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ل عىل عبده الكتاب ومل جيعل له عوجاا  ونياف ه اه عا عاه لتكاوي  ا  ا  احلمد هلل الذي نز   

للناس إىل ما هت  أ نيه صالح معاشهم ومعا  م حتى أصبحت  ستور احل اة ورساجا و اجا  صالواهه 

لوقات س دنا حممد نيدر الدجى  وعىل آلاه وأصاحانيه وما  وسالمه  ا مف متالزمف عىل أسعد املخ

 هبعهم نيإحساي إىل  وم س كوي معاجا.

 أما نيعد :

هإي الفقه اإلسالمي نيام ه ه م  األحكام املتعل ق  نيأهعال املكل فف قد عربت عنا نيقاووي وو لا   

: أ ني   الد   ( إىل وقد وجد منذ أي وجد الكتاب والسن  وما زال مه منا عىل اخلطاب الد ني ) أو قل

 يف  ذه الدن ا. ور املسلمف يف هعاملهم مع احل اة ومنا  ذا  ألنه قد أصبح  ست

. معوه  األحكام الرشع   العمل   املكتسب  م  أ لتها التفص ل   -كام عوهه األقدموي–هالفقه  

املسالمف و متااز وجيوي عىل لساي املتأخو   أي الفقه  طلق عىل األحكام ذاهه. و او  اوهبب نيواقاع 

 نيقوة البناء ورسوخ األركاي وهعد  اآلهاق وسع  املصا ر واألحكام.

وذلك ألي الفقه اإلسالمي حص ل  األحكام التكل ف   التي خاوب اهلل هبا عبا ه عا  وو اق  

القوآي أوال والسن  النبو   ثان ا وأنه عز وجل أمو م أي حيتكموا إل ه يف سا و قضاا ا م ومعاامالهتم 

ع امل  .(1)ختلف  واملتنو 

واألحكام التي ععها اهلل لعبا ه هأيت عىل نوعف؛ ما أنيومت  ال لاه نيانق قطعاي ال حيتمال  

وال خيضع للوأي واالجتها   وما أنيومت  ال له عىل خالف ذلك خيضع للوأي واالجتهاا .  اخلالف

أنظاار البرشا   وإي كاانوا  هكل األحكام  نبني عىل مصالح العبا  واملصالح احلق ق   قد اختلف ه ها

 متفقف عىل اعتبار ا غا   رغبوا يف حتق قها.
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غري أي عقل اإلنساي وأ وا هم كانا  تساانيقاي نيال  متزجااي يف هعو اف املصاالح و ابطها  

 .(2)والدعوة إل ها وكذالك يف التعو ف نياملفاسد والتحذ و منها

اهلل نيو ع الرشا ع أو األحكام املبن   وملا كانت الظووف كذالك هاحلاج  ماس  إىل أي  تدارك  

اإلساالم   مساتمدة ما   لرشاا ع لوسل املؤ اد   نياالوحي. هكاناتعىل املصالح احلق ق   نيإرسال ا

ّ ال  الوحي الونياين حتى ال شك يف أي الفقه اإلسالمي نيام ه ه م  األحكام املتعلق  نيأهعال املكل فاف  م

–( J. Schat) وسااخت( Ignaz Goldziher)لادزروهلك الرشا ع وأنه ل س كاام  قاول كال ما  غو
 يف أي الفقه م  و ع أو إنيداع عقول اإلنساي. -كالمها م  مسترشقي الغوب

هإذا ق ل: إي كاي الفقه ثمّل الرشا ع اإلهل   هلامذا  وجد االختالف نيف الفقهاء؟ ألا س  اذا  

 االختالف  نقق قدر الرش ع  وجيعل اال طواب يف أحكامها؟

 جاني   ذا السؤال ال نيد لنا م  أي نذكو أوال أسباب االختالف نيف الفقهاء.وقبل إ

 

 أسباب اختالف الفقهاء

كام ذكو ا ش خنا األستاذ الدوكتور أمحد احلجاي الكاو ي   –وأسباب االختالف نيف الفقهاء  

 :(3)هوجع إىل النقاط التال   -

اين  هإي اللغ  العوني ا   وي شاك  اي اختالف أسال ب اللغ  العوني   و الل  ألفاظها عىل املع .1

 –شأهنا شأي سا و لغاات العاامل  –أوسع لغات العامل يف املفو ات وأ قها يف التعبري  ولكنها مع ذلك 

هتعد  ه ها وختتلف معاين األلفاا  غوانيا  واشاااكا كاام هاااوح نياف احلق قا  واملجااز  والعماوم 

لفا  عاىل لغ  وأصول الفقه م  واوف  اللا  اإىل غري ذلك مما  و معووف يف كتب الل وصواخلص

عد  واالختالف ال نيد م  أي هتعد  األههام وختتلف االساتنباوات  هتختلاف تاملعنى  وح ال  ذا ال

                                 
 .17نفس املرجع السابق، ص:  - 2
 .38-34حبوث يف علم أصول الفقه، لألستاذ الدوكتور أمحد احلجي الكردي، ص:  - 3
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  هقاد  (4) واملطلقات  انيصا  نيأنفساه  ثالثا  قاووء نيذلك األحكام  م  ذلك مّال قوله هعاىل: 

إذ  و يف اللغ  اسام للحا و والطهاو معاا. هاذ ب  اختلف الفقهاء يف  ذه اآل   عىل معنى )القوء(

  ومنااط (5)احلنف   إىل أي املوا  نيه يف  ذه اآل   احل و  وستدلوا عىل ذلك نيأ ل  وقاوا   كّارية أ ضاا

اختالههم األصيل يف  ذه املسأل  إنام  و الو اع اللغاوي لكلما  قاوء  وإهناا مبااك  نياف الطهاو 

 واحل و معا عىل التساوي.

أ ضا اختالههم يف حكم ملس  د الوجل املوأة م  غري حا ال  ال  انقو الو اوء أم وم  ذلك 

ال؟ هذ ب الباهع   إىل أنه  نقو الو وء نيخالف احلنف  . ومناط اختالههم  و معنى اللمس الذي 

أو المستم النساء هلم جتدوا مااء هت مماوا صاع دا و باا هامساحوا نيوجاو كم  ور  يف قوله هعاىل: 

ا غفورا وأ د كم إي  . هقد ذ ب الباهع   إىل أي املوا  نيذلك  و حق ق  اللمس لغا    (6)اهلل كاي عفو 

و و حاصل نيمجو  اهصال نيرشة الوجل نيبرشة املوأة  ألي أصل الو اعي اللغاوي هلاذا اللفا   او 

  ذلك  وال  عدل ع   ذا األصل إال نيدل ل  وال  ل ل  نا  قتيض العدول. وذ ب احلنف   إىل أي املوا

نياللمس  نا ل س  و حق قته اللغو   نيل املوا  نيه املباعة الفاحب  و ي متاس الفوجف ماع االنتباار 

وذلك نيدالل  وقوا   كّرية مفصل  يف كتب املذ ب كاه   يف نظو م لنقال  اذا اللفا  ما  الو اع 

 اللغوي إىل و ع ععي خاص نيه  همّار اخلالف  و احتامل اللغ  هلذا وذلك.

 م  يف صح  الووا   يف احلد ث. هالسن  املطهوة  ي املصدر الّاين هلاذه الرشا ع  اختالف األ .2

. والسن  ور ت إل نا منقول  يف صدور الوجاال و اؤالء الوجاال نيرشا  صادقوي نيعد القوآي الكو م

                                 
 .2/228البقرة :  - 4
استدل احلنفية  بقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لفاطمة بنت أيب حبيش: " دعي الصالة أايم أقرائك " )أخرجه الدار  - 5

ين(، واملراد أايم حيضك ألن الصالة حترم يف احليض. واستدلوا أيضا بقوله عليه الصالة والسالم : " ال توطأ حامل حىت قط
تضع وال حائل حىت تستربئ حبيضة " أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابالسترباء ابحليضة، وقد أمجع العلماء على أن 

، فكذا العدة ينبغي أن تكون ابحليض ألن الغرض واحد وهو برائة الرحم. ) انظر االسترباء يف شراء اجلواري يكون ابحليض
 (  1/329روائع البيان يف تفسري آايت األحكام : 

 .4/43النساء :  - 6
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و كذنيوي كام أهنم حيفظوي و نسوي وال  مك  رهعهم هوق  ذه املوهبا  كاام أي العلاامء الاذ   اقتفاوا 

 رسوا ح اهتم وسلوكهم رجال أ ضا  ختتلف أنظار م يف الواوي  همنهم ما   اواه موثوقاا أثو م و

نيه ومنهم م   واه غري ذلك  ولذلك كاي وب ع ا أي خيتلف الفقهاء يف االحتجاا  نيابعو األحا  اث 

آخاو لوثوقاه نياه أكّاو   وي األخوى  ووب عي أ ضا أي  ذ ب إمام إىل هوج ح روا   راو عىل روا ا  

 هق ه آخو لاج ح خمالف هلذا الاج ح اعتام ا منه عىل وثوقه نيالواوي اآلخو.  و ذ ب

و ااذا االخااتالف أ  ى نيطب عاا  احلااال إىل االخااتالف يف كّااري ماا  األحكااام الفوع اا  هبعااا 

لالختالف يف مدى الوثوق نيالواوي كام أي اختالف الفقهاء ه ام ني نهم عىل ووق هوج ح الووا ات إذا 

يف  أخذ م نيبعو أنواع احلد ث أو اعتذار م عنه كاي له أثاو كباري يف اخاتالههم ما هعار ت ومدى

األحكام الفوع    م  ذلك مّال احلد ث املوسل  أخذ نيه احلنف ا  و فضالونه عاىل احلاد ث املتصال 

أح انا  خالها للباهع   الذ    وهضوي االحتجا  نياملوسل مطلقا إال مواس ل سع د اني  املس ب التي 

 بعها أهنا كلها متصل .ثبت نيتت

كام أي اختالف الفقهاء يف األخذ نيقول الصحايب وعمله وعدم األخذ هبام كاي له أثاو كباري يف 

االختالف  هاحلنف   ال جي زوي اخلوو  عىل قول الصحاني  إىل قول غري م و عتربوي قاول الصاحايب 

 حج . أما الباهع   ه ج زوي اخلوو  عىل قوهلم يف كّري م  املوا ع.

والقواعد األصول    ما  ذلاك  اختالف الفقهاء ه ام ني نهم عىل قوة االحتجا  نيبعو املبا ئ .3

  هإذا  خلاه التخصا ق نازل اىل مّال أي احلنف    ذ بوي إىل أي العام قطعي الدالل  قبل التخص ق

وي موهب  الظن  . أما الباهع   ه عتربوي العام ظن ا قبل التخصا ق ونيعاده  وعاىل ذلاك هاإهنم جي از

 ختص ق العام نيالدل ل الظني  وي احلنف   الذ   مل جي زوا ختص صه للموة األوىل إال نيدل ل قطعي. 

وم  ذلك أ ضا اختالههم يف محل املطلق عىل املق د  هقد هوسع الباهع   يف محل املطلاق عاىل 

 كفاارة القتال نياذلك  املق د هق دوا نيذلك الوقب  الوار ة يف كفارة األ امي نياملؤمن  جو ا عىل هق  د ا يف

 خالها للحنف   الذ   ال  ق دوهنا نيذلك.

ومنه أ ضا اختالههم عىل جواز نسخ القاوآي الكاو م نيالسان  الرشا ف . هقاد أجاازه احلنف ا  
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 واجلمهور  ومنعه الباهع   ومّل  ذا كّري  عوف يف كتب األصول.

ههم يف كّاري ما  اختالف ني ئات الفقهاء وعصور م  هقاد كااي لاذلك أثاو كباري يف اخاتال .4

ه ها  وم  ذلك ماا حاد   والب ئ  جد دة ختالف الب ئ  التي كان وااألحكام إىل أقوال أخوى إذا هعو 

لإلمام الباهعي نيعد مغا رهه نيغدا  إىل مرص  هقد عدل ع  كّري م  آرا ه املا    التاي اساتقو عل هاا 

عدول اإلماام أيب حن فا   له  ومنه تى عد ذلك مذ با جد دا  وقد كّو  ذا العدول حمذ به يف نيغدا 

خمالفا  الصااحبف أيب  مناه. وع  كّري م  اآلراء الفقه   نت ج  احتكاكه نيالناس ومعوهتاه نياأحواهلم

 وسف وحممد أليب حن ف  يف كّري م  املسا ل الفقه   خمالف  قا م  عىل أساس هغري الزماي حتاى إهناام 

ام يف عرصمها لوجع ع  قولاه إىل قاوهلام  ما  ذلاك ماّال نصا يف كّري منها عىل أي اإلمام لو كاي معه

وف الدار كااف إلساقاط خ اار الوؤ ا  مام إىل أي رؤ   املباي لظا و غخ ار الوؤ    هقد ذ ب اإل

الّانيت له ه ها  وذ ب الصاحباي إىل أي خ ار الوؤ   ال  سقب نيتلك الوؤ   الظا وة  ومناط اختالف 

إلمام هسري عىل نسق واحد هقو با  هكانت رؤ ا  الغاوف ما  الظاا و ني نهم أي الدور كانت يف عهد ا

وي يف نا ال  غالبا عىل معوه  ما يف  اخلها  ولك  األماو هغاري يف عهاد الصااحبف ونيادأ النااس  تفن

التنس ق هكاي ذلك مناوا لسقوط خ ار الوؤ  . هلام كااي العلام نياام يف  اخال الادار متاوهوا نيالوؤ ا  

يب حن ف  سقب هبا خ ار الوؤ   عنده  وملا مل  عد كاذلك يف زمااي الصااحبف أهت اا الظا و   يف زماي أ

  نيعدم سقووه هبا.

وم  ذلك أ ضا اختالف الفقهاء يف الرشوط املعتربة يف الكفاءة يف الازوا . هقاد ذ اب أنياو 

اء. حن ف  إىل أي الكفاءة معتربة يف مخس صفات  ي: احلو ا  والنساب واملاال والاد   وإساالم اآلنيا

وذ ب حممد إىل أي الكفاءة يف الد   والتقاوى ل سات عواا  وذ اب أنياو  وساف إىل أي الكفااءة 

ذ ب البااهع   إىل أي الكفااءة معتاربة يف مخاس معتربة يف كل هلك الصفات و ضاف إل ها احلوه . و

حيال صفات  ي : السالم  م  الع وب واحلو   والنسب والعف  و ي التد   والصالح والبعد عام ال 

واحلوه . وذ ب احلنانيل  إىل أي الصافات املعتاربة يف الكفااءة مخاس  اي الاد   والنساب واحلو ا  

والصناع  وال سار  ويف روا   اثنتاي هقب مها الد   والنسب ال غاري. أماا املالك ا  هلام  عتاربوا ما  



إلى علم أصول الفقه  مدخل    
 

6 

 

 الكفاءة إال الد   والسالم  م  الع وب واحلو   يف قول.

ىل اختالف العصور والب ئات التي عاشوا ه هاا و او عالما  و ذا االختالف راجع إ  

أ قانيل   هغري األحكام نيتغاري األزمااي. وأخذ ا نيمبد صح ح  عىل موون  نصوص الترش ع اإلسالمي

ولك  ل س معنى  ذا التحلل م  كل النصاوص الرشاع   وهقاا هلاذه القاعادة  هاإي هلاذه القاعادة 

زول إىل مستوى العبث والتالعب نياألحكام  وقد نق الفقهااء  وانيب كّرية هوهو  هلا احلام   م  الن

 عىل  ذه القواعد نيدق  نيالغ  وأحاوو ا نيس ا  من ع م  الق و  والرشوط.

أوجزهتاا مماا قالاه أساتاذنا البا خ  هلك  ي أ م أساال ب االخاتالف نياف الفقهااء  

ب هوق  انتبااه الدارساف الدوكتور أمحد احلجي الكو ي يف أرنيع نقاط  عسى أي هكوي هلك األسال 

   لصاقوي صاف   عوا الاو  عاىل أعاداء اإلساالم الاذ يف وب ع  االختالف نيف الفقهاء حتى  ساتط

 اال طواب والتخلخل يف الفقه اإلسالمي.

ثم إلجاني  السؤال السانيق  مك  أي نج به م  خالل  راس  وب ع  أسباب االختالف   

 :(7)و ي كام  يل

  اللغ  العوني   وأسال بها  وووق  الل  اللف  ه ها عىل املعناى  و اذا أسباب هوجع إىل وب ع -1

ماال  خل للفقهاء الذ   أقاموا رصح هقه  ذه الرش ع  ه ه أنيدًا   إذ إي اللغا  العوني ا  نفساها حتتاوي 

 ذه اخلالهات الفقه   وحتتملها   هاي يف اللغ  العام واخلاص  واملطلق واملق اد  واملجمال واملبااك 

تبانيه  وه ها احلق ق  واملجاز وغري ذلك  ولكل قسم ونوع م   ذه األنواع و ذه األسال ب  الل  وامل

خاص  عىل املعنى املوا  م  لفظه  هبعضها هعترب  اللته عىل معناه قطع   ال مّار ه ها للخالهات  و و 

نيمعناى أناه حيتمال ما اهفقت األنظار الفقه   ه ه م  غري خالف  ونيعضها ظني الدالل  عاىل معنااه  

املعنى املتبا ر منه وحيتمل معاي أخوى إىل جانب  ذا املعنى  وقد هكوي  ذه املعاين متسااو   يف قاوة 

 الل  اللف  ه ها عىل املعنى أو هفاوهه  ووبعي أمام  ذه االحتامالت كلها أي ختتلف األنظاار الفقه ا  

يف نيذل اجلهد كامال يف ههام  اذه النصاوص  وهتعد  األههام البرش    و كف نا  ل ال عىل صدق ن تهم
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أهنم اهفقوا ه ام  عترب قطعي الدالل  ومل خيتلفوا ه ه   ههذه أصول العقا د وأصول العبا ات هّبت عا  

وو ق القطع هلم خيتلف ه ها أحد م  الفقهاء  م  ذلك هو    الصالة والزكاة واحلج    وم  ذلاك 

ورسله   وغري ذلك م  األحكام الكّارية التاي ثبتات نيطاوق  أ ضًا صفات اهلل هعاىل ومال كته وكتبه

ار االختالف وال  خل للفقهاء ه ه  وال ع ب ّمو كذلك هاللغ  العوني    نا  ي مقاوع   وإذا كاي األ

ه هم إذا ما اختلفوا يف نيعو األحكام هبعًا لذلك   نيل الع ب ه هم لو مل خيتلفاوا  وال ع اب يف اللغا  

ارًا هلذا االختالف أ ضًا   ألي شأهنا يف ذلاك شاأي لغاات العاامل كلاه  هااي  اذا العوني   إي كانت مّ

التعد  يف قوة  الل  اللف  عىل املعنى موجو  يف كل لغات العامل  وي استّناء   اذا إذا مل هكا  اللغا  

العوني   أ ق هلك اللغات كلها وأصادقها يف التعباري والداللا   نيال  او الصاح ح نيباها ة الكتااب 

 انب أنفسهم وصدق م  قال: )والفضل ما شهدت نيه األعداء(. األج

أسباب هوجع إىل وب ع  النفس البرش  : م  ذلك مّال اخاتالههم عاىل قباول روا ا  نيعاو  -2

 فاو   الوواة أو عدم قبوهلم  هإي ذلك أمو ال  خل للنزعات البخص   ه ه أنيدًا   نيل  و أمو واقعي

ع  وو اق الوجاال  ووبعاي  لها رو ت لنا مباهه  ع  النبي كلها أو ج نفسه  هإي السن  الرش ف 

أي ختتلف األنظار يف هوث قهم عدال  وجوحا ونس انًا وحفظًا وغري ذلك م  ووق اجلاوح والتعاد ل  

ه كوي الواوي الفالين ثق  عند هالي قل ل الّق  يف نظو غريه  هإي النفس البرش    اذا م زاهناا وذلاك 

ي  بذل اجلهد كااماًل يف الوصاول إىل احلاق يف التجاو ح والتعاد ل أق ه  و جل واقتها  وحسب الف

خملصًا هلل قصده  وإننا م  هقيص هار خ  ؤالء العلامء نستدل عىل صدقهم وحس  ن تهم يف التجاو ح 

 والتعد ل   و ذه كتب التار خ خري شا د عىل ذلك. 

حدو  ما هطوت عل اه الانفس البرشا     وم  ذلك أ ضًا اختالف أههامهم وهغا و نظواهتم لألمور يف

هإي اهلل هعاىل خلق  ذه النفاوس ما  جانس واحاد  او الاااب  ولكناه ها ال ني انهام يف العقاول 

واألههام  و ذا أمو ال  نكوه أحد  وإي كاي هلذا التفاوت يف األههام حدو  جيب أي  قف عناد ا هاال 

ملاه الانفس اإلنساان   أو هسا غه  هالنااس يف  تعدا ا إىل غري ا وإال اعترب شذوذًا وخووجاا عاام حتت

احلدو  العام  التي هس غها وحتتملها  ذه النفس خيتلفوي  وال جيوز أي  عترب اختالههم  ذا مطعناا يف 
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إنسان تهم أو أ اة للن ل م  مدى الوثوق هبم   ألنه هطوة اهلل التي هطو الناس عل ها  قال هعاىل: )َأُ ام  

ََت رَ  ِسُموَي َرمح  ٍو َ َرَجااٍت َ ق  َق نَيع  َضُهم  َهو  نَا نَيع  َ ا َوَرَهع  ن  ََ اِة الدُّ نَا نَي  نَُهم  َمِع َبَتُهم  يِف احل  ُ  َقَسم  نيَِّك َنح 

ُضهُ  َ لَِ تَِّخَذ نَيع  ًا َوَرمح  ِو   ضًا ُسخ  (  أي إي سان  الكاوي 32َرنيَِّك َخاري   مِمَّاا جَي َمُعاوَي( )الزخاوف:  ُ م  نَيع 

ف وهفو ه  ولو رجعنا إىل ما هغا وت ه ه أههام الفقهاء ملا وجدنا ه هاا خووجاًا هتطلب  ذا االختال

 ع  احلد الذي هقيض نيه وهفو ه الطب ع  اإلنسان  . 

ولذلك  وملا كانت هلك  ي حدو  النفس اإلنسان   وواقاهتا وال  مك  أي هوقى إىل ماا  او 

  الطواز األول يف صدقهم وإخالصهم للحق أعىل منه  هإنه  كفي الفقهاء هخوا أهنم نامذ  إنسان   م

 وقوة ههمهم وعلو مداركهم و ق  نظوهتم   والتار خ شا د حق عىل كل ذلك. 

موون  نيعو األحكام  نيح ث هكوي قانيل  للتغري نيتغري العصور واألزماي   أسباب هوجع إىل -4

  هاام  عتارب ألي الرشا ع إنام وجدت حلام   مصالح البرش    و ذه املصاالح ال نياد متطاورة ومتغارية

مصلح  يف زم  قد ال  عد كذلك يف زم  آخو   وما  عترب حسنا يف أم  قد  عترب سا ئًا يف أما  أخاوى  

إىل  وم  و  اهلل األر  وما   وملا كانت الرش ع  اإلسالم   ع ع  البرش   م   وم أرسل اهلل هبا 

هكوي نصوصها مونا  حتتمال  اذا  عل ها  كاي النيد هلا ا لتتضم  وهؤم  مصالح البرش  ا اًم ا م  أي

التطور وهواكبه   ولك  ل س معنى  ذا أي عل ها أي هواكب كل حتول وهواهق كل هغاري   هقاد  كاوي 

التغري إىل أ نى  وقد  كوي التغري يف غري اخلب الذي رسمته  ذه الرش ع  مما  أنيااه اهلل هعااىل  ولاذلك 

 ا  وحمتمل  ولكا  للمصاالح التاي رهلل اهلل كانت  ذه النصوص مون  يف حدو  ال  مك  أي هتعدا

عنها  ثم إي  نالك م  املصالح ما  عترب ثانيتًا غري قانيل للتغاري  أو أي الرشا ع  اإلساالم   ال هاو  

نيتغريه   و ذا  و األ م م  أحكام الرش ع   م  ذلك مّاًل الكبا و والفوا و  هإهنا أحكاام ال هقبال 

قاوع  وا اح  ال حتتمال التباد ل والتغاري يف  اذه األحكاام  التغري  ولذلك كانت النصوص ه ها 

كحوم  الزنى والرسق   هإهنام م  الكبا و التي ستبقى وجيب أي هبقى كذلك يف كال العصاور   وما  

ذلك هو    الصالة والزكاة واحلاج والصاوم وغري اا  هإهناا ما  الفاوا و التاي ال هقبال التغ اري 

  أما األمور التي حتتمل ذلك التغري نيتغري الزماي واملكاي  هإنام  ي والتبد ل  وال جيوز أي هقبله نيحال
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هلك األحكام التي نين ت عىل العوف أو استندت يف حتد د ا وهق  اد ا إىل العاوف  هإهناا  اي التاي 

هتبدل نيتبدل الزماي  وم  ذلك كّري م  األحكام املدن ا  واملال ا   كالرشاوط العقد ا   والكفااءة يف 

ذلك مما  و مبف يف كتب الفقه وأصوله   ووب عي أمام  ذا االحتامل لتطاور األحكاام  الزوا   وغري

الذي هتطلبه وب ع  خلو   ذه الرش ع  أي ختتلف أههاام الفقهااء وأنظاار م هبعاًا الخاتالف ني ئااهتم 

 وأزماهنم كام هقدم. 

 :(8)  السؤال السانيق نيالنقاط التال  هم   راس  هلك الطب ع  نستط ع عىل إجاني 

 ي  ذه اخلالهات ل ست شخص   حتى هكوي مطعنًا م  املطاع  كام هقدم. أا 1

ي نيعو  ذه اخلالهات كاي نت ج  هلب   الرش ع  لاداعي التطاور االجتامعاي وهاأمف احلاق أا 2

لكل البرش  ول س مظهاوًا ما  مظاا و التخلخال  ألي  اذه اخلالهاات قا ما  عاىل أساس قو ما  

اي كذلك ال  كوي ختلخاًل نيطب ع  احلال  نيل  و نيحق ثووة هرش ع   هعاو مو وع   كام هقدم  وما ك

عل ها األم  اإلسالم   نيالنواجز  وهعد ا كنزًا هبا ي نيه األمم كلهاا  ال سا ام أي  اذه اخلالهاات إناام 

كانت يف هووع الرش ع  ال يف أصوهلا  ألي األصاول العاما  التعبد ا  منهاا واالعتقا  ا  والترشا ع   

يف كل املذا ب اإلسالم   املعتمدة  وال خالف ه هاا يف ءء  وماا هلاك االختالهاات إال يف واحدة 

م داي التطب ق والتفو ع عىل  ذه األصول   مما سهل عىل األم  التمسك نيد نها والعمل نيمنهاا  رهباا 

ال التاي سبحانه  إذ أنياح أي هسلك أي الطوق التي استنبطها األ م  املجتهدوي  وأي هأخذ نيأي األقو

قالو ا ال حو  عل هم أي  دعوا قول هالي إىل قول هالي  ما  ام كل منهام  سري يف اجتها ه عىل مانهج 

أنه قال: )أصحايب كالنجوم نيأرم اقتد تم ا تاد تم(   وا ح وأسس مرشوع   هقد ثبت ع  النبي 

وي  ألنه لاو كااي ال خيتلف قوله: )ما أحب أي أصحاب حممد  كام روي ع  عمو ني  عبد العز ز 

قوال واحدا لكاي الناس يف   ق  وإهنم أ م   قتدى هبم  هلو أخذ رجل نيقول أحاد م لكااي سان ( 

وقد علق اإلمام الباوبي عىل  ذا القول نيقوله: )ومعناى  اذا أهنام هتحاوا للنااس نيااب االجتهاا  

هلل عاىل األما  نيوجاو  وجواز االختالف ه ه   ألهنم لو مل  فتحوه لكاي املجتهدوي يف   ق   هوسع ا
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اخلالف الفووعي ه هم  هكاي هتح نياب للدخول يف  ذه الومح (  كاام أي األساتاذ البا خ حمماد أنياا 

ز وة  علق عىل قول الباوبي  ذا نيقوله: )ولقد كاي اختالف الصحاني  يف الفووع را ده اإلخاالص  

ع  الصاواب ما  أي ناح ا   لذا مل  ك  ني نهم هنازع يف الفقه وال هعصب   نيل ولب للحق ق  ونيحث

أخذ  وم  أي جه  استباي  وأي ذلك االختالف كاي ه ه شحذ لألذ اي واساتخوا  لألحكاام ما  

  ونحا  ال ناوى اخلاالف يف الفاووع إال وي ععي عاام وإي مل  كا  مساطوراالقوآي واستنباط قان

ث عاىل البحاث نيعقاوهلم ثموات نا ج  ملا نيّه القوآي الكو م والسن  النبو   يف نفوس الناس م  احل

 ومستظلف نيأحكام القوآي(.  وهدنيري شؤوهنم نيالبورى ومبا ل  الوأي  مستض ئف نيسن  النبي 

 يف األصايل حكمه ومعوه  احلق إىل الوصول عل نا حيتم مل – وكوما منه هضال –ي اهلل هعاىل أ -3

حو  كبري عل نا  واحلاو  موهاوع  وه ه  واقتنا  هوق  ذا ألي  لنا  ععها التي املسا ل م  مسأل  كل

يف الرش ع  اإلسالم   نينصوص هرش ع   كّارية   ولكا  املفاوو  عل ناا  او نياذل اجلهاد الكامال 

للوصول إىل احلق  ولذلك ور ت النصوص كلها هدل عىل أي املجتهد إذا أصااب كااي لاه أجاواي  

اهلل األصايل  ألي احلاق ال  وإذا أخطأ كاي له أجوا واحدا  ووبعي أي املجتهد املخطئ مل  صب حكام

 تعد  كام  ذ ب إىل ذلك مجهور الفقهاء  وإذا كاي األمو كذلك لزم أي  كوي املص ب م  املجتهاد   

واحدا  والباقوي الذ   خيالفونه خمطئف  ولك   ذا اخلطأ موهوع يف الرش ع   وأي ماا هوصالوا إل اه 

لك رضورة أننا مل نستط ع أي نجازم نيااحلق م  أحكام جا ز هقل ده والعمل نيه رخص  م  البارع  وذ

الذي قىض نيه اهلل هعاىل يف سانيق علمه وإرا هه  ونيذلك  كوي ذلك االختالف مأذونا نيه ما  الباارع 

ومو  ا عنه منه  وال جيوز نيحال أي  عد مظهوا م  مظا و التخلخل   نيل  و نيحق مظهو م  مظاا و 

ة التاي هقو اا السالط  اإلهل ا  وهباركهاا  هتجعال الواقع   واالعااف نيالقدرات البرشا   املحادو 

للمخطئ م  املجتهد   أجوا رغم خطئه وعدم قدرهه عىل الوصول إىل احلاق  هحسابه يف ذلاك أناه 

نيذل جهده الذي م َّ اهلل هعاىل نيه عل ه كامال  وال  مك  أي  قال: إي معنى ذلك أي كل إنساي جا ال 

هدي وأنا مأجور عل اه ه اأيت ما  األحكاام نياام مل هقاوه  عمل رأ ه يف ههم النصوص ثم  قول  ذا ج

ع ع  وال عقل  إذ اجلواب عىل ذلك وا ح ونيفِّ ال لبس ه ه   و و أي اهلل أمونا نيبذل اجلهد كاامال  
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وأ ار الّواب والعقاب عل ه  وال  عد اجلهد مباذوال كاامال إال إذا حصال اإلنسااي اآللا  التاي هباا 

نصوص  واآلل   ذه  ي ما  سم ه الفقهاء واألصول وي نيملك  االجتها   ستط ع ههم األحكام م  ال

وعووه  هام مل حيصل اإلنساي  ذه اآلل  ههو مقرصا ومل  باذل اجلهاد  ونياذلك ال  ادخل يف زماوة 

 املأجور  . 

ي االختالف يف ههم النصوص الترشا ع   ال نياد مناه نظاوا لطب عا  هلاك النصاوص وماا أ -4

موون  هقتض ها وب ع  الترش ع   هإنه إي كاي م  األهضل أي هكاوي األحكاام هتضمنه م  احتامالت و

التفص ل   والقواعد اجلز    وا ح  وحمد ة املعنى نيصورة ال هقبال االخاتالف يف ههمهاا  هإناه ما  

 حدو  يف معاي لعدة حمتمل  مون  هكوي أي الدستور   الترش ع   النصوص يف – شك  وي –األهضل 

اج  والرضورة   ل مك  أي هصاغ منها هلك املوا  اجلز    وهلك األحكام الفوع   عاىل احل نيه هقيض ما

وهق احلاج  املتغرية م  زم  إىل زم  وم  ني ئ  إىل ني ئ   ولو كانت هلاك النصاوص حماد ة نيح اث ال 

هقبل االختالف وال حتتمله  لكاي الناس يف عرسا شاد د ويف  ا ق  وملاا أمكا  اخللاو  ملّال  اذه 

 د واألسس. القواع

فقهاء يف نيعو األحكام الرشع   ال هم   ذه النقاط نستط ع القول إي االختالف نيف ال 

 نقق ش ئا م  مكان  الرش ع  وقدر ا  نيل إنام  و معلم م  معامل خلو   ذه الرش ع  وصالح تها 

وون  التي   ألي  ذه امللكل زماي ومكاي  ول س ع با ه ها مطلقا  نيل الع ب ه ها أي ال هكوي كذلك

هتمتع هبا نصوص الترش ع اإلسالمي التي  ي السبب األول الختالف الفقهاء رضورة حتم   لكل 

 عا واحلق وال رس نيف الناس مج  ؤم   العدال هرش ع أر د له أي  دوم و ع ش يف كل عرص ومرص  

 عىل أسس مو وع   نيع دة النزوات والبهوات.

يف نيحاث علام أصاول الفقاه كمادخل  ألي الفقاه   ذا ما ذكوهه كمقدما  قبال الرشاوع يف 

 لم أصول الفقه  وأي علم أصول الفقه نظو ات عام  له نساتط ع هبااعاإلسالمي وجو ه متقدم عىل 
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التعوف عىل مبا  ه الكل   وأسسه العام  الرشع   والعقل   لناتمك  ما  النفااذ إىل أغاوار األحكاام 

 .(9)الفقه   والتفص الت املتبعب 

 

 ئ علم أصول الفقهمباد

وملا كاي أصول الفقه هنا مستقال ه جدر نينا أي نذكو مبا  ه العرشة التي  نبغي لقاصد كل ه   

 أي  عوهها لتصور ذلك الف  قبل الرشوع ه ه. وقد مجعها نيعضهم نيقوله :

 احلد واملو وع ثم الّموة    إي مبا ى كل ه  عرشة

   حكم البارعواالسم االستمدا   ونسب  وهضله والوا ع

 هم   رى اجلم ع حاز الرشها  مسا ل والبعو نيالبعو اكتفى

 

 تعريف  )حد( علم أصول الفقه -1

إي أصول الفقه لدى علامء األصول له هعو فاي  األول م  ح ث إنه هوك ب إ ايف  والّاين 

 م  ح ث إنه لقب عىل ه  أو علم قا م نيذاهه.

 

 رشح التعريف اإلضايف لعلم أصول الفقه -أ

 

 حتل ل  ذا التعو ف نح  أمام ثال  كلامت  ي علم وأصول والفقه. هال نيد م  حتل ل كل يف

عىل حده ألي معنى  ذا العلم  تضح م  جمموعها. ولتحل له نقلت عام عحه ش خنا األستاذ 

الدوكتور احلجي الكو ي  ألنه قد رس   ذا التعو ف نيعبارة سهل  موجزة ه سريا للدارسف عىل ههم 

 :(10)ذا العلم  و و كام  يلمعنى  

                                 
 5ص:  1ول الفقه اإلسالمي لألستاذ الدوكتور وهبة الزحيلي، ج:انظر أص - 9

 .18-7الدوكتور أمحد احلجي الكردي، ص: حبوث يف علم أصول الفقه، لألستاذ  - 10
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 :  (1)معنى العلم يف اللغة

 العلم يف اللغ   قع عىل أحد معاي ثالث    اي: 

 املعوه  مطلقا  ومنه قول ز ري ني  أيب سلمى:  -1

 ولكنني ع  علم ما يف غد عام وأعلم علم ال وم واألمس قبله 

 واملعوه   ذه هبمل ال قف والظ  والبك والو م. 

َلم  َأنَّاُه ال إَِلاَه إاِل ال قف  و و ال -2 قطع الذي ل س ه ه احتامل للنق و مطلقاا ومناه قولاه هعااىل: )َهااع 

 (  وعىل ذلك خيو  عنه الظ  وما كاي أ نى منه. 19اهللَُّ()حممد:

 البعور  ومنه قوهلم: علمته وعلمت نيه  أي شعوت نيوجو ه أو  خوله.  -3

ىل مفعاول واحاد  وإذا كااي نيمعناى ال قاف والعلم إذا كاي نيمعنى املعوه  أو البعور هعدى إ

 هعدى إىل مفعولف.

 

 تعريف العلم يف االصطالح: 

  طلق العلم يف االصطالح الرشعي عىل أحد معاي ثالث  أ ضا   ي: 

معوه  املسا ل واألحكام والقضا ا التاي  بحاث ه هاا العاامل  ساواء أكانات  اذه املعوها  قاوعا  أو  -1

 مظنون . 

لتي  بحث ه ها العامل نفسها  وعىل ذلك  قال:  ذه البحو  م  علم كاذا  وهلاك املسا ل والقضا ا ا -2

 ل ست م  علم كذا  أي م  نياب إوالق املصدر وإرا ة املفعول  و و )املعلوم(. 

ه قال: هالي صااحب علام  أي القدرة العقل   املستفا ة للعامل نينت ج  ممارسته قضا ا العلم ومسا له.  -3

 هفهم القضا ا املع ن . له ملك   ستط ع هبا 

 

 :(1)معنى األصول لغــة

                                 
(1)

 املصباح املنري، مادة )علم(.  انظر 
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األصول يف اللغ  مجع أصل  و و أسفل اليشء وأساسه   قال: أصل احلا ب و قصد نيه اجلزء 

األسفل منه  ثم أولق نيعد ذلك عىل كل ما  ستند ذلك اليشء إل ه حسا أو معنى  هق ال أصال االنيا  

 ا  ما  ستند إل ه. أنيوه  وأصل احلكم آ   كذا أو حد ث كذا  واملو

 

 معنى األصول يف االصطالح الرشعي: 

 و طلق األصول يف االصطالح عىل معاي عدة  أمههااا: 

ُه  -1 َو َهل َ ُصام  اه  الدل ل الرشعي  ه قال أصل وجوب الصوم قوله هعاىل: )َهَم   َشِهَد ِمن ُكُم البَّ

ة  ِم   أَ  اٍم ُأَخَو( )البقوة:َوَم   َكاَي َمِو ضًا َأو  َعىَل َسَفٍو َهِعدَّ  (. أي  ل له.185 َّ

 الواجح  كقوهلم: القوآي والسن  أصل للق اس واإلمجاع  أي راجحاي عل هام.  -2

 القاعدة  كقولنا: )الرضر  زال( أصل م  أصول الرش ع   أي قاعدة م  قواعد ا.  -3

 تصحب ه ها كذلك. احلال املستصحب  كأي  قال: األصل يف األش اء الطهارة  أي احلال املس - 4

املسأل  الفقه   املق س عل ها  كأي  قال: اخلمو أصل لكل مسكو غاريه. أي أي كال املساكوات  - 5

 هووع هقاس عىل اخلمو. 

واملعنى املوا  لألصول ف م  إوالق كلم  أصل  و املعنى األول  و و الادل ل  وعاىل ذلاك 

ف عاىل األ لا  اإلمجال ا   وي األ لا  هإي معنى أصول الفقه  و أ لا  الفقاه  وقاد قرصاه األصاول 

التفص ل   التي هدخل يف هعو ف الفقه  كام سنوى  وسوف نبف الفوق نيف الادل ل اإلمجااو والادل ل 

 التفص يل قو با نيإذي اهلل هعاىل. 

 

 

 

                                                                                                     
 انظر املصباح املنري، مادة )أصــل(.  (1)
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 :(1)معنى الفقه لغــة

ه قاال:  الفقه يف اللغ  الفهم مطلقا  و و م  نياب هعب  و أيت نيالكرس والضم نياملعنى نفساه 

هُقه وهِقه  وق ل  أيت نيالفتح نيمعنى الفهم ونيالضم نيمعنى االعت ا  عىل الفهام  ه قاال: هِقاه إذا ههام  

 وهُقه إذا أصبح الفهم سج   له. 

وق ل الفقه  و الفهم العم ق الناهج ع  التفكو والتأمل  ال مطلاق الفهام  و باهد لاه قولاه 

لُ  ِو( )واه:هعاىل عىل لساي موسى عل ه السالم: )َواح  َقُهوا َقو  َدًة ِم   لَِسايِن َ ف  (  ماع أي 28-27ل  ُعق 

 مطلق الفهم مت رس هلم نيدوي ذلك  مما  ل عىل أي الفقه  و الفهم العم ق ال مطلق الفهم. 

 

 معنى الفقه يف االصطالح الرشعي: 

ل األحكام عوف أنيو حن ف  الفقه نيأنه معوه  النفس ماهلا وما عل ها  ولك   ذا التعو ف  دخ

االعتقا    ه ه  و ي ل ست م  الفقه عند مجهور الفقهااء  ولاذلك زا  احلنف ا  عاىل  اذا التعو اف 

كلم : )عمال( إلخوا  األحكام االعتقا     وأنيو حن فا  يف هعو فاه الساانيق للفقاه  قصاد إىل إ را  

 ح د سامه )الفقه األكرب(. األحكام االعتقا    يف الفقه  وكاي  عده كذلك  حتى إنه ألف كتانيا يف التو

إال أي املتأخو   م  الفقهاء رأوا قرص الفقه عىل األحكام العمل    وي االعتقا    ه سريا عىل 

 الدارسف  وذلك  وي شك اصطالح  وال مباحَّ  يف االصطالح. 

وعااوف الباااهع   الفقااه نيأنااه: )العلاام نياألحكااام الرشااع   العمل اا  املكتسااب  ماا  أ لتهااا 

 (  وقد  ر  األصول وي عىل اخت ار هعو اف البااهع   للفقاه ملاا ه اه ما  ز اا ة هفصا ل   التفص ل 

وهو  ح   ملعنى الفقه هتناوله نيالتحل ل  مع اإلشارة إىل أنه مطانيق لتعو ف احلنف   للفقه وال خيالفاه  

إذا كانات إال يف أنه  نق عىل رضورة استخوا  احلكم م  الدل ل  هال هسمى معوه  احلكم هقهاا إال 

 ذه املعوه  هصل نيف احلكم و ل له  و ي نقط   ام  حو   نياالعتبار  وإال  خل كّاري ما  العاوام يف 

 زموة الفقهاء  و ذا املعنى ملحو  أ ضا يف هعو ف احلنف   للفقه وإي مل  نق عل ه لفظا. 

                                 
  .( انظر املصباح املنري، وخمتار الصحاح، مادة )فقـه(1)
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 األحكاام  –ذه ذا وقد أولق الفقه أخريا عىل األحكام نفسها نيعد أي كاي َعَلام عىل العلم هبا

 اسام وإرا ة املصادر إواالق نيااب ما  وذلاك هقه    أحكاما  ضم أي هقه  كتاب  ذا: قوهلم ومنه

 .  املفعول

 

 حتليل تعريف الفقه يف االصطالح الرشعي: 

 العلم:  

 هقدم هفص ل معناه لغ  وععا. 

 األحكام: 

ا منعتاه ما  خالها   مجع حكم  و و يف اللغ  املنع والقضاء معا   قال حكمت عل اه كاذا إذ

 وحكمت نيف القوم هصلت ني نهام. 

واحلكم يف اصطالح األصول ف  و: )خطاب اهلل هعاىل املتعلاق نيأهعاال املكلفاف اقتضااء أو 

خت ريا أو و عا(  و طلقه احلنف   عىل أثو اخلطاب ال عىل اخلطاب نفسه  وس جيء مز د هفص ل هلاذا 

 اىل. املو وع يف مبحث احلكم إي شاء اهلل هع

وعىل ذلك  كوي احلكم يف معناه العام لادى احلنف ا  )الوصاف الرشاعي املتعلاق نيالفعال(  

 ه خو  نيذلك الذوات واجلام ات وغري ا. 

 الرشعيـــة: 

ما كانت م  قبل البارع احلك م  و و اهلل هعاىل  ه دخل يف ذلك األحكام الوار ة ع  وو اق 

ذلك ع  وو ق السن  الرش ف    الرش ف   لقولاه هعااىل: )َوَماا القوآي الكو م  ألنه كالم اهلل هعاىل  وك

ََوى( )النجم: (  وكذلك ما كاي منها عا  وو اق اإلمجااع والق ااس وغاريه ما  أ لا  3َ ن طُِق َعِ  اهل 

 الرش ع   لّبوت حج    ذه األ ل  نيالقوآي الكو م أو السن  الرش ف    املطهوة كام  و معووف يف نيانيه. 

 –لق د األحكام اللغو    كقولنا: الفاعل موهوع  هإنه حكام لغاوي وكاذلك    وخيو  هبذا ا

 .  وغري ا والطب ع   العقل   األحكام
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 العمليـــة: 

معناه ما  تعلق م  األحكام نيأهعال العبا   ه خو  نيه ما  تعلق نياعتقا  م  كالبحو  املتعلقا  

نيوجو  اهلل هعاىل وصفاهه واملال ك  والكتب السامو   وغري ذلك ما  األماور االعتقا  ا  التاي أهاو  

 الفقهاء هلا علام مستقال هبا عوف نيعلم الكالم أو علم التوح د. 

 ــة: املكتسبة من األدلـ

أي املأخوذة م  األ ل   ه خو  نيذلك علم العوام هال  عترب ما  الفقاه اصاطالحا  خللاوه عا  

 معوه  الدل ل. 

 التفصيليـــة:

االَة َكاَنات  َعاىَل   ي األ ل  اجلز    املتعلق  نياملسا ل الفوع ا   كقولناا: قولاه هعااىل: )إِيَّ الصَّ

ُقوهًا( )النساء ِمنَِف كَِتانيًا َمو  (.  ل ل هفص يل لوجوب الصالة  وخيو  هباذا الوصاف األ لا  103:امل ُؤ 

اإلمجال    كالقوآي الكو م والسن  الرش ف  نيجملتها  هإهنام مصدر لألحكام  ولكنهام مصدر عام غاري 

 متعلق نيمسا ل هوع   مع ن . 

 رشح التعريف اللقبي لعلم أصول الفقــه:  -ب

بي له نيقوهلم: ) و معوه   ال ال الفقاه إمجااال  عوف الباهع   علم أصول الفقه نياملفهوم اللق

 .  (11)وك ف   االستفا ة منها  وحال املستف د(

 :املعرفـــة

معنا ا يف اللغ  العلم نياليشء نيعد سبق اجلهل نيه  وال هكوي إال كذلك  نيخالف العلام  هإناه 

وماا وخصوصاا قد  كوي كذلك ه كوي موا ها هلا  وقد  كوي هأك دا لعلام ساانيق  أي إي ني انهام عم

مطلقا  وقد ذكو الباهع   املعوه   نا  وي العلم لالحااز ع  علم اهلل هعااىل القاد م الاذي مل  سابقه 

 جهل أنيدا. 

 

                                 
 1/16املنهاج األصويل للقاضي البيضاوي:  - 11
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 دالئل الفقـــه:

 ي أ لته  وه ه احااز ع  معوه   ال ل غري الفقه  كالنحو وغريه  وع  معوه  غاري األ لا   

ه   إمجاال  نا العلم نيمصا ر الفقه اإلسالمي األصول   منهاا كمعوه  الفقه وغريه  واملوا  نياأل ل  الفق

 والتبع  . 

 إمجــــاال: 

ه ه احااز ع  األ ل  التفص ل    ههي ل ست م  علم األصول  والفوق نيف األ لا  اإلمجال ا  

واأل ل  التفصا ل   أي األوىل غاري متعلقا  نيمساا ل هوع ا  حماد ة  نيخاالف الّان ا . هقولناا )األماو 

جوب(  ل ل إمجاو  ألنه غاري متعلاق نيمساا ل هوع ا  حماد ة  نيخاالف الّان ا . هقولناا: )األماو للو

للوجوب( غري متعلق نيمسأل  مع ن   ههاو  ل ال عاىل وجاوب الصاالة ما  قولاه هعااىل: )وأق ماوا 

الصالة( و و  ل ل عىل وجوب الزكاة م  قوله هعاىل: )آهوا الزكاة(  و كاذا  أماا األ لا  التفصا ل   

هي متعلق  نيأحكام هوع   حمد ة نيذاهتا  كقوله هعااىل: )أق ماوا الصاالة(  هإناه  ل ال عاىل وجاوب ه

 الصالة  وي غري ا. 

 وكيفية االستفادة منهـــا:

أي ك ف   استخوا  األحكام م  أ لتها التفص ل    ه دخل يف ذلك كل أنواع األصول هقو با  

 ي م   ل له هفص يل. ألهنا  وانيب هبف ك ف   استخوا  احلكم الرشع

 وحال املســتفيد: 

 دخل يف عوط م   صح هصد ه الستنباط األحكام  و ي عوط االجتهاا   و فاوق ه اه 

 نيف املجتهد واملقلد وأحكام كل. 

أصاول الفقاه نيأناه: )العلام  -وها هم احلنف ا  واملالك ا  واحلنبل ا -وعوف مجهور الفقهااء 

 استنباط األحكام الرشع   العمل   م  أ لته التفص ل  (.  نيالقواعد الكل   التي  توصل هبا إىل
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 حتليل تعريف اجلمهــور: 

 العلم: 

املوا  نيه  نا املعوه  احلاصل  نيطو ق ال قف أو الظ   ألي نيعو القواعاد هكاوي ثانيتا  نيطو اق 

بت هلاا ثبوهاا ال قف لقطع   الدل ل ثبوها و الل   ونيعضها قد  ّبت نيطو ق الظ  نظوا لظن ه الدل ل املّ

 أو  الل . 

 بالقواعد:

 ي مجع قاعدة  و ي يف اللغ  األساس  ويف االصطالح )األمو الكيل املنضبب عىل مج ع 

جز  اهه( مّل قوهلم: )األمو للوجوب(  هإنه  انيب كيل غري مقترص عىل حكم جز ي نيع نه  نيل 

كاة م  قوله هعاىل: )َوَأِق ُموا هبمل كل أمو ور  ع  البارع  هع  وو قها عوهنا هو    الصالة والز

اكِِعَف( )البقوة: َكُعوا َمَع الوَّ َكاَة َوار  الَة َوآُهوا الزَّ (  وع  وو قها عوهنا إلزام   العقد م  قوله 43الصَّ

ُعُقوِ  )املا دة: ُهوا نيِال  ِذ َ  آَمنُوا َأو  َا الَّ ذه (  و كذا كل أوامو البارع  هإهنا منضبط  هب1هعاىل: )َ ا َأرُّ

 القاعدة األصول  . 

و نبغي االنتباه  نا إىل أي معنى العلم نيالقواعد إنام  و معوهتها م  مصاا ر ا  أي اساتنباوها 

 م  أ لتها ول س هطب قًا عىل جز  اهتا  هإي هطب قها م  مهم  الفق ه ول س م  مهم  األصوو. 

 :الكلية

 ست م  علم األصول  مّل قولاه هعااىل: يف  ذا احااز ع  األ ل  الفقه   التفص ل    هإهنا ل

اكِِعَف( )البقوة: َكُعوا َمَع الوَّ َكاَة َوار  الَة َوآُهوا الزَّ (  ههو قاعدة جز    هّبات وجاوب 43)َوَأِق ُموا الصَّ

الصالة ول س قاعدة كل    وذلك الرهباوه نيحكم معف  نيخالف القواعد الكل   مّل قوهلم: املطلاق 

  ظهو  ل ل التق  د  هإهنا ال عالق  هلا نيحكم هوعي نيع نه.  بقى عىل إوالقه حتى 

 التي يتوصل هبا إىل استنباط األحكام:  

خيو  هبذا الق د القواعد العقل ا  ألهناا ال عالقا  هلاا نياألحكاام  وكاذلك القواعاد الفقه ا  

ب نيضع  أحكام التفص ل   التي ال هؤ ي إىل استنباط األحكام كقوهلم: )الرضر  زال ععًا( هإهنا هضب
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 ولكنها ال هؤ ي إىل استنباوها. 

واألحكام: مجع حكم  و و يف اللغ  القضاء  وأصله املنع   قال حكمت عل ه نيكذا منعته م  

َتلُِفاوَي( )البقاوة: ِقَ اَمِ  هِ اَم َكااُنوا هِ اِه خَي  َم ال  (  أي 113خالهه  ومنه قوله هعاىل: )َهاهللَُّ حَي ُكُم نَي  نَُهم  َ و 

يض  و و يف االصطالح األصوو: )خطاب اهلل هعاىل املتعلق نيأهعال املكلفاف اقتضااء أو خت اريًا أو  ق

و عًا(  أما يف اصطالح الفقهاء ههو: )أثو خطاب اهلل هعاىل ..(  وي اخلطااب نفساه  هقولاه هعااىل: 

كام  إناام احلكام )وأق موا الصالة(  و احلكم عند األصول ف  أما الفقهاء هال  عتربوي ذلك  او احل

 عند م  و الوجوب الناهج م   ذا اخلطاب. 

 

 الرشعية: 

خيو  نيه كل األحكام غري الرشع    كاألحكام اللغو   والعقل   وغري ا  هقولنا الفاعل 

 موهوع حكم  ولكنه لغوي  ولذلك ال  دخل يف علم األصول. 

 

 من أدلته التفصيلية: 

 ل  اإلمجال    ي املصا ر التاي هساتنبب منهاا األحكاام  ه ه احااز ع  األ ل  اإلمجال    هاأل

كالقوآي والسن  .. أما األ ل  التفص ل   ههاي جز  اات  اذه املصاا ر  مّال قولاه هعااىل: )وأق ماوا 

 الصالة( هإنه  ل ل هفص يل حلكم ععي  و وجوب الصالة. 

عاىل العلام هباا  ثم أصبح علم األصول  طلق عىل القواعد الكل   نفسها نيعد أي كاي  طلاق 

ه قال:   ذا كتاب يف علم األصول  أي  تضم  القواعد اخلاص  هبذا العلم  مّال علام الفقاه متاماا  

هبعد أي كاي  طلق عىل العلم نياألحكام الرشع   العمل    أصبح َعَلاًم عىل األحكام الرشاع   العمل ا  

 نفسها. 
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 موضوع علم أصول الفقه -2

 

م ع  مو وع  ذا العلم  مانهم ما  قاال إي مو اوع  اذا قد  اختلف األصول وي يف قوهل

م  ح ث ما  ّبت هبا م  األحكام الكل    واألحكاام الرشاع   ما  العلم  و األ ل  الرشع   الكل   

   ه كوي كل م  األ ل  واألحكام أساسا م  أسس  ذا العلم.(12)ح ث ثبوهتا نياأل ل 

 ل  الرشع   الكل   هحساب  ه كاوي وقال نيعو آخو إي مو وع  ذا العلم مقصور عىل األ

 .(13)التعو  لألحكام يف  ذا العلم  عترب م  وو ق التبع واالستطوا  كام سار عل ه اآلمدي

  

 :  (14)من دراسة علم أصول الفقه (الفائدةالثمرة ) -3

النيد لكل علم م  ثموة وها دة  قطفها اإلنساي م  وراء نصبه وهعبه يف هتبع نظو ات  ذا 

انت الفا دة م   راس  الفقه  ي هصح ح األعامل واألقوال وهق حكم اهلل هعاىل  هام العلم  وإذا ك

  ي إذا الفا دة م   راس  علم أصول الفقه. 

الفا دة األصل   م  علم أصول الفقه  ي معوه  ووق استنباط األحكام الرشع   ما  أ لتهاا 

تخدمها املجتهاد يف اساتخواجه و وانيب  ذا االستنباط  ونيذلك  كوي  اذا العلام األ اة التاي  سا

األحكام م  أ لتها  وإذا كاي األمو كذلك ههذا  عني أي علم األصول ال  ستط ع أي  ساتف د مناه إال 

املجتهدوي  نيل  و مقصور عل هم  ونيذلك  ّار هساؤل كبري  هأي ها دة لنا ما   اذا العلام نيعاد ماا 

م إقفال  ذا الباب هأي ها ادة لطالاب العلام أقفل كّري م  الفقهاء نياب االجتها   وعىل التسل م نيعد

العا ي أو للفق ه نيصورة عام  م   ذا العلم إي مل  بلغ  رج  االجتها ؟ واجلواب عىل ذلاك وا اح 

ال لبس ه ه  نعم إي الفا دة األساس   هلذا العلم  ي التبرص نيقواعد االستنباط مما  مكِّ  املجتهاد ما  

                                 
 22-1/16انظر املستصفى لإلمام الغزايل، أبو حامد:  - 12
 1/27انظر أصول الفقه اإلسالمي، لألستاذ الدوكتور وهبة الزحيلي:  - 13
 15- 14حبوث يف علم أصول الفقه، أ.د. أمحد احلجي الكردي، ص: - 14
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ذلك ال  كوي مف دًا إال للمجتهد   هقب  ولك  ال  عني  ذا أناه استنباط األحكام م  أ لتها  وعىل 

ل س  ناك أي ها دة أخوى هلذا العلم وراء هلك الفا دة! إذ  نالك هوا د أخوى كّرية هأيت هبعًا لتلاك 

 الفا دة الو  س   وأ م  ذه الفوا د  اي: 

التاي اساتنبب الفقهااء  الفا دة التارخي    و ي اواالع املاتعلم عاىل هلاك القواعاد الدق قا  -1

نيواسطتها األحكام  ل ز ا  وثوقه نيدق  األحكام وأصالتها  مما  ّري العزة يف نفاوس املاؤمنف والو اا 

 الكامل عام قدمه املجتهدوي هلم م  علم الفقه الذي حيتكموي إل ه يف كل عالقاهتم ومعامالهتام. 

لصاح ح واإل راك الكامال لألحكاام اكتساب امللك  الفقه   التي متك  الطالب م  الفهم ا -2

الفقه    واإلوالع عىل ووق االستنباط الدق ق لالستفا ة منها والق اس عل ها إذا ما  عات احلاجا   

و ي النيد  اع   إىل ذلك  هاإي النصاوص الترشا ع   والقواعاد الفقه ا  حمادو ة ومبااكل النااس 

حال لغري املحدو   مما  ضطو الفق اه عناد ومسا لهم ال حدو  هلا  وم  املنطقي أي ال  صلح املحدو  

هعو ه لبعو الوقا ع التي ال نق عل ها لدى الفقهاء م  إعامل هكوه واالستفا ة م  امللك  الفقه ا  

التي احتوا ا يف استنباط أحكام  اذه املساأل  عاىل النساق الاذي اساتنبب املجتهادوي نياه مساا لهم 

 وأحكامهم. 

ب واآلراء الفقه   لب اي األرجاح واألصاح واألوىل نياالقبول منهاا  املوازن  واملقارن  نيف املذا  - 3

استنا ًا إىل الدل ل الذي صدر ع  قا لها  هإي لكل قول م  أقوال الفقهاء مع اارًا أصاول ًا خاصاًا 

استند إل ه  والنيد يف الاج ح م  مجع  ذه املعا ري واملوازن  ني نها عاىل أساس علام أصاول الفقاه 

 ىل الوأي أو املذ ب الذي  بهد له الدل ل األقوى واألصح. وقواعده  للوصول إ

 

 نسبة علم أصول الفقه -4

ونسب   ذا العلم موهبته م  العلوم األخوى  أنه م  العلوم الرشع    و و للفقه كأصاول 

 النحو للنحو  وعلوم احلد ث للحد ث.
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 فضل علم أصول الفقه -5

حلث عىل التفقاه يف   ا  اهلل ومعوها  إي علم أصول الفقه م  أهضل العلوم كام ور  عىل ا

 أحكامه.

 

 واضع علم أصول الفقه -6

تلف املؤرخوي ه ام ني نهم عىل أول وا ع لعلم أصول الفقه  هذ ب األكّووي إىل أي اخ

اإلمام حممد ني  إ ر س الباهعي  و أول م  و ع علم أصول الفقه  وألف ه ه كتانيه املسمى 

حجو األساس هلذا العلم  وذ ب آخووي إىل أي احلنف    م  هإل ه  وجع الفضل يف إرساء "الوسال "

 منه قواعد  "الوأي"أول م  و ع قواعد  ذا العلم  وأي اإلمام أنيا حن ف  ألف ه ه كتانيًا سامه 

االستدالل  وأي اإلمامف أنيا  وسف وحممدا ألفا كتانيف يف  ذا العلم أ ضًا  ولك   ذه الكتب مل 

إىل  "املووأ"يف نيطوي الكتب  كام أي اإلمام مالكًا أ ضًا أشار يف كتانيه  هصل إل نا إال ملامات عنها

نيعو  ذه القواعد  و ذه الكتب كلها كانت قبل الباهعي  واحلق أي علم األصول نبأ مع نبأة 

الفقه نفسه  ألي استنباط األحكام متوقف عل ه   ذا إذا عن نا املعنى العام هلذا العلم  ولكننا إذا 

الاه ب والتقع د املخطوط الذي وصل إل نا ع   ذا العلم كام نواه اآلي نيف أ د نا  هال  قصدنا ذلك

هتحا جد دًا يف  "الوسال "نيد لنا م  أي نعاف لإلمام الباهعي نيقصب السبق يف ذلك  هقد كاي كتانيه 

مها الواقع   ذا الف   وكل ما روي م  أي احلنف   سبقوا الباهعي يف ذلك هام  و إال روا ات مل  دع

ألنه مل  صل إل نا م  ذلك ءء رغم وصول كل كتبهم هقو بًا ويف ول عتها كتب ظا و الووا   لإلمام 

حممد   ذا مع اإلشارة إىل أي كتاب الوسال  لإلمام الباهعي مل  ستوف كل أنيواب األصول وقواعده  

صول ف ومستمسكهم يف ولكنه أرسى املبا ئ األساس   التي كانت يف مستقبل األ ام منطلق األ

مؤلفاهتم ومطوالهتم  رغم أنه ألف يف أصول الفقه إىل جانب كتانيه الوسال  عدة كتب متفوق   أمهها 
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 . (15)كتاب: )مجاع العلم(  وكتاب: )إنيطال االستحساي(

 

 اسمه -7

 سمي  ذا العلم نيأصول الفقه ألي االجتها  واستنباط األحكام متوقف عىل  ذا العلم.

 

 علم أصول الفقه ومصادره: ستمدادات ا -8

النيد لكل علم م  مصا ر  ستمد منها قواعده وأحكامه. هالفقه مستمده املصا ر الترش ع    

وعلم النحو والقواعد مستمده لغ  العوب يف جا ل تهم  نياإل اه  إىل القوآي الكو م واحلد ث 

 النبوي الرش ف  هام  ي مصا ر أصول الفقه؟. 

عدة علوم ال م  علم واحد  ههو علوم يف علم  و او نيحاق كاام  علم أصل الفقه مستمد م 

  سم ه نيعو العلامء مفتاح العلوم  و و نياجلمل  مستمد م  العلوم التال  : 

رشع األوحد  ( علم الكالم أو علم التوح د  وذلك لتوقف األ ل  الرشع   عىل معوه  اهلل هعاىل امل1

 لكالم.   ومها م  مو وع علم اورسله الذ    نقلوي

( اللغ  العوني   نيكل ما هضمنه م  علوم لغو   و نحو   و نيالغ   أو غري ا  وذلك ألي املصا ر 2

األصل   للفقه وأصوله إنام  ي الكتاب والسن  ومها عوني اي  والنيد يف ههم نصوصهام والوقوف عاىل 

هااء ذ اب إىل أي  قا ق معان هام م  التموس نيأسال ب اللغ  العوني   وعلومهاا  حتاى إي نيعاو الفق

اخلاله  يف قو ش إنام  و سع  اوالعهم أكّو م  غري م عاىل أساال ب اللغا   معنى حرص الوسول

العوني   واللهج  القوش   التي هبا نزل القوآي خاص   كاام روى عا  عاّامي رهلل اهلل هعااىل عناه أناه 

تبوه نيلغا  قاو ش هإناه شكل جلن  م  كبار الصحاني  جلمع القاوآي نيقولاه: )إذا اختلفاتم يف ءء هااك

 نيلغتهم نزل(. 

                                 
 16د احلجي الكردي، ص: أمح حبوث يف علم أصول الفقه، أ.د. - 15
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( األحكام الرشع    هإهنا املعف األص ل هلاذا العلام  نيال  اي املعاف األول لاه  و ادخل يف 3

 األحكام الرشع   مصا ر ا  ه كوي نيذلك الكتاب والسن  املعف األول الواهد هلذا العلم. 

 

 حكم االشتغال بعلم أصول الفقه -9

م  هوو  الكفا    وأصبح هو  عاف عاىل ما  أرا  االجتهاا  إي  راس   ذا العم هو   

 واحلكم والفتوى.

 

 مسائل علم أصول الفقه –10

 ستنبب األحكام الرشع   عىل  و ه.مباحّه التي  لتزمها املجتهد و ستف د منها و  

ر  اذا    ذا ما ذكوهه م  املبا ئ العرشة لعلم أصول الفقه  نيه  اتمك  الدارساوي عاىل هصاو 

م قبل احلو  يف أغواره. ويف  ذه الكتاني  الوج زة جيدر نينا أ ضا العو  لنباأة  اذا العلام ثام  العل

 منهج العلامء يف هأل فهم  ذا العلم ثم الفووق نيف قاعدة الفقه وأصول الفقه.

  

 نشأة علم أصول الفقه

صول وقواعاد اعلم أي علم أصول الفقه وجد منذ أي وجد الفقه  هام  ام  ناك هقه لزم حتام أ 

و وانيب له  و ذه  ي مقومات علم األصول وحق قته  ولك  الفقه سبق علم األصول يف التادو   

نيت مسا له وأرسا ت قواعاده ونظمات أنيوانياه قبال  ي و ذ  وإي قارنه يف الوجو   نيمعنى أي الفقه  و 

ذ هدو ناه وأناه مل هدو   أصول الفقه وهبذ بها ومت  ز ا ع  غري ا. و ذا ال  عني أناه مل  نباأ إال منا

ماا كاانوا جياووي يف اساتنباوهم لألحكاام عاىل قواعاد مع نا   ك  موجو ا قبل ذلك أو أي الفقهاء 

ومنا ج ثانيت . هالواقع أي قواعد علم أصول الفقاه ومنا جاه كانات مساتقوة يف نفاوس املجتهاد   

حوا هبا.  وكانوا  سريوي يف  و ها وإي مل  رص 

و نه أوال. هفي زم  النبي صىل اله عل ه وسالم ماا كانات  نااك ولك  مل هظهو احلاج  إىل هد 
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حاج  للكالم ع  قواعد  ذا العلم هضال ع  هدو نه  ألي النبي صىل اهلل عل ه وسلم كاي  و موجاع 

الفتوى وني اي األحكام  هام كاي  ناك م   اع لالجتها   وح ث ال اجتها  هال منا ج لالساتنباط وال 

وهاة النبي صىل اهلل عل ه وسالم ظهاوت وقاا ع وأحادا  كااي ال نياد ما   حاج  إىل قواعده. ونيعد

مواجهتها نياالجتها  واستنباط أحكامها م  الكتاب او السن   إال أي الفقهااء مل  باعووا نياحلاجا  إىل 

 الكالم ع  قواعد االجتها  ومسالك االساتدالل واالساتنباط ملعاوهتهم نياللغا  العوني ا  وأساال بها

فاظها وعباراهتا عىل معان ها وإلحاوتهم نيأرسار الترش ع وحكمته وعلمهم نيأساباب ووجوه  الل  أل

 نزول القوآي وورو  السن .

ي قواعد  ذا العلم و كذا هعل التانيعوي  هقد سااروا   و كذا انقو  عرص الصحاني  ومل هدو 

م ما  أ لتهاا عىل هنج الصحاني  يف االستنباط ومل حيسوا نياحلاج  إىل هدو   أصول استخوا  األحكاا

ة ولتفقههم عىل الصحاني  وأخذ م العلم منهم.  لقوب عهد م م  عهد النبو 

إال أنه نيعد انقوا  عهدالتانيعف اهسعت البال  اإلسالم   ووجدت حاوا   ووقاا ع كّارية  

مل  عد نيسببه اللسااي العاويب عاىل ساالمته األوىل وكّاو االجتهاا   واختلب العجم نيالعوب عىل نحو

وهعااد ت وااوقهم هااب االسااتنباط واهسااع النقااار واجلاادال وكّااوت االشااتبا ات واملجتهاادوي 

واالحتامالت  هكاي م  أجل ذلك كله أي أحس الفقهاء نياحلاج  إىل و ع قواعد وأصول و اوانيب 

 لالجتها   وجع إل ها املجتهدوي عند االختالف  وهكوي مواز   للفقه وللوأي والصواب.

ون  ول دا عاىل شاكل قواعاد متنااثوة يف ثنا اا كاالم الفقهااء وقد نيدا  ذا العلم نيصورهه املد 

هقد كاي الفق ه  ذكو احلكم و ل له ووجاه االساتدالل نياه. وقاد ق ال إي أول ما   وني اهنم لألحكام.

 كتب أصول الفقه  و أنيو  وسف صاحب أيب حن ف  ولك  مل  صل إل نا ءء م  كتبه.

ي  ذا   العلم وكتب ه اه نيصاورة مساتقل   او اإلماام والبا ع عند أ ل العلم أي أول م   و 

 جو  . هقد ألف ه ه رسالته األصول   املباهورة وهكلام  204حممد ني  إ ر س الباهعي املتوىف سن  

ه ها ع  القوآي وني انه لألحكام وني اي السن  للقوآي واإلمجاع والق ااس والناساخ واملنساوخ واألماو 

 األنيحا  األصول  . والنهي واالحتجا  نيخرب الواحد ونحو ذلك م 
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 مناهج العلامء يف تآليفهم لعلم أصول الفقه

  

نيعد ذلك إىل ووق ثالثا   لكال وو اق ما   اذا الطاوق انقسم األصول وي يف هآل فهم وقد  

   :(16)منهجها اخلاص يف التأل ف والتبو ب  و ذه الطوق  ي 

ام الباهعي رهلل اهلل عناه  : و ذه الطو ق  أرسى قواعد ا اإلمطريقة املتكلمني أو الشافعية -1

وسار عىل  درا نيعده عد  م  الفقهاء واألصول ف  ومتتاز  ذه الطو ق  نيالبدء نياالكيلِّ والنازول مناه 

إىل اجلز ي  هتبدأ نيالقاعدة األصول   هتانقح وهصافى و ساتدل هلاا نياأل لا  الكاه ا    وي النظاو إىل 

ء  هإذا ما وقفت  ذه القاعادة عاىل قادم ها أمكا  مواهقتها للفووع الفقه   املنضبط  هبا نيا ئ ذي نيد

التفو ع عل ها و بب األحكام هبا  ولذلك ناوى أي األصاول ف الاذ   ألفاوا عاىل  اذه الطو قا  ال 

  عنوي كّريًا نيالفووع الفقه   لعدم حاجتهم إل ها. 

ها والتاأل ف  ذه الطو ق  عوهت نياحلنف   ألهنم هفو وا نيانيتكار ا والسري عل  طريقة احلنفية: -2

عىل منواهلا  وي غري م  ثم عمت يف مج ع املذا ب نيعد ذلاك  و اذه الطو قا  هقاوم عاىل النظاو يف 

األحكام الفوع   ومجع املتناظو واملتبانيه منها واخلوو  م  ذلك إىل قاعدة أصول   هضابب كال  اذه 

علام أصاول الفقاه يف األحكام املتامثل   ذلك أي أ م  احلنف ا  مل هقاع أ اد م عاىل كتااب مؤلاف يف 

مذ بهم كام هسنى للباهع   نيوقوههم عىل كتاب الوسال  للباهعي  مماا ا اطو م إىل هتباع األحكاام 

املذ ب   واستنباط القواعد األصول   واملعا ري الفقه   التي هضبطها وهنطلق منها  إذ أنه النياد للفق اه 

 ري والقواعد  و ذه املعاا ري والقواعاد عند استنباوه  ذه األحكام م  أ لتها م  مالحظ  نيعو املعا

 ي مو وع علم أصول الفقه  ولذلك هإننا نوى أي كتب أصول احلنف   مل ئ  نيالفووع الفقه    ألهنا 

املصدر األصيل للقواعد األصول   لدرم  هال هقوم القاعدة إال إذا اجتمع هلا م  الفاووع الفقه ا  ماا 

  ربر ق امها. 
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قاعدة )األصل يف األمو الوجاوب(  قاعادة أصاول   عناد كال ما   وعىل ذلك هإننا نوى أي

 احلنف   والباهع    إال أي الفو قف خيتلفاي يف وو ق الوصول إل ها. 

هالباهع    صلوي إل ها ع  وو ق أي األمو  تضم  الطلب  وأي الطلب ما  الباارع إلازام  

حتى  صلوا إل ها ع  وو ق استقصاء واإللزام يف أصله إجياب  و كذا  نظموي املقدمات واحل ّ ات 

الَة( )البقوة: (  جاء نيص غ  األمو  و و  نا للوجاوب 43الفووع  ه قولوي قوله هعاىل: )َوَأِق ُموا الصَّ

َكاَة( )البقاوة: (   جااء نيصا غ  األماو أ ضاًا  و او للوجاوب 43نياإلمجاع  ثم قوله هعاىل: )َوآُهوا الزَّ

 األمو إنام و ع يف األصل للوجوب.     هم  ذلك نستدل عىل أي…نياإلمجاع 

:  ذه الطو ق  وسب نيف الطو قتف السانيقتف  جتمع حماسنهام وهتجنب كّريًا م  طريقة املتأخرين -4

مآخذمها  وقد أولق عل ها نيعو العلامء وو ق  املتأخو    ألي أكّو الذ   انتهجو ا  م م  

 أ ضًا  و ذه الطو ق  هعنى نيالفووع الفقه   املتأخو    وإي كاي قد كتب عىل منواهلا نيعو املتقدمف

نيقدر ما هعني نيإثبات األصول والقواعد الكل    ههي هنبئ القواعد الكل   وهق م عل ها األ ل  

والربا ف  مع مالحظ  ما  نضبب حتت  ذه القاعدة م  الفووع  ونيذلك  ستغنوي ع  اللجوء إىل 

   القواعد التي قعدو ا عند التفو ع.كّري مما  ضطو إل ه غري م م  االستّناءات م

 

   :(17)أهم الكتب واملؤلفات األصولية

 

لكل وو ق  م  هلك الطوا ق الّال  املتقدم  مؤلفات خاص  هبا  و مؤلفوي نذروا أنفسهم 

 للتأل ف عىل نسقها  وأ م  ذه املؤلفات ما  يل: 

 

 عىل طريقة املتكلمني أو الشافعيني: 
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الباهعي  وإي كاي الكتاب  عترب أصال هلذه الطو ق  ول س م  مؤلفاهتا ألنه ا كتاب الوسال  لإلمام 1

 ل س مستكماًل لفووع العلم ونظو اهه. 

  ا. 423ا كتاب املعتمد أليب احلسف حممد ني  عيل البرصي املعتزو األصل  واملتوىف سن  2

  ا. 478ا كتاب الرب اي إلمام احلومف اجلو ني الباهعي املتوىف سن  3

  ا. 505ا كتاب املستصفى لإلمام الغزاو الباهعي املتوىف سن  4

 ا. و او جاامع لكال 606ا كتاب املحصول لإلمام هخو الد   الوازي الباهعي املتوىف سن  5

 م  املعتمد والرب اي واملستصفى مع ز ا ات وعوح. 

كتانيه  اذا جامعاًا  ا. و عترب 631ا اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدى الباهعي املتوىف سن  6

 للمحصول مع ز ا ة عوح وهو  حات. 

  ا. 646ا كتاب املخترص الني  احلاجب املالكي املتوىف سن  7

  ا  وعل ه عح لإلمام اإلسنوي. 685ا كتاب املنها  للب ضاوي الباهعي املتوىف سن  8

 

 

 عىل طريقة احلنفيني: 

  ا. 340ا كتاب األصول أليب احلس  الكوخي املتوىف سن  1

 ا. و او أوساع ما  370ا كتاب األصول أليب نيكو الوازي املعووف نياجلصاص املتوىف سن  2

 الكتاب األول وأكّو هفص اًل منه. 

 ا  و و رسال  صاغرية أشاار ه هاا 431ا كتاب )هأس س النظو( لإلمام الدنيويس املتوىف سن  3

 اختلفوا ه ها.  املؤلف إىل األصول التي اهفق أ م  املذ ب احلنفي مع غري م أو

 اا. و او كتااب 483كتاب )أصول البز وي( لإلمام هخو اإلسالم البز وي املتوىف سان   -4

 سهل العبارة  و عد نيحق أو ح الكتب التي ألفت عىل وو ق  احلنف   يف األصول. 

كتاب )األصول( لبمس األ م  الرسخيس صاحب كتاب املبسوط يف الفقه احلنفاي  و او  -5
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 بارة كّري التفص الت. كتاب واسع الع

  ا. 790كتاب )املنار( للنسفي املتوىف سن   - 4

 

 : عىل طريقة املتأخريــن

كتاب )نيد ع النظام اجلامع نيف كتايب البز وي واإلحكام( هاأل ف أمحاد نيا  عايل السااعايت  -1

ما   وا اح  او كام لآلمدي واإلحكام – ا  هقد مجع نيف كتايب البز وي 694البغدا ي املتوىف سن  

 اسمه. 

املتاوىف سان   -كتاب )هنق ح األصول( لإلمام صدر الرش ع  عبد اهلل ني  مساعو  البخااري -2

واملخترص الني  احلاجب  ثم  - ا و و عبارة ع  هلخ ق لكتب البز وي  واملحصول للوازي747

 عحه املؤلف نفسه نظوا لغمو  نيعو عباراهه يف كتاب سامه: التو  ح يف حل غوامو التنق ح. 

كتاب التلو ح عىل التو  ح  و و عح  ام جدا لكتااب التو ا ح الساانيق  ألفاه اإلماام  -3

 هباذا املختصاف –التفتازاين.  ذا و عترب نيحق أي كتاب التنق ح وعوحه عمادة العلاامء والطاالب 

 .  العلم

 اا  وعل اه عح 771مجع اجلوامع لتا  الد   عبد الو اب السبكي الباهعي املتوىف سان   -4

  ام جلالل الد   املحيل الباهعي  وحاش   ق م  للبناين مطبوع  يف اهلامش. 

 ا  وعل ه 861كتاب التحو و لكامل الد   ني  اهلامم احلنفي صاحب هتح القد و املتوىف سن   -5

  ا. 879عح  سمى )التقو و والتحبري( الني  أمري احلا  احللبي املتوىف سن  

 ا  وعل ه عح  اام  او 1119هلل ني  عبد البكور املتوىف سن  كتاب مسلَّم الّبوت ملحب ا -6

 )هواهح الومحوت( الني  نظام الد  . 

 

وحول  ذه الكتب أو  أي أنقل موقف ش خنا األستاذ الدوكتور أمحد احلجي الكو ي عىل  

أي معظم كتب أصول الفقه التي سبق ذكو ا كانت كتبا مضغوو  العبارة يف  " ذه الكتب قا ال: 
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تها  كّوت ه ها االختصارات والرشوح واحلواء حتى غدا نيعو ألفاظها عىل شكل ألغاز مجل

وأحاجي  وذلك  عو  ألسباب كّرية  منها صعوني   ذا العلم واعتام ه عىل علم املنطق كّريا  ومنها 

طالب انعدام الطباع  مما كاي  ضطو املؤلفف إىل اختصار كتبهم لكي  تسنى هلا أي هتداول نيف أ دي ال

واملتفوغف هلذا العلم  هتنقلب إىل أحاجي وألغاز مما كاي  ضطو مؤلف ها أنفسهم إىل العو ة عل ها 

نيالرشح والتفص ل كي هتضح معان ها ثان   أمام الطالب نيعد أي كا ت هسد نيسبب ذلك االختصار 

املؤلفات أي  وإنني أرى أ ضا أي م  أسباب انغالق  ذه العبارات وهلك: .... إىل أي قال البد د

أكّو مؤلف ها كانوا م  األعاجم  ههم عىل علو قدر م وكّوة علمهم مل  تموسوا نيأسال ب اللغ  

م  أي هعق د   واجاءت مؤلفاهتم سهل  العبارة خل العوني    ولذلك هإنا نوى العوب األقحاح منهم

ملعنى ال هعق د وأصدق مّل عىل ذلك كتاب املواهقات للباوبي  ههو كتاب سهل العبارة وا ح ا

 .(18)"ه ه وال ألغاز

ولذك جلأ كّري م  العلامء املعارص   إىل هبس ب  ذا العلم للدارسف وهقد مه هلم نيعبارة  

وا ح  وسهل   هاستعاي يف كبف ما نيقي م  هعق د ا نياألمّل  والبوا د املتعد ة  وم  أ م  ذه 

 املؤلفات احلد ّ  يف علم أصول الفقه  ي:

 قه للب خ حممد أيب ز وة.كتاب أصول الف -1

 كتاب علم أصول الفقه للب خ عبد الو اب خلف.  -2

 كتاب أصول الفقه اإلسالمي للب خ األستاذ الدوكتور و ب  الزح يل.  -3

 كتاب أصول الفقه اإلسالمي يف نس جه اجلد د للب خ مصطفى إنيوا  م الزملي.  -4

وامضه وأزالت كّريا م  و نالك كتب كّرية حمدث  ألفت يف  ذا الف  وكبفت كّريا م  غ

م.  أحاج ه وألغازه وقد ذكوت أكّو ا أمه   ه ام هقد 
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 الفرق بني القواعد الفقهية وأصول الفقه ) القواعد األصولية (

 

 إي أ م الفووق نيف القواعد الفقه   وأصول الفقه ) القواعد األصول   (  ي كام  يل: 

انيطا لالستنباط الصح ح  وقواعده وسب نيف  عترب علم أصول الفقه نيالنسب  للفقه م زانا و  -1

ومو وعها الدل ل واحلكم مّل  األ ل  واألحكام ههي التي  ستنبب منها احلكم م  الدل ل التفص يل

ومو وعها هعل  األمو للوجوب. أما القاعدة الفقه   ههي قض   أكّو   جز  تها نيعو مسا ل الفقه

 املكلف.

عىل مج ع جز  تها  خالف القواعد الفقه   ههي أغلب    القواعد األصول   قواعد كل   هنطبق -2

 واحلكم ه ها  كوي عىل أغلب اجلز  ات و ستّنى منها نيعو املسا ل.

هعترب القواعد األصول   وس ل  الستنباط األحكام الرشع   العمل    أما القواعد الفقه   ههي  -3

 حدة جتمعها.عبارة ع  جمموع  م  األحكام املتباهب  التي هوجع إىل عل  وا

هتفق القاعدة الفقه   والقاعدة األصول   يف أي كال منهام قواعد هندر  حتتها جز  ات.  -4

وخيتلفاي يف أي قواعد األصول  ي عبارة ع  املسا ل التي هبملها أنواع م  األ ل  التفص ل    مك  

تها أحكام الفقه استنباط الترش ع منها. وأما قواعد الفقه ههي عبارة ع  املسا ل التي هندر  حت

 نفسها.

 

 ذا ما كتبته م  األمور املهم  التي  ضطو لكل الدارسف معوهتها عىل سب ل الدق  قبل 

  -كام  قول ش خنا األستاذ الدوكتور و ب  الزح يل-الرشوع يف نيحث أغوار علم أصول الفقه  ألنه 

ك ف استنبطت م  العلوم الرضور   لكل جمتهد وكل مفت وكل والب علم رمه أي  عوف 

األحكام. وإنام الذ   ال حيتاجوي إل ه  م العام  الذ    كف هم أي هنقل إل هم األقوال وال  طالبوي 

  ول س كل الناس  و وي أي  كونوا كذالك. هالعامل  و م  ال  كتفي نيتلقي نيدل ل وال نيو اي

و  م  نيحّه متمونا األحكام ع  األ م  وأخذ ا قض   مسلم   وإنام  بحث ع  أ ل  كل حكم ثم خي
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 .(19)"ممارسا لالجتها  مما  ف ده يف معوه  أحكام احلوا   والوقا ع اجلد دة 

اقتطفتها م  ما  فقه علم أصول ال إىلإىل  نا أكتفي هبذا القدر م  أي كتانيتي  ذه كمدخل 

املعهد  ولب َ  وخاص أقدمها للدارسف   تناثو  نا و ناك م  كتب العلامء املتقدمف واملعارص   

 .اللقسم األول م  املوحل  العل ومدرسته الد ن    ار العلوم  الد ني السلفي

أرجو اهلل هعاىل أي جيعل عملنا  ذا خالصا لوجهه الكو م وأي  –ول س أخريا  –وا وآخ

ذخوا و يف و   وه قنا ملا ه ه ر اه وللمصلح  العام  وأي  كوي ما كتبته ناهعا ألنيناء األم  املسلمف 

 أي احلمد هلل رب العاملف. وم امل عا   وآخو  عوانا 

 

 م 2007أنيو ل  11حتو وا يف كو وس؛      

 ه 1428رني ع األول  23املواهق  

 م 2009تونيو كأ 19حتو و ا وهم إعا ة 

                    س فان  أيبنيبناي  1430شوال  30املواهق 

 يالناصح هتح

 
 

                                 
 .1/23صول الفقه اإلسالمي، أ. د. وهبة الزحيلي: أ - 19


