف بمجرررد وجرروده، وال تبرررأ ألنرره لررو كرران سررببًا ال
 بأداء الواجب أو قضائه. الذمة بعد شغلها إال

ووجررردوا أيضرررا أن المكلرررف إذا أدى الصرررالة فررري أول الوقرررت، كانرررت صرررالته   -3
صرررحيحة، فأخرررذوا مرررن ذلرررك أن الجرررزء األخيرررر لررريس هرررو السررربب فررري وجررروب 

ألنررره لرررو كررران سرررببًا لمرررا صرررحت الصرررالة أول الوقرررت، ألنهرررا تعتبرررر ؛ الصرررالة
والصالة ال تصرح  صالة أديت قبل وجود سببها وشرط صحتها، وهو الوقت،

 قبل وجود سببها، وتحقق شرط صحتها.
ووجررردوا كرررذلك: أن المكلرررف إذا لرررم يرررؤد صرررالة العصرررر حترررى دخرررل الوقرررت   -4

الناقص، وهو الوقت الذي يتغير فيه لون الشمس إلى االصرفرار، ثرم صرالها 
 في الوقت الناقص كانت صالته صحيحة مع الكراهة.

يررؤد إال فرري  خررر الوقررت، كرران  خررر  فأخررذوا مررن هررذا الفرررع أن الواجررب إذا لررم
الوقت هو السبب لوجوب الصالة، ألن صحة أداء الصالة في الوقت الناقص 

 دليل على أنها أديت كما وجبت.
كمرررا وجررردوا مرررن هرررذه الفرررروع: أن المكلرررف إذا لرررم يصرررل العصرررر حترررى خررررج  -5

م صالها في اليوم التالي مثاًل في الوقت الناقص، لم تصح صالته، ثوقتها، 
خذوا من هذا أن الواجب إذا لم يؤد في الوقت، كان السبب لوجوبه هو كرل فأ

الوقت، وليس الجزء األخير منه، ألنه لو كران الجرزء األخيرر هرو السربب بعرد 
؛ انتهاء الوقت لكان هناك مانع من صحة قضاء الصرالة فري الوقرت النراقص

ضاؤه فري يجوز قال ألن الواجب حينئذ يكون قد وجب ناقصًا لنقصان سببه ف
 الوقت الناقص.
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فمراعاة لهذه الفروع، وليكن األصل منطبقًا عليها، قال فقهاء الحنفية: أن 
السبب في وجوب الصالة هو الجزء األول إن اتصل به األداء، فإن لم يتصل به 

وهكررذا حتررى إذا بقررى مررن الوقررت … األداء انتقلررت السررببية إلررى الجررزء الررذي يليرره 
لمفروضة تعين هذا الجزء للسببية، فإن خررج الوقرت ولرم جزء ال يسع إال الصالة ا

 يؤد المكلف الصالة أضيفت السببية إلى الوقت كله.
 المثال الثاني:

 .(1)قرر الحنفية في أصولهم قاعدة )أن المشترك ال يعم(
المشرترك: هرو اللفرظ الرذي وضرع لمعنرى، ثرم وضرع لغيرره واحردًا أو أكثرر، 

 ......الباصرة، والجاسوس.كلفظ العين وضع للذهب، والعين 
القاعردة أن يسرتعمل فري عبرارة واحردة  ترنصفمثل هذا اللفظ ال يصح كمرا 

 إال في معنى واحد من معانيه؟
فرال يصررح أن تقرول: رأيررت عينررًا وتريرد أنررك رأيررت جاسوسرًا، وذهبررًا، وعينررًا 
نمرا أخرذها  باصرة، ولم يرد عن إمام مرن أئمرة المرذهب أنره صررح بهرذه القاعردة، وا 

لماء الحنفية من بعض الفروع الفقهية، كقولهم في الوصية: )لو أوصى شخص ع
أسرررفلون، ومرررات الموصررري قبرررل البيررران،  لمواليررره، وكررران للموصررري مررروال أعلرررون و

 هالموصرررى لررره، وهرررذ لجهالرررةبطلرررت الوصرررية، فرررإن هرررذا الررربطالن إنمرررا جررراء نتيجرررة 
) بكسررر الترراء (، تررأتى مررن ناحيررة أن لفررظ المرروالي مشررترك بررين المعتقررين  الجهالررة
موال أعلون، وبين المعتقين )بفتح التاء(، ويقال لهم موال أسفلون، ولم  مويقال له

يحمل على النوعين جميعًا في هذه المسألة، بل المراد منه أحدهما فقط وهو غير 

                                                 

(، أصرول الفقره اإلسرالمي: 35-34لفقه تاريخه ورجالره: د. شرعبان إسرماعيل ص)( أصول ا1)
 (.22-18د. زكي الدين شعبان، ص)
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معلوم، ففهم العلمراء مرن ذلرك )أن المشرترك ال يعرم( وجعلوهرا قاعردة مرن قواعردهم 
 .األصولية(

رأى بعررض علمرراء الحنفيررة أن القاعرردة بهررذا الشرركل ال تررتالئم مررع وعنرردما 
بعض الفروع الفقهية األخررى المقرررة فري المرذهب، كقرولهم فري مسرألة اليمرين )لرو 
قال واهلل ال أكلم موالك، وكان للمخاطرب مروال أعلرون وأسرفلون، فكلرم واحردًا مرنهم 

إال إذا كرران  ي ال يجرريءث بكررالم أي واحررد مررن المرروالن ررث (.  فررإن الحكررم بالحِ نِررح  
لفرررظ المررروالي مسرررتعماًل فررري هرررذه الصرررورة فررري معنييررره معرررًا، وهرررذا مخرررالف للقاعررردة 

 ىال إذا كران بعرد النفري فريعم، وال شرك أن لفرظ المرولإالمقررة ) المشترك ال يعرم ( 
جميعررًا فرري عبررارة  يرراهنفرري، فلهررذا صررح أن يررراد منرره معنفرري هررذا الفرررع واقررع بعررد ال

ذا أكثرر الحنفيرة مرن ذكرر الفرروع الفقهيرة فري كتربهم األصرولية، واحدة، من أجرل هر
ن كانوا يذكرونها على جهة التفريرع  ألنها في الحقيقة هي األصول لتلك القواعد وا 

 والبناء على القواعد األصولية.
 :(1)المدرسة الثالثةالمطلب الثالث: 

يرا المدرسرتين السرابقتين، وظفررت بمزا برينوهي عبرارة عرن طريقرة جمعرت 
المسررلكين، فعنيررت بتقريررر القواعررد األصررولية المجررردة الترري يسررندها الرردليل لتكررون 
مررروازين لالسرررتنباط، وحاكمرررة علرررى كرررل رأي واجتهررراد، مرررع االلتفررراف إلرررى الفرررروع 
الفقهيررررة المنقولررررة عررررن األئمررررة، وبيرررران األصررررول الترررري قامررررت عليهررررا تلررررك الفررررروع، 

دمررة لهررا، وقررد اتبررع هررذه الطريقررة وتطبيررق القواعررد عليهررا، وربطهررا بهررا، وجعلهررا خا
 ة، والحنابلة، والحنفية.يعلماء من مختلف المذاهب كالشافعية، والمالك

                                                 

(، أصرررول الفقررره 40-38( انظرررر: أصرررول الفقررره تاريخررره ورجالررره: د. شرررعبان إسرررماعيل، ص)1)
(، الوجيز في أصول الفقه: د. عبد الكريم زيدان، 20اإلسالمي: د. محمود الشافعي، ص)

 .(18ص)
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وكرران ذلررك فرري القرررن السررابع الهجررري، وأول مررن قررام بهررذه المهمررة العررالم 
فرري  رهرر694سررنة  ىالجليررل مظفررر الرردين أحمررد بررن علررى السرراعاتي الحنفرري المترروف

 جامع بين أصول البز دوي واألحكام (.كتابه المسمى ) بديع النظام ال
 أهم الكتب التي ألفت في هذا الفن:المطلب الرابع: 

 :(1)الكتب التي ألفت على طريقة الحنفية ) الفقهاء ( الفرع األول:
وهري أول ر( هر304رسالة األصول: لإلمام أبي الحسن الكرخي المتروفى سرنة ) -1

 رسالة وضعت في أصول الحنفية.
مرررام أبررري بكرررر الررررازي المعرررروف بالجصررراص المتررروفى سرررنة أصررول الفقررره: لإل  -2

 وقد أكثر فيه من التفصيل والتبويب. ر(،ه270)
المسرماة ، (رهر430) رسالة عبيد اهلل برن عمرر أبرو زيرد الدبوسري المتروفى سرنة  -3

"تأسيس النظر" وفيها إشارة موجزة إلى األصول التي اتفق فيهرا أئمرة المرذهب 
 فيها. الحنفي مع غيرهم، أو اختلفوا

 وجرررراء بعررررد هررررؤالء فخررررر اإلسررررالم علررررى بررررن محمررررد البررررزدوى المترررروفى سررررنة  -4
سرررمى "أصرررول البرررزدوى"، وعليررره شررررح نفررريس لعبرررد موألرررف كتابررره ال، (رهررر482)

 .(ره730العزيز بن أحمد البخاري المتوفى سنة )
فوضرع ، (رهر490ثم جاء أبرو بكرر محمرد برن أحمرد السرخسري المتروفى سرنة )  -5

 السرخسي"، وهو كتاب مفصل موسع.كتابه المسمى "أصول 
وجرراء مررن بعررد هررذه الكتررب مختصرررات ومطرروالت أخرررى، مثررل كترراب المنررار   -6

 للنسفي، وغير ذلك من الكتب.

                                                 

(، أصرررول الفقررره 36، 35( انظررر: أصرررول الفقررره تاريخررره ورجالررره: د. شرررعبان إسرررماعيل، ص)1)
(، الوجيز في أصرول الفقره: د. عبرد الكرريم زيردان، 19اإلسالمي: د. محمود الشافعي ص)

 (.18ص)
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 :(1)أهم الكتب التي ألفت على طريقة المتكلمينالفرع الثاني: 
ألفررت الكتررب الكثيرررة علررى طريقررة المتكلمررين لررذلك نشررير إلررى بعررض هررذه 

 :الكتب التي من أهمها
ن البصرري محمرد برن علرى الطيرب المتروفى يكتاب المعتمرد ألبري الحسر -1

 وهو أحد أئمة المعتزلة.، (ره436) سنة
كتاب البرهان إلمام الحرمين عبد الملرك برن يوسرف الجروينى المتروفى   -2

الكترررررب التررررري ألفرررررت علرررررى طريقرررررة  موهرررررو مرررررن أعظررررر، (رهررررر478) سرررررنة
 المتكلمين، وعليه شروح وهي: 

وسرماه ، (رهر536) ي المالكي المتوفى سرنةر اهلل الماز عبد  يشرح اإلمام أب -أ 
 طوط.خ"إيضاح المحصول من برهان األصول"، وهو م

كمرررا شررررحه الشرررريف أبرررو يحيرررى زكريرررا الحسرررني المغربررري وهرررو مخطررروط  -ب 
 أيضًا.

المستصفى: لحجة اإلسالم أبي حامد محمد بن محمد الغزالي المتوفى  -3
 (.ره505سنة )

اعررد واألركرران لهررذا العلررم عنررد العلمرراء، ثررم فكانررت هررذه الكتررب بمثابررة القو 
ك عالمان جليالن اطلعا على هذه الكتب فلخصها كل واحد منهما في لجاء بعد ذ

 .مستقلكتاب 
  أولهمررا: اإلمررام فخررر الرردين محمررد بررن عمررر بررن الحسررين الرررازى المترروفى سررنة

 في كتابه "المحصول" ،(ره606)

                                                 

(، أصرررول الفقررره 36، 35( انظررر: أصرررول الفقررره تاريخررره ورجالررره: د. شرررعبان إسرررماعيل، ص)1)
(، الوجيز في أصرول الفقره: د. عبرد الكرريم زيردان، 19الشافعي ص) اإلسالمي: د. محمود

 (.18ص)
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ى المترررروفى سرررررنة واإلمررررام سرررريف الرررردين علرررررى بررررن أبرررري محمرررررد ا مررررد
 (، في كتابه "اإلحكام في أصول األحكام".ره631)

لهرررذه الكترررب فقرررد قرررام العالمررران الجلررريالن تررراج  المختصرررراتثرررم توالرررت 
 الدين األرموى، وسراج الدين األرموى، باختصار المحصول.

فري كتراب سرماه ، (رهر656فقد اختصره تراج الردين األرمروى المتروفى سرنة ) -أ 
 "الحاصل".

     ج الررررردين محمرررررود برررررن أبررررري بكرررررر األرمررررروى المتررررروفى سرررررنةواختصرررررره سررررررا -ب 
 في كتاب سماه "التحصيل".، (ره682)

وكذلك اختصرر كتراب المحصرول، اإلمرام شرهاب الردين أبرو العبراس أحمرد  -ج
في كتاب سماه "تنقيح الفصرول فري ، (ره684بن إدريس القرافي المتوفى سنة )
  .اختصار المحصول في األصول

 مرام البيضراوي ناصرر الردين عبرد اهلل برن عمرر المتروفى سرنةوهكذا فعل اإل -د
(، حيرررث جمرررع زبررردة مرررا فررري هرررذه الكترررب فررري كتابررره المسرررمى "منهررراج رهررر685)

الوصول"، وهو كتاب نفيس اهتم به العلمراء ووضرعوا عليره الشرروح والحواشري 
 المتعددة.

ومن أعظم هذه الشروح، شرح اإلمام جمال الدين عبد الرحيم اإلسنوى، 
يه شرح لكستاذ الشيخ محمد بخيت المطيعى المسمى "سلم الوصول لشرح وعل

نهاية السول"، وشرح  خر اسمه تهذيب شرح اإلسنوى للدكتور شعبان محمد 
 إسماعيل.

  أمررررا كترررراب اإلحكررررام فرررري أصررررول األحكررررام ل مرررردى، فقررررد لخصرررره اإلمررررام
سررماه "المختصررر  هررر(646عثمرران بررن عمررر بررن الحاجررب المترروفى سررنة)

"، ثررم اختصررره فرري كترراب  خررر سررماه "مختصررر المنتهررى"، وعليرره الكبيررر
 شروح وحواشي عديدة منها:
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هرر( 747د اهلل برن مسرعود المتروفى سرنة)يرشرح القاضري صردر الشرريعة عب .أ 
 والمسمى "التوضيح شرح التنقيح".

هررر( المسررمى "شرررح 791شرررح اإلمررام سررعد الرردين التفتررازاني المترروفى سررنة) .ب 
 التلويح على التوضيح".

 هر(.816شية السيد الشريف الجرجاني المتوفى سنة)حا .ج 
 حاشية الشيخ حسن الهروي على حاشية الجرجاني. .د 

 :(1)الكتب التي ألفت على الطريقتينالفرع الثالث: 
على هذه الطريقة هو العالم الجليل مظفر الدين أحمد بن  ألفأول من 

"بديع النظام  ألف كتابه المسمى هر(694علي الساعاتي الحنفي المتوفى سنة )
 الجامع بين أصول البزدوى واألحكام".

د اهلل بن مسعود الحنفي المتوفى يصدر الشريعة عب منوالهونسج على 
وسمى كتابه "تنقيح األصول"، وقد شرحه في كتاب سماه  ،هر(747)  سنة

"التوضيح"، ووضعت على هذا الكتاب الحواشي والتقريرات، كحاشية السعد 
 والمعروفة باسم "التلويح على التوضيح".، هر(792) ى سنةالتفتازاني المتوف

وجاء من بعد هؤالء تاج الدين عبد الوهاب بن على السبكى الشافعي 
هر(، فألف كتابه المسمى "جمع الجوامع"، وقال في أوله: "أنه 771) المتوفى سنة

جمعه من زهاء مائة مصنف"، وقد وضعت عليه الشروح والحواشي المتعددة 
 منها:
 شرح العالمة شمس الدين محمد بن أحمد المحلي  -

 وعليه حاشيتان:

                                                 

(، أصرررول الفقررره 36، 35( انظررر: أصرررول الفقررره تاريخررره ورجالررره: د. شرررعبان إسرررماعيل، ص)1)
(، الوجيز في أصرول الفقره: د. عبرد الكرريم زيردان، 19اإلسالمي: د. محمود الشافعي ص)

 (.18ص)
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أحدهما للعالمة البناني وبهامشها تقرير شيخ اإلسالم عبد الرحمن 
الشربيني والثانية حاشية الشيخ العطار، وبهامشها تقريران أحدهما للشيخ عبد 

 الرحمن الشربيني، والثاني للشيخ محمد علي بن حسين المالكي.
 الحنفي،محمد بن عبد الواحد الشهير بابن الهمام  اإلمامعل وكذلك ف

فقد ألف كتابه المسمى بر "التحرير الجامع بين ، هر(861) المتوفى سنة
اصطالحي الحنفية والشافعية" وقد شرحه تلميذه محمد بن محمد أمير الحاج 

 اً شرح هر( بشرح سماه "التقرير والتحبير"، كما أن عليه878الحلبي المتوفى سنة )
 خر يسمى "تيسير التحرير" للعالمة محمد أمين المعروف "بأمير باد شاه" 

 المذهب. الحنفي

 
 


