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  أبحاث أصولية
  

  أصول الفقه
  
  ت والغايةاالحد والموضوع
  

  المؤلف
  يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين

  المشارك بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية/ األستاذ
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آلـه وأصـحابه     

  .دعا بدعوته إلى يوم الدينومن 
  :وبعد

فإن من المعتاد بين المؤلفين أنهم، حين يشرعون في الكتابة عـن أي علـم مـن                 
العلوم، يبدؤون بتعريفه مستعملين ألفاظاً اصطالحية دقيقة، يصعب على القارئ أن 

وهدفهم من ذلك إعطاء فكرة عن العلم وموضوعه قبل الولوج فيه،           . يعيها بسهولة 
  : الباحثينويرى بعض

أن حسن إدراك هذه المعاني ال يتأتى إال بعد أن يقطع القارئ شوطاً كبيراً فـي                ( 
)١()في دراسة مبادئ العلم 

.  

ولذا فإن الوضع الطبيعي، بالنسبة إلى هذا الرأي، أن تكون تعريفات العلوم متأخرة 
  .وفي نهاية المؤلفات ال في بدايتها

يه من وجاهة، ومن موافقة لما شـاع عنـد   غير أن هذا الرأي ـ مع ما يبدو عل 
العلماء من أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره ـ فإنه يخالف ما درج عليـه   
المؤلفون من تقديم التعاريف على دراسة العلم، ولعلهم كانوا يرون أن التعـاريف             

:  تعطي تصوراً عن العلوم، وتمكذن من الحكم عليها، بل صرح بعضهم بذلك فقال
 أنه ال يمكن الخوض في علم من العلوم إال بعـد تـصور ذلـك العلـم،                   أعلم( 

  .)٢() والتصور مستفاد من التعريفات 
وإذا ضم إلى ذلك بيان الموضوع الذي يتناوله العلم وفائدته والغاية المتوخاة منه،             
فإن تصوره يكون أجلى، ومن هذا المنطلق رأينا أن نفرد تعريف أصـول الفقـه               

                                                
 ٥محاضرات في علم النفس ص : عبد العزیز القوصي. ـ د١
 ١٤ / ١نھایة السول : ـ األسنوي١
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ته، وفائدته ببحث منفرد، محاولين أن نعطي تصوراً تاماً عنـه،    وموضوعاته وغاي 
وأن نناقش ونحلل أهم التعاريف التي طرحت في ساحة علم األصول واهللا سبحانه             

  .وتعالى نسأل أن يوفقنا إلى سبيل الرشاد
  يعقوب عبد الوهاب الباحسين . د

  موضوع علم أصول الفقه ومباحثه : المبحث األول
  
  

   :)١(هأوالًـ موضوع
  

من المعروف أن تميز العلوم عن بعضها، ووضع الحدود الفاصلة فيمـا بينهـا ال    
، ولذا فإنه ينبغي لنـا      )٢(يكون إال ببيان موضوع كل علم منها وتمييزه عما سواه           

أن نتعرف على الموضوع الذي يتناولـه       ) أصول الفقه   ( ونحن نتجه إلى تعريف     
ه ينبغي لنا لتحديد الموضوع الذي يبحثـه هـذا          والدائرة التي يتحرك فيها، غير أن     

العلم أن نفهم ما يريدونه بالموضوع، لنكون على بينة مما سنتحدث عنه، وليكون             
ما يبحث في   ( ذلك أدعى لتحديد الموقف فيما قيل، فموضوع كل علم عندهم، هو            

اإلنسان لعلم الطبب فإنه يبحث فيـه عـن         ذلك العلم عن عوارضه الذاتية، كبدن       
أحواله من حيث الصحة والمرض، وكالكلمة لعلم النحو، فإنه يبحـث فيـه عـن               

  .)٣() إلخ .. أحوالها من حيث اإلعراب والبناء

                                                
  .أن لكل علم ثالثة أجزاء ھي المبادئ والموضوعات والمسائلـ یرى المناطقة ١

نة أو المقبولة التي تنبى علیھ ا قیاس ات   ھي تعاریف الموضوعات أو أجزائھا أو أعراضھا، وكذلك المقّدمات البی      : فالمبادئ
  .العلم

  .ھي التي یبحث فیھا عن أعراضھا الذاتیة: والموضوعات
  .والمسائل في القضایا التي تتطلب البرھنة علیھا في العلم

وللم  سائل موض  وعات ومحم  والت فموض  وعات الم  سائل ھ  ي موض  وع العل  م أو ن  وع من  ھ أو ع  رض ذات  ي ل  ھ أو مرك  ب،    
  .الموضوعات أمور خارجة عنھاومحموالت ھذه 

 .٢١٣ – ٢١١حاشیة الشیخ حسن العطار على شرح التھذیب للخبیصي ص : الحظ
  .٣١ / ١تقریره على حاشیة البناني على شرح جمع الجوامع ) الشیخ عبد الرحمن : ( ـ الشربیني٢
   ١٨، ١٧تحریر القواعد المنطقیة ص ) قطب الدین ( ـ الرازي ٣

 .٦من بدوي، المنطق الصوري والریاضي ص عبد الرح/ الدكتور 
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والعوارض الذاتية هي الخارجة عن الشيء الذي يحمل عليه وكونها ذاتية يعني أن   
 بأن كانت تلحق الشيء لذاته، أو تلحقه لجزئه أو تلحقه بواسـطة           )١(منشأها الذات   

  .أمر خارج عنه مساو له
وفائدة التقييد بكون األعراض ذاتية االحتراز عـن األعـراض الغريبـة، وهـي            

  .العارضة للشيء ألمر خارج عنه، أعم منه، أو أخص منه، أو مباين له
: ومعنى البحث عن العوارض الذاتية للموضوع حملها عليها وإثباتها له، كقولنـا           

األمر يفيد الوجوب، أو على :  على أنواعه كقولنا الكتاب يثبت به الحكم، أو حملها     
: العام يفيد القطع، أو على أنواع أعراضه الذاتية كقولنا        : أعراضه الذاتية، كقولنا    

  .)٣( )٢(العام الذي خص منه البعض يفيد الظن 
وإذ قد تحدد لنا معنى الموضوع، وما يراد به عندهم، فأننا نذكر أن العلماء كانت               

  . نظر متعددة في تعيين موضوع هذا العلملهم وجهات
ـ فذهب بعضهم إلى أن موضوعه هو الدليل الشرعي الكلي، من حيث ما يثبت              ١

به من األحكام الكلية فاألصولي يبحث مثالً في القياس وحجيته، والعام وما يفيـده              
  .)٤(واألمر وما يدل عليه وهكذا 

ال واحدة، بل منها ما هـو       فالقرآن الذي هو دليل شرعي لم ترد نصوصه على ح         
  .بصيغة النهي، ومنها ما ورد عاماً أو مطلقاً

فهذه األمور، أي األمر والنهي والعموم واإلطالق، وسواها، تعتبر من أنواع الدليل  
الشرعي العام الذي هو القرآن الكريم، واألصولي يبحث في هـذه األنـواع ومـا      

ى أن األمر يفيد الوجوب، والنهـي       تفيده، فهو باستقرائه النصوص مثالً يتوصل إل      

                                                
  . ٥ ، الشوكاني، إرشاد الفحول ص ١٨ / ١١تیسیر التحریر : ـ أمیر بادشاه٤

 .١/٢٢التفتازاني، التلویح 
 المصدر السابق : ـ التفتازاني١
ئ ھ أو  ـ یرى المناطقة أن العوارض ستة ألن ما یعرض للشيء المعروض إما أن یكون عروضھ لذات المع روض أو لجز     ٢

. ألمر خارج عنھ، واألمر الخارج عن المعروض إما أن یكون مساویًا للمعروض، أو أعم من ھ، أو أخ ص من ھ أو مباین ًا ل ھ        
فالثالث ة األول وھ  ي العارض ة لل  شيء، لذات  ھ كالتعج ب الع  ارض ل  ھ م ن حی  ث إن ھ إن  سان أو العارض  ة ل ھ لجزئ  ھ كالحرك  ة         

والعارضة للشيء ألمر خارج عنھ مساو لھ، كالضحك العارض لإلنسان بواسطة باإلرادة العارضة لھ بواسطة كونھ حیوانًا 
  .التعجب المساوي لإلنسان في الصدق، تسمى أعراضًا ذاتیة أما األعراض التي بعدھا فسّیمونھا األعراض الغریبة

متأخرین یجعلون الالحق وذكر السید الشریف الجرجاني في حاشیتھ على تحریر القواعد المنطقیة لقطب الدین الرازي أن ال
بواس  طة الج  زء األع  م م  ن األع  راض الذاتی  ة الت  ي یبح  ث عنھ  ا ف  ي العل  وم، وف  ي رأی  ھ أن ھ  ذا ل  یس ص  حیحًا ب  ل الح  ق أن     

حاش یة الجرج اني عل ى    : الح ظ . األعراض الذاتیة ما یلحق الشيء لذاتھ أو لم ا ی ساویھ س واء ك ان ج زءًا ل ھ أو خارج ًا عن ھ         
 .١٨ تحریر القواعد المنطقیة ص

 .١١ـ عبد الوھاب خالف، أصول الفقھ ص ٣
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يفيد التحريم، والعام يتناول جميع ما يصلح له قطعاً، وأن المطلق يدل على ثبوت              
  .الحكم على إطالقه، وهكذا

فاألدلة، أو أنواعها، أو األعراض الذاتية لها، أو ما تركّب منها، هي موضوع هذا              
  لذي نص على أن هذا  ا ))١( هـ ٥٠٥ت ( العلم، وهذا رأي اإلمام الغزالي 

  العلم هو أدلة األحكام الشرعية ومعرفة وجوه داللتها على األحكـام مـن حيـث               
  .)٢( الجملة

: ت  ( وقد تابعه على هذا الفهم عدد غير قليل من العلماء منهم اإلمـام اآلمـدي                
الذي ذكر أن موضوع أصول الفقه هو األدلة الموصلة إلى األحكام            ))٣( هـ   ٦٣١

بحوث عنها فيه وأقسامها واختالف مراتبها وكيفية استثمار األحكـام          الشرعية الم 
  ))٥( هـ   ٨٦١: ت  ( ، ومنهم الكمال بن الهمام      )٤(الشرعية منها، على وجه كلي      

الذي جعل موضوعه الدليل السمعي الكلي من حيث يوصل العلم بأحواله إلى قدرة             
 فـي    ))١( هـ   ٧٧١: ت( ي  ، ومنهم ابن السبك   )٦(إثبات األحكام ألفعال المكلفين     

                                                
 م ن أش ھر علم اء الم سلمین     ـ ھو أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي المعروف بحجة اإلسالم والغزال ي،   ٤

ول د بط وس   . وأبرزھم في میادین الحكمة والكالم والفقھ واألصول والت صّوف، م ع جمع ھ إل ى ذل ك جمل ة م ن عل وم أخ رى             
في طلب العلم، فأخذه عن أبي نصر اإلسماعیلي، ثم عن إم ام الح رمین الج ویني ف ي نی سابور، ث م جل س لألق راء،           وراتحل  

وندب للتدریب في المدرسة النظامیة ببغداد، وأعجب بھ أھل العراق، وعظمت منزلتھ بینھم ثم أقبل على السیاحة والعبادة، 
إحی  اء عل  وم ال  دین، والمست  صفى ف  ي أص  ول الفق  ھ  : رة ، منھ  ا ھ  ـ، وق  د ت  رك مؤلف  ات كثی   ٥٠٥وكان  ت وفات  ھ بط  وس س  نة 

والمنخول في أصول الفقھ، وشفاء الغلیل في أصول الفقھ، والوجیز في فروع الفقھ الشافعي، وتھافت الفالس فة والمنق ذ م ن          
  .الضالل وإلجام العوام عن علم الكالم وغیرھا

 ، طبقات ١٠ / ٤، شذرات الذھب ١٨٢، ١٠١ / ٤افعیة الكبرى  ، طبقات الش٣٥٣ / ٣وفیات األعیان : راجع في ترجمتھ 
   .٢٦٦ / ١١ ، معجم المؤلفین ٢٢ / ٧ ، واألعالم ٧٩ / ٢، ھدیة العارفین ١٩٢الشافعیة البن ھدایة اهللا ص 

   .٥ / ١ـ المستصفى ١
لحكم ة والمنط ق والك الم،    ھو سیف الدین علي بن أبي علي بن محم د التغلب ي اآلم دي الحنبل ي ث م ال شافعي، جم ع ب ین ا            ـ  ٢

  .واألصول والفقھ، وبرع في الخالف، وكان من األذكیاء
قیل عنھ إنھ لم یكن في زمانھ أحفظ للعلوم منھ ولد بآمد وأقام ببغداد، ثم انتقل إلى الشام، ثم مصر، وكانت وفاتھ بدمشق سنة 

م، ودق ائق الحق ائق ف ي الحكم ة واألحك ام ف ي       غای ة الم رام ف ي عل م الك ال     : م ن مؤلفات ھ  .  ھـ ، ودفن بسفح جبل قاسیون   ٦٣١
  .أصول األحكام في أصول الفقھ، وغایة األمل في علم الجدل وغیرھا

  .٧/١٥٥، معجم المؤلفین ٥/١٤٤ ، شذرات الذھب ٢/٥٥، مفتاح ٢/٤٥٥وفیات األعیان : راجع في ترجمتھ 
  .١/٥ األحكام ـ٣
الحمید بن مسعود السیواسي األصل، ثم االسكندري، ثم القاھري، الع الم  كمال الدین محمد بن عبد الواحد بن عبد :  ھو   ـ  ٤

الحنفي المعروف بابن الھمام والمشارك في عدد من العلوم كالفقھ واألصول والتفسیر وعلم الطبیعة والفرائض والت صّوف      
  .والنحو والصرف وغیرھا

  . ي المعقوالتأنا ال أقّلد أحدًا ف: عرف عنھ أنھ جدلي محّقق مناظر، وكان یقول
  . ھـ٨٦١تنّقل في البلدان، وكان آخر مطافھ العودة إلى مصر، حیث توفي في القاھرة سنة 

شرح الھدایة في الفق ھ الم سمى ف تح الق دیر للع اجز والم سایرة ف ي العقائ د المنجی ة ف ي اآلخ رة، والتحری ر ف ي               : من مؤلفاتھ   
  .رھاأصول الفقھ، ولھ مختصر في الفقھ سماه زاد الفقیر وغی

، معج م المطبوع ات   ٢/٢٠٠١ ھدیة العارفین ٧/٢٩٨ ، شذرات الذھب ١٣٦ – ٢/١٣٥مفتاح السعادة   : راجع في ترجمتھ    
   .١٠/٢٦٤، معجم المؤلفین ٦/٢٥٥، األعالم ١/٢٧٨
 .١/١٨ـ التحریر مع شرحھ تیسیر التحریر ٥
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  ))٣(  هـ١١٩١: ت(  وقد رجح هذا الرأي اإلمام البهاري )٢(كتابه جمع الجوامع   
، ولعل رأي هؤالء العلماء ومن ذهب مذهبهم، مستند إلـى أن      )٤( في مسلّم الثبوت  

وهـذه  ( مفهوم أصول الفقه هو القواعد التي يتوصل بها إلى اسـتنباط األحكـام              
األدلة التي منها استنبطت ، فال يكون غير األدلة الكلية إال تابعاً            القواعد مصدرها   

فالمبحوث عنه في هذا العلم على رأيهم، أحوال األدلـة الموصـلة إلـى              . )٥(لها  
  .األحكام الشرعية

  .)٦(أما األحكام الشرعية فهي ثمرة األدلة وثمرة الشيء تابعة له 
هو األحكام الشرعية من حيث     ـ وذهب بعض العلماء إلى أن موضوع األصول         ٢

  .)٧(ثبوتها باألدلة 
فعلى رأيهم يكون موضوعه األحكام التكليفية من وجوب وندب وحرمة وكراهـة            

. وإباحة، واألحكام الوضعية من سببية وشرعية ومانعية وصحة وبطالن وسـواها    
وال يبدو لهذه الوجهة من حجة مقبولة في قصر الموضوع على األحكام واستبعاد             

  .دلة والقواعد منه، ولهذا قّل من نصره وذهب إليهاأل
لـه رأي آخـر فـي         ))٨( هـ     ٧٤٧: ت  ( ـ غير أن اإلمام صدر الشريعة       ٣

موضوع هذا العلم، فهو عنده، ليس مقتصراً على األدلة، بل موضـوعه األدلـة              

                                                                                                                                       
 ھـ، ٧٢٧ملّقب بتاج الدین، ولد في القاھرة سنة أبو نصر عبد الوھاب بن علي بن عبد الكافي، األنصاري الشافعي ال: ـ ھو٦

وقدم مع والده إلى دمشق، ولزم اإلمام الذھبي فیھا، وبعد أن تخّرج بھ توّلى منصب القضاء وخطابة الجامع األموي، ومھنة 
ن، قوي كان طلق اللسا. التدریس في غالب مدارسھا، وقد تعرض لشدائد، ومحن واتھامات لم تجر على قاض قبلھ، كما قیل

: طبقات الشافعیة الصغرى، والوسطى والكبرى، ومعید النعم ومبید النقم، ومن كتبھ األصولیة: الحجة ومصنفاتھ كثیرة منھا
جمع الجوامع، شرح منھاج الوصول إلى علم األوصل للبیضاوي، وھو المسمى االبھاج، ورفع الحاجب عن شرح مختصر 

  .ابن الحاجب
توفي في دمشق بالطاعون . ریخ واألدب، والسبكي نسبة إلى سبك من أعمال المنوفیة في مصربرع في الفقھ واألصول والتا

  . ھـ٧٧١سنة 
، ١/٦٣٩، ھدیة العارفین ٥٩٦ و ١/٥٩٥، كشف الظنون ٦/٢٢١، شذرات الذھب ٣/٢٣٢الدرر الكامنة : راجع في ترجمتھ

   .٦/٢٢٦، معجم المؤلفین ٤/١٨٤ ، األعالم ١/١٠٠٢معجم المطبوعات 
   .١/٣٢ـ جمع الجوامع ٧
ولي القضاء في لكنھو، ثم في حیدر آباد . محب اهللا بن عبد الشكور البھاري الھندي، من فقھاء األحناف وأصولییھم: ـ ھو٨

  . ھـ١١١٩الدكن، ثم ولي صدارة ممالك الھند ولقب بفاضل خان، توفي سنة 
  .ل الفقھ، والمغالطة العامةُسّلم العلوم في المنطق، وُمسّلم الثبوت في أصو: من مؤلفاتھ 

  .٨/١٧٩، معجم المؤلفین ٥/٢٨٣ ، األعالم ١/٥٩٥ ، معجم المطبوعات ٢/٥ھدیة العارفین : راجع ترجمتھ في 
  .١٧ و ١/١٦ـ عبد العلي األنصاري، فواتح الرحموت ١
  .١٣أصول الفقھ ص : ـ عباس متولي حمادة ٢
 .٤٧نیس عبادة وجماعتھ، مذكرة في أصول الفقھ ص  ، ومحمد أ١/٢٣ـ التفتازاني ـ المصدر السابق ٣
  .١/١٨ـ تیسیر التحریر ٤
ـ  ھ و عبی د اهللا ب ن م سعود ب ن محم ود البخ اري المحب وبي الحنف ي الملق ب ب صدر ال شریعة األص غر، م ن فقھ اء األحن  اف                 ٥

  . ھـ٧٤٧توفي سنة . وأصولییھم وجدلییھم إلى جانب كونھ محّدثًا ومفسّرًا ونحویًا ولغویًا وأدیبًا ومنطقیًا
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فموضوع هذا العلم األدلة الشرعية واألحكام، إذ يبحث فيه عـن          : ( واألحكام قال   
وعن العـوارض الذاتيـة   ارض الذاتية لألدلة الشرعية، وهي إثباتها لألحكام،    العو

  .)١(لألحكام، وهي ثبوتها بتلك األدلة 
  

، فـي    ) )٢( هــ    ٧٩٢: ت  ( ولهذا الرأي ذهب المحقق سعد الدين التفتـازاني       
  .)٥( في إرشاد الفحول ) )٤( هـ ١٢٥٠: ت (   واإلمام الشوكاني )٣(التلويح

 الشريعة أنه لما كانت بعض مباحث األصول ناشئة عن األدلة،           ووجهة نظرصدر 
كالعموم والخصوص واالشتراك وبعهضا ناشئاً عن األحكام ككون الحكم متعلقـاً           
بفعل هو عبادة أو معاملة، وال رجحان ألحدهما على اآلخر فالحكم على أحـدهما              

  .)٦(بأنه موضوع وعلى اآلخر بأنه تابع تحكّم وهو باطل 
  .)٧( آخرون إلى أن موضوعه األدلة والمرجحات وصفات المجتهد ـ وذهب٤

ولعّل مستند هذا الرأي أن موضوعات أصول الفقه إنما هي ما يستفاد منها الفقـه               
األدلة االجمالية والمرجحـات وصـفات      : واستفادته تتوقف على أمور ثالثة هي     

  .)١(المجتهد 
                                                                                                                                       

التوضیح في حل غ وامض التنق یح ف ي أص ول الفق ھ، والوش اح ف ي المع اني والبی ان، وش رح الوقای ة ف ي الفق ھ                  : من مؤلفاتھ 
  .الحنفي، وكتاب تعدیل العلوم

، معج م المطبوع ات   ١/٦٤٩ ، وھدی ة الع ارفین   ١/٤٩٦ ، ك شف الظن ون   ٦٠ و ٢/٥٤٩مفتاح السعادة : راجع في ترجمتھ   
   .٦/١٤٦، معجم المؤلفین ٤/١٩٧، األعالم ٢/١١٩٩
  .١/٢٢ـ التوضیح ٦
مسعود بن عمر بن عبد اهللا التفتازاني الملقب ب سعد ال دین، ول د بتفت ازان م ن ب الد ف ارس، وأق ام ب سرخس، وأبع ده              : ـ ھو ١

وكان ت ف ي   . مؤلفات ھ تیمورلنك إلى سمرقند وقد كان إمامًا في علوم كثیرة، حت ى ذاع ص یتھ واش تھر ذك ره، وانتف ع الن اس ب            
لسانھ لكنھ، ویذكر أنھ لم یظھر علیھ في مراحلھ األولى نبوغ، ولكنھ برز بعد ذلك في حلق ة أس تاذه الع ضد، وق د ت وفي ف ي         

  :أّلف في علوم متنوعة، وشرح كتبًا كثیرة ومن مؤلفاتھ .  ھـ٧٩٢سمرقند سنة 
ض التنقیح في أصول الفق ھ، وحاش یتھ عل ى مخت صر اب ن      تھذیب المنطق، وشرح العقائد النسفیة، والتلویح إلى كشف غوام      

وشرح األربعین النوویة، وشرح الشمسیة، وحاشیة الكشاف، ع دا م ا أّلف ھ ف ي البالغ ة وال صرف       . الحاجب في أصول الفقھ   
  .والنحو وسواھا

، ١/٤٩٦لظنون ، كشف ا٦/٣٢١، شذرات الذھب ٦/١١٢، الدرر الكامنة ١٨٧ ـ ١/١٨٥مفتاح السعادة : راجع في ترجمتھ 
  .١٢/٢٢٨، معجم المؤلفین ٧/٢١٩، واألعالم ٤٣٠ – ٢/٤٢٩ھدیة العارفین 

  .١/٢٢ـ ٢
أبو عبد اهللا محمد بن علي بن محمد الشوكاني الخوالني، ثم الصنعاني عالم مشارك في الحدیث، والتفسیر والفقھ،  : ـ ھو   ٣

  . العلوم األخرىواألصول والتاریخ، والنحو والمنطق والكالم، إلى جانب عدد من
ولد بھجرة شوكان في الیمن ونشأ بصنعاء، قرأ على والده وكثیر من علماء بلده وأفتى وھو في العشرین من عمره، وولي       

  .١٢٥٠القضاء في صنعاء حتى توفي في سنة 
، ٦/٢٩٨م ، األعال٢/١١٦٠، معجم المطبوعات ٢/٣٦٥، وما بعدھا، ھدیة العارفین ٣/٢٠١أبجد العلوم : راجع في ترجمتھ

  .١١/٥٣معجم المؤلفین 
  ٥ـ ص ٤
 .٤٨ و ٤٧، ومحمد أنیس عبادة وجماعتھ، المصدر السابق ص ١/٢٣المصدر السابق : ـ التفتازاني٥
  .٣٧ و ١/٣٥شرح جمع الجوامع : ـ الجالل المحلي٦
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ن األصول إنما تبحـث عـن       غير أن أغلب العلماء رجحوا األول، على اعتبار أ        
العوارض الذاتية لألدلة، وأما األمور األخرى فإنها تأتي بالتبع، نظراً لتوقف كثير            

األدلة واألحكام كيحيـى    من المباحث عليها، وإن بعض من رجحوا أن موضوعه          
 اعترفوا بأن مباحث األدلة أهم وأكثـر، وإن رأوا   ))٢( هـ ٩٤٢: ت  ( الرهاوي  

  .)٣( األصالة واالستقاللأن ذلك ال يقتضي 
أيجوز أن يتعدد موضوع العلـم      : وهنا أمر جدير بأن يتأمل ، وأن ينظر فيه وهو         

ونحـن إذا  . الواحد أم ال يجوز، وإذا جاز تعدده فما هي مبررات ذلك وأسـبابه ؟             
تأملنا األقوال السابقة وجدنا فيها من يقول بالتعدد وأن ذلك جائز إذا كان هناك نوع     

كما ورد في كالم ابن الهمام أنه ال مانع من تعدد            . )٤( ين األمور المتعددة  تناسب ب 
موضوع العلم الواحد، إذا كانت له غاية واحدة، فالموضوع تابع للغاية التي توجد             

 ) )٦( هــ      ٨١٦: ت  ( وهذا ما ذهب إليه الشريف الجرجـاني         . )٥(في الذهن   
  .)٧(وغيره أيضاً 

                                                                                                                                       
 ھذه ھي وجھة نظره في ، ویمكن أن یفھم من تعریف اإلمام الرازي أّن١/٣٦حاشیتھ على شرح الجالل المحلي : ـ البناني٧

أصول الفقھ كلھا ثالثة أجزاء ال رابع لھا، وإن طالبت ( موضوع األصول، وقد بّین القرافي في النفائس أّن مقتضى ذلك أن 
  .المصنفات فیھا، وكثرت، األدلة واالستدالل والمستدل

  .األوامر والنواھي والعموم و القیاس واإلجماع ونحوھا: فاألول
  ارض والترجیحالتع: والثاني
  .١/٨٨ھو باب المجتھد وصفتھ، والمقّلد وصفتھ  : والثالث

أبو زكریا یحیى بن قراجا الرھاوي الملقب بشرف الدین، والرھاوي نسبة إلى الرھا بین الموصل وال شام حی ث أن     : ـ ھو ١
ك ان م ن   .  ھ ـ ٩٤٢وفي س نة  أصلھ كان من ھناك، ولد ونشأ بمصر، وأقام زمنًا في دمشق، ثم عاد بعدھا إلى مصر وفیھا ت        

  .فقھاء وأصولیي الحنفیة في مصر
  .حاشیتھ على شرح الوقایة لصدر الشریعة، وحاشیتھ على شرح المنار البن الملك: من مؤلفاتھ 

 .٨/١٦٣، األعالم ١/٩٥٤ ، معجم المطبوعات ٢/١٨٢٥كشف الظنون : راجع في ترجمتھ 
 .٢٠ـ حاشیتھ على شرح المنار ص ٢
   .١/٢٢ة، التوضیح ـ صدر الشریع٣
   .١٢ و ١/١١ـ التحریر مع شرحھ تیسیر التحریر ٤
ولد بجرجان وإلیھا نسب، ودرس ف ي  . علي بن محمد بن علي الجرجاني الحسیني الحنفي، ویعرف بالسید الشریف: ـ ھو ٥

  .شیراز، وّفر منھا إلى سمرقند بعد دخول تیمورلنك إلیھا
 ھعـ شارك في كثیر من العلوم الس یما الفل سفیة   ٨١٦أقام فیھا حتى توفاه اهللا سنة ثم عاد إلى شیراز بعد موت تیمورلنك ، ف 

إنھ عالمة دھره، وع الم ب الد ال شرق، ل ھ م ا یزی د عل ى خم سین م صنفًا،          : والعربیة واألصولیة، وبرع فیھا حتى قالوا عنھ  
  .ل الحدیث وغیرھاالتعریفات، شرح المواقف، شرح السراجیة في الفرائض ورسالة في متن أصو: منھا

 .٧/٢١٦ ، معجم المؤلفین ٥/٧، األعالم ١/١٨٧مفتاح السعادة : راجع في ترجمتھ
 .١/١٦ـ حاشیتھ على شرح العضد ٦
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بذلك، وجعل موضوع علـم األصـول     ) )١( هـ   ١٣٤٥: ت( وقد أخذ الخضري    
 ، وتابع من سبقه من العلماء في تعليل )٢(الدليل السمعي والحكم الشرعي والمكلّف 

  .هذا التعدد
على أنه مهما يكن من أمر فإن أصول الفقه، في حقيقته، يبحث فـي أكثـر مـن              

   .موضوع سواء كانت تلك الموضوعات مقصودة أصالة أو تبعاً
ولقد انتهى تحرير هذا العلم إلـى        ) : ( )٣( م   ١٩٧٤: ت( يخ أبو زهرة    يقول الش 

أن موضوعه الحكم الشرعي من حيث بيان حقيقته وخواصه وأنواعه والحاكم من            
حيث األدلة التي قامت أمارات على صدور حكمه، والمحكوم عليه وأدلة االستنباط   

   ).)٤(وهي االجتهاد 
لى باالعتبار، لشموله ما بحثته كتب األصول       وحمل موضوع العلم على ما ذكر أو      

على مختلف المذاهب، وألن فيه بعداً عن التعسف في حمل كل ما يبحث عنه على          
أنه من العوارض الذاتية ألمر واحد، ولهذا فإن جعل الموضوع تابعاً للغاية التـي              

  .في الذهن، على ما ذهب إليه المحققون من العلماء، في غاية السداد
  

  
                                                

من علماء الشریعة المعاصرین البارزین، تّخرج . الشیخ محمد بن عفیفي الباجوري المصري المعروف بالخضري    : ـ ھو ٧
س نة،  ) ١٢(رعیًا في الخرطوم، ثم مدّرسًا في مدرسة القضاء ال شرعي بالق اھرة م دة   في مدرسة دار العلوم، وعین قاضیًا ش   

  .وأستاذًا للتاریخ اإلسالمي في الجامعة المصریة فوكیًال لمدرسة القضاء الشرعي
  . م وفیھا دفن١٩٢٧/  ھـ ١٣٤٥توفي في القاھرة سنة 

 اإلسالمي، أصول الفقھ، إتمام الوفا في سیرة المصطفى، محاضرات في تاریخ األمم اإلسالمیة، تاریخ التشریع: من مؤلفاتھ
  .طھ حسین وغیرھا/ ونقد كتاب الشعر الجاھلي للدكتور 

  .١/٢٩٥، معجم المؤلفین ٦/٢٦٩، األعالم ٨٢٦ ، ١/٧٢٥معجم المطبوعات : راجع في ترجمتھ
  .١٥ـ أصول الفقھ ص ٨

 العلماء في ج واز أن یك ون للعل م أكث ر م ن موض وع واح د،        ونشیر ھنا إلى أن الزركشي قد ذكر في البحر المحیط اختالف 
ول م یرج ذح رأی ًا ف ي     . وأّن منھم من جّوز مطلقًا، وأّن منھم من منع مطلقًا، وأّن ھناك من فّصل ف ي األم ر ك صدر ال شریعة     

ي متع دد  المسألة واقتصر على ذكر اآلراء، وضرب مثًال لما موضوعھ واحد، وھو الحساب ف إن موض وعھ الع دد، وق ال ف         
  الموضوع إن شرطھ أن یكون بین المتعددات تناسب، أّما في ذاتي كجعل االسم والفعل والحرف موضوعات للنحو، فإنھا 

وإمذا في عرضي كما إذا جعل بدن اإلنسان وأجزاؤه واألدویة واألغذیة موض وعات  . مشتركة في الجنس وھو الكلمة   = = 
 .١/٧٣البحر المحیط . ، وھي الصحةلعلم الطب، وذلك الشتراكھا في غایة واحدة

ـ ھو الشیخ محمد بن أحمد أبو زھرة من علماء األزھر البارزین، ولد بمدینة المحل ة الكب رى، وترب ى بالج امع األحم دي،         ١
  .وتعلم بمدرسة القضاء الشرعي

فق ھ واألص ول والم ذاھب    تولى التدریس في األزھر، وفي كلیة الحقوق في جامعة القاھرة، وكان لھ إسھام كبیر في مجال ال      
  .اإلسالمیة

  .أّلف أكثر من أریعین كتابًا في الفقھ واألصول، وتاریخ التشریع وغیرھا
  . م١٩٧٤توفي بالقاھرة سنة 
   .٦/٢٥األعالم : راجع في ترجمتھ 

 .٩ـ أصول الفقھ ص ٢
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  : )١(اًـ مباحثه ومسائله ثاني
  

يمكن القول إن مباحث ومسائل علم األصول ذات صلة وثيقة بموضوعه، ذلك ألن        
موضوعات المسائل والمباحث هي نفـسها موضـوعات العلـم أو أنواعهـا أو              

  .أعراضها الذاتية، أو ما تركب من هذه األشياء أو بعضها
 األحوال العارضة له، فإن     ولما كان موضوع العلم، كما عرفنا، هو ما يبحث عن         

مسائله ومباحثه هي معرفة هذه األحوال، وكما أن بدن اإلنسان الذي هو موضوع             
علم الطب، بسبب أنه يبحث فيه عن األعراض الالحقة له، ال يدخل فـي حقيقـة                
العلم فكذلك أدلة الفقه التي هي موضوع علم األصول على رأي، ال تـدخل فـي                

ي يبحث فيه هو ما يعرض لها من عمـوم وخـصوص            حقيقة هذا العلم، ألن الذ    
  .)٢(وأمرية ونهي وسواها 

فإذا تقرر ذلك فإن مباحث هذا العلم ومسائله تختلف باختالف وجهات النظر فـي              
  .تحديد الموضوع الذي يبحثه علم األصول

فمن قصر موضوعه على األدلة كانت مسائل ومباحث هذا العلم تتعلق بأحوال تلك     
ة، ومن ضم إليها الحكم أضاف مباحثه إلى هذا العلم، ومن زاد على             األدلة الشرعي 

ذلك زاد في مسائله بما يوازي تلك الزيادة، على أن النظر في كتب األصـوليين،               
جروا عليه أن مباحث ومسائل     وتتبع ما ألّفوه في هذا المجال، يبين لنا أن واقع ما            

  :هذا العلم تدخل ضمن األطر اآلتية 
المتعلقة بأحوال األدلة الشرعية، ال من حيث حقيقتها، بل من حيـث         ـ المباحث   ١

   .)٣(إثباتها لألحكام الشرعية وثبوت هذه األحكام بها  
ـ المباحث المتعلقة بكيفية استخراج األحكام من أدلتها، مثل المباحث التي ترجع           ٢

 وبعض  إلى شرائط االستدالل، كتقديم النص على الظاهر، والمتواتر على اآلحاد،         
المبادئ اللغوية ودالالت األلفاظ بوجه عام، مما دخلـت عنـدهم تحـت أبـواب               

                                                
،  )٢٢٥التعریفات ص (  معرفتھا ـ مسائل كل علم ھي المطالبة التي یبرھن علیھا في العلم، ویكون الغرض من ذلك العلم٣

  .كمسائل العبادات والمعامالت ونحوھا للفقھ ومسائل األمر والنھي والعام والخاص واإلجماع والقیاس ونحوھا ألصول الفقھ
 .١/٧٣البحر المحیط 

 .١/١٨المصدر السابق : ـ األسنوي١
  .١/١٤ـ البدخشي، مناھج العقول ٢
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 ١١

التي بها يعرف التعارض واألسباب التي تزيله، وترجيح        .  )١(التعارض والترجيح   
  .بعض األدلة على غيرها

ـ والمباحث المتعلقة بالذي يستخرج األحكام من األدلة، وهو المجتهد وما يتعلّق            ٣
االجتهاد وشروطه، باإلضافة إلى مباحث التقليد وشرائطه التي تذكر به من مباحث 

   .)٢(في هذا العلم لكونها في مقابلة االجتهاد 
ـ وأدخل بعض العلماء المباحث المتعلقة بالمكلف من حيـث أهليتـه للتكليـف      ٤

والعوارض التي تطرأ عليها ، وأكثر من تطرق إلى ذلك علمـاء الحنفيـة، ولـم            
أن يكون المكلّف موضوعاً للعلم على      )  هـ   ٨٦١: ت  (  بن الهمام    يستبعد الكمال 

رأي من أدخل األحكام الشرعية في موضوعه، وإن كان واقع ما جـرى عليـه                
  .)٣( علماء الحنفية عد المكلف من موضوعات األصول من غير تصريح

هذا وال يفوتنا أن نذكر أن الكتب المؤلفة في علم األصول تكشف عـن أن فيهـا                 
وضوعات ال عالقة لها بهذا العلم، وال صلة لها بمسائله ومباحثه، أو أن لها صلة م

  .ولكن من وجه بعيد، وقد يكون بعضها مذكوراً على جهة االستطراد
ـ ٤٣٦: ت  ( وربما كان من أوائل من نبه إلى ذلك أبو الحسين البصري              ) )٤( ه

ليفه، بعـد شـرحه للعهـد       فقد ذكر في مقدمة كتابه المعتمد أن الذي دعاه إلى تأ          
مـسلك  ( أنه سلك في الشرح المذكور       ) )٥( هـ   ٤١٥: ت  ( للقاضي عبد الجبار    

الكتابفي ترتيب أبوابه وتكرار كثير من مسائله، وشرح أبواب ال تليق بأصول الفقه 

                                                
  ١/١٧المصدر السابق : ـ األسنوي٣
 .١/١٥المصدر السابق :  األسنويـ٤
 .١/٢١ـ التحریر مع شرحھ تیسیر التحریر ١
س كن بغ داد   . أبو الحسسین محمد بن علي بن الطّیب البصري المعتزل ي، م تكلم وأص ولي، وك ان م ن أذكی اء زمان ھ         : ـ ھو ٢

  . ھـ٤٣٦ودّرس فیھا إلى حین وفاتھ سنة 
ة في أصول الدین، االنتصار في الرد على ابن الراوندي، غرر األدلة في المعتمد في أصول الفقھ، تصفح األدل: من مؤلفاتھ 

  .األصول، شرح األصول الخمسة وشرح العمد للقاضي عبد الجبار في أصول الفقھ
، ١١/٢٠، معج  م الم  ؤلفین  ٢/٦٨، ھدی  ة الع  ارفین  ٣/٢٥٩، ش  ذرات ال  ذھب  ٣/٤٠١وفی  ات األعی  ان  : راج  ع ف  ي ترجمت  ھ 

  .٦/٢٧٥األعالم 
أب و الح سن القاض ي عب د الجب ار ب ن أحم د ب ن عب د الجب ار الھم ذاني االس تراباذي، الملق ب بقاض ي الق ضاة ـ فقی ھ                  : ـ  ھ و   ٣

وأصولي ومتكلم ومفّسر ومشارك في عدد آخر من العلوم، كان شافعي المذھب في الف روع، ومعتزلی ًا ف ي األص ول، رح ل        
/  ھ ـ  ٤١٥وت وفي فیھ ا س نة    . وحّدث بھا، ث م ت وّلى الق ضاء ب الري    ثم قدم بغداد . الناس إلیھ من األقطار واستفادوا من علمھ 

  . م١٠٢٥
تنزیھ القرآن عن المطاعن، طبقات المعتزلة، تفسیر القرآن، دالئل النبوة، شرح األصول الخمسة، المغن ي ف ي      : من مؤلفاتھ 

  .أبواب التوحید والعدل
 .٥/٧٨، معجم المؤلفین ٣/٢٧٣عالم ، األ١/٤٩٨، ھدیة العارفین ٣/٢٠٢شذرات الذھب : راجع في ترجمتھ
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 ١٢

القول في أقسام العلوم وحد الـضروري منهـا والمكتـسب    من دقيق الكالم، نحو   
    ) .)١(...في توليده النظر إلى غير ذلكوتوليد النظر العلم ون

فإنه ذكر في بيان وجه تعلّـق المقدمـة         )  هـ   ٥٠٥: ت( وكذلك اإلمام الغزالي    
باألصول، أن المؤلفين حينما حدوا األصول بمعرفة أدلة األحكام قالوا بـضرورة            

النظر ، التعرف على األدلة والمعرفة أي العلم، وقالوا إن العلم ال وصول إليه إالّ ب     
فشرعوا في بيان حد الدليل والعلم والنظر، وانجروا إلى إقامة الدليل على إثبـات              
العلم على منكريه من السوفسطائية، وإلى إقامة الدليل على النظر علـى منكـري    
النظر، إلى غير ذلك من األمور التي تجاوزوا بها حد علم األصـول، وخلطـوه               

 غلبت عليهم طبائعهم، فأدخلوا شـيئاً مـن         وهكذا فإن كل أصحاب صفة    . بالكالم
  .)٢(فنونهم فيه 

في كتابه الموافقات إلى شيء من هـذا         ) )٣( هـ   ٧٩٠: ت  ( وقد أشار الشاطبي    
  .االقحام الذي ال مبرر له

  أن كل أصل يضاف إلى الفقه ال ينبني عليه فقه فليس بأصـل             ( وذكر أن الالزم    
 المسائل التي تكلـم عنهـا المتـأخرون         ، وبنى على ذلك إخراج كثير من       ))٤(له  

وأدخلوها في أصول الفقه مع أنها ليست منه، مثل مسألة أمر المعدوم، ومسألة ال              
 ،  )٥(تكليف إال بفعل، ومسألة ابتداء الوضع، ومسألة هل االباحـة تكليـف أم ال               

  .وغيرها من المباحث
  
  
  
  

                                                
   .١/٧ـ المعتمد ٤
 ١٠، و ١/٩ـ المستصفى ١
  .أبو اسحاق إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المالكي الشھیر بالشاطب: ـ ھو٢

  . ھـ٧٩٠توفي سنة . عالم مجتھد محّقق في الفقھ واألصول والحدیث والتفسیر واللغة
  .الخالصة في النحو، االعتصامالموافقات، شرح : من تصانیفھ

 .١/١١٨، معجم المؤلفین ١/٧٥، األعالم ١/١٠٩٠، معجم المطبوعات ١/١٨ھدیة العارفین : راجع في ترجمتھ
  .١/١٧ـ الموافقات ٣
 . ـ المصدر السابق٤
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 ١٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لماً مركباًتعريف أصول الفقه باعتباره ع : المبحث الثاني
  

وهـو مركـب    .  للداللة على علم معـين     )١(تعبير أصول الفقه علم مركب ولقب       
، ولذا فإنا سنتعرف أوالً على معنـى       )فقه  ( و  ) أصول  ( إضافي من كلمتين هما     

، )فقه(و) أصول  ( أصول الفقه باعتباره مركباً إضافياً فنتعرف على معاني كلمتي          
الذي هو االسـم اللقبـي   ) أصول الفقه ( يب التام ثم نتعرف ثانياً على معنى الترك    

لهذا العلم، حيث أنه ليس بمعزل عن فهم جزئيه اللذين تركّب منهما، علـى أننـا                
نشير هنا إلى أن بعض األصوليين اكتفى بالتعريف اللقبي، وأهمل تعريف أصول            

م الفقه من جهة اإلضافة، ولكنه احتاج إلى تعريف الفقه فقط، كالـذي فعلـه إمـا               
وابـن   ) )٣( هـ٥٠٥: ت(  والغزالي )٢(في البرهان  )  هـ   ٤٧٨: ت  ( الحرمين  

ـ ٥١٨: ت  ( برهان   ـ  ٦٨٥: ت( والقاضي البيـضاوي     ) )٤( ه ، لكـن    ))٥( هـ
الغزالي وابن برهان قدما تعريف الفقه على تعريف أصول الفقه لقباً، والبيضاوي            

  .أخّره عنه

                                                
 ).من ھذا المبحث ) ( ١( ھامش ٨٨ـ الحظ تفسیر معنى اللقب في ص ١
 ١/٨٥ـ البرھان ٢
 ٥ و ١/٤ـ المستصفى ٣
  ١/٤٩ـ الوصول إلى األصول ٤
  ١/١٣ـ المنھاج مع شرحھ نھایة السول ٥
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 ١٤

لفت وجهات نظرهم، فمنهم من قدم تعريف     واألصوليون الذين ذكروا التعريفين اخت    
ـ ٦٤٦: ت  ( أصول الفقه باعتباره لقباً على العلم المعروف كابن الحاجب            ) )١( ه

ـ ٨٠٣: ت  ( وابن اللحام    ، ومنهم من قدم تعريفه باعتبار اإلضافة كـأبي          ))٢( ه
ـ ٤٣٦ت  ( الحسين البصري     ، وأبـي    )٤(وإمام الحرمين فـي الورقـات      ) )٣( ه

  ، ومن تابعهم من األصوليين ) ٥(في اللمع )  هـ ٤٧٦: ت ( شيرازي اسحاق ال
  
  

   . )١٠(، وابن الهمام)٩(، والقرافي)٨(، وصدر الشريعة)٧(، واآلمدي)٦( كالرازي
ولكل تقديم وجه، غير أننا آثرنا تقديم المعنى اإلضافي المركب لكونه هو األصل،             

للذين تركّب منهما، كما أشـرنا    ولكون المعنى اللقبي ليس بمعزل عن فهم جزئيه ا        
إلى ذلك، ولم نلتفت إلى ما أورده القرافي في نفائس األصول من االعتراضـات               
األربعة على القول بأن أصول الفقه مركب من المضاف والمضاف إليه، وإن العلم 

أنه، إذا سلّم أنـه  : بالمركبات متوقف على العلم بالمفردات، والتي منها اعتراضه         
لى معرفة الفقه واألصل، يلزمه أن الفقه جزء مـن أصـول الفقـه، وأن         محتاج إ 

أصولياً إال إا قام بـه أصـول        الحقيقة ال تثبت بدون جميع أجزائها فال يسمى أحد          
الفقه ، ومن جملة أجزائه الفقه فال يكون أحد أصولياً حتى يكون فقهيـاً، ولـيس                

  .وليس بفقيهفالن أصولي، : األمر كذلك، ألن أهل العرف يقولون
أن أصول الفقه مركب من المضاف الذي هو األصـول ومـن            : ومنها اعتراضه 

المضاف إليه الذي هو الفقه، والالزم عن هذا التركيب معرفة األصول، ومعرفـة         
نسبتها الخاصة إلى الفقه، ال نفس الفقه، فالمضاف إليـه ال يـدخل فـي حقيقـة                 

                                                
  ١/١٨ـ مختصر المنتھى مع شرح العضد ٦
   ٣٠ـ المختصر في أصول الفقھ ص ٧
  ٩ و ١/٨ـ المعتمد ٨
  ٥ـ الورقات ص ٩

  ٤ـ اللمع ص ١٠
 ٢ و ١/١،ـ  والمنتخب ١/١/٩١ـ المحصول ١
  ١/٤ـ األحكام ٢
 . وما بعدھا١/٨لویح ـ التنقیح مع التوضیح والت٣
 ج : ـ شرح تنقیح الفصول ص ٤
  . وما بعدھا١/٩ـ التحریر مع شرحھ، تیسیر التحریر ٥
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 ١٥

  في أن أصول الفقه قد توجد بدون الفقـه،  المضاف، وهذا ـ كما قال ـ هو السر 
  .)١(وفي قولهم فالن أصولي وليس بفقيه، ألن الفقه ال يدخل في حقيقة األصول 

وما ذكره القرافي ـ كما يبدو واهللا أعلم ـ من االعتراضات الواهيـة فالمـسألة     
متعلقة بالتعريف، والمراد منه تصور العلم، ويكفي فيه أن يعرف ما هو الفقـه ال               

رك جميع الجزئيات واألحكام، فهذا لم يقل به أحد، حتى يدعي بعد ذلـك أن               أن تد 
: الفقه جزء من أصول الفقه، وال يكون الشخص أصولياً حتى يكون فقهياً، وقولي            

سيارة المدير يلزم منه تصور االثنين ومعرفة معانيهما، وال يلزم من هذا أن يكون        
نسوبة إليه، ولكن أال يقتضي ذلك أن       نعم أنها م  . المضاف إليه جزءاً من المضاف    

  أعرف معنى المنسوب إليه، أو المضاف إليه ليتحقق تصور األمر ؟
  :أوالًـ تعريف األصول

  
إن األصوليين الذين اختاروا تقديم تعريف أصول الفقه باعتباره مركبـاً إضـافياً             

يـف  اختلفت وجهات نظرهم في تقديم أي من هذين الجزئين، فمنهم من قـدم تعر             
  .األصول، ومنهم من قدم تعريف الفقه

 )٥( وابن الهمام)٤( وصدر الشريعة)٣(، والفخر الرازي  )٢(فإمام الحرمين في الورقات   
 )٧( وأبـو الخطـاب    )٦(وآخرون قدموا تعريف األصول، أما أبو الحسين البصري       

ولـن  : ( ومن تابعهم فقدموا تعريف الفقه، وقد علّل اآلمدي ذلك فقال     ) ٨(واآلمدي  
نعرف المضاف قبل معرفة المضاف إليه، فال جرم أنه يجب تعريف معنى الفقـه             

 ٧٥٦: ت(  ولم يرتض اإلمام تقي الدين الـسبكي         )٩(أوالً، ثم معنى األصول ثانياً      
هذا التعليل من اآلمدي، فرد احتجاجه بأن التعريف يطلق على مـا يقابـل              ) هـ  

يقبال التنكير فهو الذي يكتسبه المضاف من       أما ما   . التنكير، وعلى ما يقابل الجهل    
                                                

 . وما بعدھا١/٢٩ـ نفائس األصول ٦
  ٥ـ الورقات من شرحھا للجالل المحلي ص ١
 ١/١، والمنتخب ١/١/٩١ـ المحصول ٢
  ١/٨ـ التنقیح مع شرح التوضیح والتلویح ٣
 ١/١٠لتیسیر ـ التحریر مع شرح ا٤
 ١/٨ـ المعتمد ٥
 ١/٣ـ التمھید ٦
 ١/٤ـ األحكام ٧
 ١/٤ ـ األحكام ٨
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 ١٦

المضاف إليه، وأما باإلطالق الثاني ـ أي ما يقابل الجهل ـ وهو المقصود هنا ـ   
   .)١( فهذا ال يكتسبه المضاف من المضاف إليه

  .وقد آثرنا اتباع هذا المنهج؛ ألنه المنهج الذي سار عليه أغلب األصوليين
  

  :األصول في اللغة
أصل، وهو في اللغة يطلق على معان متعددة اختلفت فيها وجهـات  األصول جمع  

  : نظر العلماء، وإليك فيما يأتي أهم هذه المعاني وما قيل فيها
ـ إن األصل في اللغة هو أسفل الشيء، وقد نصت على هـذا المعنـى أغلـب           ١

  .المعاجم العربية، ومن هذا المعنى اطالق األصل على أساس الحائط
ح المنير، وأساس الحائط أصله، وصلة أسـاس الحـائط بمعنـى            قال في المصبا  

  .األصل، الذي نحن بصدده بينة، ألن أساس الحائط أسفله
، وعلى الحسب، جـاء فـي مختـار         )٢(ـ إن األصل يطلق أيضاً على الشرف      ٢

الحسب، يقال ال اصل له وال فصل، األصل الحـسب والفـصل        : الصحاح األصل 
  .اللسان

ضاً على السابق، كما تقول هذا األسود في األصـل كـان          ـ إن األصل يطلق أي    ٣
ـ ١٣١٢: ت  ( أبيض، وقد ذكر هذا المعنى ميرزا حبيب اهللا          فـي بـدائع     ) )٣( ه

   .)٤(األفكار
هو )  هـ  ٧٧٠: ت  ) ( المصباح المنير   ( ـ إن األصل، على ما ذكره صاحب        ٤

للجـدول وقـد   ما يستند وجود ذلك الشيء إليه، فاألب أصل الولد، والنهر أصـل   
   )٥()األحكـام   ( على هذا المعنى، فـي كتابيـه        )  هـ   ٦٣١: ت( اقتصر اآلمدي   

:  ، ولكنه ذكره بعبارة مختلفة عن هذا النص قليالً حيث قال           )٦()منتهى السول   ( و
                                                

  ١/٢٠ـ االبھاج ٩
  ٣بدایع األفكار ص : ـ میرزا حبیب١
حبیب اهللا بن محمد الّرشتي من فقھاء وأصولیي الشیعة اإلمامیة ولد برشت في بالد فارس، وتولى التدریس في : ـ ھو٢

  . ھـ١٣١٢الكوفة، وتوفي في النجف سنة 
  .البدائع في األصول، وعدد آخر من الكتب الفقھیة: من مصنفاتھ 

  ٢/١٦٧األعالم : راجع في ترجمتھ 
  ٣/ ـ ص ٣
  ١/٤ـ ٤
  ٣/ـ ص ٥
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 ١٧

  ، وقد اختار ذلـك الطـوفي   )١(إن أصل كل شيء ما يستند تحقيق ذلك الشيء إليه     
 الروضة وعلّل اختياره بأن الفقه مـأخوذ     في شرح مختصر  ) )٢( هـ   ٧١٦: ت  ( 

   .)٣(من األدلة، وهو مستند في وجوده إليها
  ) )٤( هـ ٧٧٢: ت( وقد نسبه اإلمام األسنوي ) ما منه الشيء ( ـ إن األصل ٥

ـ ٦٨٤: ت  ( والطوفي في شرح المختصر، والقرافي        في نفائس األصول     ) )٥( ه
تاج الدين محمد بن الحسن األرمـوي       ، اإلمام   ) ) ٦(الحاصل  ( إلى صاحب كتاب    

 ولم يختر القرافي في شرح التنقيح معنى لغوياً غيـره،         )٧( هـ   ٦٥٦المتوفى سنة   
ولكنه ذكر ثالثة اعتراضات عليه، وأجاب عنها، وبـين أنـه مـن أجـل تلـك                 

                                                
  ١/٤ـ األحكام ٦
أبو الربیع سلیمان بن عبد القوي بن عبد الكریم الطوفي الصرصري نسبة إلى قریة طوفا من أعم ال صرص ر ف ي        : ـ ھو ٧

وع رف بق وة   .  الحنابلة المشھورین، تلقى العلم عن مشاھیر علماء عصره، ف ي بل ده وف ي بغ داد وغیرھ ا      من علماء . العراق
الحافظة وشدذة الذكاء، تنقل بین بغداد ومصر والحرمین وفل سطین ، وأس ھم ف ي عل وم مختلف ة كاألص ول والتف سیر واللغ ة             

  . ھـ٧١٦في مدینة الخلیل حیث توفي فیھا سنة والحدیث، وقد اتھم بالرفض واالنحراف فعّزر وضرب وكان آخر عھده 
) البلب ل  ( البلبل في أصول الفق ھ، اخت صر فی ھ كت اب روض ة الن اظر الب ن قدام ة، وش رح مخت صر الروض ة                : من مصنفاتھ 

والذریعة إلى معرفة أسرار الشریعة وتحفة أھل األدب في معرفة لسان العرب، ومختصر الجامع الصحیح للترمذي، وشرح 
  .ن النوویة وتعالیق على األناجیلاألربعی

، ٣/١٢٧، األع الم  ٦/٣٩، ش ذرات ال ذھب   ٢/٢٩٥، ال درر الكامن ة   ٢/٣٦٦الذیل على طبق ات الحنابل ة     : راجع في ترجمتھ  
  .٢/١٢٠الفتح المبین 

  ).مخطوط (  ب ١٦ـ شرح مختصر الطوفي ورقة ٨
لملقب بجمال الدین ولد بأسنا في صعید مصر، وقدم إلى أبو محمد عبد الرحیم بن الحسن بن علي األسنوي الشافعي ا: ـ ھو٩

القاھرة وتلّقى علومھ على عدد من علمائھا، فانتھت إلیھ رئاسة الشافعیة، ولي الحسبة ووكالة بیت المال، ثم اعتزل الحسبة، 
  . ھـ٧٧٢برع في التفسیر والفقھ واألصول والعربیة والعروض وكانت وفاتھ بمصر سنة 

 التمھید في تخریج الفروع على األص ول، نھای ة ال سول ش رح منھ اج الوص ول ف ي أص ول الفق ھ، طبق ات           :من مؤلفاتھ = = 
الشافعیة، الكوكب الّدري في تخریج الفروع الفقھیة على المسائل النحویة، الھدایة إلى أوھام الكفایة في فروع الفقھ الشافعي، 

  .خبایا الزوایا، المنثور في القواعد
، ١/٥٦١، ھدی ة الع ارفین   ١/٤٤٥، معج م المطبوع ات   ٦/٢٢٣، ش ذرات ال ذھب   ٣/١٤٧الدرر الكامن ة  : راجع في ترجمتھ 

 .٥/٢٣، معجم المؤلفین ٣/٣٤٤األعالم 
أب  و العب  اس أحم  د ب  ن إدری  س ب  ن عب  د ال  رحمن ال  صنھاجي البھن  سي الم  شھور ب  القرافي والملق  ب ب  شھاب ال  دین،      : ـ   ھ  و١

برب ر ف ي المغ  رب، والقراف ي ن سبة إل  ى القراف ة وھ ي المقب  رة المج اورة لقب  ر        وال صنھاجي ن سبة إل  ى ص نھاجة م ن قبائ  ل ال    
  .الشافعي في مصر

ول د ف ي م صر وفیھ  ا ن شأ، وب رع ف ي الفق  ھ واألص ول والتف سیر وعل  وم أخ رى، وك ان م الكي الم  ذھب ذا اط الع واس ع ف  ي               
  . ھـ ٦٨٤توفي في القاھرة سنة . األصول 

التنقیح في أصول الفقھ، وأنوار البروق في أنواء الف روق ونف ائس األص ول ف ي ش رح      الذخیرة في الفقھ، شرح  : من مؤلفاتھ 
  .المحصول

، معج م  ١/٩٤، األع الم  ٢/١٥٠١، معج م المطبوع ات   ١/٩٩، ھدی ة الع ارفین   ١/٢١٥المنھ ل ال صافي   : راجع ف ي ترجمت ھ    
  .١/١٥٨المؤلفین 

 .١/٣٦صول  ب، نفائس األ١٩، شرح مختصر الروضة ورقة ١/١٨ـ نھایة السول ٢
كان من أكبر . أبو الفضائل محمد بن الحسین بن عبد اهللا الملقب بتاج الدین األرموي فقیھ وأصولي من القضاة: ـ ھو ٣

  . ھـ٦٥٦استوطن بغداد ودّرس بالمدرسة الشرفیة، وتوفي في بغداد سنة . تالمیذ فخر الدین الرازي
  .حاصل المحصول في أصول الفقھ: من آثاره

، معجم المؤلفین ٢/١٢٦، ھدیة العارفین ٢/١٦١٥، كشف الظنون ١/٤٥١طبقات الشافعیة لألسنوي : متھراجع في ترج
٩/٢٤٤. 
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 ١٨

  أصل الشيء ما يستند وجوده إليـه مـن غيـر           ( االعتراضات اختار اآلمدي أن     
  ).) ١(تأثير 

ألن ما كان من شيء فهو مستند       ( تعريف أخص من التعريف الذي قبله ،        وهذا ال 
   ).)٢(في وجوده إليه، وليس كل مستند في وجوده إلى شيء يكون منه

ونسبه اإلمام األسنوي إلى بعضهم، مـن دون أن         ) منشأ الشيء   ( أن األصل   ـ  ٦
)  هــ    ٤٣٦: ت( يعينه، وقد اعتبر هذا التعريف وتعريف أبي الحسين البصري          

  .)٣(الذي سنذكره فيما بعد أقرب الحدود وأكثرها قبوالً 
  
: ت ( )٤(وقد نسب ذلك إلى القفّال الـشاشي        . ـ أن األصل ما يتفّرع عنه غيره      ٧

ـ ٥٠٧ ـ ٧٥٦: ت( ، وعد اإلمام تقّي الدين السبكي        ) )٥( ه ، هذا التعريف    ))٦( ه
إن : غيره، ألنه ال يقال   أحسن من قول أبي الحسين البصري، األصل ما بني عليه           

  إنه فرعه، كما أنه أحسن من قول صاحب الحاصـل  : الولد بني على الوالد، ويقال   

                                                
ول م ی رد لف ظ م ن غی ر      ) إن أصل كل شيء ھو ما ی ستند تحق ق ذل ك ال شيء إلی ھ      ( وعبارة اآلمدي في األحكام   . ١٥ـ ص ٤

   )١/٤الحظ األحكام ( تأثیر في تعریفھ 
، وكذلك األسنوي في المصدر ١/٨٦ ب، والحظ القرافي في نفائس األصول ١٩ الروضة ورقة شرح مختصر: ـ الطوفي٥

  . السابق
 ١/١٨ـ نھایة السول ٦
  .أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسین الشاشي القّفال الفارقي الملقب بفخر اإلسالم: ـ ھو١

بع ض علمائھ ا، كم ا ق رأ ال شامل ف ي الفق ھ عل ى         كان رئیس الشافعیة في العراق في عصره، ولد في میافارقین، وتفّقھ على   
  .مصنفھ أبي نصر الصّباغ

  . ھـ٥٠٧توّلى التدریس في المدرسة النظامیة بعد الشیخ أبي إسحاق، واستمر في ذلك حتى وفاتھ سنة = = 
  .كان مھیبًا، وقورًا متواضعًا ورعًا، ولّقبھ طلبتھ بالجنید لزھده وشدة ورعھ

وشرح مختصر المزني، . ي معرفة الفقھاء المعروف بالمستظھري لكونھ ألفھ لإلمام المستظھر باهللاحلیة العلماء ف: من كتبھ 
  .والمعتمد، والفتاوى وغیرھا

، ٥/٣١٦، األع الم  ٤/١٦ ، ش ذرات ال ذھب   ٢/٨٧، طبق ات ال شافعیة لألس نوي     ٣/٣٥٦وفی ات األعی ان     : راجع في ترجمتھ  
 .٨/٢٥٣معجم المؤلفین 

 ١/٣٢ـ البحر المحیط ٢
ولد بسبك من أعمال المنوفیة في مصر، وإلیھا . أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي السبكي الملقب بتقي الدین    : ـ ھو ٣

نسب، تلقى الفقھ على رجل أعمى من أھل شباط، ثم ارتحل إلى القاھرة، وسمع من جماع ة كثی رین، وأخ ذ العل م ع ن كب ار           
ثم ارتح ل إل ى اإلس كندریة، فال شام، ث م ع اد واس تقر ف ي الق اھرة مدرس ًا           . صوفعلماء القاھرة، واتخذ طریقة الجنید في الت   

 ھـ ، حین شغر منصب قضاء الشام بموت الجالل القزوین ي فت واله اإلم ام ال سبكي، فم رض      ٧٣٩ومفتیًا ومصّنفًا حتى عام   
  .بباب النصر ھـ ودفن بمقابر الصوفیة ٧٥٦وعاد إلى مصر، وسكن على شاطء النیل حتى توفاه اهللا سنة 

ش ارك ف ي عل وم كثی رة كالتف  سیر والح دیث، واللغ ة والنح و والج دل والخ  الف والفق ھ، واألص ول، وك ان محقق ًا وم  دققًا، ذا             
  .قیل إنھ صّنف نحو مائة وخمسین كتابًا مطوًال ومختصرًا. استنباطات جلیلة في الفقھ والقواعد المحررة

  .وأتمھ ابنھ، مختصر طبقات الفقھاء، الدر النظیم في التفسیر ولم یكملھاالبھاج في شرح المنھاج لم یكملھ : من كتبھ
، ٤/٣٠٢، األع الم  ٦/١٨٠، ش ذرات ال ذھب   ٤/٧٤، ال درر الكامن ة  ٢/٧٥طبق ات ال شافعیة لألس نوي    : راج ع ف ي ترجمت ھ   

  .٧/١٢٧معجم المؤلفین 
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 ١٩

بين االبتداء والتبعيض، وأحسن مـن قـول        ) من  ( الشتراك  ). ما منه الشيء    ( 
  ) .)٢(المحتاج إليه ( إنه )  هـ ٦٠٦: ت ( )١(اإلمام الرازي 

هذا التعريف ذكره اإلمام فخر الدين الرازي و). المحتاج إليه ( ـ إن األصل هو ٨
  ، وتابعه على هذا التعريف اإلمام سراج  ))٣(المنتخب ( ، و)المحصول( في كتابيه 

  
  

  فـي كتابـه   ) ٤( هــ    ٦٨٢الدين محمود بن أبي بكر األرموي، المتـوفى سـنة           
إلى هذا التعريـف    )  هـ   ٧٤٧: ت  ( وقد تعرالض صدر الشريعة      .)٥(التحصيل  

وإن األطراد مـن الـشروط األساسـية فـي     . أنه غير مطرد، أي غير مانع   وبين
ووجه عدم المنع أن المحتـاج إليـه     .التعريفات، ولو كانت اسمية كتعريف األصل     

  .)٦(يطلق على العلة الفاعلة والعلة الصورلية والعلة الغائية وهي ليست أصوالً 
بع انتقادات لما ذكره صدر تصدى بأر)  هـ  ٧٩٢: ت  ( غير أن اإلمام التفتازاني     

منها منع اشتراط الطرد في كل تعريف، والسيما األسمى، حيث إن كتب         . الشريعة

                                                
لرازي الشافعي، الملقب بفخر الدین، والمعروف أبو عبد اهللا محمد بن عمر بن الحسین التیمي البكري الطبرستاني ا: ـ ھو٤

  .بابن الخطیب، وھو قرشي النسب، وكان مولده بالري وإلیھا نسب
كان أحد أبرز المتكلمین واألصولیین والفقھاء والمفسرین، فضًال ع ن كون ھ حكیم ًا وأدیب ًا وش اعرًا وم شاركًا ف ي كثی ر م ن              

ارزم وم ا وراء النھ ر وخراس ان، ون ال منزل ة رفیع ة ف ي زمن ھ وص ار          رح ل إل ى خ و    . العلوم الشرعیة والعربی ة والحكمی ة     
  . ھـ أدركتھ المنیة في مدینة ھراة، ودفن في جبل قریب منھا٦٠٦صاحب ثروة وحظوة عند الملوك، وفي سنة 

ن، المحصول والمنتخب في أص ول الفق ھ، ومف اتیح الغی ب ف ي تف سیر الق رآن، والمع الم ف ي أص ول ال دی             : من أشھر مؤلفاتھ    
  والمعالم في الفقھ، وعدد آخر من الكتب في موضوعات المعارف المتنوعة

، ك  شف ٥/٢٠، ش  ذرات ال  ذھب ٢١٦، طبق  ات ال  شافعیة الب  ن ھ  دیاة اهللا ص  ٣/٣٨١وفی  ات األعی  ان : راج  ع ف  ي ترجمت  ھ  
 .١١/٧٩، معجم المؤلفین ٦/٣١٣، األعالم ١/٩١٦، معجم المطبوعات ٢/١٠٧، ھدیة العارفین ٢/١٦١٥الظنون 

 ١/٢٠ـ االبھاج ٥
 .١ والمنتخب ورقة ١/١/٩٠ـ المحصول ٦
أبو الشفاء محمود بن أبي بكر بن حامد بن أحمد األرموي التنوخي الدمشقي الشافعي الملقب بسراج الدین، برع في : ـ ھو١

  .أصلھ من أرمیة من بالد أذربیجان. الفقھ، واألصول والكالم والفلسفة والمنطق، وتوّلى منصب القضاء
  . م١٢٨٣/  ھـ ٦٨٢قرأ بالموصل على الكمال بن یونس، وسكن دمشق، وكانت وفاتھ في مدینة قونیة سنة 

التحصیل وھو مختصر المحصول لخفر الدین الرازي، ومطالع األنوار في المنطق، وشرح الوجیز للغزالي في : من مؤلفاتھ
  .الفقھ وغیرھا

، ھدی  ة الع  ارفین ٢/١٦١٥، ك  شف الظن  ون ١/٢٧٧، مفت  اح ال  سعادة ٥/١٥٥طبق  ات ال  شافعیة الكب  رى : راج  ع ف  ي ترجمت  ھ
 .١٢/١٥، معجم المؤلفین ٧/١٦٦، األعالم ٢/٤٠٦
 .ـ األسنوي في المصدر السابق ٢
 ١/٨ـ التنقیح وشرحھ التوضیح ٣
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 ٢٠

اللغة مشحونة بتعريفات األلفاظ بما هو أعم من مفهوماتها، وأن ذلك مرضي عند             
  .)١(المحققين 

ـ ١٣٠٦: ت( وقد تعقب المرجاني     كالم التفتازاني، مدافعاً عن وجهة نظر      ) )٢( ه
در الشريعة، وبين أن ما ذكره التفتازاني، من جواز التفسير بـاألعم، ورضـا              ص

المحققين عنه، إنما هو في التعريف اللفظي، وهو أمـر آخـر غيـر الترعيـف                
   .)٣(األسمي

إن أريد احتياج األثر إلى المؤثر لزم إطالقـه علـى اهللا            ( كما اعترض عليه بأن     
  .))٤(لزم إطالقه على الجزاء والشرط تعالى، وإن أريد ما يتوقف عليه الشيء 

على أن اإلمام الرازي لم يستبعد تسمية الشروط واندفاع الموانع أصوالً فهو ملتزم          
  .بذلك ومآل هذه االعتراضات إلى أن التعريف غير مانع

  .أن األصل، في اللغة، عبارة عما يفتقر إليه، وال يفتقر هو إلى غيرهـ ٩
فـي كتابـه    )  هــ    ٨١٦: ت( الشريف الجرجاني   وقد ذكر هذا التعريف السيد      

  .التعريفات
ـ أن األصل هو ما يتبنى عليه غيره، وهذا التعريف قاله أبو الحسين البصري            ١٠

ـ ٥١٠: ت(  ، وقد تابعه على ذلك كثيرون، كأبي الخطاب          )٥(في المعتمد      ))٦( ه
ـ        )٨( ، وابن الحاجب     )٧(في التمهيد    ى الـسول    في مبحث القياس من كتابيـه منته

                                                
  ١/١٠ـ التلویح ٤
مرجان من قرى قازان في روسیا، ھارون بن بھاء الدین المرجاني القازاني الحنفي، الملقب بشھاب الدین ، ولد في : ـ ھو٥

  . ھـ فقیھ أصولي ولھ مشاركة في عدد آخر من العلوم ١٣٠٦وفیھا توفي سنة 
  .حزامة الحواشي إلزالة الغواشي، وھي حاشیتھ على كتاب التوضیح لصدر الشریعة: من مؤلفاتھ

  .١٣/١٢٨، معجم المؤلفین ٨/٦٠األعالم : راجع في ترجمتھ
  ١/٢٤لتلویح ـ حاشیة المرجاني على ا٦
  ١/٣١البحر المحیط : ـ الزركشي٧
 .١/١٨ وذكر األسنوي أنھ قالھ في شرح العمد، انظر نھایة السول ١/٩ـ ١
محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني البغدادي، الحنبلي، والكلوذاني نسبة إلى كلواذي بلدة قریبة من : أبو الخطاب: ـ ھو٢

  .بغداد
قاض ي أب ي یعل ى، وح ّدث ع ن الج وھري، ك ان إم ام الحنابل ة ف ي ع صره، بارع ًا ف ي الفق ھ               ولد ون شأ ببغ داد وتتلم ذ عل ى ال     

  .قد جاء الفقھ: واألصول وعلم الخالف والفرائض، وكان الكیا الھراسي إذا رآه مقبًال قال
 ٥١٠ توفي ببغداد سنة وقد. توّلى التدریس واالفتاء، وتتلمذ علیھ عدد من أئمة الحنابلة، منھم الشیخ عبد القادر الجیلي وغیره

  . م١١١٦/ ھـ 
  .التمھید في أصول الفقھ، االنتصار في المسائل الكبار، رؤوس المسائل، الھدایة في الفقھ، عقیدة أھل األثر: من كتبھ

، ا لف تح  ٥/٢٩١، األع الم  ٢/٢٣٣، الم نھج األحم د   ٤/٢٧، ش ذرات ال ذھب   ١/١١٦ذیل طبقات الحنابلة : راجع في ترجمتھ  
  .٢/١١المبین 

 ١/٥ـ التمھید ٣
أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن یونس الكردي األصل المالكي المذھب الملقب بجمال ال دین، والمع روف     : ـ ھو ٤

بابن الحاجب، لكون أبیھ جندیًا حاجبًا عند األمیر عز الدین الصالحي، عرف بالفقھ والق راءة واألص ول والنح و وال صرف           
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 ٢١

، )٣(، وصدر الـشريعة فـي التنقـيح      )٢(، ومختصر المنتهى األصولي     )١(واألمل  
ما يتبنى عليـه  ( أنه :  مع إضافة قيد الحيثية فقال )٥( وذكره التهانوي   )٤(وغيرهم  

 وقد نص العالمة يحيى الرهـاوي فـي         ))٦(غيره من حيث إنه يتبنى عليه غيره        
  .لى أنه ال بد من هذا القيدحاشيته على شرح المنار البن ملك، ع

أدلة الفقه من حيث يبتنى على علم التوحيد فإنها بهذا االعتبار       ( وذكر أنه خرج به     
وذكر أيضاً أن قيد الحيثية كثيراً ما يحذف لـشهرته، ولكنـه   ) )٧(فروع ال أصول   

 وعد القرافي في النفائس هذا التعريف أسد من  . )٨(عند الحذف البد أن يراد معناه       
  .تعريف اآلمدي

  
  :العالقة بين هذه التعاريف وبيان الراجح منها 

ونحن إذا تأملنا هذه التعاريف والمعاني التي قيلت في االصل، وأنه أسفل الـشيء              
أو الشرف، أو السابق، أو ما يستند وجود الشيء إليه، أو ما منه الشيء، أو منشأ                

و ما يفتقر إليه، أو ما يبتنى عليه    أو ما يتفرع عنه غيره، أ     . الشيء أو المحتاج إليه   
غيره، فإننا ال يمكن أن نعتبرها جميعاً موهة إلى معرف واحد أو أنها تؤدي معنى               

                                                                                                                                       
ث م  . ث م انتق ل إل ى دم شق ودّرس بجامعھ ا     . فّقھ بمذھب مالك وتخرج علیھ عدد من العلماءولد بمصر ودرس وت   . والعروض

  .م١٢٤٩/  ھـ ٦٤٦عاد إلى القاھرة وأقام بھا، ثم انتقل إلى اإلسكندریة وكانت وفاتھ فیھا سنة 
تھ ى ال سول   اإلیضاح شرح المفصل للزمخشري، منتھى السول واألمل في علمي األص ول والج دل، ومخت صر من      : من كتبھ 

  .واألمل وغیرھا
 .٤/٢١١، األعالم ٥/٢٣٤، شذرات الذھب ١/١٢٥، مفتاح السعادة ٢/٤١٣وفیات األعیان : راجع في ترجمتھ

 ١٦٧ـ ص ٥
 ٢/٢٠٨ـ ٦
 ١/٨ـ ٧
 ١/٨، ومسلم الثبوت وشرحھ ١/٣٨شرح الكوكب المنیر : ـ الحظ٨
من مؤلفاتھ . باحث ھندي لھ مشاركة في علوم مختلفة. محمد بن علي بن القاضي محمد الفاروقي الحنفي التھانوي: ـ ھو٩

وال یعلم تاریخ وفاتھ، ) سبق الغایات في نسق اآلیات (  ھـ ، و ١١٥٨كّشاف اصطالحات الفنون الذي فرغ من تالیفھ سنة 
  . ھـ١١٥٨ولكنھ كان حیًا سنة 

  .١١/٤٧، معجم المؤلفین ٦/٢٩٥، األعالم ١/٦٤٥ ، معجم المطبوعات ٢/٣٢٦ھدیة العارفین : راجع في ترجمتھ
   .١٢٢ـ كشاف اصطالحات الفنون ص ١٠

  ١٨/ـ ص ١
  ١/٣٩ـ ٢

  :ھذا وقد ذكر بعض العلماء تعاریف آخر، اّدعى أنھا من المعاني اللغویة لألصل، ومنھا
ة حق ائق  كل ما أثمر معرفة شيء ونّبھ علیھ فھو أصل لھ فعلوم الح س أص ل، ألنھ ا تعتم د معرف      : أـ قول أبي بكر الصیرفي    

  .األشیاء، وما عداه فرع
  .األصل ما عرف بھ حكم غیره، والفرع ما عرف بحكم غیره قیاسًا علیھ: ب ـ قول أبي منصور البغدادي
  .األصل ما دّل علیھ غیره، والفرع ما دّل على غیره: ج ـ قول الماوردي في الحاوي

  .بوقیل غیر ذلك، وأغلب ھذه التعاریف ھي للمعاني االصطالحیة أقر
 ٣٣، و ١/٣٢البحر المحیط : راجع في ھذه التعاریف 
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 ٢٢

فمن عرف األصل بأنه الشرف والحسب، أو السابق فإنه التفت إلـى            . واحداً معيناً 
 معنى جزئي من معاني األصل، ومن عرفه بأنه ما يستند وجود الشيء إليه، أو ما             

منه الشيء أو منشأ الشيء أو المحتاج إليه، أو ما يتفرع عنه غيره أو ما يفتقر إليه 
  .أو ما ينبني عليه غيره

  .فإنما كان يهدف إلى تعريف األصل بمعناه الشامل الذي تدخل فيه كل الجزئيات
فال تعارض، إذن بين هذه التعاريف، حيث من الممكن أن تدخل الجزئيات ضـمن      

  .المعنى الشمولي العامالتعاريف ذات 
وحيث كان األصوليون يهدفون إلى وضع تعريف جامع مانع، يتفق مـع نهجهـم              
المنطقي، فإننا نراهم جميعاً مالوا إلى األخذ بالتعاريف ذات المعنى الشمولي ولـم             

  .يقفوا كثيراً عند المعاني الجزئية لكلمة أصل، بل إن بعضهم أهمل اإلشارة إليها
 تعاريف األصل الشمولية، التي يقال عنها إنها لغوية هي من           وفي غالب الظن أن   

وضع األصوليين، وإال لوردت في المعاجم القديمة، وقد أشار اإلمام السبكي فـي             
االبهاج إلى أن أهل اللغة لم يذكروا أكثر هذه المعاني في كتبهم، وإلى أن من عادة        

  .)١(ة األصوليين أن يتعرضوا ألشياء لم يتعرض لها أهل اللغ
وإذا كان لنا أن نختار منها تعريفاً فإن قولهم إن األصل هو ما يبتنى عليه غيـره                 
يعتبر أولى هذه التعاريف باالعتبار، وذلك لكون أكثر كتب األصول قد اعتمدتـه،             
ولكونه أقرب إلى المعاني اللغوية، ألن األصل هو أسفل الشيء وأساسه، وال شك             

  . يقع عليه البناءأن أسفل الشيء وأساسه هو الذي
  

  :أسباب التغاير فيما بين هذه التعاريف 
هذه هي تعاريف األصل في اللغة، ولكن بقي بعد ذلك أن نقول، هل هذه المعـاني         

  متعارضة ومتغايرة في الحقيقة والواقع، أم أنها ليست كذلك ؟
ذا ذهب بعض العلماء إلى أنها متغايرة ومتعددة المعاني، وهؤالء منهم من أرجع ه            

التغاير إلى تعارض أقوال النقلة وأمارات الوضع، ومنهم من أرجعه إلـى دوران             
  .األمر بين النقل والمجاز، ومنهم من أرجعه إلى دورانه بين االشتراك والمجاز

                                                
 ١/٢١ـ االبھاج ١
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 ٢٣

وقد ناقش بعض العلماء هذه األقوال جميعاً، وذهب إلى عدم صحتها، وهـي فـي          
 تضاد بينها، مادامـت األوضـاع       رأيه ليست من باب تعارض أقوال النقلة، إذ ال        

مختلفة، إال على القول بامتناع االشتراك، وليست من دوران األمـر بـين النقـل          
  .والمجاز، ألن ذلك يستدعي هجر المعنى السابق وال هجر

وذهب قسم آخر من العلماء إلى أن التغاير الموجود بين هذه االطالقات ال يوجب              
الستعماالت من باب التوسع والتسامح في المعنى      القول بتعدد المعاني، بل إن هذه ا      

الحقيقي، ذلك ألن العرب كانوا يستعملون األلفاظ فيما يقرب من المفاهيم من غير             
  .االلتزام بتجوز أو اشتراك أو نقل، بل بنحو من التوسع

وهذا القول قد رجحه ميرزا حبيب اهللا، وكان رأيه أن أولى ما يمكن أن يقال فـي           
االشـتراك   اختالف المعاني، أن المقام هو من دوران األمـر بـين     حالة افتراض 

  .)١(والمجاز 
  

   :)٢(األصول في اإلصالح 
  

ذكرنا فيما سبق معنى األصل في اللغة، وآراء العلماء حول ذلك، غيـر أن ذلـك         
المعنى اللغوي قد نقل إلى معان اصطالحية تتناسب مع العلوم والفنون التي نقـل              

ما يأتي طائفة من هذه المعاني، مبينين منها ما هو أكثر مالءمـة             إليها، وسنذكر في  
  :لعلم أصول الفقه، فنقول

  :أطلق األصل في االصطالح على معان متعددة منها

                                                
 ٣ـ بدائع األفكار ص٢
  :ـ الحظ في المعاني االصطالحیة١

  ١/٨٦نفائس األصول : القرافي
  ١/٢٤نھایة السول : األسنوي

  ١٩ و ١/١٨حاشیتھ على التلویح : المرجاني
  ١/٢١االبھاج : السبكي
  ١/٢٥شرح مختصر المنتھى : العضد

  ١/٣٥البحر المحیط : الزركشي
  ٣إرشاد الفحول ص : الشوكاني 
  ١/٣٩شرح الكوكب : ابن النّجار

  ١٢٣كشاف اصطالحات الفنون ص : التھانوي
  ١/٨فواتح الرحموت : األنصاري

 ١/٨٧نفائس األصول : القرافي
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 ٢٤

  :ـ الدليل١
  : األصل في هذا الحكم السنة، واألصل في وجوب الصالة قولـه تعـالى              : نحو  

  .أي الديل على ذلك) وأقيمو الصالة ( 
  :لكليةـ القاعدة ا٢

: األصل أن النص مقدم على الظاهر، أي القاعدة في ذلك ونحـو قـولهم               : نحو  
الـضرورات تبـيح    : " إباحة الميتة للمضطر على خـالف األصـل، وقـولهم           

  .أصل من أصول الشريعة، أي قاعدة من قواعدها " المحظورات 
  :ـ الراجح ٣

لقـرآن والقيـاس    إذا تعـارض ا   : األصل عدم الحذف، أي الراجح، ويقال     : نحو  
  .فالقرآن أصل بالنسبة له، أي راجح عليه

  .وعند تعارض الحقيقة والمجاز فالحقيقة هي األصل، أي الراجحة عند السامع
  :ـ المستصحب٤

من تيقّن الطهارة وشك في زوالها فاألصـل الطهـارة، أي المستـصحب             : نحو  
  .الطهارة

  :ـ الصورة المقيس عليها٥
لفرع في القياس، كقولهم الخمر أصل النبيذ في الحرمة،         وهي ما تقابل المقيس أو ا     

أي أن الحرمة في النبيذ متفرعة عن حرمة الخمر بسبب اشتراكهما في العلة التي              
  .هي االسكار

وقد تعقّب الزركشي في البحر المحيط هذا االطالق، وقال إن فيه نظراً، بسبب أن              
ألن أصل القيـاس   ( ي السابقة   الصورة المقيس عليها ليست معنى زائداً عن المعان       

اختلف فيه، هل هو محل الحكم، أو دليله، أو حكمه ؟ وأياً ما كان فلـيس معنـى                  
  ).زائداً 

ثم بين أنه، على أي وجه من هذه الوجوه، ال يخرج عن معنى الدليل فلـيس هـو         
ا معنى جديداً، أما إذا أريد به الدليل فواضح، وأما إذا أريد به المحل أو الحكم فهم               
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 ٢٥

، ومن قبله كان القرافي قد نفى في نفائس األصـول أن تكـون              )١(دليالن مجازاً   
  .)٢(الصورة المقيس عليها من معاني األصل االصطالحية 

أنه يطلق أيضاً على ما يقابل الوصـف،  )  هـ ١١٥٨: ت  ( ـ وذكر التهانوي    ٦
لمعنـى  ولعل مرجعه إلى ا   . وأن جلبي البيضاوي ذكر األصل بمعنى الكثير أيضاً       

  .)٤( )٣(الثالث 
  :عالقة هذه المعاني بالمعنى اللغوي

والمعتمد منهـا عنـد العلمـاء     . هذه هي المعاني المنقول إليها األصل في العرف       
المعاني الخمسة األولى، وأما ما عداها فلم يرد له ذكر إال في القليل النـادر مـن              

ما (  األصل بـ    وهي كلها، على ما ذكر الرهاوي، تناسب تعريف       . كتب األصول 
 مما اعتبره األصوليون معنى لغوياً، ألن جميع هذه األشـياء           )٥()يبنى عليه غيره    

فالدليل يبتنى عليه الحكم، والقاعـدة تبتنـى عليهـا الفـروع            . فيها معنى االبتناء  
الجزئية، والراجح كالحقيقة مثالً يبتنى عليـه المرجـوح الـذي هـو المجـاز،               

 الشك فال يقال بزوال الطهـارة مـثالً، والـصورة     والمستصحب تبتنى عليه حالة   
  ..المقيس عليها يبتنى على حكمها حكم الفروع وهكذا

ومن هذا نعلم أن األصل يطلق في اللغة، على مـا هـو الـراجح مـن أقـوال                   
األصوليين، على ما يبتنى عليه غيره، ويطلق في االصطالح على معان منقولـة             

  .عديدة، وقد ذكرنا أشهرها
  
  

                                                
 ١/٣٦ـ ١
 ١/٨٧ـ ٢
 ١٢٣المصدر السابق ص : التھانويـ ٣
  :اه في المتن، أربعة معان اصطالحیة، وھيـ ذكر الزركشي، عدا ما ذكرن٤
  .إیجاب الطھارة بخروج الخارج، على خالف األصل، یریدون أنھ ال یھتدى إلیھ بالقیاس: ـ التعّبد، كقولھم١
  ـ الغالب في الشرع، وال یمكن ذلك إال باستقراء موارد الشرع٢
  . حتى یوجد المزیلاألصل بقاء ما كان على ما كان: ـ استمرار الحكم السابق، كقولھم٣
  .أصل المسألة من كذا: ـ المخرج، كقول الفرضیین٤
وكأنھ أراد بذلك أن یستدرك على من سبقھ، لكّن استدراكھ غیر وارد، ألن جمیع ھذه المعاني یمكن  ) ١/٣٦البحر المحیط ( 

 تشعیب الكالم وتكثیره من غیر ردھا إلى األقسام المذكورة في المتن، بضرب من التأویل، فھي ال تعدو أن تكون نوعًا من
  .داع ومبرر

فالمعاني الثالثة األولى تدخل في مفھوم الراجح، ألن كال منھا مما یحكم العقل برجحانھ، أما المعنى الرابع، وھو المخرج، 
 .فإنھ داخل في المعاني اللغویة لألصل

 ١٩حاشیتھ على شرح المنار ص : ـ الرھاوي١
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 ٢٦

  ) :أصول الفقه ( في تعريف ) األصل ( د من المرا
  

) أصل  ( غير أن العلماء مع اتفاقهم على ذلك، اختلفوا فيما بينهم حول المراد من              
فهل المراد منه معناه اللغوي ؟ أم أنه مستعمل في واحد مـن             . في موضوعنا هذا  

  المعاني االصطالحية المنقول غليها عرفاً ؟ وما هو هذا المعنى ؟
  

  :لون بالمعنى اللغويالقائ
ذهب اإلمام صدر الشريعة إلى حمل األصل على معناه اللغوي، وهو مـا يبتنـى               
عليه غيره، وبين أن االبتناء شامل لالبتناء الحسي كابتناء السقف على الجـدران             

حينئذ، ما يبتنـى    ، فأصول الفقه    )١(ولالبتناء العقلي، وهو ترتب الحكم على دليله        
  .قه إنما يبتنى على األدلةوالف. عليها الفقه

، )٣())٢( هـ   ٤٨٢: ت( وكان قد أخذ بهذا الرأي، قبل ذلك، فخر اإلسالم البزدوي           
 ، كما أن )٥( ، واختاره اإلمام األسنوي في شرح المنهاج     )٤(واإلمام اآلمدي في كتبه   

ـ ٧٥٦: ت  ( عبارة العضد     ٦٤٦: ت  ( في شرحه لمختصر ابن الحاجب      ) )٦(  ه
    .)٧(فضليتهتشعر بأ) هـ 

                                                
 ١/٨ـ التوضیح ٢
الحسن علي بن محمد بن عب د الك ریم ب ن الح سین الب زدوي المع روف بفخ ر اإلس الم، م ن كب ار فقھ اء الحنفی ة               أبو  : ـ ھو   ٣

والبزدوي نسبة إلى ).  م ١٠٨٩/  ھـ ٤٨٢(سكن سمرقند وفیھا توفي سنة . وأصولییھم ومحدثیھم ومفسریھم بما وراء النھر
  .بزدة وھي قلعة قریبة من نسف

 الجامع الكبیر في فروع الفقھ الحنفي، وشرح الجامع ال صحیح، وكن ز الوص ول إل ى معرف ة        المیسوط، وشرح : من مؤلفاتھ   
  .األصول في أصول الفقھ

 ، معجم ٤/٣٢٨، األعالم ١/٦٩٣ ، ھدیة العارفین ٢/٥٣ ، مفتاح السعادة ٢/٥٩٤الجواھر المضیئة : راجع في ترجمتھ في 
  .٧/١٩٢المؤلفین 

 ١/٦٩ـ المرجاني، المصدر السابق ٤
  ١/٤، واألحكام ٣ـ منتھى السول ص ٥
  ١/١٨ـ ٦
ك ان م ن   . عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار االیجي الشیرازي الشافعي، قاضي الق ضاة، المع روف بع ضد ال دین      : ـ ھو ١

س ع  كم ا ك ان می سور الح ال وا    . العلماء المبرزین في العلوم العقلیة واألصول والمعاني والبیان والنح و والفق ھ وعل م الك الم          
غضب علیھ صاحب كرمان فسجنھ بقلعة دریمیان، إل ى أن م ات   . الثراء یساعد طلبتھ على مواجھة متطلبات الحیاة المادیة  

  . م١٣٥٥/  ھـ ٧٥٦فیھا سنة 
الرسالة العضدیة في الوضع، وشرح مختصر منتھى السول واألمل في علمي األصول والجدل البن الحاج ب،  : من مؤلفاتھ 

  .كالموالمواقف في علم ال
، ٣/٢٩٥، األع  الم ١/٥٢٧، ھدی ة الع ارفین   ٣/١١٠، ال درر الكامن  ة  ٦/١٠٨طبق  ات ال شافعیة الكب رى   : راج ع ف ي ترجمت ھ   

 .٥/١١٩معجم المؤلفین 
 ١/٢٩ـ ٢
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وال نجد ضرورة في العدول عنه إلى النقل، ألن . وهذا الرأي، على ما يبدو، وجيه    
غير أننا نرى أن تقييد ما يبتنى عليه الفقه باألدلة ليس سديداً،            . ذلك خالف األصل  

فالفقه ال يبتنى على األدلة وحدها، بل يبتنى على القواعد األصـولية أيـضاً إلـى       
  .جانب األدلة

  
  :ائلون بالمعنى المنقول إليهالق

وذهب كثير من العلماء إلى أن األصول لم تستعمل هنا في معناها اللغوي، وإنمـا       
  :وفيما يأتي بعض آرائهم . هي محمولة على أحد المعاني االصطالحية

أـ ذهب قسم من العلماء إلى أن األصول بمعنى األدلة، فأصول الفقه، هي أدلـة               
ـ ٤٧٨: ت  ( ا الرأي إمام الحرمين     وممن ذهب إلى هذ   . الفقه   والغزالـي   ) )١( ه

ـ ٥٠٥: ت(   وابـن الحاجـب،     )٣(وبه أخذ صاحب مسلم الثبوت وشارحه      ) )٢( ه
، كمـا   )٧( ، وابن السبكي وشارح كتابـه        )٦(، والشوكاني )٥(، واآلمدي   )٤(والعضد  

  .ذهب إلى ذلك أغلب المؤلفين المعاصرين
  .الفقه يتبادر منها هذا المعنى، أي الدليلوفي رأي هؤالء أن إضافة أصول إلى 

ب ـ ذهب آخرون إلى أن األصول بمعنى القواعد، فأصول الفقه، هـي قواعـد    
مستبعد هذا  ) فواتح الرحموت   ( وفي لك يقول صاحب     . ، على هذا التفسير   )٨(الفقه

واعلم أنه الشك في بعد حمل األصل على القاعدة، لكن له نوع صـحة              : " المعنى
واألمـر، فـي    " )٩(أي مسائل لها تعلق في الفقـه      . إلضافة ألدنى مالبسة  بجعل ا 

 أنه ال   )١٠(ويقول السيد محمد تقي الحكيم      . حقيقته، يعتمد على تحديد معنى القاعدة     
يريد بالقواعد غير الكبريات التي لو انضمت إليها صغرياتها ألنتجـت الحكـم أو              

                                                
  ١/٨٥ـ البرھان ٣
  ١/٥ـ المستصفى ٤
  ٩ و ١/٨فواتح الرحموت : ـ عبد العلي األنصار٥
 ٢٤ و ١/١٨ـ شرح مختصر المنتھى ٦
  ١/٤ـ األحكام ٧
 ٣ـ ارشاد الفحول ص ٨
 ٣٤ - ١/٣٢شرح جمع الجوامع : ـ الجالل المحلي٩

  ١/٤٤ـ الكوكب المنیر ١٠
  ٩ و ١/٨ـ ١
من علماء الشیعة المعاصرین تلقى علوم ھ ف ي النج ف، وت ولى     . محمد تقي بن السید محمد سعید الطباطبائي الحكیم: ـ ھو ٢

  .، وھو عضو في مجمع البحوث اإلسالمیةالتدریس في كلیة الفقھ وبعض معاھد الدراسات العلیا
 األصول العامة للفقھ المقارن: من أشھر مؤلفاتھ 
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 ٢٨

اعدة لقياس االستنباط وعليها تبتنى الوظيفة، ألن الكبرى هي التي تصلح أن تكون ق 
وكان العالمة يحيى الرهاوي قد نص، قبل ذلك ، في حاشـيته علـى              . )١(نتائجه  

والمراد بالقواعد هـي القـضايا      : " حيث قال . شرح المنار على مثل هذا التفسير     
الكلية التي تقع كبرى لصغرى سهلة المأخذ عند االستدالل علـى مـسائل الفقـه               

  .)٢(" بالشكل األول 
أما التاج السبكي فإنه يرى في قواعده، أن القاعدة هي األمر الكلي الذي ينطبـق                

كل ( و " اليقين ال يزال بالشك : " نحو . )٣(عليه جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها 
وهـذا التفـسير للقاعـدة يجعلهـا مـن          ). كفارة سببها معصية فهي على الفور     

فالقواعد العامة في الفقه مـن      . )٤(صول  موضوعات الفقه، ال من موضوعات األ     
عمل الفقيه واستنتاجه، ألنه هو الذي يستنتج تلك القواعد، عن طريـق اسـتقراء              
الجزئيات، بينما أصول الفقه، كما سنعلم، هو القانون الذي يلتزمه الفقيه السـتنباط    

  .األحكام
األصـول علـى   وهذا الفهم للقاعدة الكلية هو الذي حمل أكثر المؤلفين على حمل         

وكان يغنيهم عن لك حمل األصل على معناه اللغوي، وهو ما يبتنى عليـه              . األدلة
غيره، مع عدم قصرهم ما يبتنى عليه الفقه على األدلة فقط، بل تعميمه إلـى مـا              
يشمل األدلة والقواعد وغيرها مما توصل إليه، ألن ذلك أبعد عن التكلف وأقـرب         

  .إلى حقيقة علم أصول الفقه
 ذلك يتضح لنا أن المعاني االصطالحية اآلخر ـ عدا الـدليل والقاعـدة ـ     ومن

  .ليست مناسبة في التعريف، ولهذا لم نجد من حمل األصول على واحد منها
  
  
  

  ـ تعريف الفقهً ثانيا

                                                
 ٤١ـ األصول العامة للفقھ المقارن ص ٣
 ١٨ـ ص ٤
 ).مخطوط (  نقًال عن مقدمة األشباه والنظائر ٤١القواعد الفقھیة ص : ـ علي أحمد الندوي٥
 ١٠ و ٩أصول الفقھ ص : ـ أبو زھرة٦
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 ٢٩

  
  :الفقه في اللغة 

  :للعلماء في تفسير معنى الفقه في اللغة أقوال مختلفة، نذكر فيما يأتي طائفة منها
ـ بفتحتها ـ نه بمعنى الفهم مطلقاً، يقال فقه ـ بكسر القاف ـ إذا فهم، وفقه ـ أ١

ولكن لـم  . )١(إذا سبق غيره في الفهم، وفقه ـ بضمها ـ إذا صار الفقه له سجية  
وتبعة ذلك . نجد في المعاجم اللغوية ما يفيد أن فقه بفتح القاف سبق غيره في الفهم           

وقد نسب القرافي ذلك في النفائس إلى ابن        . تقع على األصوليين الذين ذكروا ذلك     
  .)٢(عطية في تفسيره 

وإن من شـيء إال يـسبح       : ( ومن استعمال الفقه بمعنى الفهم مطلقاً قوله تعالى         
فما لهؤالء  : ( وقوله تعالى   . ، أي ال تفهمونه   )٣()بحمده ولكن ال تفقهون تسبيحهم      

  .)٥()نفقه كثيراً مما نقول ما (  وقوله )٤()القوم ال يكادون يفقهون حديثاً 
ـ وخصص بعض العلماء الفقه بفهم األمور الخفية، فعلى هذا يكون الفقه هـو              ٢

، وصاحب اللباب من    )٦(وإلى ذلك ذهب اإلمام أبو اسحاق الشيرازي        . الفهم الدقيق 
الفقه في اللغة ما    : " قال الشيرازي في شرح اللمع، معرفاً الفقه في اللغة        . الحنفية
مض ومنه يقال فقهت معنى كالمه ألنه قد يدق ويغمض، وال يقال فقهت أن دقّ وغ

 وفي كالم ابن    " )٧( السماء فوقنا، واألرض تحتنا، وأن الماء رطب والتراب يابس        

                                                
، ١/٤٥الم  صدر ال  سابق   : ، والزرك  شي ١/٥١الم  صدر ال  سباق   : ، واب  ن برھ  ان   ١٩لم  صدر ال  سابق ص   ا: ـ   الرھ  اوي  ١

 .الصحاح واللسان والقاموس في مادة فقھ: وراجع من كتب اللغة . ٥٤، والتمھید ص١/٢٠شرح المنھاج : واألسنوي
 یعثر على ذلك، فیما اطلع علیھ م ن  عیاضة السلمي أنھ لم. وفي ھامش ھذا الكتاب ذكر محققھ د . ١/٤١ـ نفائس األصول    ٢

 .البن عطیة) المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز ( كتاب 
  ٤٤/١٧: ـ األسراء ٣
 ٧٨/٤: ـ النساء ٤
  ٩١/١١: ـ ھود٥
  .أبو اسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف الفیروز آبادي الشافعي، الملقب جمال الدین: ـ ھو ٦

ھ بشیراز، وقدم إلى البصرة، ثم بغداد فاستوطنھا، ولزم القاضي أبا الطیب الطبري وكان ولد بفیروز آباد ببالد فارس ، وتفق
اش  تھر بق  وة الحج  ة ف  ي الج  دل والمن  اظرة، وع  رف بالتواض  ع، وانتھ  ت إلی  ھ ریاس  ة   . م  ن أف  صح وأورع وأنظرأھ  ل زمان  ھ

كان فقیرًا متعففًا قانعًا بالیسیر، . ذلك فیھادّرس بالنظامیة وكان أول من تولى . المذھب، ورحل إلیھ الفقھاء من سائر األقطار
  . ھـ٤٧٦توفي في بغداد سنة . عرف بحفظ الحكایات الحسنة واألشعار، كما أن لھ شعرًا حسنًا. ولم یحج لعدم قدرتھ المالیة

ل شافعیة  التنبیھ، والمھذب ف ي الفق ھ، والتب صرة ف ي أص ول الفق ھ، واللم ع وش رحھ ف ي أص ول الفق ھ، وطبق ات ا            : من مؤلفاتھ 
  .وغیرھا

، معج م  ١/٥١، األع الم  ١/٨، ھدی ة الع ارفین   ٢/٨٣ ، طبق ات ال شافعیة لألس نوي    ١/٩وفی ات األعی ان     : راجع في ترجمتھ    
  .١/٦٨المؤلفین 

  ٤٩٧ ب مخطوط رقم ٥ـ شرح اللمع ورقة ١
 ١/١٥ ، واألسنوي في المصدر السابق ١/٤٤وراجع الزركشي في البحر المحیط 
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  هبيرة ما يفيد هذا المعنى، إذ عرف الفقه بأنه اسـتخراج الغـوامض واالطـالع               
   .)١(عليها 

 أنهم خصصوا اسم الفقه بالعلوم النظريـة،        وقد رجح القرافي هذا المعنى بدعوى     
ومعنى ذلك أنه ال يمكن إال مظنّة الخفاء، ولهذا ال يستحسن أن يقـال، فقهـت أن            

  .)٢(االثنين أكثر من الواحد 
وتفرع عن هذا أنهم لم يسموا العالم بضروريات األحكام الشرعية فقهياً، وذكر أنه             

 كانوا يسمون الشاعر فقهياً، ولم يسم بذلك مما يؤيد ما يقوله أن العرب في الجاهلية
رجح هذا الرأي في الفقه ـ بحسب اللغة ـ الـشيخ    وقد . إال لفهمه المعاني الخفية

   ).)٣(اللؤلؤ المنظوم في مبادئ العلوم ( أبو عليان في كتابه 
  .)٤(وممن ذهب إلى ذلك من المعاصرين الشيخ محمد أبو زهرة 

وما ذكروه من أنـه     .  الفقه بما تقدم دليل من اللغة      وليس لتخصيص هؤالء العلماء   
فقهت كالمك، وال يقال، فقهت السماء واألرض، إنما هو بـسبب أن الفقـه              : يقال

  واألرض والسماء ليستا مـن متعلقـات الفقـه         . متعلق بالمعاني ال بالمحسوسات   
    .)٥ (حينئذ

ني الخفية هـو مـن    وفي تعريفات الجرجاني ما يفيد أن حمل الفقه على فهم المعا          
  .المعاني االصطالحية، وليس معنى لغوياً، فال وجه على هذا لما ذكروه

   )٧(والقاضي أبو يعلـي      ) )٦(المعتمد  ( ـ وذهب أبو الحسين البصري في كتابه        ٣
  ))١(المحصول(  واإلمام فخر الدين الرازي في       )٨(في الكفاية   )  هـ   ٤٥٨: ت  ( 

                                                
 .فھد السدحان.  تحقیق د٩ و ٨ ص ١ختصر في أصول الفقھ ق الم: ـ ابن مفلح٢
 ١٧ـ شرح تنقیح الفصول ص ٣
  .، ولم نعثر على ترجمة للشیخ أبي علیان٢٩المدخل إلى أصول الفقھ ص : ـ یوسف عبد الرازق٤
 ٦ـ أصول الفقھ ص ٥
 ٦مذكرة في أصول الفقھ ص : ـ محمد أنیس عبادة وجماعتھ٦
  ١/٨ـ ١
ولد في بغداد، ونشأ فیھ ا، وتفّق ھ عل ى أب ي     . محمد بن الحسین بن محمد بن خلف الفّراء البغدادي الحنبليأبو یعلي  : ـ ھو   ٢

وّاله الق  ائم ق ضاء دار الخالف ة والح  ریم وح ّران وحل  وان، فاش ترط لتولی ھ ذل  ك أن ال یخ رج ف  ي        . عب د اهللا ب ن حام  د وغی ره   
وق د ك ان أب و یعل ي ع الم ع صره ف ي األص ول والف روع وأن واع           . االستقباالت، وال یق صد دار ال سلطان، فقب ل الق ائم ش رطھ       

سمع الحدیث الكثیر، وحّدث وأفتى ودّرس، فتخّرج بھ عدد من العلماء ، كان ذا مكانة عند . الفنون، وإمامًا ال یشق لھ غبار
  . ھـ ودفن بمقبرة باب حرب٤٥٨وقد توفي في بغداد عام . القادر والقائم العباسیین

 العّدة والكفایة في أصول الفقھ، والمّجرد في الفقھ على مذھب اإلمام أحمد، وردود على بعض الفرق، واألحكام :من مؤلفاتھ 
  .السلطانیة وغیرھا

، معج  م ٦/٩٩، األع  الم ٢/١٢٨، الم  نھج األحم  د  ٣/٣٠٦، ش  ذرات ال  ذھب  ٢/١٩٣طبق  ات الحنابل  ة  : راج  ع ف  ي ترجمت  ھ  
 ٩/٢٤٥المؤلفین 

 .٨ ص ١ في مختصره في أصول الفقھ ق ـ نسب ذلك إلیھ ابن مفلح٣
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 ٣١

وفي . ه، في اللغة، هو فهم غرض المتكلم من كالمه        إلى أن الفق   ) )٢(المنتخب  ( و  
هو في اللغة عبـارة     : ( تعريفات الجرجاني ما يفيد هذا المعنى أيضاً، حيث قال          

غير أن هذا المعنى ليس بمرضـي عنـد          ) )٣(عن فهم غرض المتكلم من كالمه       
الخير المحققين، ذلك ألنه قد يوصف بالفقه من دون أن يوجد كالم، يقال فالن يفقه         

   ١٤٥: ت  ( والشر وليس في ذلك كالم ومما يعزز هذا قول رؤبة بـن العجـاج               
  . ))٤(هـ

   .)٥(طباً فقيهاً بذوات األبالم .. أرسلت فيها قرماً ذا إقحام
وألنه لو كان الفقه عبارة عن فهم غرض المتكلم لم يكن في نفـي الفقـه عـنهم                  

  .لكالممنقصة وال تعبير لهم، ألنه غير متصور لعدم ا
وألن في ذلك تقييداً للمطلق من دون دليل، وحصراً لمعناه في نطاق ضيق، قـال               

  . ))٦(إن في هذا القول تقييداً للمطلق بما ال يتقيد به ( اإلمام ابن دقيق العيد 
  
   ) : )٨(٤٥٨: ت (  ، أو أنه كما قال ابن سيده )٧(ـ إن الفقه هو العلم ٤

  .)٩(عبارة عن الفهم والعلم 

                                                                                                                                       
  ١/١/٩٢ـ ٤
  ١ـ ورقة ٥
  ١٤٧ـ ص ٦
ك ان ھ و وأب وه من و ش عراء الرج ز المجی دي، وك ان ب صیرًا          . رؤبة بن العّجاج بن شدقم البصري التمیم ي ال سعدي  : ـ ھو   ٧

 ١٤٥ توفي بعد أن أسن سنة وقد. كان أكثر مقامھ في البصرة. احتج بشعره أعیان أھل اللغة. باللغة عارفًا بحوشیھا وغریبھا
  .ھـ في البادیة

 ٣/٣٤، األعالم ٢/٦٤، وفیات األعیان ١/١٢معجم الشعراء للمرزباني : راجع في ترجمتھ 
  .البعیر المكرم الذي ال یحمل علیھ وال یذلل، ومنھ قیل للسید في قومھ القرم: ـ القرم٨

  .الماھر بالشيء الخبیر بھ: الطب
 .ناقة التي اشتدت رغبتھا إلى الفحلجمع بلمة وھي ال: األبالم

 ، والحظ النقل عن ابن دقیق العید في البحر المحیط ٣٠ و ٢٩المدخل إلى أصول الفقھ ص : ـ الشیخ یوسف عبد الرازق    ٩
١/٤٣.  
 ١/٤المصدر السابق : ـ اآلمدي١
رسیة وانتقل إلى دانیة بشرق ولد بم. أبو الحسن علي بن إسماعیل األندلسي المرسي الضریر المعروف بابن سیده   : ـ ھو   ٢

كان ضریرًا ھو وأبوه، لكن ذلك لم یمنعھ أن یصبح إمامًا باللغة واألدب والنحو والشعر .  ھـ ٤٥٨األندلس، وتوفي فیھا سنة 
  . یتعلق بعلومھاوأیام العرب، وما

ي، األنی ق ف ي ش رح    المخصص، والمحكم والمحیط األعظ م ف ي لغ ة الع رب، ش رح م ا أش كل ف ي ش عر المتنب              : من مؤلفاتھ   
  .الحماسة

  .٧/٣٦، معجم المؤلفین ٤/٢٦٣، األعالم ٣/٣٠٥، شذرات الذھب ٣/١٧وفیات األعیان : راجع في ترجمتھن 
وقد ذكر الزركشي في البحر المحیط أن ممن ذكر ذلك ابن فارس في المجمل، وجرى علیھ إمام الحرمین . ٤/٩٢ـ المحكم ٣

 ).١/٤٢( صر ابن القشیري والماوردي في التلخیص والكیا الھراسي وأبو ن
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 ٣٢

ذكر هذا المعنى بناء على الفرق بين العلم والفهم، أما عند من لم يفرق بينهمـا،                و
  وقد رجح الزركشي أن المراد بهمـا ممـن ذكرهـا        . فهو عائد إلى المعنى األول    

الذي قال فـي    )  هـ   ٥١٦: ت  ( وهو ما يتضح من كالم أبي الخطاب        . )١(واحد  
م والمعرفة، يقال فقهـت كالمـك إذا   أما معناه في اللغة فهو الفه   : ( تعريف الفقه   

  .  ))٢(عرفته وفهمته وعلمته، كّل ذلك بمثابة واحدة 
وقد ذكرنا هذا المعنى نظراً إلى أن طائفة من العلماء ترى أن هناك فرقاً بين العلم              

وقد لخّص المرحوم الشيخ يوسف عبـد       . والفهم، وهو رأي لم يقبله أكثر المحققين      
نهاية الوصول فـي    (  في    ))٤( هـ   ٧١٥: ت  ( لهندي   رأي الصفي ا   )٣(الرازق  

إن أراد صاحب هذا القول أن الفقه حقيقة فيهمـا، أي           : " وقال  ) دراسة األصول   
في الفهم والعلم فهو باطل، ألنه شرطه والشرط غير المشروط أي إن الفهم شرط              

   .)٥(فيكون مغايراً له ضرورة تغاير الشرط والمشروط 
  .لى أن الفهم غير العلم، أما لو كان مرادفاً له فإنه ال وجه لهوهذا النقد مبني ع

وقد فرق اآلمدي بين العلم والفهم فاعتبر أن الفهم هو جودة الذهن من جهة تهيئـة     
القتناص كل ما يرد عليه من المطالب وإن لم يكن المتصف به عالمـاً كالعـامي                

 فكل عالم فهم، وليس كل فهم )٦(الفطن، وادعى أن بينهما عموماً وخصوصاً مطلقاً 
  .)٧(عالماً 

                                                
ـ إنما رّجح الزركشي أن الظاھر أّن المراد بھما واحد، وھو الفھم، ألن حسن الفھم بمعرفة الشيء باالقلب، ومعرفة الشيء ٤

 ) ١/٤٢البحر المحیط ( بالقلب ھي العلم بھ 
  ١/٣ـ التمھید في أصول الفقھ ٥
 . م١٩٦٨ ورعًا، توفي في بغداد سنة ـ من علماء األزھر المعاصرین، كان ذكیًا٦
  . أبو عبد اهللا محمد بن عبد الرحیم بن محمد األرموي الملقب بصفي الدین الھندي: ـ ھو ٧

 ھـ ، ثم خرج من بلده دھلي وتنقل في البل دان، ف زار ال یمن ث م ح ج وأق ام بمك ة ثالث ة أش ھر فیھ ا ب ابن             ٦٤٤ولد بالھند سنة    
 ھ ـ ، وكان ت ل ھ م ع ال شیخ اإلس الم اب ن        ٧١٥وبالد الروم واستوطن دمشق وتوفي بھا س نة  زار القاھرة . سبعین وسمع منھ 

  .تیمیة مناظرات
  .نھایة الوصول في درایة األصول، الفائق في أصول الدین، الزبدة في علم الكالم: من كتبھ

  .١٠/١٥٢فین ، معجم المؤل٦/٢٠٠، األعالم ٦/٣٧، شذرات الذھب ٥/٢٦٢الدرر الكامنة : راجع في ترجمتھ
  .٣٠ـ المدخل إلى أصول الفقھ ص ٨
ـ المراد من العموم والخصوص المطلق أن یتصادق الكلیان تصادقًا كلیًا من جانب واحد كالحیوان واإلنسان فإن الحیوان ١

ل یصدق على جمیع أفراد اإلنسان بدون العك س اللغ وي فال صادق عل ى ك ل األف راد أع م مطلق ًا، واآلخ ر أخ ص مطلق ًا، فك                
 .١٧تھذیب المنطق ص : الخبیصي: الحظ . إنسان حیوان ولیس كل حیوان إنسانًا، فاإلنسان أخص والحیوان أعم

 ١/٤/ـ األحكام ٢
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 ٣٣

ـ ٣٨٢: ت( وكان أبو هالل العسكري الذي هو أقدم من هؤالء            قد فـرق     ))١( ه
بين العلم والفقه، ورأى أن الفقه هو العلم بمقتقضى الكالم على تأمل، واستدل لذلك    

من تخاطبـه   بأنه ال يقال إن اهللا تعالى يفقه، ألنه ال يوصف بالتأمل، وبأنك تقول ل             
وإن من  : ( تفقّه ما أقوله أي تأمله لتعرفه، ورد ما يمكن أن يفهم من قوله تعالى               

 ، بأن التـسبيح الـذي ذكـره    )٢()شيء إال يسبح بحمده ولكن ال تفقهون تسبيحهم      
  .)٣(تعالى ما هو إال قول وكالم ولهذا ذكر معه الفقه 

        الفقه في اللغة هو الفهم مطلقاً،       ولعل أولى األقوال هو األول، الذي يذهب إلى أن 
ألنه ال دليل من اللغة على ما ذهب إليه اآلخرون، وألن المعاجم العربية ال تعزز               

  .آراءهم
والذي يبدو أن هؤالء لم يفرقوا بين المعنى اللغوي والمعنى المتصل بالفقه، كعلـم      

هم ألن الفقه فهـم     الفقه أخص من الف   : " قال ابن القيم    . يحتاج إلى فهم زائد وتأمل    
مراد المتكلم من كالمه، وهو قدر زائد عن مجرد فهم وضع اللفـظ فـي اللغـة،            

وواضح من كـالم     " )٤(وبتفاوت الناس في الفهم تتفاوت مراتبهم في الفقه والعلم          
ابن القيم أنه ال يريد من هذا الفهم الزائد، أو فهم مراد المتكلم، المعنـى اللغـوي،        

  .نى الفقه المتصل بفهم النصوصوإنما هدفه بيان مع
وغالب الظن أن من فسر معنى الفقه، في اللغة، بالعلم والفه لم يكن يعني فرقـاً،                

  .)٥(قال ابن فارس، وهو من علماء اللغة، وكل علم لشيء فهو فقه . بينهما
فلم تكن   " . )٦(العلم بالشيء والفهم له والفطنة      " إن الفقه هو    : وقال الفيروز آبادي  

العلم والفهـم إال وليـدة      معاني الدقيقة التي ذكرها العلماء األفاضل للتفريق بين         ال

                                                
ع الم ب األدب   . والعسكري نسبة إلى عسكر مكرم من كور األھواز. أبو ھالل الحسن بن عبد اهللا بن سھل العسكري : ـ ھو   ٣

إنھ لم یبلغھ شيء عن وفاتھ، ولكنھ وجد في آخر كتاب األوائل أنھ فرغ من إمالئھ یوم قال یاقوت . واللغة والتفسیر والشعر
  . ھـ ، فالظاھر أن وفاتھ بعد ھذا التاریخ٣٩٥األربعاء لعشر خلون منو شعبان سنة 

  .كتاب الصناعتین في النظم والنثر، وشرح الحماسة، وجمھرة األمثال، واألوائل والفروق: من مؤلفاتھ
  .٣/٢٤٠، معجم المؤلفین ٢/١٩٦، األعالم ٣/٢٤٠، معجم المطبوعات ٨/٢٥٨معجم األدباء : رجمتھراجع في ت

 ٤٤/١٧ـ االسراء ٤
  .٦٩ـ الفروق اللغویة ص ٥
 .١/٢٦٤ـ أعالم الموقعین ٦
  .٦٥٦، وفي المصباح المنیر ص ٤/٤٤٢ـ  الحظ مادة فقھ في معجم مقاییس اللغة ٧
 . الھاءـ القاموس المحیط فصل الفاء باب١
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 ٣٤

  .)١(الفكر المكتسب المتأثر بالمنطق والفلسفة، وهو أمر لم يكن في أذهان نقلة اللغة 

  
  
  
  
  
  

   :)٢(الفقه في االصطالح 
  

المطلوبة أما في اإلصالح فإننا نجد تعاريف مختلفة للفقه، ليس في كثير منها الدقة          
في التعريفات، ولكن ينبغي أن نشير إلى أن الفقه في اصطالح الفقهاء ليس هـو               

  .الفقه في اصطالح األصوليين، ومن أجل ذلك سنبين معناه عند كل منهم
  :ـ فالفقه في اصطالح الفقهاء أطلق للداللة على أحد المعنيين اآلتيين ١

ة الواردة في الكتاب والسنة وما      أـ حفظ طائفة من مسائل األحكام الشرعية العملي       
وعلى هذا فـإن اسـم      . استنبط منها، سواء كان حفظها مع أدلتها أو مجرداً عنها         

                                                
الفقھ والفھم والطب : ( ـ نقل القرافي في نفائس األصول وفي شرح تنقیح الفصول عن المازري في شرح البرھان أنھ قال ٢

والشعر والعلم خمس عبارات لمعنى واحد، غیر أنھ اشتھر بعضھا في بعض أنواع الفھم، فاشتھر الطب في معرف ة أح وال      
  .ن، والفقھ في معرفة األحكام، وإال فالعرب تقول رجل طب، إذا كان عالمًامزاج اإلنسان والشعر في معرفة األوزا

  :قال الشاعر
  خبیر بأدواء النساء طبیب   ...وإن تسألوني بالنساء فإنني

وھذا كالم یحتاج إلى دلیل، وإال فإننا إذا سرنا في ھذا . ١٦، شرح تنقیح الفصول ص ٤٠ و ١/٣٩النفائس ) . أي عارف ( 
العبارات لن تنحصر في الخمس، فالكیمیائي والمھندس والتاجر والنجار والخطیب وغیرھم، كل منھم لھ فھم في االتجاه فإن 

إذ الدالل ة اللغوی ة لفق ھ ش املة لك ل ذي فھ م، والع رف ھ و المخ صص          . نوع من أنواع المعرفة، ف ال وج ھ للح صر فیم ا ذك ر       
 .الستعمال ھذه الكلمة في العلم باألحكام الشرعیة

واحدًا في مختلف العصور، بل إننا نجد أنھم في الصدر األول كانوا یطلقون الفق ھ عل ى فھ م    ) فقھ ( یكن مدلول كلمة   ـ لم   ٣
  . أحك ام ال  دین جمیعھ ا س  واء م ا ك  ان یت  صل منھ ا باإلیم  ان والعقائ د، وم  ا ك  ان یت صل منھ  ا باألحك ام العملی  ة واألخالقی  ات          

  ). ١/٢٧حاشیة المرجاني على التلویح : الحظ( 
، م ن  )معرفة النفس مالھ ا وم ا علیھ ا    ( ویبدو أن ھذا اإلطالق ظل وقتًا غیر غیر یسیر، حتى أّن أبا حنیفة عرف الفقھ بأنھ  

). دین ( ولـ ) شریعة ( وكان لفظ الفقھ مرادفًا لـ ). الفقھ األكبر ( غیر زیادة قیود على ذلك، كما سمى كتابًا لھ في العقائد بـ 
ومن ذلك قولھ صلى اهللا .  الفقھ على فھم األحكام المتقدمة جمیعھا، فإنھم أطلقوه أیضًا على األحكام نفسھاوكما كانوا یطلقون

موسوعة جمال عبد الناص ر  : الحظ ( ، ) رّب حامل فقھ إلى من ھو أفقھ منھ ( و ) رّب حامل فقھ غیر فقیھ    : ( علیھ وسلم   
١/٩.(   
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 ٣٥

الفقيه عندهم ال يختص بالمجتهد ـ كما هو عند األصوليين ـ بل يشمله ويـشمل    
  .)١(حتى من كان من عامة المشتغلين في هذه المسائل 

التي نزل بها الوحي، والتي اسـتنبطها  ب ـ مجموع األحكام والمسائل الشرعية  
المجتهدون أو اهتدى إليها أهل التخريج، أو أفتى بها أهل الفتوى، وبعض ما احتيج 
إليه من مسائل العلوم األخرى كبعض أبواب الحساب التـي ألحقـت بالوصـايا              

  .)٢(والمواريث 
 الطريـق   ـ أما األصوليون فإن في تعريفاتهم للفقه ما يدل على أنهم ساروا في            ٢

الذي سار فيه الفقهاء، فعرفه بعضهم ملتفتاً إلى معناه االسمي الذي هو مجموعـة              
معناه الوصفي الذي    بينما عرفه آخرون ملتفتين إلى       )٣(المسائل واألحكام الشرعية    

هو الحال التي إذا وجد عليها المرء سمي فقهياً، أو بتعبير آخر هو معرفـة هـذه           
لكة الحاصلة للشخص نتيجة العلم بالمـسائل واألحكـام         المسائل واألحكام، أو الم   

  .الشرعية والممارسات الفقهية
وأغلب تعاريف األصوليين للفقه هي من هذا القبيل، أي تعاريف ملتفتة إلى المعنى     
الوصفي ال المعنى االسمي، بل أن بعضهم صرح بأن الفقه هو اسم لـصفة فـي                

 على صفة في المرء وهي فهمه لما عنده         اسم الفقيه واقع  : ( قال ابن حزم    . المرء
وتنبهه على حقيقة معاني ألفاظ القرآن والحديث، ووقوفه عليها، وحضور كل ذلك            

  .)٤() في كذره متى أراده 
وقد طرحت في هذا المجال الوصفي تعاريف كثيرة ولكن الكثير منها كان تكراراً             

  .وترداداً لبعضها اآلخر
 هذه التعاريف مناقشات واعتراضات كمـا أنهـم         ولقد كانت بين العلماء في شأن     

  :ونذكر فيما يأتي طائفة منها، ومناقشتها. أثاروا حولهنا جدالً غير قليل

                                                
 ١٢ و ١/١١موسوعة جمال عبد الناصر ـ ٤
 ١٢المصدر السابق ص ـ ١
المخت صر ف ي   : راج ع  ). األحك ام ال شرعیة الفرعی ة   ( ـ ممن نقل عنھ التعریف االسمي ابن مفلح، ال ذي عّرف ھ ش رعًا بأن ھ       ٢

 .فھد السدحان.  البن مفلح تحقیق د٩ ص١أصول الفقھ ق
 ٥/٦٩٧ـ األحكام في أصول األحكام ٣
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 ٣٦

ـ ١٥٠: ت  ( ـ عرف اإلمام أبو حنيفة      ١ ما لها  معرفة النفس   ( الفقه بأنه    ) )١( ه
  .)٢(وبعضهم لم يزدها ) عمالً ( وبعضهم زاد على التعريف ) وما عليها 

ـ ٥١٨: ت  ( تار ابن برهان    ـ واخ ٢ معرفـة  ( أنه في اصطالح الفقهاء      ) )٣( ه
   ) .)٤( األحكام الشرعية الثابتة ألفعال اإلنسانية

ـ  ٤٧٨: ت  ( ـ وعرفه أمام الحرمين الجويني      ٣ بأنـه العلـم بأحكـام       ) )٥( هـ
  .)٦(التكليف

ة العلـم باألحكـام الـشرعي   ( بأنه )  هـ  ٥٠٥: ت  ( ـ وعرفه اإلمام الغزالي     ٤
الثابتة ألفعال المكلفين خاصة، حتى ال يطلق بحكم العادة اسم الفقيه علـى مـتكلّم              

بل يختص بالعلماء باألحكام الشرعية الثابتـة لألفعـال         .. وفلسفي ونحوي ومفسر  
وقد تابعه على ذلك ابن قدامة بعـد         ). )٧(..اإلنسانية كالوجوب والحظر واإلباحة     

أحكام األفعال الشرعية كالحّل والحرمة والصحة العلم ب: اختصار في التعريف فقال
والفساد ونحوها فال يطلق اسم الفقيه علـى مـتكلم وال محـدث وال مفـسر وال                 

  .)٨(نحوي

                                                
 ھ ـ، ون شأ فیھ ا،    ٨٠ولد ف ي الكوف ة س نة    . حد أئمة المذاھب الفقھیة السنیةأ. النعمان بن ثابت الكوفي التیمي بالوالء  : ـ ھو ٤

أراده عمر بن ھبیرة على القضاء في الكوفة فامتنع، وأراده المنصور العباسي بعد ذلك . وتلقى علمھ على حماد بن سلیمان  
  . ھـ١٥٠وكانت وفاتھ ببغداد سنة . على القضاء ببغداد فلم یوافق فحبس

  .قھ األكبر في علم الكالم، والمسند في الحدیث، والرد على أھل القدر، والنماذج في الفقھ بروایة أبي یوسفالف: من آثاره
، ٨٦ ، طبق ات الفقھ  اء لل  شیرازي ص  ٢٨٤ ، الفھرس  ت ص ١٤١-١أخب  ار أب  ي حنیف ة وأص  حابھ ص  : راج ع ف  ي ترجمت ھ  

  .١/١٠١ الفتح المبین ،١٣/١٠٤، معجم المؤلفین ٢/٤٩٥، ھدیة العارفین ١/٢٧٧شذرات الذھب 
 ١/١٠التوضیح : ـ صدر الشریعة٥
ولد ببغداد وفیھ ا ن شأ   . أبو الفتح أحمد بن علي بن محمد الوكیل المعروف بابن برھان البغدادي الحنبلي ثم الشافعي: ـ ھو ١

سي كان حاد الذكاء وتلقى علومھ على مشاھیر علماء زمانھ، كأبي حامد الغزالي وأبي بكر الشاشي، وألكیا أبي الحسن الھرا
دّرس بالنظامی ة ش ھرًا واح دًا وع زل، ث م      . سریع الحفظ، غلب علیھ علم األصول، وكان یضرب بھ المث ل ف ي ح ل األش كال       

  . ھـ وقیل غیر ذلك٥١٨وكانت وفاتھ ببغداد سنة . توّلى ذلك ثانیًا یومًا واحدًا وعزل أیضًا
  . واألوسط في علم األصول أیضًا، ولھ الوجیز في الفقھالوصول إلى األصول، والبسیط، والوسیط،: من مؤلفاتھ

  .٢/١٥، الفتح المبین ١/١٧٣ ، ا ألعالم ١/٢٠٨، طبقات الشافعیة لألسنوي ١/٨٢وفیات األعیان : راجع في ترجمتھ
  .١/٥١ـ الوصول إلى األصول ٢
 األشعري الملقب بضیاء الدین المعروف أبو المعالي عبد الملك بن عبد اهللا بن یوسف الجویني النیسابوري الشافعي: ـ ھو ٣

ق رأ الفق ھ عل ى وال ده واألص ول عل ى أب ي القاس م         . من الفقھاء والمتكلمین واألصولیین والمف سرین واألدب اء     . بإمام الحرمین 
قع د للت دریس وھ و دون الع شرین، ون اظر المبتدع ة، وظھ رت فطنت ھ         . وتزود بأنواع العل وم م ن م شائخ ع صره        . االسكاف

  . ھـ ٧٤٨تنقل في البلدان وكان آخر مطافھ في نیسابور حیث توفي فیھا سنة . ه منذ وقت مبّكروشاع ذكر
البرھان في أصول الفقھ، والورقات في أصول الفقھ، ونھایة المطلب في دراسة المذھب، والشامل ف ي أص ول     : من مؤلفاتھ 

  .الدین والغیائي، واالرشاد إلى قواطع األدلة في أصول االعتقاد
، ٣/٣٥٨، ش ذرات ال ذھب   ١٧٤، طبقات ال شافعیة الب ن ھدای ة اهللا ص    ٣/٢٤٩طبقات الشافعیة الكبرى    :  في ترجمتھ  راجع

  .١/٢٦٠، الفتح المبین ٦/١٨٤، معجم المؤلفین ١/٦٢٦ھدیة العارفین 
 ١/٨٤ـ البرھان ٤
  ١/٧ـ المستصفى ٥
  ٧ـ روضة الناظر ص ٦
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 ٣٧

العلم بأحكام أفعال   : ( بأنه  )  هـ   ٤٥٨: ت( ـ وعرفه أبو يعلى الفراء الحنبلي       ٥
يضاً دون أن يعـزو     وبذلك عرفه أبو الخطاب أ    . )١(المكلفين الشرعية دون العقلية     

  .)٢(التعريف لصاحبه 
عبـارة عـن العلـم    : ( بأنـه  )  هـ ٦٠٦: ت( ـ وعرفه فخر الدين الرازي    ٦

باألحكام الشرعية العملية المستدل على أعيانها، بحيث ال يعلم كونها مـن الـدين              
: قال. مع اختصار في العبارة)  هـ  ٦٨٤: ت( وبهذا عرفه القرافي    . )٣(ضرورة  

   ).)٤(ألحكام الشرعية باالستدالل العلم با( 
بأنه العلم الحاصل بجملة مـن األحكـام        )  هـ   ٦٣١: ت  ( ـ وعرفه اآلمدي    ٧

  .)٥(الشرعية الفروعية بالنظر واالستدالل 
بعد انتقاده لتعريفي أبـي حنيفـة       )  هـ   ٧٤٧: ت  ( ـ وعرفه صدر الشريعة     ٨

ل األحكام الشرعية العملية    العلم بك ( والتعريف المشهور والمنسوب للشافعية، بأنه      
التي ظهر نزول الوحي بها، والتي انعقد اإلجماع عليها مـن أدلتهـا مـع ملكـة       

   ) .)٦(االستنابط الصحيح منها 
التصديق ألعمال المكلفين   ( بأنه  )  هـ   ٨٦١: ت  ( ـ وعرفه الكمال بن الهمام      ٩

   ).)٧(نباطالتي ال تقصد العتقاد باألحكام الشرعية القطعية مع ملكة االست
علم الحالل والحرام، وعلـم     ( بأنه  )  هـ   ٥٨٧: ت   ( )٨(ـ وعرفه الكاساني  ١٠

   ).)٩(الشرائع واألحكام
   ) .)١٠(معرفة النظائر( ـ وعرفه بعض الشافعية بأنه ١١

                                                
بنصھ غیر معزو إلى ) التمھید ( ا التعریف ذكره أبو الخطاب في كتابھ  وذكر محقق ھذا الكتاب أن ھذ٦٩ و ١/٦٧ـ العدة ٧

 أحد
 ١/٤ـ التمھید في أصول الفقھ ٨
 ١/١/٩٣ـ المحصول ١
  ١٧ـ شرح تنقیح القصول ص ٢
 ١/٤ـ األحكام ٣
  ١/١٧ـ التوضیح ٤
   .١١ و ١/١٠ـ تیسیر التحریر ٥
تفق ھ عل ى ع الء ال دین ال سمرقندي، وق رأ       . لدین وملك العلم اء أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الملقب عالء ا  : ـ ھو   ٦

أرسل من ملك الروم إلى نور الدین محمود الزنكي في حلب، فواله نور الدین التدریس . علیھ معظم تصانیفھ وتزوج بابنتھ
  .تان ھـ ، والكاساني نسبة إلى كاسان مدینة في بالد تركس٥٨٧في الحالویة، وقد بقي في حلب حتى مات سنة 

  .بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع في الفقھ، والسلطان المبین في الشرائع أصول الدین: من مؤلفاتھ
 .٣/٧٥، معجم المؤلفین ١/٣٧١، كشف الظنون ٤/٢٥الجواھر المضیئة : راجع في ترجمتھ

  ١/٢ـ بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ٧
  ٧ و ٦ص األشباه والنظائر ) : جالل الدین ( ـ السیوطي ٨
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 ٣٨

المعرفة بأحكام الشريعة   ( بأنه هو   )  هـ   ٤٥٦: ت   ( )١(ـ وعرفه ابن حزم     ١٢
   ) .)٢(ذي ال تؤخذ إال عنهمن القرآن ومن كالم المرسل بها ال

العلم باألحكام الشرعية العملية المكتسب مـن       : ( ـ وعرفه أكثر الشافعية بأنه    ١٢
ويمثل ذلك عرفه أبو القاسم القمي وهو من علماء الـشيعة           .  ))٣(أدلتها التفصيلية   

، ولـيس   )٥(غير أنه استبدل الفرعية بالعملية      )  هـ   ١٢٣١: ت   ( )٤(المتأخرين  
نين فرق التفاق المدلول، وفي شرح العضد على مختصر ابـن الحاجـب             بين االث 

العلم باألحكام الشرعية الفرعية ( إلى التعريف فهو عنده     ) باالستدالل  ( إضافة قيد   
   ) .)٦(من أدلتها التفصيلية باالستدالل 

  .ولعل هذا التعريف هو أشهر ما نقل من تعاريف، وأكثرها قبوالً عند العلماء
  
  

  :ت حول هذه التعاريف مالحظا
  

                                                
ب رع ف ي الفق ھ    . أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم األندلسي القرطبي الفارسي األصل، من أصحاب الظاھر  : ـ ھو ١

واألصول والحدیث والكالم واألدب، مع مشاركة في جمل ة م ن العل وم كالت اریخ واألن ساب والنح و واللغ ة وال شعر والط ب             
اء وسعة العلم، وكان مجتھدًا یستنبط األحكام من الكتاب والسنة، وینتقد العلماء والمنطق والفلسفة وغیرھا، عرف بحدة الذك

 ھ ـ ف ي   ٤٥٦ت وفي س نة   . والفقھاء كثیرًا وبلسان ح اّد مم ا دع اھم إل ى ت ضلیلھ والتح ذیر من ھ، ونھ ي الع وام ع ن األخ ذ عن ھ             
  .األندلس

الملل واألھواء والنحل، األحكام في أصول األحكام، المحلى في الفقھ، المغرب في تاریخ المغرب، والفصل في : من مؤلفاتھ
  .والنبذ في أصول الفقھ وغیرھا

، ١/٦٩٠، وھدی ة الع ارفین   ٢/١٦١٧، وكشف الظن ون  ٣/٢٩٩، وشذرات الذھب ٣/١٣وفیات األعیان  : راجع في ترجمتھ  
 ٧/١٦ومعجم المؤلفین 

  .٥/٦٩٤ـ األحكام ٢
، واب ن ال سبكي ف ي جم ع     ٥٠ ، وفي تخریج الفروع عل ى األص ول ص   ١/١٩في نھایة السول  : األسنوي: ـ راجع في ذلك   ٣

، م ع إض افة   ١/١٨، وابن الحاجب في مختصر المنتھى مع ش رحھ بی ان المخت صر    ١/٤٣الجوامع مع شرح الجالل المحلي  
  .١/١٢وصدر الشریعة في التوضیح . قید باالستدالل

كان م ن أب رز المحقق ین ف ي العربی ة واألص ول، والم دققین ف ي         . المیرزا أبو القاسم بن محمد حسن الجیالني القمي: ـ ھو  ٤
  . المسائل النظریة، ومن أبرز علماء الشیعة اإلمامیة في عصره

ولد في جابالق من أعمال رست، ثم انتقل إلى خواینسار واش تغل ف ي الفق ھ واألص ول، وأج ازه علم اء زمان ھ، وھ اجر إل ى           
  . ھـ١٢٣١تقر بھ المقام بعد تنقل في البلدان، في مدینة قم حیث توفي فیھا سنة العراق فمكث في كربالء مدة طویلة ثم اس

  .القوانین المحكمة في األصول، الغنائم والمناھج في الفقھ ودیوان شعر وغیرھا: من مؤلفاتھ 
 .٧٢٧ ، ١/٧٢٦، معجم المطبوعات العربیة ٨/١١٦معجم المؤلفین : راجع في ترجمتھ

 ٥ـ القوانین المحكمة ص ٥
  ١/٢٥ـ ٦
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 ٣٩

كثيراً ، ولكن   )١(هذه طائفة من تعاريف الفقه اتجهت إلى تعريفه بالمعنى الوصفي           
فتعريف أبي حنيفة الذي يقول فيه إن الفقـه         . من هذه التعاريف ال يسلم من انتقاد      

فيه من التعميم واالبهام ما جعله غير مرضـي         " معرفة النفس ما لها وما عليها       "
وبالنظر لشموله االعتقادات واألخالقيات وغيرهـا، زاد       . نفية أنفسهم حتى عند الح  

. الخراج االعتقادات وغيرها مما ليست من أمور الفقه       ) عمالً  ( بعضهم عليه قيد    
  :يحتمل معاني ثالثة ) ما لها وما عليها ( وقوله 
  .إن ما لها معناه ما تنتفع النفس به، وما عليها ما تتضرر به: أولها

  .إن ما لها معناه ما يجوز لها، وما عليها معناه ما يجب عليها: وثانيها
  .إن ما لها معناه ما يجوز لها ، وما عليها معناه ما يحرم عليها: وثالثها

وكل معنى من هذه المعاني له احتماالت أيضاً، كما أن لكل احتمال منها احتماالت           
وقـد  . اد من التعريف  أيضاً بعضها يصح أن يراد، وبعضها اآلخر ال يصح أن ير          

، ولكنه لم يأخذ به مما يشعر بأنه غيـر          )٢(أشبع صدر الشريعة هذا التعريف بحثاً       
  .مرضي عنده، ولكنه لم يصرح بزيفه تأدب مع إمامه أبي حنيفة رضي اهللا عنه

وتعاريف الجويني وأبي يعلى والغزالي وابن برهان غير مانعة لكونها لم تقيد العلم    
ومن . ، فيدخل فيها علم المقلد وعلم جبريل والرسول عليهما السالم         بأنه من األدلة  

المالحظ على هذه التعاريف أيضاً ـ عدا تعريف ابن برهان ـ أنها قيدت األحكام   
بأنها ثابتة ألفعال المكلّفين، فأورد عليها ابن برهان نظراً مفـاده أن كثيـراً مـن                

ن، كالصبي والمجنون، مثل وجوب     األحكام ثبتت باإلضافة إلى أفعال غير المكلفي      
) أفعال اإلنسانية   ( الغرامات وضمان المتلفات بحقهما، ولهذا فإنه عدل إلى عبارة          

بدل أفعال المكلفين، ليدخل في ذلك الصبي والمجنون وسواهما من بني اإلنـسان             
كما أن قيد دون العقلية، في تعريف القاضـي أبـي يعلـي             . )٣(من غير المكلفين    

                                                
العل  م باألحك  ام ال  شرعیة الفرعی  ة  ( ـ   وم  ن ھ  ذه التع  اریف م  ا ذك  ره یحی  ى الرھ  اوي ف  ي حاش  یتھ عل  ى ش  رح المن  ار بأن  ھ    ٧

معرف ة أحك ام اهللا تع الى ف ي أفع ال المكلف ین       ( وم ا ذك ره اب ن خل دون ف ي المقدم ة م ن أن ھ         . ١٩ص  ) االستداللیة بالتف صیل    
باحة، وھي متلقاة من الكتاب والسنة وما نصبھ ال شارع لمعرفتھ ا م ن األدل ة، ف إذا      بالوجوب والحظر والندب والكراھة واإل  

   .٣٨٩ص ). استخرجت من تلك األدلة قیل لھا فقھ 
جمل ة م ن العل م بعل م     ( وعرف ھ غی رھم بأن ھ    ) اعتقاد األحك ام ال شرعیة الفرعی ة م ن أدلتھ ا التف صیلیة         ( وعرفھ آخرون بأنھ    

 .  إرشاد الفحول٣ص ) باضطراراتھا من الدین 
 ١١ و ١/١٠ـ التوضیح ١
 ٥١ و ١/٥٠ـ الوصول إلى األصول ٢
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 ال حاجة إليه، ألن التقييد بالشرعية يخرج األحكام غير الـشرعية مـن              ومتابعيه،
  .عقلية وحسية وغيرها

كما يالحظ على تعريف اإلمام الغزالي ومن تابعه أن فيه شرحاً وتفصيالً وضرب             
  .أمثلة، ليس مما هو مألوف في التعاريف

 يعلـم   بحيـث ال  ( وأما تعريف فخر الدين الرازي فقد نوقشت بعض قيوده، كقيد           
الذي أخرج من الفقه ما هو منه، مما سنعلمه فيما بعد،           ) كونها من الدين ضرورة     

وقد تخلّص القرافي من هذه المناقشة بحذفه هذا القيد         . عند شرح التعريف المختار   
  .من التعريف

ومن المالحظ أن اآلمدي ـ كما صرذح في شرح تعريفه ـ يكتفي بجملـة مـن     
 حكمين ليس فقهاً عنده، كما أن العلم بجميع األحكام لـيس       األحكام، فالعلم بحكم أو   

  .وهو أمر ال يسلّم له، كما سنذكر ذلك فيما بعد ـ إن شاء اهللا ـ. )١(شرطاً عنده 
أما تعريف صدر الشريعة فإن فيه محاولة منه لضبط المعلومات الفقهية، وإدعاء            

عليها اإلجماع، كما يفهم    بقطعية األحكام التي ظهر نزول الوحي بها، والتي انعقد          
. )٢(الفقه ذلك من رده على االعتراض الموجه إلى استعمال كلمة العلم في تعريف        

وكون كل األحكام المشار إليها قطعياً غير مسلم، ألن في هذه األحكام ما هو ظني               
وقد نوقش تعريفه هذا، وأورد عليه سعد الدين التفتازاني أربعة اعتراضات           . كذلك

. )٣(لتلويح، ناقشه فيها أصحاب الحواشي المنتصرون لصدر الـشريعة          في شرح ا  
  .وال يخلو كالم الطرفين من التعسف

وتعريف الكمال بن الهمام فيه دعوى قطعية األحكام الشرعية العملية، ونفـي أن             
يكون العلم باألحكام المظنونة فقهاً، إال أن يكون ذلك بحسب االصطالح، على مـا    

وهذا االدعاء لم يعرف عن غيره، ولم يسلّم به جمهور          . )٤(ير  نص عليه في التحر   
  .األصوليين إال على أساس جعل الظن في طريقه

                                                
 ١/٤ـ األحكام ١
 ١/١٨ـ التوضیح ٢
 ١٠٨ ـ ١/١٠٤حواشیھم على شرح التلویح : ـ الفنري ومالخسرو والمرجاني٣
 ١/١١تیسیر التحریر : ـ محمد أمین بادشاه٤
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إن كل مـا    : وقطعيته آتية من االجماع على وجوب العمل به، حيث إنهم يقولون            
وجب العمل به قطعاً، يتعلق به الخطاب قطعاً، وال معنى للقطعيـة غيـر ذلـك                

  ؟ )١(عندهم
فالحالل والحرام ليسا وصفين لألحكـام      . لكاساني للفقه غير دقيق أيضاً    وتعريف ا 

العملية وحدها، بل يشمالن معها األحكام االعتقادية وغيرها، كما أن تسميته الفقه            
بعلم الشرائع واألحكام يجعل مفهومه أعم مما يقصده أهل االصطالح، وال يجعـل          

 يكون كعلماء الصدر األول الذين كان    وهو بهذا الفهم  . بينه وبين لفظ الشريعة فرقاً    
  .لفظ الفقه عندهم مرادفاً للشريعة والدين

فهو، فـضالً   . تعريف فاسد ) معرفة النظائر   ( وتعريف بعض الشافعية الفقه بأنه      
عن إهماله لتحديد دائرة النظائر التي هي موضوع المعرفة، حدد نطاق المعرفـة             

  ولعل أصله مـن كتـاب عمـر        . القياسوهذا قصر للفقه على     . الفقهية بالنظائر 
ـ ٢٣: ت  ) ( رضي اهللا عنه    (     ٤٢: ت   ( )٣(ألبـي موسـى االشـعري      ) )٢( ه

  . ) )٤(هـ
وأما ابن حزم فإنه ضيق نطاق الفقه وجعله قاصراً على معرفة أحكام الشريعة من       
ـ                ا القرآن والسنة، وإذا علمنا أن ابن حزم ال يحتج بالقياس، وال يرى إجماالً إال م

وإلـى  . اتفقت عليه الصحابة، اتضح لنا إلى أي حد ضاق مفهوم الفقه على تعريفه 
جانب هذا التضييق فإن ابن حزم وسع موضوع الفقه، وجعله شامالً األحكام غير             
العملية، ألن األحكام المستمدة من القرآن ومن السنة ليست قاصرة على الفقه الذي            

ن ابن حزم قد وسع ينبغي التضييق، وضـيق         وعلى هذا يكو  . هو األحكام العملية  
  .حيث ينبغي التوسيع

                                                
 ١/١٢ـ المصدر الساسق ١
 بن نفیل بن عبد العّزي ثاني الخلفاء الراشدین وأح د المق ربین م ن أص حاب رس ول اهللا      أبو حفص عمر بن الخطاب: ـ ھو ٢

كان اسالمھ فتحًا على المسلمین، وكان ھو أحد العمرین اللذین دعا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ربھ . صلى اهللا علیھ وسلم
نھ ـ وبقي فیھا عشر سنین وعدة أشھر، وكانت وفاتھ سنة توّلى الخالفة بعد أبي بكر ـ رضي اهللا ع. أن یعّز اإلسالم بأحدھما

  . ھـ قتًال بید أبي لؤلؤة المجوسي٢٣
  ١/٤٩ ، الفتح المبین ٤/٥٨٨االصابة : راجع في ترجمتھ 

تعملھ النب ي عل ى         : ـ ھو ٣ أبو موسى عبد اهللا بن قیس بن سلیم أحد أصحاب رسول اهللا صلى اهللا علیھ وس لم المع روفین، اس 
  .وكان أحد الحكمین في الخالف بین علّي ومعاویة رضي اهللا عنھما.  عمر القضاءالیمن وواله

  . ھـ بعد عمر ناھز الثالثة والستین٤٢وكانت وفاتھ سنة . حضر المشاھد مع النبي صلى اهللا علیھ وسلم وبعده
  .١/٦٣، الفتح المبین ٤/٢١١االصابة : راجع في ترجمتھ

  ٧المصدر السابق ص : ـ السیوطي٤
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ولعل تعريف الشافعية هو أشهر هذه التعاريف، وأكثرها شيوعاً، كمـا أنـه مـن          
ولذا فسنقصر الحديث عليه، مبينين محترزاته، وما قيل فيه       . أكثرها شموالً وصحة  

  :من اعتراضات ومناقشات، فنقول
  
  

  :بين األصوليين التعريف المختار والشائع 
  

العلم باألحكام الشرعية العمليـة مـن أدلتهـا         " عرف أكثر األصوليين الفقه بأنه      
العلم باألحكام الشرعية العملية المكتسب من      "  عبر بـ    )١(وبعضهم  " . التفصيلية  

   ".)٢(أدلتها التفصيلية 
هم هـو   والعلم عنـد  . جنس وما بعده قيود، الخراج ما ليس من الفقه         : )٣(فالعلم  

 وإطالق لفظ العلم عند بعضهم على       )٤(مطلق االدراك الشامل للتصور والتصديق      
الفقه ليس حقيقياً، ألن العلم هو حكم الذهن الجازم المطابق للواقع عن دليل والفقه              

                                                
 .القاضي البیضاوي في المنھاج، وابن السبكي في جمع الجوامعـ ك١
  .٤٣ و ١/٤٢، والجالل المحلي في شرح جمع الجوامع ١/٢٣شرح المنھاج : ـ األسنوي٢
  :ـ راجع في تعریف العلم٣

  ٨٢ – ١/٧٦العدة في أصول الفقھ للقاضي أبي یعلي 
  . وما بعدھا١/١٤٠نفائس األصول في شرح المحصول للقرافي 

   وما بعدھا١/٣٦تمھید ألبي الخطاب ال
   وما بعدھا١٤٠المواقف في علم الكالم للعضد ص 

  ٢٩ – ٢٤الحدود في األصول للباجي ص 
   وما بعدھا١/٣٩بیان المختصر لألصفھاني 
  ١٦٠التعریفات للجرجاني ص 

  ٣٦ – ١/٣٤األحكام البن حزم 
  ١/١١٥البرھان للجویني 

  . بشرح التقریر والتحبیر١/٤٠التحریر لكماال لدین بن الھمام 
  ١/٢٤المستصفى للغزالي 

  كشاف اصطالحات الفنون للتھانوي
  ١/٧كشف األسرار للبخاري 

 ٣١ - ١/٢٦أبجد العلوم لصدیق حسن القنوجي 
  .إدراك المفرد أو إدراك الشيء من غیر أن یحكم علیھ: ـ التصور٤

  .إدراك النسبة أو إدراك الشيء مع الحكم: والتصدیق
 وإیضاح المبھم ١٢ و ١١ وشرح الخبیصي مع تجدید علم المنطق ص ٨ و ٧تحریر القواعد المنطقیة ص :  ذلكراجع في 

  .١/٥٨ وشرح الكوكب المنیر ٦ و ٥من معاني السلم ص 
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وحمل العلم على ذلك فيه تخلص      . ليس كذلك، ولذا فإن العلم مراد به الظن مجازاً        
  . على أخذ كلمة العلم في تعريف الفقه ))١( هـ٤٠٣ :ت ( من اعتراض الباقالني 

في تعريفه، وحاصل اعتراضه إن الفقه ظني، وكّل ما هو ظني ال يجوز أخذ العلم          
ألن العلم هو االدراك الجازم المطابق للواقع عن دليل، بينمـا الظـن هـو إدراك      

ذلـك  وقد أجاب صدر الشريعة عن      . وبما ذكرنا يندفع اعتراضه   . الطرف الراجح 
  .)٢(بثالثة أجوابة ليس هذا محلها 

 بعد ذلك اعتراض على استعمال الظن في الفقه، ألنه قد ثبت عن غير واحـد                بقي
من األئمة أنه أجاب عن أسئلة كثيرة بأنه ال يدري لها حكماً، مع أنه لم ينازع أحد                 

  .في كونهم من الفقهاء، كأبي حنيفة ومالك وسواهما
 التهيؤ له بالملكة التي يقتدر بهـا المجتهـد علـى       ومن أجل ذلك حمل الظن على     
  .استنباط األحكام، ال الظن بالفعل

ومن الممكن جعل . وعلى هذا فإن الظن مجاز أيضاً حيث أريد به التهيؤ له بالملكة
  .العالقة فيه المسببية، حيث أطلب المسبب وأريد به السبب

 أمـا كونـه مجـازاً       .ومن هذا العرض ندرك أن العلم مجاز مبني على مجـاز          
فالستعماله في الظن، وأما كونه مبنياً على مجاز فالستعمال الظن في الملكة التي             

  .يتحقق بها الظن
والظن هنا مراد به ظن المجتهد، فال يشمل ظن من ليس بمجتهد، ألنه ليس مـن                

  .الفقه في شيء

                                                
من علماء . أبو بكر محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر البصري ثم البغدادي المالكي المعروف بالقاضي الباقالني    : ـ ھو ٥

ول د ف ي   . وھو إلى جانب ذل ك م شارك ف ي جمل ة م ن العل وم كاألص ول والعربی ة وس واھا          . م اآلخذین بمذھب األشعري   الكال
رّد عل ى المعتزل ة وال شیعة والخ وارج وغی رھم م ن       .  ھ ـ ٤٠٣البصرة ثم سكن بغداد وسمع بھ ا الح دیث، وت وفي فیھ ا س نة        

ة، ع ّده كثی  رون س یف ال  سنة ومج ّددج ال  دین عل ى رأس المئ  ة     وك ان ورع  ًا معم ورا لب  اطن بالعب ادة والدیان     . الف رق ال  ضالة 
  .عرف بجودة االستنباط وسرعة الجواب وحدذة الذكاء. الرابعة

تمھید الدالئل، ومناقب األئمة ونقض المطاعن على سلف األمة، وھدیة المسترشدین ف ي عل م الك الم، وإعج از     : من مؤلفاتھ 
  .القرآن وغیرھا

، معج م  ٦/١٧٦ ، األع الم  ٢/٥٩، ھدیة الع ارفین  ٣/١٦٨، شذرات الذھب ٣/٤٠٠ت األعیان وفیا: راجع في ترجمتھ  = = 
  .١/٢٢١، الفتح المبین ١٠/١١٠المؤلفین 

وحجة ھؤالء العلماء إن الفقھ مستفاد من األدلة السمعیة . ـ خّص بعض العلماء الفقھ باألحكام الظنیة، وقد نسب ھذا للرازي١
ن، لتوقف إفادتھا الیقین على نفي االشتراك والمجاز ونحوھما، ونفي ھذه األمور ال یثبت إال بأن وھذه األدلة ال تفید إال الظ 

 ب ن سخة  ٢٩ وما بعدھا، والمنتخ ب ورق ة   ١/١/٥٤٧المحصول : الحظ. األصل عدمھا، وھذا، على ما ذكروا ، دلیل ظني    
 .عبد المعز حریز.  من تحقیق د١/١٠٢الفاتح 
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. )١( يقـه على أن الكثيرين من األصوليين ذهبوا إلى أو الفقه قطعي والظن في طر  
فإذا ما ظن المجتهد حكماً وجب عليه الفتوى والعمل به قطعاً، للدليل القاطع على              

وكل حكم كذلك علم قطعاً أنه حكم اهللا وإال لم يجب العمل به، وكل              " وجوب ذلك،   
ما علم قطعاً أنه حكم اهللا تعالى فهو معلوم قطعاً، وكل ما يجب العمل به معلـوم                 

  لمجتهد معلوم قطعاً فالفقه علم قطعـي، والظـن وسـيلة           قطعاً فالحكم المظنون ل   
اعتراض الباقالني لعدم التسليم بكـون  وعلى هذا الرأي والتأويل ال يرد   ". )٢(إليه  

  .الفقه ظنياً
  فيكون الفقه على هذا االعتبار راجعاً إلى العلم بجامع وجوب العمـل فـي كـل                

 هو قطعي، ومنها ما هو ظنـي،        وفي الحق إن األحكام الفقهية منها ما      . )٣(منهما  
ولو فسر العلم بمطلق االدراك الـشامل       . فحمل الفقه على واحد منهما ليس بسديد      

ولما كان هنـاك داع     . لألحكام الظنية والقطعية لما كان العتراض الباقالني وجه       
لتكلّف الزركشي بتفسير العلم بالصناعة، ليندرج فيه الظن واليقين، وينـدفع بـه             

  .)٤(اضي كما زعم اعتراض الق
  .قيد أول إلخراج ما ليس بأحكام، كالذوات والصفات واألفعال : )٥(وباألحكام 

                                                
الموضوع، ھو رأي كمال الدین بن الھمام الذي ذھب إلى أن األحكام الفقھیة قطعیة وأن ال شيء ـ وھناك رأي آخر في ھذا ٢

وقد وجھ شیخ اإلسالم ابن تیمیة نقدًا لم ن اعت د الفق ھ م ن ب اب الظن ون م ن أھ ل         . من الفقھ بمظنون، كما سبقت اإلشارة إلیھ    
بد الجبار وأبي الحسین البصري، ومن أشعریة كالقاض ي  الكالم من معتزلة كأبي على الجبائي وابنھ أبي ھاشم والقاضي ع    

  .أبي بكر الباقالني والغزالي والرازي ومن تابعھم من الفقھاء
ب أن المجتھ د إذا غل ب    ( وأورد االعتراض المشھور عندھم على استعمال لفظ العلم في تعریف الفقھ، وذكر جواب الرازي     

 بوجوب العلم بما أّدى إلیھ ظنھ فالعلم حاصل قطعًا والظن واقع ف ي  على ظنھ مشاركة صورة لصورة في مناط الحكم قطع      
وبّین كیف أن بعض الفقھاء تصّوروا ضعف ھذا الجواب، ورّد علیھم، مبینًا أن الظن لیس دلیًال للعل م وال مقدم ة      ). طریقھ  

لظ ن وج دي، یج ده الم رء ف ي      وح صول ا . إذا حصل لك أیھا المجتھد ظن فعلیك أن تعم ل ب ھ  : ( من مقدماتھ، ولكن التقدیر    
نفسھ ویحسھ، كما یجد علمھ ویحسھ، فمعرفتھ بح صول الظ ن یقین ي، ومعرفت ھ بوج وب العم ل ب ھ یقن ي، فھات ان المق دمتان                 

  .٥٠ و ١/٤٩االستقامة ). إحداھما سمعیة واألخرى وجدیة : مقدمتان علیمتان
ون األحكام الشرعیة معلومة، نظرًا للقط ع بوج وب العم ل    وعلى ھذا التفسیر فإنھ من الممكن القول إن جمھور العلماء یعتد    

 – ١/٣٨ ، المنھاج للبیضاوي بشرح االبھاج ٨٣ – ١/٦١نفائس األصول : الحظ. وھذا مذھب كثیر من األصولیین. بالظن
٤٠. 

  .٥٤ – ١/٤٩، وانظر ابن تیمیة في االستقامة ١/٣١مناھج العقول في شرح منھاج األصول : ـ البدخشي١
 ٤القواعد والفوائد األصولیة ص : ن اللحامـ اب٢
 ١/٤٧ـ البحر المحیط ٣
  :ـ للحكم خمسة اطالقات معروفة عند العلماء، تختلف باختالف االصطالحات وھي٤

  .أـ یطلق بالعرف العام على إسناد أمر إلى آخر إیجابًا أو سلبًا
  .لمكلفین اقتضاء أو تخییرًا أو وضعًاب ـ ویطلق بعرف األصولیین على خطاب اهللا تعالى المتعّلق بأفعال ا

  .ج ـ ویطلق بعرف المناطقة على إدراك أن النسبة واقعة أو لیست بواقعة أي االذعان لذلك، ویسمى تصدیقًا
  د ـ ویطلق بعرف المناطقة، أیضًا، على القضیة

  .حكم أیضًا) خطیب ( علّي خطیب یطلق على : ففي قولنا . ھـ ویطلق بعرفھم، أیضًا، على المحكوم بھ
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 ٤٥

واألحكام جمع حكم وهو أسناد أمر إلى آخر إيجاباً أو سلباً، مما هو معروف بينهم               
  .)١(بالنسبة التامة، أو القضثة، أو النسب الجزئية 

اك ثبوت وجوب الزكـاة فـي       وتعريف الحكم هذا يختص بالتصديقات فقط، كادر      
وأما إدراك المفردات كالذوات والصفات وغيرهـا فليـست         . قولنا، الزكاة واجبة  

وبالنظر الختالف أنواع األحكام، وشمولها لما هو حسي وعقلي وعرفـي           . أحكاماً
وشرعي، فإن جميع أنواع هذه األحكام داخلة في التعريف، غير أنها ستخرج بقيد             

  .)٢(يما بعد الشرعية الذي سيأتي ف
  .وأل في األحكام لالستغراق، أي المقصود بذلك جميع األحكام

وال يرد عليه االعتراض الذي سبق أن أشرنا إليه، وهو جهل بعض الفقهاء ببعض        
األحكام ألننا بينا أن المراد من الظن التهيؤ له بالملكة، وهذا متحقق لكل مجتهـد،               

على أن صدر الشريعة قد     . )٣(شكور أيضاً   وبهذا التأويل تندفع إيرادات ابن عبد ال      
اعترض على ذلك، كما اعترض على الجواب بالتهيؤ، مدعياً بأنه ال داللة للفـظ              

وأورد أبو القاسم القمي إشكاالً على تعريف الحكم بالنسب الجزئية          . )٤(عليه أصالً   
تعريف إنه على هذا ال: وحاصل هذا االشكال. )٥(أو إسناد أمر ألمر، ثم أجاب عنه  

فيكون التعريف . يكون الفقيه هو العالم بالنسب الجزئية، وبإسناد األمور إلى غيرها
، وذلك ألن النسب الجزئية بـين األشـياء أمـور           )أي غير منعكس  ( غير جامع   

خارجية عنها بينما قد يكون من عمل الفقيه إدراك األشياء المحكوم عليها بنفـسها              
فقصر الفقه على التصديقات    .  قبيل التصورات  كمعرفة ماهية العبادة التي هي من     

  .يترتب عليه هذا االشكال

                                                                                                                                       
أم ا المعن ى الث اني وھ و تعری ف األص ولیین، فیترت ب علی ھ ح صول          . وأولى ھذه المعاني باالعتبار، ھنا، ھو األول والرابع    

والمعنى الثالث الذي ھو التصدیق، لیس م رادًا اتفاق ًا، لكون ھ علم ًا فیل زم من ھ أو یك ون الفق ھ علم ًا            . التكرار وإشكاالت أخر  
  . المعنى الخامس فلیس بمراد اتفاقًا لكون مفھوم الحكم تصوریًا والفقھ لیس كذلكوأما. بالعلوم الشرعیة

  .٢٦ و ٢٥الشیخ یوسف عبد الرازق في المدخل ألصول الفقھ ص : راجع
 ٥المصدر السابق ص : ـ أبو القاسم القمي٥
  : إلیھا سابقًا، فإنھ یتنوع إلى ما یأتيـ إن عرف الحكم بأنھ إسناد أمر إلى آخر إیجابًا أو سلبًا، وھو أول المعاني المشار٦

  .الصالة واجبة: وھو ما كانت النسبة فیھ مستفادة من الشرع، نحو : أـ الحكم الشرعي
  .وھو ما كانت النسبة فیھ مستفادة من الحس، نحو الشمس مشرقة والنار محرقة: ب ـ الحكم الحسي= = 

  .الكل أعظم من الجزء:  من العقل، نحو وھو ما كانت النسبة فیھ مستفادة: ج ـ الحكم العقلي
 .وھو ما كانت النسبة فیھ مستفادة من العرف أو الوضع، نحو الفاعل مرفوع: د ـ الحكم العرفي أو الوضعي

 ٦ و ١/٥ـ مسلم الثبوت ١
 ١/١٦ـ التوضیح ٢
 ٥ـ القوانین ص ٣
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 ٤٦

وكان جواب القمي بمنع دخول ما ذكر في التعريف، ألن تلك الموضوعات مـن              
وجوابه في  . جزئيات موضوع العلم وتصور الموضوع وجزئياته من مبادئ العلم        

فعال نفياً أو إثباتـاً،     هذا الباب سديد، فوظيفة الفقه التعرف على النسب الجزئية لأل         
فادراك وتصور ماهية الصالة أو الصوم أو البيع أو الربا أمر البد منـه للفقيـه،                
ليتوصل إلى ما يريد كإثبات الوجوب للصالة والصوم، والحلية للبيـع، والحرمـة     

فتصور العبادات أو المعامالت يقتضيه الحكم عليها، ألن الحكم على الشيء           . للربا
غير أن تصور ماهياتها ـ دون حكم عليها ـ ال   . ره كما هو معلومفرع عن تصو

  .يكون فقهاً ولكنه مع ذلك من مبادئه
غيـر أن صـدر     . وتفسير الحكم بما ذكر هو المعروف عند أصحاب التعريـف         

خطاب اهللا تعالى المتعلـق بأفعـال المكلفـين         ( الشريعة جوز أن يراد منه أيضاً       
وتعريف الحكم هذا منقول عن األشـاعرة ومـنهم         ). اقتضاء أو تخييراً أو وضعاً    

غير أنهم اتفقوا على أنه ترعيف للحكم الشرعي، ال للحكم المأخوذ فـي             . الشافعية
ومن أجل ذلك فإنه توجه بعدة       . )١(ه، خالفاً لما توهمه صدر الشريعة       تعريف الفق 

  :اعتراضات على تعريف الحكم بما ذكر ومن اعتراضاته 
لحكم هنا ينبغي أن يكون وفق اصطالح الفقهاء، والحكم عندهم هو         إن تعريف ا  أـ  

ما ثبت بالخطاب ال الخطاب نفسه، فتعريفه بالخطـاب يكـون تعريفـاً بالمبـاين          
وأجيب عن اعتراضه هذا، بأن المراد بالخطاب        . )٢(والتعريف بالمباين ال يصح     

ـ           وم بـه، وذلـك     في التعريف ما خوطب به، كإطالق الفقهاء الحكم وإرادة المحك
لوجود القرينة المانعة من ذلك، وهي أن الوجوب ليس نفس كالم اهللا تعالى، بل هو 

   .)٣(الثابت بالكالم 
وبيان ذلك أنه إذا كان الحكم هـو  . ب ـ إن التعريف غير جامع ألفراد المعرف 

خطاب اهللا المتعلق بأفعال المكلفين، فإنه ال يتناول األحكام المتعلقة بأفعـال غيـر           
مع أنها من األحكام الشرعية نحـو جـواز بـيعهم        . المكلفين من صبيان وغيرهم   

                                                
 ١٨ و ١٧مذكرة أصول الفقھ للحنفیة ص : ـ محمد أنیس عبادة وجماعتھ١
 ١/١٥التوضیح : ر الشریعةـ صد٢
  ١/١٥التلویح : ـ التفتازاني٣
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 ٤٧

ونحو وجوب الحقـوق الماليـة فـي        . وصحة إسالمهم وصالتهم، وكونها مندوبة    
  .أموالهم كنفقة األقارب والزوجات

التعريف جامع ألفراد   إن  : وقد أورد صدر الشريعة جواباً للشافعية عن ذلك وهو          
م الخاصة بأفعال الصبيان متعلقة بأفعال أوليائهم إذ هم الـذين  المعرف، ألن األحكا 

يجب عليهم أداء الحقوق المالية من ممتلكات الصبي، وهم المخاطبون بأمر الصبي   
  .فهي متعلقة بأفعال المكلفين إذن. بالصالة

ثم اعترض على هذا الجواب، وبين أنه غير مجد، ألنه ليست كل أفعال الـصبي               
بل هناك أفعال ال حكم للـولي فيهـا أصـالً           .  الخطاب إلى الولي   مما يتوجه فيها  

لذا ينبغي أن   . فالتعريف ال يزال غير جامع    . كجواز بيعه وصحة إسالمه وصالته    
يقال في تعريف الحكم إنه خطاب اهللا تعالى المتعلق بأفعال العباد بدالً من المكلفين              

   .)١(ليكون شامالً للجميع 
التعريف غير جامع أيضاً لعدم تنـاول األحكـام الثابتـة    ج ـ واعترض ثالثاً بأن  

وقد أجاب عن ذلك بأن القيـاس غيـر مثبـت           . بالقياس ألن القياس ليس بخطاب    
فال . فيكون الحكم الثابت به ثابتاً بالخطاب . لألحكام وإنما هو كاشف ومظهر للحكم     

  .)٢(وجه للقول بأنه غير جامع 
فعال المستخدمة في تعريف الحكم أفعـال  د ـ واعترض رابعاً بأن الظاهر من األ 

الجوارح، فال يكون الحكم شامالً ألفعال القلوب كوجوب اإليمان مثالً مع أنها من             
  .)٣( فالتعريف غير جامع من هذه الجهة أيضاً. أفراد الحكم

هـ واعترض خامساً بأنه إذا كان الحكم هو خطاب اهللا تعالى المتعلّـق بأفعـال               
مر سيترتب عليه التكرار مع قيد العملية الذي سيجيء بعد ذلـك       فإن األ .. المكلفين

  .)٤( في التعريف، ألن العملية مفهومة من لفظ الحكم المفيد للتعلق بأفعال الجوارح

                                                
 ١/١٥المصدر السابق : ـ صدر الشریعة١
 ـ المصدر السابق ٢
 ـ المصدر السابق٣
 ـ المصدر السابق٤
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 ٤٨

وقد أجاب صدر الشريعة عن هذا االعتراض والذي قبله بأن أفعال المكلفين تشمل             
 جاء إلخراج أفعال القلوب من      وقيد العملية . ما يعم أفعال القلوب وأفعال الجوارح     

   .)١(مفهوم الفقه، فال كون في األمر تكرار 
وكل هذه االعتراضات التي جاء بها صدر الشريعة إنما هي مبنية على توهمه أن              
المراد بالحكم المذكور في تعريف الفقه عند الـشافعية هـو خطـاب اهللا تعـالى                

تخذ في التعريف هذا المعنى بل إنـه        الخ، بينما هم ال يريدون بالحكم الم      .. المتعلّق
  .وهذا هو المعنى األول الذي أشار إليه.. عندهم إسناد أمر إلى آخر

وقد وقع أبو القاسم القمي في كتابه القوانين بما وقع فيه صدر الشريعة من التباس               
حين فهم أن المراد من الحكم المتخذ في تعريف الفقه عند الشافعية هو خطاب اهللا               

فأورد إشكاالً آخر على تعريف الحكم، هو مشهور بينهم مـؤداه أن            . الخ.. تعالى
الحكم إذا كان بالمعنى المذكور فإنه دليل من أدلة األحكام، وحيث إن األحكام تعلم              

   .)٢(من األدلة يكون المعنى إن الدليل يعلم من الدليل فيلزم اتحاد الدليل والمدلول 
ك، هو إن الحكم يراد به الكالم النفسي القـديم          فأورد جواباً نسبه لألشاعرة عن ذل     

   .)٣(والمدلول أما الدليل فهو ألفاظ القرآن الحادثة، فال يلزم اتحاد الدليل 
أي ( ولم يرتض القمي هذا الجواب بسبب أنه يترتب عليـه أن يكـون الكتـاب                

ـ       . كاشفاً عن المدعى ال أنه مثبت للدعوى      ) القرآن ي وعلى هذا فال يكون دلـيالً ف
هو جعل األحكام ( فجاء بجواب منهن لحل األشكال وهذا الجواب   . )٤(االصطالح  

عبارة عما علم ثبوتهن من الدين بديهة باإلجمال، واألدلة عبارة عن الخطابات ال             
فإننا نعلم أوالً بالبديهة أن ألكل الميتة وأكل الربـا        : " ثم وضح ذلك فقال   ) مفصلة  

                                                
 ١/١٥ـ المصدر السابق ٥
 ٥ص : ـ القوانین ١
باره كالم اهللا فھل ھو قدیم لقدم الصفة أم  ھذا الموضوع متعلق بصفة الكالم القائمة بذاتھ تعالى، ومتعّلق بالقرآن باعت٣ـ و٢

وكان من رأي أبي الحسن . وھذا األمر یترتب علیھ مشكلة القول بخلق القرآن. ھو حادث لألسباب التي أشار إلیھا المعتزلة
ل ق دیم  ، ف القرآن ب المعنى األو  )ألف اظ  ( ومن ھ م ا ھ و ح سي     ) أي معنى عند المتكلم ( األشعري إن الكالم منھم ما ھو نفسي    

وقد أشار أبو القاسم القمي في . وبالمعنى الثاني حادث، والمسألة متنازع فیھا بین األشاعرة والمعتزلة موضعھا كتب الكالم
  .٥خالل كالمھ، إلى أن ھذا الجواب من األشاعرة مبني على قولھم بالكالم النفسي مع أنھ فاسد في األصل ـ القوانین ص 

ولكننا نشیر إلى أن ابن أبي العز الحنفي ذكر في شرح الطحاویة تسعة أقوال في ھذه : مسألة ولیس ھذا موضع تحقیق ھذه ال
أنھ تعالى لم یزل متكلمًا إذا شاء ومتى شاء وكیف شاء، وھو یتكلم بھ بصوت یسمع ( المسألة، وأن رأي أئمة الحدیث والسنة 

  .١٨٠ص ) وأن نوع الكالم قدیم وإن لم یكن الصوت المعین قدیمًا 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٤٩

حرمت : كن ال نعرفه بالتفصيل إال من قوله تعالى         وغيرهما حكماً من األحكام، ول    
  .)١(.. " عليكم الميتة وحرم الراب ونحو ذلك

هذا واضح التكلف، كما أن رفضه الجواب السابق بدعوى كون الكتـاب            وجوابه  
فإن األخذ بالقيـاس يعتبرونـه   . كاشفاً عن الحكم فال يسمى دليالً يحتاج إلى التأمل   

  .)٢(أنه كاشف ال مثبت دليالً مع أنهم يصرحون ب
كما أن احتجاج اإلمامية باإلجماع واعتباره دليالً عندهم قائم على أنه كاشف عـن              
رأي المعصوم، فاإلجماع بما هو إجماع ليس دليالً بل الدليل قول المعصوم ولكنه             

واإلشكال المذكور قائم على أن المراد من       . )٣(رغم ذلك يسمى دليالً عند اإلمامية       
إلخ، وقـد بينـا أنهـم ال        .. متخذ في تعريف الفقه هو خطاب اهللا المتعلّق       الحكم ال 

يريدون به ذلك وإنما يعنون بالحكم المتخذ في تعرف الفقه إسناد أمر إلى آخـر،               
  .خالفاً لما فهمه صدر الشريعة وأبو القاسم القمي

م قيد ثان في التعريف إلخراج األحكام غير الشرعية كـالعلم باألحكـا           : الشرعية
  .الحسابية والهندسية وغيرها مما ليس شرعياً

وقد فسرت الـشرعية بتفاسـير      . وكون األحكام شرعية بسبب نسبتها إلى الشرع      
  :متعددة منها

  .ـ إن الشرعية المستفادة من أدلة الشرع١
ـ إن الشرعية هي المتوقفة على الشرع، أو التي ال تدرك لوال خطاب الشارع،              ٢

، وتقـي الـدين     )٤(وهو تفسير أخذ به األسـنوي     . ريعةعلى ما عبر به صدر الش     
  .)٥(السبكي في االبهاج 

ـ إن الشرعية هي ما من شأنها أن تؤخذ من الشارع وإن استقل بإثبات بعضها               ٣
  .)٦(العقل 

                                                
 ٥المصدر السابق ص : ـ أبو القاسم القمي٤
 ١/١٥المصدر السابق : ـ صدر الشریعة ٥
 ، مرت   ضى ٢٩٤ ـ       ٣/٢٧١الوص   ول إل  ى كفای   ة األص  ول   :  ، ال   شیرازي٣/٩٢أص   ول الفق  ھ  : ـ   محم   د رض  ا المظف   ر  ٦

 ٤٧فرائد األصول ص : األنصاري
 ١/٢٠ـ نھایة السول ١
 ١/٣٤ـ االبھاج ٢
 ٥القوانین ص : ـ أبو القاسم القمي٣
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ـ إن الشرعية هي المأخوذة من الشرع وقد أخذ بهذا الرأي ابن السبكي وشارح              ٤
إن المقصود من األخذ من الشرع األخذ من        : روقال اآلخذون بهذا التفسي   . )١(كتابه  
  .أدلته

) مـن أدلتهـا   ( وقد نوقش أغلب هذه التفاسير، فعلى التفسير األول يكـون قيـد     
، ألنه سيكون معنى الكالم حينئذ أن الفقه هـو         )٢(استدراكاً زائداً ومخالً بالمقصود     

  .العلم باألحكام المستفادة من أدلة الشرع من أدلتها
 الشريعة على التفسير الثاني أنه غير مانع بـسبب دخـول األمـور              وأورد صدر 

  ورد بـأن قيـد العمليـة يخـرج هـذه           . )٣(االعتقادية واألخالقيات في التعريف     
واعترض صدر الشريعة هذا مبني على أن الشافعية يأخذون بمـذهب         . )٤(األمور  

ـ ٣٢٤: ت  ( أبي الحسن األشعري     سن وال قبح   ال ح ، الذي يذهب إلى أنه       ))٥( ه
  .فتكون االعتقادات شرعية على رأيهم فتدخل في التعريف. لألفعال لوال الشرع

  أما بالنسبة للمعتزلة واإلمامية، وللحنفية اآلخذين برأي أبي منـصور الماتريـدي            
، فإن وجوب اإليمان باهللا تعالى والتصديق بالرسل يـدركان           ))٦( هـ   ٣٣٣: ت( 

ع، إال للزم الدور ـ على ما هـو معـروف مـن     بالعقل، وال يتوقفان على الشر

                                                
 ١/٤٣شرح جمع الجوامع : ـ الجالل المحلي٤
 ٣٨ص : ـ یوسف عبد الرزاق٥
 ١/١٦ـ التوضیح ٦
 ١/١٦التلویح : ـ التفتازاني٧
ول د أب و الح سن ف ي     . أبو الحسن علي بن إسماعیل األشعري، لّقب بذلك، ألن جّده األعلى ولد وعلیھ شعر، كما قی ل    : ـ ھو ١

ق المروزي وابن سریج، وأخذ الحدیث عن أب ي زكری ا ال ساجي، وتتلم ذ ف ي العقائ د والك الم        البصرة، وتفقھ على أبي اسحا 
برع في الكالم والجدل على طریقة أھل االعتزال، ولكنھ لّما اكتملت معارفھ، ونضج عقلھ . على أبي علي الجّبائي المعتزلي

وھاجم أفكارھم، وأفرغ جھده للرّد علیھم وعل ى  أعرض عن رأي المعتزلة، وأعلن ذلك أمام المأل في أحد مساجد البصرة،  
  .غیرھم من الفرق المبتدعة

  . ھـ، وقیل غیر ذلك٣٢٤توفي في بغداد سنة . عرف بتقواه وورعھ وكثرة عبادتھ
مقاالت اإلسالمیین واختالف المصلین، اللم ع ف ي ال رّد عل ى أھ ل الزی غ والب دع، واإلبان ة ع ن أص ول الدیان ة،             : من مؤلفاتھ 

  .ك من الكتب التي جاوزت المئةوغیر ذل
، ٢/٣٠٣، ش  ذرات ال  ذھب ٢/٢١، مفت  اح ال  سعادة ٢/٢٤٥، الطبق  ات الكب  رى ٢/٤٤٦وفی  ات األعی  ان : راج  ع ف  ي ترجمت  ھ

  .١/١٧٦، الفتح المبین ٧/٣٥، معجم المؤلفین ٤/٢٦٣األعالم 
تفقھ على أبي . د وھي محلة بسمرقندأبو منصور محمد بن محمد بن محمود الماتریدي السمرقندي، نسبة لي ما تری: ـ ھو ٢

  .بكر أحمد الجوزجاني وأبي نصر العیاضي وغیرھما
وك  ان ق  وي الحج  ة مفحم  ًا ف  ي الخ  صومة، ول  ھ رأي وس  ط ب  ین المعتزل  ة   . ب  رع ف  ي الك  الم واألص  ول وع  رف بإم  ام الھ  دى 

  . م٩٤٤/  ھـ ٣٣٣وقد توفي في سمرقند سنة . واألشاعرة في مسألة القول بحسن األشیاء وقبحھا
  .تأویالت أھل السنة، ومأخذ الشرع في أصول الفقھ، والجدل، وأوھام المعتزلة وغیرھا: من مؤلفاتھ

، معجم المؤلفین ٧/١٩، األعالم ١/١٨٢، الفتح المبین ٢/٢١ ، مفتاح السعادة ٣/٣٦٠الجواھر المضیئة : راجع في ترجمتھ
١١/٣٠٠. 
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استدالالت المعتزلة والماتريدية ـ فال تكون أمثال هذه األحكام داخلة في التعريف، 
  .على رأيهم في ذلك

أما التفسير الثالث، الذي جاء به القمي، فيمكن أن يقال فيه ما قيل فـي التعريـف        
الشارع حتى ولـو  أن تؤخذ من الثاني، ألنه إن كانت الشرعية هي التي من شأنها         

استقل العقل بإثباتها، فإن بعض ما يدركه العقل كوجوب اإليمـان بـاهللا تعـالى               
والتصديق بالرسل يكون داخالً في التعريف على هذا التفسير فال يكـون تفـسيره             
مانعاً، ويكون إيراد صدر الشريعة على التعريف الثاني متوجهاً إليه أيضاً، ولكنه            

  .ن يرد عليه بأن هذه األمور تخرج بقيد الفرعيةمن الممكن أ
وال يبدو لنا . أما التفسير الرابع فقد أخذ به كثير م نالعلماء، ورجحوه على ما سواه         

  .أنه في مأمن من أن يقال فيه ما قيل في غيره
ومن غريب شأن هؤالء العلماء الذين توجهوا بالنقد إلى بعض هذه التفاسير، أنهم             

وكأنه بمعزل عن سواه، ولو نظروا إلـى التعريـف          ) الشرعية   ( نظروا إلى قيد  
بصورته الكلية لعلموا أن ما دخل بقيد الشرعية مما ليس بفقه خرج بقيد العمليـة               

  .اآلتي بعده
قيد ثالث في التعريف، ألنه لما شملت األحكام الشرعية األحكام االعتقادية           : العملية
الصالة واجبة، جيء بقيد العملية  : لعملية كقولنا القدرة له واجبة، واألحكام ا    : كقولنا

إلخراج ما ليس بعملي كاألحكام الشرعية االعتقادية التي هي من موضوعات علم            
  .الكالم

والمراد بالعملية المتعلقة بكيفية عمل أي بصفته القائمة به الثابتة لـه كـالوجوب              
، كالنية في الصالة، في ويشمل هذا القيد كيفية العمل القلبي أيضاً. والندب والحرمة

فالنية في الـصالة عمـل، وكيفيـة العمـل هـي        . النية في الصالة واجبة   : قولنا
   .)١(الوجوب

قيد ر ابع إلخراج ما علم من غير دليل، وقولهم من أدلتها أي من أدلة               : من أدلتها 
 فإنه لـم  ) صلى اهللا عليه وسلم     ( فيكون هذا القيد إلخراج علم النبي       . )٢(األحكام  

                                                
  .  على اآللة الكاتبةمحاضرات في القواعد الكلیة: ـ الشیخ جاد الرب١
 .ـ سیأتي تعریف الدلیل وأقوال العلماء فیھ فیما بعد عند تعریف أصول الفقھ لقبًا٢
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كما يخرج بهذا القيد علـم المقلّـد   . يستفده من األدلة وإنما تلقّاه عن طريق الوحي      
  .الذي لم يجتهد في تحصيل األحكام من األدلة

أي أدلة األحكام المفصلة المعينة، وبهذا القيـد احتـرز عـن األدلـة              : التفصيلية
جماع ومطلق  اإلجمالية الكلية التي لم تتعلّق بشيء معين كمطلق األمر ومطلق اإل          

  .فالبحث عن هذه األدلة الكلية اإلجمالية، من شأن علماء األصول. القياس
وكون األدلة تفصيلية جزئءية أن متعلّقاتها مفصلة ومعينة كاألمر بالصالة مثالً،           

. وكاإلجماع على أن لبنت االبن السدس مع البنت تكملة للثلثين عند أهـل الـسنة              
فاألدلة التفصيلية المـرادة     . )١(مما يقع فيه الربا   وكقياس األرز على البرفي كونه      

في تعريف الفقه هي آحاد األدلة التي يدل كل منها على حكم بعينه يتعلق بفعل من           
ال تقربـوا   ( و  ) )٢(وأقيموا الصالة وآتـوا الزكـاة       : ( أفعال العباد كقوله تعالى     

    . ))٤(إلخ.. ال تقتلوا النفس التي حرم اهللا( و   ) )٣(الزنا
ويرى بعض العلماء أن التفصيلية ليست بقيد وإنمـا جـيء بهـا لبيـان الواقـع              

فقولنا إن الفقـه هـو العلـم        . ولإليضاح ألن الدليل اإلجمالي ال يفيد حكماً شرعياً       
  .)٥(باألحكام من األدلة يعني األدلة التفصيلية، إذ اإلجمالية ال تفيد حكماً شرعياً 

  على هذا التعريف قيداً آخـر هـو        ) ر المنتهى   مختص( وقد زاد ابن الحاجب في      
العلم باألحكام الشرعية الفرعية من أدلتها      ( فالفقه كما عرفه هو     ) . باالستدالل  ( 

ويرى العضد أنه بهذا القيد احترز عن العلـم الـذي            ). )٦(التفصيلية باالستدالل   
يعة فهم   وكان صدر الشر   .)٧(عرف ضرورة كعلم جبريل والرسول عليهما السالم        

أن هذا القيد جيء به إلخراج علم المقلد من الفقه، وعلم المقلد خرج من التعريف               
. )٨(تكراراً ال مبرر لـه      ) باالستدالل  ( بقوله من األدلة فيكون قول ابن الحاجب        

                                                
  ١/٣٤المصدر السابق : ـ جالل الدین المحلي٣
 ١١٠، ٨٣، ٤٣: ـ البقرة ٤
  ٣٢: ـ اإلسراء ١
  ٣٣: ـ اإلسراء ٢
 ١٣المصدر السابق ص : ـ محمد أنیس عبادة وجماعتھ ٣
  ١/١٨شرح مختصر المنتھى :  اإلیجيـ عضد الدین٤
  ١/٢٥ـ المصدر السابق ٥
 ١/١٦المصدر السابق : ـ صدر الشریعة ٦
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ولكن الذي يبدو أن ابن الحاجب لم يكن يقصد إخراج علم المقلد بل إخـراج علـم    
  .م كما فهم ذلك شارحه العضد وأصحاب الحواشيجبريل والرسول عليهما السال

ولعل وجهة ابن الحاجب وشارح مختصره العالمة العضد أن العلم الناشيء عـن             
دليل قد يكون ضرورياً أي ليس مأخوذاً من الدليل عن طريق النظـر واالجتهـاد             
كعلم جبريل وعلم الرسول عليهما السالم، وقد يكون مأخوذاص من دليلـه عـن              

إلخـراج علـم    ) أدلتها  ( فيكون قيد من    . ر واالجتهاد كعلم المجتهدين   طريق النظ 
ولكن مع  . )١(إلخراج علم جبريل والنبي عليهما السالم       ) باالستدالل  ( المقلد وقيد   

هذا االحتمال والتوجيه يبقى اعتراض صدر الشريعة وجيهـاً ألن علـم جبريـل              
كما سبق أن بينا ذلـك، فـال        ) من أدلتها   ( والرسول عليهما السالم يخرجان بقيد      

يكون لزيادة باالستدالل وجه إال أن يقال ـ كما بين ذلك العضد ـ إن الزيـادة إن    
لم تكن كذلك فهي للتصريح بإخراج ما علم بطريق اإللتزام والضرورة، أو لـدفع              
توهم من يظن أن علم الرسول وجبريل عليهما السالم مأخوذان بطريق االستدالل،            

   .)٢(واإليضاح، وليس الغرض من هذا القيد االحتراز أو للبيان 
  ومما تجدر اإلشارة إليه أيضاً أن اإلمام فخر الدين الـرازي ذكـر فـي كتابـه                 

التـي ال يعلـم   ( قيداً آخر على تعريف الفقه إذ نعت األحكام بــ    ) المحصول  ( 
   ) .)٣( كونها من الدين بالضرورة

 هو العلم باألحكام الشرعية العملية التي ال        : (وعلى هذا يكون تعريف الفقه عنده       
، وقال بأنه احترز بهذا القيد      )يعلم كونها من الدين بالضرورة من أدلتها التفصيلية         

 ألن العلم باألحكام عنـد      )٤(عن العلم بوجوب الصالة والصوم فإنه ال يسمى فقهاً          
ووجـوب  . لالشافعية إنما يسمى فقهاً إذا كان حصوله بطريق النظر واالسـتدال           

 . )٥(الصالة والصوم معلوم من الدين بالضرورة ومن غير حاجة إلى استدالل الفقه  
ولم يرد صدر الشريعة هذا القيد مفيداً بسبب أنها مسائل قليلة ومن يعلم بمـسائل               

مئة مسألة، ثم إن ما ذكره، مما علم من الـدين  قليلة ال يسمى فقهاً حتى ولو كانت    
                                                

 ١/٢٥المصدر السابق : ـ التفتازاني٧
  ١/٢٥شرح مختصر المنتھى : ـ عضد الدین اإلیجي١
  ١/١/١٢ـ المحصول ٢
 ١/١/١٣ـ المصدر السابق ٣
 ١/١٦المصدر السابق : ـ التفتازاني٤
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فأقول هذا القيـد    (  وليس خارجاً عنه، قال في التوضيح        بالضرورة، هو من الفقه   
ضائع ألنا ال نسلّم أنه لو لم يخرج لكان الشخص العالم بوجوبهما فقهياً ألن المراد               
باألحكام ليس بعضها وإن قّل فإن الشخص العالم بمئة مسألة من أدلتها سواء يعلم              

تي في كتاب الرهن ونحوه     كونها من الدين ضرورة أو ال يعلم كالمسائل الغريبة ال         
ال يسمى فقهياً فالعلم بوجوب الصالة والصوم من الفقه مع أن العالم بذلك وحده ال               

غير أن سعد الدين التفتازاني قد تعقّب هذا الكالم في شرحه له            .. )١(.. يسمى فقهياً 
ألن الرازي . وبين أنه مبني على سوء فهم من صدر الشريعة لمراد اإلمام الرازي    

ما جاء بهذا القيد كان غرضه أن يبين أن ما ال يستفاد عن طريـق االكتـساب       حين
واالستدالل ال يسمى فقهاً وال يعد منه ال بمعنى أنه لو لم يحترز عنه لزم أن يكون            

فال يكون القيد المخرج لها ضـائعاً  ( العالم بمجرد وجوبهما فقهياً، قال في التلويح      
حاً عندهم وال االصـطالح علـى ذلـك صـالحاً     وال القول بكونها من الفقه صحي   

، ولم يسلم التفتازاني من سب بعـض المنتـصرين لـصدر            )٢(لالعتراض عليهم   
   .)٣(الشريعة واتهامهم إياه بالغباوة والغواية 

ونكتفي بهذا القدر من الكالم عن تعريف الفقه المنسوب للشافعية، وإنما أفضنا في             
  . )٤( ن ولكون أكثرهم قد تلقّوه بالقبولالكالم عنه لشهرته بين المؤلفي

  
  
  
  
  

                                                
 ١/١٦المصدر السابق : عةـ صدر الشری٥
 ١/١٦المصدر السابق : ـ التفتازاني١
 ١/٩٨حاشیتھ على التلویح : ـ مالخسرو٢
 (Prudentia)ھ ي ترجم ة لكلم ة    ) فق ھ  ( ی زعم أن كلم ة   ) جول دزیھر  ( ـ فإننا أن نذكر في بدایة تعریف الفقھ المستشرق  ٣

  .الالتینیة وأن كال الكلمتین معناھما التعقل والفقھ
ض من ھذا الزعم تیسیر جسر للوصول إلى دعوى تأثر الفقھ اإلسالمي بالقانون الروماني، وھو أمر قد فرغ العلماء       والغر

  .من البحث فیھ وتوصلوا إلى ھدمھ
وإن النظم القانونیة جمیعھا تعتمد على ) سانتالنا ( واتفاق مدلول ھاتین الكلمتین نموذج لالتحاد العقلي اإلنساني، كما یقول 

مال العقل للفھم، فكون كلمة الفقھ العربیة تتفق مدلوًال مع الكلمة الالتینیة ال یبّرر دعوى االستعارة من الالتینیة، السیما استع
  .وأن العرب لم تتھیأ لھم الفرصة لالستفادة المباشرة عن الالتین

   .٩٩ و ٩٨الفقھ اإلسالمي مدخل لدراستھ ص : محمد یوسف موسى. د: الحظ
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  )١(تعريف أصول الفقه باعتباره علماً أو لقباً  : المبحث الثالث

  

أصـول  ( وبعد أن عرفنا معنى كل من كلمتي أصول وفقه، اللتين تركب منهمـا              
، نبدأ بذكر أهم تعاريف هذا العلم باعتباره لقباً، أي علماً مركبـاً موضـوعاً        )الفقه
إن األصوليين اتجهوا في تعريفاتهم هذا العلم اتجاهين،        . ىلة على علم خاص   للدال

كما اتجهوا في تعريف الفقه، حيث التفت بعضهم إلى معناه االسمي، بينما التفـت              
  .بعضهم اآلخر إلى معناه الوصفي

  
  :تعاريف أصول الفقه بالمعنى الوصفي

  :نذكر منهمفإما الذين عرفوه بالمعنى الوصفي فإننا نكتفي بأن 
العلـم بالقواعـد التـي      : ( الذي عرفه بأنه    )  هـ   ٦٤٦: ت  ( ـ ابن الحاجب    ١

   ).)٢(يتوصل بها إلى استنباط األحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية 
معرفة دالئـل   (  الذي عرفه بأنه     )  )٣( هـ   ٦٨٥: ت( ـ والقاضي البيضاوي    ٢

وهذا التعريف منقول عن    . )٤(، وحال المستفيد    الفقه إجماالً، وكيفية االستفادة منها    
  .)٥(في كتابه الحاصل )  هـ ٦٥٦: ت( تعريف تاج الدين األموي 

العلم بالقواعد التـي    : ( الذي عرفه بأنه    )  هـ   ٧٤٧: ت  ( ـ وصدر الشريعة    ٣
والمقصود القواعد التي يتوصل بها إلى       ). )١(يتوصل بها إليه على وجه التحقيق       

  .الفقه
                                                

و ما أشعر برفعة مسماه أو ضعتھ، سواء كانت داللتھ على ذلك بحسب الوضع األصلي ال العلمي على ما علی ھ  ھ: ـ اللقب ١
أغلب النحویین، أو بحسبھما، على ما رّجحھ بعض العلماء على اعتبار أن المقصود في الوضع العلمي وإن كان الداللة على 

ومعنى كون أصول الفق ھ لقب ًا، أن علم اء األص ول     . لخفیة، بالمدح أو الذمالذات، إال أنھ ال ینافي األشعار، الذي ھو الداللة ا 
ونق ل األص ولیین ھ ذا، م شعر     . نقلوا المركب اإلضافي، المتكون من كلمتي أصول وفقھ، إلى الداللة على العلم المخص صو     

  .برفعة ھذا العلم، وعلّو منزلتھ البتناء الفقھ في الدین علیھ
  ١٢٨، و ١/١٢٧لى شرح األشموني الصبان في حاشیتھ ع: الحظ

  ١/١٨ـ شرح مختصر المنتبي ٢
. أبو سعید، وقیل أبو الخیر عبد اهللا بن عمر بن محمد ب ن عل ي البی ضاوي ال شیرازي ال شافعي، الملق ب بناص ر ال دین        : ھو  

 والعربیة والمنط ق  كان قاضیًا عالمًا بالفقھ واألصول. والبیضاوي نسبة إلى البیضاء في بالد فارس على مقربة من شیراز    
 ٦٨٥ولي قضاء شیراز فترة، ثم استّقر في تبریز وتوفي فیھا سنة . وإمامًا مبرزًا أثنى علیھ وعلى مؤلفاتھ العلماء. والحدیث

  . ھـ٦٩١ھـ وقیل سنة 
  .امنھاج الوصول إلى علم األصول، وأسرار التأویل في التفسیر، وطوالع األنوار في علم الكالم، وغیرھ: من مؤلفاتھ

، ١/٦١٦، معج م المطبوع ات   ١/٤٦٢، ھدی ة الع ارفین   ٥/٣٩٢، ش ذرات ال ذھب   ١/٤٧٨مفتاح السعادة : راجع في ترجمتھ 
  .٢/٨٨، الفتح المبین ٦/٩٨، معجم المؤلفین ٤/١١٠األعالم 

 ١/٦ـ نھایة السول ٤
 ١/١٧ـ المصدر السابق ٥
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: ( الذي عرفه بأنه    )  هـ   ١١١٩: ت( ومحب اهللا بن عبد الشكور البهاري       ـ  ٤
   ).)٢(علم بقواعد يتوصل بها إلى استنباط األحكام الفقهية عن دالئلها

إدراك القواعـد التـي     ( الذي عرفه بأنـه     )  هـ   ١٢٥٠: ت  ( ـ والشوكاني   ٥
   ).)٣(فصيلية يتوصل بها إلى استنباط األحكام الشرعية الفرعية من أدلتها الت

الذي عرفه  )  هـ   ١٣٢٩: ت  ( ـ وأبو القاسم القمي من علماء الشيعة اإلمامية         ٦
  . ))٤(العلم بالقواعد الممهدة الستنباط األحكام الشرعية الفرعية ( بأنه 

ـ ١٣٢٩: ت( ـ والشيخ كاظم الخراساني من علماء الشيعة اإلماميـة      ٧   ))٥( هـ
صناعة يعرف بها القواعد التي يمكـن أن        (  بأنه   )الكفاية  ( الذي عرفه في كتابه     

   ).)٦(تقع في طريق استنباط األحكام أو ينتهى إليها في مقام العلم 
من علماء الشيعة اإلماميـة      ) )٧( م   ١٩٦٤: ت( ـ والشيخ محمد رضا المظفر      ٨

علم يبحث فيه عن قواعد تقع نتيجتها في طرق استنباط الحكـم            ( الذي عرفه بأنه    
   ) .)٨( الشرعي

  
  :تعاريف أصول الفقه بالمعنى االسمي 

  :وأما الذين عرفوه بالمعنى االسمي فنذكر منهم
هي أدلته وأدلة ( الذي قال إن أصول الفقه     )  هـ   ٤٧٨: ت  ( ـ اإلمام الجويني    ١

  الفقه هي األدلة الـسمعية وأقـسامها نـص الكتـاب ونـص الـسنة المتـواترة          

                                                                                                                                       
  ١٨ و ١/١٧ـ التوضیح ٦
  ١/٨ـ مسلم الثبوت ١
 ٣ـ إرشاد الفحول ص ٢
 ٥ـ القوانین المحكمة ص ٣
من مجتھدي ال شیعة اإلمامی ة، ول د بط وس م ن ب الد ف ارس، ث م س كن خراس ان، ث م            . الشیخ محمد كاظم الخراساني   : ـ ھو   ٤

  . م١٩١١/  ھـ ١٣٢٩النجف في العراق، تخّرج على یده كثیرون، وكانت وفاتھ في النجف سنة 
إح داھما مخت صرة وأخراھم ا مطول ة، وكت اب      . ن صاري ف ي األص ول   حاشیتان على رسائل الشیخ مرتضى األ: من مؤلفاتھ   

  .وكفایة األصول وھي أشھر كتبھ. تكملة التبصرة، والفوائد الفقھیة واألصولیة
   .٨/١٣٨، ومعجم المؤلفین ٧/١١األعالم : راجع في ترجمتھ

  ١/٢٠الوصول إلى كفایة األصول : ـ الشیرازي٥
ول د  . ر، ومن فقھاء الشیعة اإلمامیة المعاصرین، ومن أھ الي النج ف ف ي الع راق    محمد رضا بن محمد من آل المظف: ـ ھو ٦

  . م١٩٦٤ م وتوفي سنة ١٩٠٤سنة 
  عقائد الشیعة، والسقیفة، والمنطق، وأصول الفقھ: من مؤلفاتھ 

 ٦/١٢٧األعالم : راجع في ترجمتھ 
  ١/٥ـ أصول الفقھ ٧
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العلم باألدلة التي يبنى عليها العلم      ( ي الكافية، بأنه    مع أنه عرفه ف    ). )١(واإلجماع
  .مخالفاً لما ذكرناه هنا ) )٢(بأحكام أفعال التكليف 

هو عبارة عما تبنى عليه     : ( الذي قال   )  هـ   ٤٥٨: ت( ـ وأبو يعلي الحنبلي     ٢
   ) .)٣(مسائل الفقه وتعلم أحكامها به 

وأما أصول الفقه فهي : ( ال الذي ق)  هـ  ٤٧٦: ت( ـ وأبو اسحاق الشيرازي     ٣
   ).)٤(سبيل اإلجمالاألدلة التي يبنى عليها الفقه وما يتوصل بها إلى األدلة على 

عبارة عن أدلة ( الذي عرفه بأنه  )  هـ   ٥٠٥: ت( ـ واإلمام أبو حامد الغزالي      ٤
وعن معرفة داللتها على األحكام من حيثك الجملـة ال       ) أي الفقهية   ( هذه األحكام   

   ) .)٥(حيث التفصيلمن 
األدلة والطـرق ومراتبهـا وكيفيـة    ( بأنه )  هـ ٥١٠: ت  ( ـ وأبو الخطاب    ٥

   ) .)٦(االستدالل بها 
أصول الفقه عبارة : ( الذي قال )  هـ ٦٠٦: ت( ـ واإلمام فخر الدين الرازي    ٦

عن مجموع طرق الفقه على سبيل اإلجمال وكيفية االستدالل بها وكيفيـة حـال              
   ).)٧(بها المستدل 

أدلة الفقه وجهات دالالتها على ( الذي عرفه بأنه )  هـ ٦٣١: ت ( ـ واآلمدي ٧
  األحكام الشرعية وكيفية حال المستدل بهـا مـن جهـة الجملـة ال مـن جهـة                  

   ).)٨(التفصيل 
  دالئـل  ( الـذي عرفـه بأنـه       )  هـ   ٧٧١: ت( ـ واإلمام تاج الدين السبكي      ٨

   ).)٩(اإلجمالية 
  

                                                
  ١/٨٥ـ البرھان ٨
  ٢٧ـ الكافیة في الجدل ص ٩
 ١/٧ة في أصول الفقھ ـ العدذ١
  ٤ـ اللمع ص ٢
 وقد تابعھ تلمیذه ابن برھان في كتابھ الوصول على ذلك، ولكن بوجھ موجز، فق ال أص ول الفق ھ عب ارة      ١/٥ـ المستصفى   ٣

  .١/٥١عن جمل أدلة األحكام، الوصول 
  ١/٦ـ التمھید ٤
ا یك ون النظ ر ال صحیح فی ھ مف ضیًا إل ى       أصول الفقھ مجموع م  : ( ، وفي المنتخب قال في تعریفھ ١ ق١/٩٤ـ المحصول   ٥

وفي ھذا االخت صار  ) ١ورقة ( العلم أو الظن بالحكم الشرعي، على سبیل اإلجمال وكیفیة االستدالل، وكیفیة حال المستدل       
 . نجد أن الرازي، حّدد نوعیة طرق الفقھ بأنھا ما كان النظر الصحیح فیھا مفضیًا إلى العلم أو الظن بالحكم الشرعي

  ١/٤األحكام ـ ٦
 . مع شرح الجالل١/٣٤ـ جمع الجوامع ٧
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ـ ٧٦٣: ت( ن مفلح   ـ واب ٩ القواعد التي يتوصل بهـا     (  الذي عرفه بأنه      ))١( ه

مـن أدلتهـا    ( ورفض زيـادة قيـد      ). )٢(إلى استنباط األحكام الشرعية الفرعية      
وعده قيداً ضائعاً، ألن المراد باألحكام الفقهيـة، وهـي ال تكـون إال          ) التفصيلية  

  .)٣(كذلك
   .)٥( الكوكب المنيرفي شرح ) )٤( هـ٩٧٢: ت( وقد تابعه على ذلك ابن النجار 

من العلماء المعاصرين الذي    )  هـ   ١٣٤٥: ت  ( ـ والشيخ محمد الخضري     ١٠
  ).)٦(القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط األحكام الشرعية من األدلة : ( قال إنه 

  : ـ والسيد محمد تقي الحكيم من علماء الشيعة المعاصرين الذي عرفه بأنـه              ١١
لقواعد التي يرتكز عليها قياس استنباط الفقهاء لألحكام الشرعية الفرعية الكلية           ا( 

أو الوظائف المجمولة من قبل الشارع أو العقل عند اليأس من تحصيلها، من حيث            
  .واعتبر تعريفه هذا ألصول الفقه المقارن ). )٧(الموازنة والتقييم 

  
  

                                                
أبو عبد اهللا محمد بن مفلح بن محمد مفرج المقدسي الرامیني ثم الصالحي، الملقب بشمس الدینز ولد ونشأ في بیت : ـ ھو ١

اتقان علوم وكان معروفًا ب. المقدس، وسمع من عیسى المطعم، وأخذ العلم عن الذھبي والمزني وتقي الدین السبكي وغیرھم
وك ان م ن أب رز العلم اء بم ذھب اإلم ام أحم د وأعلمھ م ف ي          . وقد دّرس وأفتى وناظر وحّدث. كثیرة، وبزھده وتعّففھ وفضلھ   

  . ھـ٧٦٣توفي بدمشق سنة . قال ابن القیم عنھ بأنھ ما تحت قبة الفلك أعلم بمذھب اإلمام أحمد بن ابن مفلح. زمانھ
  .الشرعیة والمنح المرعیة، وكتاب الفروع، وشرح كتاب المقنع وغیرھاأصول الفقھ، واآلداب : من مؤلفاتھ

، الف تح المب ین   ١٢/٤٤، معج م الم ؤلفین   ٧/١٥٧، األع الم  ٦/١٩٩، شذرات الذھب ٦/١٤الدرر الكامنة : راجع في ترجمتھ 
٢/١٧٦  
  ١٢ ص ١ـ مختصر أصول الفقھ ق٢
 .ـ المصدر السابق٣
ولد ونشأ . لعزیز الفتوحي المصري الحنبلي الملقب بتقي الدین والشھیر بابن النّجارأبو بكر محمد بن أحمد بن عبد ا: ـ ھو ٤

قضى حیاتھ ـ بعد أن استوى على سوقھ ـ في التعّلم والتعلیم . في القاھرة، وتلّقى علومھ على والده، وعلى كبار علماء عصره
  .ن معروفًا بالصالح والتقوى والفقھ والزھدكا. واالفتاء والجلوس في إیوان الحنابلة للقضاء والفصل في الخصومات

ت وفي  . صحبتھ أربعین سنة فما رأیت شیئًا یشینھ، وما رأیت أحدًا أحلى منطقًا منھ، وال أكثر أدبًا مع جلیسھ    : قال الشعراني 
  . ھـ٩٧٢سنة 

منی ر الم سمى بمخت صر    منتھى اإلرادات ف ي جم ع المقن ع م ع التنق یح وزی ادات ف ي الفق ھ الحنبل ي، والكوك ب ال          : من مؤلفاتھ 
  .التحریر وشرحھ في أصول الفقھ

  .٨/٢٧٦ ، معجم المؤلفین ٦/٦األعالم : راجع في ترجمتھ
  ١/٤٤ـ شرح الكوكب المنیر ٥
  ١٣ـ أصول الفقھ ص ٦
 ٤٠ـ األصول العامة للفقھ المقارن ص ٧
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  تعقيب على التعاريف
  

" أو لقبـاً    " باعتباره علماً   ) أصول الفقه   ( تي قيلت في علم     تلك بعض التعاريف ال   
  .وقد أعرضنا عن كثير منها لعدم اختالفها عما ذكرناه

وقبل مناقشة هذه التعاريف، وذرك ما قيل فيها من كالم، ننبه إلى بعض األمـور               
التي نرى أنها جديرة بذلك نظراً ألهميتهنا في هذه المناقـشات، ولكونهـا تلقـي               

  .اء تكشف عن كثير من الحقائق، وتحل جملة من اإلشكاالتأضو
ـ فمن هذه األمور النظر في أصول الفقه، أهي القواعد أو األدلة ذاتها، أم أنهـا   ١

العلم بهذه األدلة ؟ إن هذه التعاريف التي عرضنا بعضاً منها، فيها ما اتجه إلـى                
فيها ما اتجه إلى تعريفه     تعريفه بالقواعد واألدلة وهو ما يسمى المعنى االسمي، و        

بالعلم بالقواعد أو األدلة، أو معرفتها، أو إدراكها، وهو ما يسمى عندهم بـالمعنى              
  .الوصفي

ويبدو أن بعض العلماء ال يرى استواء األمرين، فقد اعتـرض األسـنوي علـى               
كيف : ( ، وقال   )معرفة دالئل الفقه    ( تعريف القاضي البيضاوي أصول الفقه بـ       

ون أصول الفقه هو معرفة األدلة مع أن أصول الفقه شيء ثابت سواء             يصح أن يك  
؟ ولو كان هو المعرفة باألدلة لكان يلـزم مـن فقـدان             .. وجد العارف به أم ال      

   ) .)١(العارف بأصول الفقه فقدان أصول الفقه وليس كذلك
رعية وما ذكره األسنوي كان يمكن أن يقال في تعريف الفقه أيضاً فإنه األحكام الش        

لكان يلزم من فقدان العالم بالفقـه       عرفت أم لم تعرف، ولو كان هو العلم باألحكام          
ومـع أن  . فقدان الفقه وليس كذلكن مع أنه لم يقل مثل ذلك فـي تعريـف الفقـه             

األسنوي أشار إلى أن طائفة من العلماء جعلت األصول هي العلم ال المعلوم، وأن              

                                                
  ١/١٧ـ نھایة السول ١
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 ٦٠

يبدو من خالل اعتراضه ترجيحه المعنـى        ، إال أن الذي      )١(طائفة أخرى عكست  
  .الوصفي

وهذا أمر يستحق التأمل، ويقتضي التنبيه إلى أنه ال ينبغي أن تثـار فـي شـأنه                 
اعتراضات، ذلك أن أسماء العلوم المدونة، كما ذكر ابن الهمام وغيره، موضوعة            

اً،  وبعضهم جعل الملكة من مسمياتها أيـض       )٢(لإلدراكات ومتعلقاتها أي المدركات   
  .)٣(وإن كانت أغلب االستعماالت تأبى ذلك 

يطلـق  ( إن اسم كل علم     : قال البناني   . ويبدو أن هذا من األمور الثابتة والمقررة      
على مسائله التي هي القواعد الكلية، ويطلق على إدراك تلك القواعد، وعلى الملكة    

ر إلـى األول،    الحاصلة من إدراكها فمن عرف األصول بدالئل الفقه اإلجمالية نظ         
   ).)٤(ومن عرفه بالمعرفة نظر إلى الثاني، وأما الثالث فال وجه له هنا

ـ ٧٩٤: ت( وقد أبدى الزركشي      في شرح جمع الجوامع رأياً خالصته أن         ))٥( ه
ما نقـل عـن     ( هناك فرقاً بين تعريف األصول لقباً وتعريفها إضافة، فاللقبي هو           

فطريقه مختلف ) . ر علماً بالغلبة ال نقل فيه اإلضافة وجعل علماً على الفن أو صا
عن طريق اإلضافي، فمن قصد اإلضافي فسره باألدلة، ومن قصد اللقبـي فـسره    

وقال عمن ذكر أن أصول الفقه نفس تلك القواعد علمت أم لـم تعلـم               . بالعلم بها 
لثبوتها في نفص األمر، إنه غفل عن الفرق بن التعريفين، ولم يدرك الـصواب،               

إن األصول قبل النقل هي األدلة، أما بعد النقل وصيرورتها علماً ولقباً فقد صار              ف
  .)٦(معنى أصول الفقه علم أصوله 

                                                
  ١/١٧ـ المصدر السابق ٢
  ١/١٤ـ تیسیر التحریر ١
إّن حقیق ة العل وم إم ا الم سائل أو     ) ١/٩( ، وق د ذك ر أمی ر بادش اه ف ي ھ ذا الم صدر        ١/١٤الم صدر ال سابق     : اهـ أمیر بادش  ٢

التصدیقات المتعلقة بھا، أو الملكة الحاصلة من ممارستھا ویؤید األخیرین تسمیتھا ب العلم واألول ق ول القائ ل علم ت النح و         
 .والصرف

  ٣٥ و ١/٣٤ جمع الجوامع حاشیتھ على شرح المحلي على: ـ البناني ٣
ع رف بالفق ھ واألص ول    . أبو عبد اهللا محمد بن بھ ادر ب ن عب د اهللا الم صري الزرك شي ال شافعي الملق ب بب در ال دین         : ـ ھو ٤

تلّقى علومھ على جمال الدین األسنوي وسراج الدین . تركي األصل مصري المولد والوفاة. والحدیث واألدب وعلوم القرآن
دّرس وأفت ى،  . كان منقطعًا ال یتردد إال إلى أح د أس واق الكت ب   . حلب وسمع الحدیث في دمشق وغیرھا البلقیني، رحل إلى    

  . ھـ ٧٩٤وكانت وفاتھ في القاھرة سنة 
البحر المحیط في أصول الفقھ، تشنیف المسامع بشرح جمع الجوامع في أصول الفقھ، البرھان في علوم القرآن : من مؤلفاتھ

  .وغیرھا
، معجم المؤلفین ٦/٦٠، األعالم ٢/١٧٤، ھدیة العارفین ٦/٣٣٥، شذرات الذھب ٥/١٣٣الدرر الكامنة : ھ راجع في ترجمت

٩/١٢١.  
 .، تحقیق موسى بن علي فقیھي١/٤٢ـ تشنیف المسامع بجمع الجوامع ٥
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 ٦١

وأشار إلى التفات ابن الحاجب إلى ذلك وتفريقـه فـي تعريـف األصـول بـين         
 فإن الفقه كما يتوقّف على ثم انتهى إلى رفع الخالف بجواز اإلطالقين،. )١(الحالتين
حقائق، فإنه يتوقّف على العلم بها، غير أنه أعطى الطالقه علـى األدلـة              بعض ال 

   .)٢(أولوية، ألن الغرض ما يستنبط فيه األحكام ، ال العلم بتلك الطرق

 األمرين صحيحان، وال غبار على أي من التعاريف من هذه الجهة      وعلى هذا فكال  
لى ترك زيادة العلـم أو      ولكن إذا أريد مالحظة الجانب اللغوي في ذلك، فإن األو         

اإلدراك أو المعرفة أو ما شابه ذلك من األلفاظ على األدلة والقواعد في تعريـف               
أصول الفقه، وذلك بسبب أن حمله على األدلة والقواعد هو أقرب إلـى المـدلول            

كما أن األصول موضوع التعريف إنمـا هـي األصـول            . )٣(اللغوي لألصول   
األصول، وال معنى لها إال األدلة والقواعد التي يستند     المضافة إلى الفقه، ال مطلق      

  .إليها الفقيه
ـ ١٣٢٦: ت( وإلى ذلك مال العالمة عبد الرحمن الشربيني          في تقريراته    ))٤( ه

وذكر أنه فـي    ) دالئل الفقه اإلجمالية    ( على تعريف ابن السبكي أصول الفقه بـ        
الحواشي من ابتناء المطالب    غاية المتانة، وبنى حكمه هذا على ما جاء في بعض           

أصالة إنما هو على المعلوم، ألنه الموصل، وأما العلم فبالتبع، فإذا أطلق األصول             
   .)٥(يتبادر ما بني عليه أصالة 

أما الفقه فإن معناه اللغوي هو الفهم فناسب أن يقال فيه العلم باألحكام ال األحكـام                
  . ذكرنانفسها، وإن كان الوجهان جائزين فيهما على ما

ـ واألمر الثاني إن موضوع العلم يختلف عن العلم نفسه، ألن العلم هـو بيـان            ٢
وعلى هذا فإن   . كما أن معرفة العلم ليست العلم نفسه       . )٦(أحوال الموضوع نفسه    

                                                
 .٣، وفي منتھى الوصول ص ١/١٨ـ الحظ تعریف ابن الحاجب في مختصر المنتھى بشرح العضد ٦
  ١/٤٤مع ـ تشنیف المسا٧
 ٣٥ و ١/٣٤شرح جمع الجوامع ): جالل الدین ( ـ المحلي ١
أحد مشایخ األزھر والعلماء البارزین في عصره في . عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الشربیني المصري الشافعي     : ـ ھو ٢

. ف ي علم ھ محقق ًا م دققاً    كان مھیب ًا محترم ًا، و  . عرف في صغره بالنبوغ، وفي كبره بالفقھ والتقوى  . الفقھ واألصول والبیان  
  . م١٩٠٨/  ھـ ١٣٢٦توفي في القاھرة سنة 

تقریرات على شرح جمع الجوامع في األصول، وفیض الفتاح على حواشي تلخیص المفت اح، وحاش یة البھج ة        : من مؤلفاتھ 
  .في فروع الفقھ الشافعي

  .٣/١٦١، الفتح المبین ٥/١٦٨، معجم المؤلفین ٣/٣٣٤ ، األعالم ١/١١١٠معجم المطبوعات : راجع في ترجمتھ
 ١/٣٥تقریره على شرح جمع الجوامع ) : الشیخ عبد الرحمن ( ـ الشربیني ٣
  ١/٢٠: ـ تیسیر التحریر ٤
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 ٦٢

األدلة التي سبق أن قيل إنها موضوع علم األصول ال يصح أن تؤخذ في تعريفه،               
 األدلة أو أعراضها الذاتية، كما سبق أن عرفنا،         إذ العلم ليس األدلة بل أحوال هذه      

ولهذا نجد أن الكمال بن الهمام لم يعتبر مثل قولهم اإلجماع حجة، وخبر الواحـد               
: ت( وإن البنّاني    . )١(حجة والقياس حجة من علم األصول، بل من مسائل الفقه           

ائل الكلية  المسإن أصول الفقه هي     : ( أشار إلى هذا األمر فقال      )  )٢( هـ   ١١٩٨
المبحثو فيها عن أحوال أدلته، بأن تجعل تلك األدلة المفردة كاألمر والنهـي ومـا    
ذكر معه موضوعات لقضايا، وتجعل تلك األحوال محموالت لها، كقولنا األمـر            
للوجوب والنهي للتحريم وعلى هذا القياس فاألمر والنهي وما معهما موضوع علم            

  )..)٣(األصول ال نفسه 
 فإن تعريف األصول بأنها األدلة أو طرقها أو معرفتها ال يستقيم ألنهـا              وعلى هذا 

  .موضوعات العلم ال العلم نفسه
والبد لتصحيح هذه التعاريف من اللجوء إلى المجاز إما بإدعاء أن فـي التعبيـر               
حذف مضاف، إذ المراد هو مسائل األدلة ال األدلة نفسها أو بإدعاء أن فيها مجازاً               

ته الجزئية، باعتبار أن األدلة هي موضـوع المـسائل، وموضـوع            مرسالً عالق 
المسائل جزء منها، فإذا عرفنا ما تقدم، واستبعدنا توجيه نقد إلى بعـضها بـسبب               
كونه آخذاً بالمعنى الوصفي، أو بسبب كونه آخذاً بالمعنى االسمي، فإننا ال نغفـل              

ى أن أصول الفقه هـي  عن التنبيه إلى ما أثير حول بعض التعاريف التي ذهبت إل        
أدلة الفقه ودالئله اإلجمالية أو ما شابه ذلك، بسبب ما ذكرناه من أن هذه األمـور                

  .)٤(هي موضوع أصول الفقه عند هؤالء ، وموضوع العلم هو ليس العلم ذاته 

                                                
 ـ المصدر السابق٥
فھ و مغرب ي األص ل    . أصلھ من قریة بنان من قرى المنیستیر في المغ رب . أبو زید عبد الرحمن بن جاد اهللا البناني  : ـ ھو ١

درس في األزھر، وأخذ العلم على أعالم عصره، ومھر في المعقول والمنقول، وبرز في الفق ھ واألص ول،      . مالكي المذھب 
  . م١٧٨٤/  ھـ ١١٩٨وقد توفي سنة . وتصّدر للتدریس برواق المغاربة

  .حاشیتھ على شرح الجالل المحلي على جمع الجوامع: من مصنفاتھ 
، الف تح  ٥/١٣٢، معج م الم ؤلفین   ٣/٣٠٢، األع الم  ١/٥٩١ المطبوع ات   ، معج م ١/٥٥٥ھدیة العارفین : راجع في ترجمتھ  

 .٣/١٣٤المبین 
  ٣٣ ، ١/٣٢ـ حاشیتھ على شرح جمع الجوامع ٢
  ١/٢٠ـ أمیر بادشاه ٣
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 ٦٣

ولهذا فإننا نجد أن بعض العلماء حملوا معنى األدلة على القواعـد وأن بعـضهم               
ز وأولها بما يخرجها عن هذا اإلشكال، وأن بعضهم اآلخر     اآلخر حملها على المجا   

  ليس المقصود معرفة األدلة : فسرها بما يباعد فيما بينها وبين االعتراض فقال
من حيث هي هي، إذ هي من هذه الحيثية الموضوع ال المسائل بل مـن حيـث         ( 

   ).)١(إثباتها لألحكام وثبوت األحكام بها 
عض العلماء اعترض علـى اسـتخدام األدلـة فـي           ومع هذه التصحيحات فإن ب    

التعريف، وعدذه غير جامع لخروج كثير مـن مـسائل أصـول الفقـه عنـه،                 
كالعمومات، وأخبار اآلحاد والقياس واالستصحاب وغيرها، وذلك ألن الدليل عند          
األصوليين ال يطلق إال على ما يفيد القطع، وهذه األمور وإن كانت مسلمة عندهم              

   .)٢( يسمونها أدلة بل أمارات إال أنهم ال
وهذا االعتراض يمكن أن يتجه على تعـاريف الجـويني والغزالـي واآلمـدي              
والبيضاوي وأبي اسحاق الشيرازي وتاج الدين السبكي، وعلى أي تعريف استخدم           

  .لفظ األدلة مما لم نذكره
ن ومن المالحظ أن بعض التعاريف فيها زيادات أو تفاصيل على ما هو شائع بـي              

األصوليين، مثل تعريف الرازي الذي أضاف إلى قوله مجموع طرق الفقه علـى             
  ).وكيفية االستدالل بها وكيفية حال المستدل( سبيل اإلجمال 

وجهات دالالتها على األحكام الشرعية     ( وتعريف اآلمدي الذي أضاف إلى األدلة       
  ).وكيفية حال المستدل بها 

كيفية االستفادة منها وحـال     ( رفة األدلة   وتعريف البيضاوي الذي أضاف إلى مع     
، مع  )٣(ومثل هذه الزيادات يفهم منها أنها داخلة في موضوع األصول           ). المستفيد

فإن بعـضهم أول    ولهذا  . )٤(أن بعض العلماء نصوا على أنها ليست من األصول          
ـ              د الكالم وقال إن المقصود األدلة من حيث إثبات األحكام بها بطريق االجتهاد بع

، والحيثية عند العلماء قيد في الموضوع، فيكون موضوع األصول هو           )٥(الترجيح  
                                                

  ١/١٤المصدر السابق : ـ البدخشي٤
 ١/١٦المصدر السابق : ـ األسنوي١
 ١/١٤المصدر السابق : ـ البدخشي٢
 ١/٣٩المصدر السابق : ـ المحلي٣
 ١/٣٨حاشیتھ على شرح جمع الجوامع : ـ الشربیني٤
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 ٦٤

وقد سبق أن قلنا إن بعض العلماء جـوز تعـدد            . )١(األدلة من الحيثية المذكورة     
الموضوع إذا كانت الغاية واحدة غير أنه لما كانت التعاريف تميل إلى االختصار             

و يدخل لزوماً، فإننا نجد أن أغلب العلماء لـم          واالبتعاد عن ذكر ما يفهم ضمناً، أ      
. فإذا استبعدنا ذلـك   . يذكروا هذه اإلضافات، ومالوا إلى عدم ذكرها في تعاريفهم        

ونظرنا إلى عموم التعاريف الكثيرة، ما ذكرنا منها وما لم نذكره، نجد أن بين هذه               
  :التعاريف قدراً مشتركاً تتفق فيه جميعاً وهو

  .ـ إن هناك أدلة١
  .ـ وإن هناك استنباطاً للفقه منها٢
  .ـ وإن هناك قواعد لكيفية استنباط الفقه من األدلة٣

وما يتراءى من خالف بينها فإنما هو خالف في أسلوب التعبير، وال يترتب عليه              
فقول صدر الشريعة مثالً أنه العلم بالقواعد التي يتوصل         . كبير خالف في المعنى   

تعبير بأنه العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى األحكـام          إلخ، هو كال  ..بها إلى الفقه  
فمن استعمل كلمة الفقه استغنى عن استعمال  . الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية    

العبارة الطويلة، وذلك ألن الفقه سبق أن علمنا بأن معناه العلم باألحكام الـشرعية              
  .العملية من أدلتها التفصيلية

علم يبحث فيه عن قواعد تقع نتيجتها في : (  لهذا العلم بأنه  وتعريف الشيح المظفر  
إنه صناعة يعرف   (  وقول الشيخ كاظم الخراساني      ،)طرق استنباط الحكم الشرعي   

بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط األحكام أو ينتهى إليها في مقـام                
 ما اتفقوا على أنـه      يؤدي إلى دخول ما ليس من أصول الفقه فيه ويجعل         ). العمل

ويرى السيد محمد تقي . من المبادئ كالنحو والبالغة وتنقيح الصغريات من مسائله 
تسميته باألصول،  الحكيم أن هؤالء العلماء وسواهم ههم وضع تعريف لما اعتادوا           

  .)٢(فدخل في التعريف ما ليس فيه 

                                                
  ـ المصدر السابق ٥
  ٤٢ـ األصول العامة للفقھ المقارن ص ١

، وأظن ھ یعن ي ع دم اإلط راد ألن ع دم االنعك اس یعن ي ع دم         )عدم االنعكاس : ( وقد عبر السید الحكیم عن عدم المنع بقولھ  
 .وال أظن أن ذلك یخفى على السید الحكیم. م اإلطرادالجمع في االصطالح المنطقي إما عدم المنع فھو عد
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اط األحكام الـشرعية  ولهذا نجد أن أبا القاسم القمي وصف القواعد بالممهدة الستنب       
المنطق و العربية وغيرهما، مما يستنبط    ) الممهدة  ( وقال إنه أخرج بقيد     . الفرعية

   .)١(منه األحكام ولكن لم يمهد لذلك
فقول أبي القاسم القمي، حينئذ، هو كقولهم العلم بالقواعد التي يتوصل بهـا إلـى               

غـرض   القريـب، حيـث      إلخ، ألنهم يعنون بالتوصل التوصل    .. استنباط األحكام 
الجميع من القيدين إخراج النحو والمنطق وسواهما مما يستنبط بها األحكام ولكـن        

  .)٢(على وجه بعيد
مـن  ( أما السيد محمد تقي الحكيم فباعتباره معرفاً ألصول الفقه المقارن جاء بقيد         

ارن، ولعل هذا القيد لالحتراز عن أصول الفقه غير المق        ). حيث الموازنة والتقييم    
فيبقى ما عداه تعريفاً ألصول الفقه مطلقاً، وحيث بين السيد الحكيم أن األصول هي    
القواعد التي يرتكز عليها قياس االستنباط، اتضح أنه ال يريد بالقواعد غير القضايا           
التي تقع مقدمات كبرى في القياس، ألنها هي التي يستند إليهـا االسـتنباط فـي                

ال يريد إال ذلك واعتبر قول الشيخ النائيني فـي تعريـف      وقد صرح بأنه    . الحقيقة
بأنها عبارة عن الكبريات التي تقع في طريق استنباط األحكام          " المسائل األصولية   

، إلخـراج   )الفرعية الكلية ( من أسد التعريفات، لوال احتياجه إلى كلمة        " الشرعية
   .)٣(الكبريات التي ال تنتج إال أحكاماً جزئية

يد الحكيم أنه ربما أطلق على هذه القواعد كلمة أدلة باعتبار مـا يلـزم               ويرى الس 
أقيستها من الداللة على األحكام الشرعية، أو الوظائف، كما يطلق عليهـا كلمـة              

وقد اعتبر أن في هذا     . حجج باعتبار صحة االحتجاج بها، بعد توفر شرائط الحجة        
  .)٤(عد عليه اإلطالق نوعاً من التجوز، وفضل إطالق كلمة قوا

                                                
ونشیر ھنا إلى أنھ بتوضیحات السید القمي، وبیان ھ لقی د الممھ دة ل م یع د ل بعض االعتراض ات عل ى ھ ذا            . ٥ـ القوانین ص  ٢

  :أنھ ) الممھدة ( التعریف من ھذه الجھة وجھ، إذ من جملة ما اعترض بھ على التعریف بـ 
  .تنحصر فائدة البحث عن تلك القواعد باستنباط األحكام الشرعیة فقط، فقّل أن توجد مسألة أصولیة كذلكأـ أن أرید منھ أن 

  .ب ـ وإن أرید منھ أن یكون لتلك القواعد دخل في االستنباط في الجملة فالعلوم األدبیة تعّد ممھدة أیضًا
  ١/٣ي أجود التقریرات للسید أبي القاسم الخوئ: الحظ في ھذین االعتراضین

 ٢١ و ١/٢٠التوضیح : ـ صدر الشریعة ١
  ٤١المصدر السابق ص : ـ السید محمد تقي الحكیم٢
 ٤٢ و ٤١ـ المصدر السابق ص ٣
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وسبق لنا أن بينا أن الكثييرين حملوا األصول على األدلة فأصول الفقـه عنـدهم               
  ).دالئل الفقه اإلجمالية : ( أدلته، ولهذا عرفه ابن السبكي في جمع الجوامع بأنه 

رة زيـادة   بضرو)١(ومما يجدر ذكره أن تعقيب السيد الحكيم على تعريف النائيني       
  وجيه، للفرق بين القواعد األصولية والقواعد الفقهية، فنتائج ) ة الفرعية الكلي( قيد 

  
ولعل عـذر   . )٢(القواعد األصولية كلية بينما ال تكون نتائج قواعد الفقه إال جزئية            

الذين لم يقيدوا األحكام الفرعية المستنبطة من األدلة أو القواعـد بالكليـة، أنهـا               
  .معروفة لديهم، فاعتمدوا على ذلك الفهم

أما ما أشار إليه السيد الحكيم في تعريفه من اعتبار العقل دليالً شرعياً ففيه نظـر                
حيث إنه أدخل في تعريفه نوع األدلة فجاء في التعريف بما هو مختلف في شأنه،               
فأصبح ال يصلح تعريفاً عاماً، بل هو إعراب عن رأي اإلمامية في هذا الموضوع، 

  فقط كالبراءة العقلية واالحتيـاط       )٣(عقلية الفقاهية   سواء حملنا العقل على األدلة ال     
رابعاً بعد الكتاب والسنة    العقلي وغيرهما، أو على العقل الذي يعده اإلمامية أصالً          

واإلجماع، أو عليهما معاً، وذلك لوقوع الخالف في االحتجاج بهذه األدلة أيـضاً،             
  .ولعدم انتفاء صفة دليل العقل عنها

 ذكر نوع األدلة يعطي التعريف عموماً وشموالً، فنحن نعلـم           وفي رأيي أن إهمال   
أن المسلمين جميعاً قد اتفقوا على اعتبار الكتاب والسنة مـن األدلـة الـشرعية،               

. واتفقوا على أن اإلجماع دليل أيضاً على خالف بينهم فـي مفهومـه وشـروطه            
مختلـف فـي   فتعريف أصول الفقه بإدخال األدلـة ال    . واختلفوا في األدلة األخرى   

  .االحتاج بها، يجعله غير مرضي عند المخالف

                                                
  . المیرزا محمد حسین بن عبد الرحیم النائیني، من علماء الشیعة اإلمامیة المعاصرین: ـ ھو٤

  .قھ واألصولبرع في الف.  ھـ ، ودرس بأصفھان وسامراء والنجف١٢٧٧ولد سنة 
  .فوائد األصول، رسالة في الواجب التعّبدي والتوصلي، ورسالة في الشرط المتأخر: من مؤلفاتھ

 ٩/٢٤٢معجم المؤلفین : راجع في ترجمتھ
 ٤١ـ المصدر السابق ص ١
  :ـ یقسم اإلمامیة الدلیل بحسب استفادة الحكم منھ إلى قسمین ھما٢

  ..الدلیل االجتھادي والدلیل الفقاھي
  .ما كان مصدرًا للحكم الواقعي المجعول للشيء بواقعھ وھو یشمل الكتاب والسنة واإلجماع والعقل: الدلیل االجتھاديـ ف

ما كان مصدرًا للحكم الظاھري المجعول لل شيء عن د الجھ ل بحكم ھ ال واقعي، وھ و ی شمل االست صحاب           : ـ والدلیل الفقاھي  
  .والبراءة واالحتیاط والتخییر

  ١٩-٩مبادئ أصول الفقھ ص : ي الفضليعبد الھاد: الحظ
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فإذا عرفنا أصول الفقه مدخلين فيه القياس مثالً كدليل شرعي، فال شـك فـي أن                
  .السيد الحكيم سيرفضه، وذلك بسبب عدم احتجاجه بالقياس، كما هو رأي اإلمامية

يدورفي خلده  إن تعريفه غير جامع إال إذا كان        : ومن هذه الجهة نستطيع أن نقول     
  .تعريف خاص باإلمامية

  
  
  

  التعريف المختار
  

وإذا أخذنا األمور المشتركة بين التعاريف السابقة، وأهملنا ما فيه مجـال للجـدل             
القواعد التي يتوصل   ( والنقاش، فإننا نرجح أن يكون تعريف أصول الفقه لقباً بـ           

  ).بها إلى استنباط األحكام الشرعية من األدلة 
ي شرح لهذا التعريفق وبيان لمحترزاته، وما ذكره العلمـاء مـن أقـوال            وفيما يل 
  :بإيجاز

فالقواعد جمع قاعدة، وهي في اللغة األساس، فقاعدة كل شيء أساسه، واصطالحاً،  
هي حكم كلي ينطبق على جزئياته ليتعرف أحكامها منه، كقولنا كـل حكـم دل               ( 

  . للوجوب، وكقولنا كل أمر )١( )عليه القياس فهو ثابت 
وهذه القواعد مما توصل إليها علماء األصول عن طريق استقراء مـا ورد فـي               
األدلة اإلجمالية، فلكي يستنبط األصولي قاعدة ما فإنه يأخذ شـيئاً ممـا ورد فـي       

                                                
  :والحظ في تعریف القاعدة. ١/٢٠التلویح : ـ التفتازاني١

  ١٧٧التعریفات للجرجاني ص  •
 ٣٢ و ١/٣١شرح جمع الجوامع للمحلي بحاسیة العطار  •
 ١/٢٢شرح جمع الجوامع للمحلي بحاشیة البنائي وتقریرات الشربیني  •
 ٤٥ و ١/٤٤شرح الكوكب المنیر  •
وإنھ ا عن د   .  وفیھ بیان الفرق بین معنى القاعدة عند األصولیین وعند الفقھاء١/٥٥ البصائر للحموي غمز عیون  •

 .األصولیین حكم كلي، بینما ھي عند الفقھاء حكم أكثري
 ١/٢٠التوضیح لصدر الشریعة بحاشیة التلویح  •
 ١/٢٩التحریر لكمال الدین بن الھمام بشرح التقریر والتحبیر  •
 ٣٩لفنون للتھانوي ص كشاف اصطالحات ا •
جامع العلوم في اصطالحات الفنون الملقب بدستور العلم اء للقاض ي عب د النب ي ب ن عب د الرس ول األحم د نك ري              •

قضیة كلیة تعرف منھا بالقوة القریبة من الفعل (  وقد عّد القاعدة والقانون شیئًا واحدًا وعّرفھا بأنھا ٥٣ و ٣/٥٢
 .كما أشار إلى تفریق بعضھم بین القاعدة والقانون)  مرفوع أحوال جزئیات موضوعھا مثل كل فاعل
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األدلة اإلجمالية، كالكتاب والسنة واإلجماع، كالنهي مثالً فبعد أن يستقرئ ما ورد            
نة، وما ورد في مدلولها في حال القـرائن وفـي      من هذه الصيغة في الكتاب والس     

حال التجرد منها، مستعيناً بما قرره علماء اللغة وفهمه الصحابة يتوصل إلى قاعدة 
وبلك تصبح هذه القاعدة قانوناً عاماً تنـدرج        ) النهي يفيد التحريم    : ( أصولية هي   

  ).)١(تحته جزئيات كثيرة كتحريم الزنا والخيانة 
 أن يأخذ هذه القواعد التي أغناه األصولي عن التوصل إليها ويطبقها            ووظيفة الفقيه 
وبالنظر لغلبة التفكير المنطقي على الباحثين في هذا الفن، فـإنهم           . على الجزئيات 

قالوا أن المقصود من القواعد في هذا العلم ـ أي علم أصول الفقـه ـ القـضايا     
 أي المقدمات الكبـرى     )٢(ل الفقه   الكلية التي تكون إحدى مقدمتي الدليل على مسائ       

  .في األقيسة المنطقية أو المالزمة الكلية في األقيسة االستثنائية
أي التي يتحقق بها الوصول إلى استنباط األحكام، وبهذا القيد          .. : التي يتوصل بها  

تخرج القواعد التي يتوصل بها إلى هدم اآلراء أو حفظها مما هو من أغراض علم     
ا تخرج القواعد الموضوعة للتوصل بها إلى حفظ األحكام المختلف          كم. )٣(الجدل  

 . )٤(فيها بين األئمة كيال يهدمها المخالف مما هي من أغـراض علـم الخـالف              
                                                

  ١٢-٨أصول الفقھ ص : ـ عباس متولي حمادة٢
التحریر مع شرحھ التقریر : ، صدر الشریعة، المصدر السابق، ابن الھمام٣٩كشاف اصطالحات الفنون ص : ـ التھانوي ١

 ١/٢٩والتحبیر 
دفع المرء خصمھ عن إفساد قولھ بحجة أو شبھة، أو یق صد ب ھ ت صحیح    : اتكما یقول الجرجاني في التعریف: ـ علم الجدل ٢

القی اس المؤل ف م ن الم شھورات أو الم ّسلمات والغ رض من ھ إل زام         : وعّرفھ أی ضًا بأن ھ  . كالمھ، وھو الخصومة في الحقیقة  
   ).٦٦التعریفات ص ( الخصم وإفحام من ھو قاصر عن إدراك مقدمات البرھان 

  .٣٩٩ص ..) معرفة آداب المناظرة التي تجرى بین أھل المذاھب الفقھیة وغیرھم: (  المقدذمة أنھ وذكر ابن خلدون في
وذكر أیضًا أنھ معرفة بالقواعد من الحدود واآلداب في االستدالل التي یتوّصل بھا إلى حفظ رأي وھدمھ كان ذلك من الرأي 

  .٣٩٩أو غیره ـ ص 
  ) تع الى  (  ـ وم ا قال ھ ع ن الج دل وب ّین أن ھ إن ك ان عل ى مقت ضى قول ھ             ونق ل ص احب ك شف الظن ون م ا ذك ره اب ن خل دون        

ـ وھو بھ ذا ی رّد عل ى م ا     .  كشف الظنون١/٣٩٠فال بأس بھ وربما انتفع بھ في تشحیذ الذھن ) وجادلھم بالتي ھي أحسن     ( 
ة والعداوة، وأنھ من أشراط نقلھ عن بعض العلماء من التحذیر من الجدل، وأنھ بعید عن الفقھ، ویضیع العمر ویورث الوحش

  :الساعة على زعمھم حتى أنھم أثنوا على القائل
  أضاعوا العلم واشتغلوا بلم لم    أرى فقھاء ھذا العصر طرًا  

  سوى حرفین لم لــم ال نّسلــم    إذا ناظرتھم لم تلــــق منـھم
  .١/٣٨٩كشف الظنون 

  .٩٠ص ) عة تجري بن المتعارضین لتحقیق حق وإبطال باطل مناز( كما یقول الجرجاني في التعریفات : ـ علم الخالف٣
علم یعرف بھ كیفیة إیراد الحجج الشرعیة، ودفع الشبھة وقوادح األدلة الخالفیة، بإیراد البراھین : ( وفي كشف الظنون إنھ 

  .١/٤٧٢) وھو الجدل الذي ھو قسم من المنطق إال أنھ خص بالمقاصد الدینیة . القطعیة
ویرى ابن خلدون أنھ علم نشأ من المناظرات التي كانت . ھو نوع من الجدل، ولكنھ خاص باألمور الشرعیةوكأن الخالف 

  وأن  ھ ینبغ  ي ل  صاحبھ  )  م  ن المقدم  ة طبع  ة المطبع  ة البھی  ة   ٣٩٩-٣٩٨ص ( تج  ري ب  ین أتب  اع أص  حاب الم  ذاھب الفقھی  ة   
 إلیھ ا المجتھ  د إال أن المجتھ د یحت  اج إلیھ ا لالس  تنباط    معرف ة القواع د الت  ي یتوّص ل بھ  ا إل ى اس  تنباط األحك ام كم ا یحت  اج      ( 

 الم صدر ال سابق و   ٣٩٩ و ٣٩٨) وصاحب الخالفیات یحتاج إلیھا لحفظ تلك المسائل الم ستنبطة م ن أن یھ دمھا المخ الف        
  . كشف الظنون١/٤٧٣
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  أبي القاسم القمي   والمراد بالتوصل القريب ال البعيد، والظاهر أنه المراد من قول           
لى األحكام الشرعية عـن     وبهذا القيد خرجت القواعد التي ال تصول إ       ). المهدة  ( 

قريب، سواء كانت هذه القواعد ال توصل إليها أصالً كقواعد الحساب ونحـوه، أو       
كانت توصل إلى األحكام ولكن بطريق بعيد، كقواعد اللغة العربية التي ال غنـى              
عنها في استنباط الحكم الشرعي، ولكنها توصلنا إلى ذلك عن بعد، أي بالوسـاطة              

واعد اللغة العربية تتوصل بها إلى معرفة األلفاظ وكيفية داللتها          وليس مباشرة، فق  
على معانيها الوضعية، وبواسطة ذلك نقدر على اسـتنباط األحكـام مـن أدلتهـا        

  .إلخ..كالكتاب والسنة واإلجماع
وحمل التوصل على التوصل القريب، يخرج كذلك قواعد علم الكالم التي يتوصل            

نة ووجوب صدقهما، ويتوصل بذلك إلى الفقـه، كمـا          بها إلى ثبوت الكتاب والس    
  .. وهكذا)١(يخرج المنطق الذي ال يتوصل به إلى الفقه توصالً مباشراً 

واألحكام الشرعية أو العلم بها هو الفقه ولهذا نجد أن بعض المعرفيـه اسـتعملوا        
. ابعهواستغنوا عن استعمال األحكام الشرعية كصدر الشريعة ومن ت) الفقه ( كلمة 

  .واستنباط هذه األحكام استخراجها والتعرف عليها
 وذكر في مختـار الـصحاح أن        )٣(جمع دليل وهو في اللغة المرشد        : )٢(األدلة  

وهذا ما صرح بـه صـاحب لـسان         . )٤(الدليل ما يستدل به والدليل الدال أيضاً        
ـ           . )٥(العرب . )٦(امعفهو على هذا فعيل بمعنى فاعل كعليم وسميع بمعنى عالم وس

   )..)٧(هو في اللغة المرشد وما به اإلرشاد ( وفي التعريفات للجرجاني 
إن : وذكر أبو إسحاق الشيرازي، بعد أن عرف الدليل بالمرشد، أن بعضهم قـال            

   .)٨(الدليل هو الدال، وهو الناصب للدليل، وهو اهللا عز وجل
                                                

  ٣٩المصدر السابق ص : ـ التھانوي١
فعل ى ھ ذا ال ف رق ب ین ال دلیل      . م ا ف ي كت ب ال صحاح، مترادف ات     ـ ذكر بع ض العلم اء أن الدالل ة والھ دى والرش اد، عل ى        ٢

ولك  ن ق  ال األبھ  ري أن مقت  ضى ق  ول ص  احب الك  شاف أن الھ  دى أخ  ّص م  ن الدالل  ةى، وق  ول ص  احب   . والھ  ادي والمرش  د
فأعمھ ا الدالل ة، ث م    . المصادر أن اإلرشاد أخّص من الھدى، فمن مجموع قولیھما نرى أنھا مرتبة في عمومھا وخ صوصھا       

  .١/٥١التقریر والتحبیر : الحظ. الھدى، ثم اإلرشاد
 .غیر أن ما ذكره ھؤالء العلماء األفاضل متأثر باالستعماالت المتأخرة، واللغة تحتاج إلى دلیل نقلي، عّمن یحتّج بكالمھ

 ٢٧١ - ٢٧٠ـ المصباح المنیر ص ٣
 ).دل ( ـ مختار الصحاح مادة ٤
 . ـ باب الالم فصل الدال٥
 ١/٥١شرح الكوكب المنیر : ارـ ابن النج٦
  ٩٣التعریفات ص : ـ الجرجاني٧
  ٣ص : ـ اللمع ٨
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 ٧٠

المنـصوبة   العالمـة     أنه يستعمل في اللغة في شيئين      )١(وفي الميزان للسمرقندي  
  .)٢(لمعرفة المدلول، والدال على الشيء

  :وقد ذكر اآلمدي في األحكام أن للدليل ثالثة معان هي
  .الدال وهو الناصب لما يرشد بهأـ 

  .ب ـ الذاكر لما يرشد به
  .)٣(ج ـ ما به اإلرشاد 

اع هو  هو الصانع، وهو اهللا تعالى، فالدليل على الصن       : فمثال الدليل بمعنى الناصب   
  .الصانع ألنه نصب العالم دليالً عليه

. العالم الي يذكر للمستدلين كون العالم دليالً على وجـود الـصانع           : ومذال الذاكر 
أي العالمـة  . )٤(هو العالم المخلوق الذي يتحقّق به اإلرشاد   : ومثال ما به اإلرشاد   

   .)٥(التي نصبت للتعريف 
ال للمرشد، وأن المرشـد يطلـق علـى         ويرى ابن الحاجب أن الدليل في اللغة يق       

، )٧ (وصرح بذلك ابن مفلح فـي مختـصره  ) ٦(المعاني الثالثة التي ذكرها اآلمدي     
، غير أن العضد ذكـر فـي شـرحه أن         )٨(وابن النجار في شرح الكوكب المنير       

   .)٩(إطالق المرشد على ما  به اإلرشاد، مجاز 
 أن إطالق المرشد على ما ذكر مجـازاً  لكن المحقّق التفتازاني استبعد ذلك بدعوى    

   .)١٠(يؤدي إلى استعمال اللفظ في معنييه الحقيقي والمجازي

                                                
كان من كبار علماء الحنفیة، تفقھ على أبي المعین میم ون  . أبو بكر محمد بن أحمد السمرقندي الملقب بعالء الدین   : ـ ھو   ٩

وجھا أبو بكر الكاساني صاحب كت اب  المكحولي وعلى صدر اإلسالم أبي الیسر البزدوي، وقد تفقھت علیھ ابنتھ فاطمة وز    
  . ھـ وقیل غیر ذلك٥٣٩أقام بحلب وفیھا توفي سنة . بدائع الصنائع

  .تحفة الفقھاء في الفقھ، ومیزان األصول في نتائج العقول، وإیضاح القواعد وھما في أصول الفقھ: من مؤلفاتھ
، معج م  ٥/٣١٧، األع الم  ٢/٩، ھدیة العارفین ١٣٩ و ٢/١٣٨، مفتاح السعادة ٣/١٨الجواھر المضیئة : راجع في ترجمتھ 

  .١/٢٦٧المؤلفین 
 ٧٠ و ١/٦٩ـ میزان األصول في نتائج العقول ١٠

 ٦ و ١/٥األحكام : ـ اآلمدي ١
 ٤٠ و ١/٣٩شرح مختصر المنتھى : ـ العضد٢
  المصدر السابق : ـ ابن النجار٣
  ١/٣٦ـ مختصر المنتھى بحاشیة التفتازاني ٤
 ١٥ ص ١ـ ق٥
 ١/٥ـ ٦
  ١/٣٩ـ شرح مختصر المنتھى بحاشیة التفتازاني ٧
  ـ المصدر السابق ٨
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 ٧١

وهو يرى أن الدليل يطلق على المرشد وعلى ما به اإلرشـاد، وأن المرشـد لـه        
  وهـذا مـا ذكـره      . معنيان أحدهما الناصب لما يرشد به وآخرهما الـذاكر لـه          

  .)٢(في شرحه لمختصر ابن الحاجب المذكور وذهب إليه األصفهاني . )١(اآلمدي 

والذي يبدو أن من المستبعد أن تكون جميع هذه المعاني لغوية وضعية، بل فيهـا               
أمر من ظالل األعراف والتجوزات وغيرها، ألن األساس في المعـاني اللغويـة             
الوضع، والحجذة في ثبوته النقل، وكالمهم فـي هـذا قـائم علـى المناقـشات                

 وال يبدو لنا أن الدليل يخرج عن معنى الرشد، ألن جميع ما ذكـروه               واالستدالل،
  .داخل في معناه بضرب من التأويل والتجوز

فيما يلي إلـى    أما في اصطالح أصحاب العلوم فإن له معاني خاصة بهم وسنشير            
  :بعض هذه االصطالحات

وصـالً  أـ فالدليل في عرف الفقهاء يطلق على ما فيه داللة وإرشاد سواء كان م             
الذي يمكن أن يتوصل بصحيح النظـر فيـه إلـى           ( فهو عندهم   . إلى علم أو ظن   
وهذا التعريف عند أغلب العلماء ليس خاصاً بالفقهاء، بل هو ).. )٣(مطلوب خبري   

إن : تعريف له عند الفقهاء واألصوليين أيضاً، غير أن اآلمدي في األحكـام قـال             
مكن التوصل به إلى العلـم بمطلـوب        ما ي : ( الدليل في اصطالح علماء األصول    

   ).)٤(خبري
فاألصوليون على رأيه يفرقون بين ما أوصل إلى العلم وما أوصل إلى الظن، وهم         

أما ما أوصـل إلـى الظـن        . ال يطلقون اسم الدليل إال على ما أوصل إلى العلم         
بمطلوب خبري كوجود النار لوجود الدخان، فهم ال يسمونه دليالً وإنما يطلقـون             

ومعنـى ذلـك أن      . )٥( بينما الفقهاء يسمون الجميع دلـيالً     ) األمارة  ( ليه اسم   ع
  .اإلطالق الفقهي أعم من اإلطالق األصولي

                                                
 المصدر السابق: ـ اآلمدي ٩

 ١/٣٣ـ بیان المختصر ١٠
  ١/٦األحكام في أصول األحكام : ـ اآلمدي١
  ٣٣ـ المصدر السابق، والتفتازاني في شرح العقائد النسفیة ص ٢
 المصدر السابق: ـ اآلمدي ٣
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 ٧٢

  ويبدو أن ما ذكره اآلمدي من التفريق ليس جديداً، فقد ذكر أبو إسحاق الـشيرازي    
 إلـى   أن أكثر المتكلمين ال يستعمل الدليل إال فيما يـؤدي         ) : (  هـ   ٤٧٦: ت  ( 

وقال عن  ). )١(العلم، فأما ما يؤدي إلى الظن فال يقال له دليل، وإنما يقال له أمارة       
خطأ، ألن العرب ال تفرق في التسمية بين ما يؤدي إلى العلم أو             ( رأيهم هذا بأنه    

 ٤٥٨: ت(  ومن قبله ذكر القاضي أبو يعلي         ).)٢(الظن، فلم يكن لهذا الفرق وجه     
وهذا غير صحيح، ألن ذلك اسم لغوي وأهل اللغة ال          : الوخطأهم، وق . ذلك) هـ  

. )٣(يفرقون، كما أن الدليل هو المرشد وما يفيد الظن مرشد، فوجب أن يكون دليالً             
وتخطئة الشيرازي هذه مبنية على استعمال العرب، والكالم فـي االصـطالحات            

، ولكن المسألة   والتفريق حاصل بالفعل  . الناشئة فيما بعد، وليس في الداللة اللغوية      
متعلقة باألصوليين، فهل هذا التفريق خاص بالمتكلمين أم أنه يـشمل األصـوليين          
أيضاً ؟ فالذي عليه اآلمدي أنه اصطالح لألصوليين أيضاً، ولكن بعض العلمـاء              

وزعم اآلمدي أنه اصطالح األصوليين أيضاً      : ( قال الزركشي   . أنركوا عليه ذلك  
  أصول الفقه يطلقون الـدليل علـى األعـم مـن           وليس كذلك، بل المصنفون في      

  ).)٤(ذلك 
وفي الحق إن بعض األصوليين ذكروا ما يؤدي كالم اآلمدي في كتبهم األصولية،             

، كما  )٦(، وفخر الدين الرازي في المحصول     )٥(كأبي الحسين البصري في المعتمد      
بن عقيل جزم   وذكر ابن مفلح أن ا     . )٧(نقله أبو الوليد الباجي عن بعض أصحابهم        

   .)٩(األصول ذكر ذلك  ، كما أن القرافي في نفائس )٨(بذلك في الواضح
ومهما يكن من أمر فإن أكثر األصوليين على أن الدليل هو الموصـل بـصحيح               

ولو حملنا الدليل على معنـاه       . )١٠(النظر إلى المطلوب، سواء أفاد العلم أو الظن       
                                                

، وفخ  ر ال  دین ال  رازي ف  ي  )١/١٠( ى التفری  ق بینھم  ا أب  و الح  سین الب  صري ف  ي المعتم  د    ومم  ن ذھ  ب إل   ٣ـ   اللم  ع ص ٤
  ٣٦ و ٣٥، وعضد الدین اإلیجي في المواقف ص ١/١/١٠٦المحصول 

  ـ المصدر السابق ٥
 ١٣٢ و ١/١٣١ـ العدة ٦
  ٨٠ و ١/٧٩ـ البحر المحیط ١
 ١/١٠ـ ٢
 ١/١/١٠٦ـ ٣
  ٣٨ـ الحدود في األصول ص ٤
 ١٦ ص ١صول الفقھ قـ المختصر في أ٥
  ١/١٦٤ـ نفائس األصول ٦
 ، ومی زان  ٥٣ و ١/٥٢، وشرح الكوكب المنیر ١/١٣١، والعّدة ألبي یعلي ٥٧٣المسودة آلل تیمیة ص : ـ راجع في ذلك  ٧

  .، وقد ّصرح السمرقندي في كتابھ ھذا بأن اسم الدلیل أعم من سائر األسماء٧١ و ٧٠األصول ص 
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 ٧٣

به إلى المطلوب، سواء كـان مفيـداً        اللغوي وهو المرشد لشمل جميع ما يتوصل        
للعلم أو الظن، ولخرجنا من إشكال تداخل المصطلحات واختالف وجهات النظـر            

) ما يمكن التوصل به  ( وقولهم   . )١(بشأنها، وبشأن االختالف بين الدليل واألمارة       
للتنبيه على أن الدليل من حيث هو دليل ال يعتبرفيه التوصل بالفعـل بـل يكفـي                

) بـصحيح النظـر     ( فلو لم ينظر فيه ال يخرج عن كونه دليالً، وقـولهم            إمكانه  
إلخراج النظر الفاسد الذي ال يتوصل به إلى المطلوب الخبري، وإن كـان مـن               

والنظر ذكر في تعريفه أقوال كثيرة، منها أنـه          . )٢(الممكن أن يحدث ذلك اتفاقاً      
تصديقي، وبـه يخـرج      والمطلوب الخبري أي ال     .)٣( فكر بطلب به علم أو ظن     

ويدخل في المطلوب الخبري ما يفيد القطع وما . المطلوب التصوري كالحد والرسم
  . كما أشرنا إلى ذلك من قبل)٤(يفيد الظن، على ما ع ليه األكثر 

ب ـ أما في اصطالح المناطقة فإن الدليل والحجـة عنـدهم لفظـان مترادفـان      
  ما يلزم من العلم به العلـم بـشيء         : ( ومدلولهما واحد، وهم يعرفون الدليل بأنه       

ما يلزم مـن العلـم بـه العلـم         (  أو كما يقول صاحب مطالع األنظار         ).)٥(آخر
والدليل بهذا  ) .)٧(قول مؤلف من قضايا يستلزم لذاته قوالً آخر       ( أو   ). )٦(بالمدلول

قول مؤلف مـن قـضايا متـى        ( اإلطالق هو ما يعنونه بالقياس الذي هو عندهم         
نحو قولنا العالم متغير، وكل متغيـر حـادث          . )٨(سلّمت لزم عنها لذاتا قول آخر     

فهاتان القضيتان متى تم تسليمهما والعلم بهما لزم عنهما قول آخـر هـو العـالم                
  .)٩(حادث

                                                
 ، ونشیر ھنا إلى أن أبا ھالل ٢٤ و ٢/٢٣ في ھذه المسألة فراجعھ في كتابھ الفقیھ والمتفقھ ـ للخطیب البغدادي رأي خاص٨

الف رق بن ي الدالل ة واألم ارة أن الدالل ة عن د ش یوخنا م ا ی ؤدي النظ ر فی ھ إل ى العل م،              ( العسكري ذكر في كتابھ الف روق أن        
لنا ـ واهللا أعلم ـ أن ھذا من تأثرھم بالمصطلحات، ولیست ، ولكن یبدو ٥٣ص ). واألمارة ما یؤدي النظر فیھ إلى غلبة الظن

  .المسألة من الداللة اللغویة الّصرفة
  :ـ الحظ في بیان محترزات التعریف١

، ٣٨ ، والب اجي ف ي الح دود ف ي األص ول ص      ١/٦، واآلمدي في المصدر ال سابق  ٤١ و  ١/٤٠العضد في المصدر السابق     
 .  وغیرھم٥١ و ١/٥٠ابن أمیر الحاج في التقریر والتحبیر ، و١/٣٥واألصفھاني في بیان المختصر 

 وم ا  ١/٩٧ وما بعدھا، والزركشي في البحر المح یط  ١/١٦٢القرافي في نفائس األصول : ـ ال حظ في بیان معاني النظر      ٢
  .١/٣٩، واألصفھاني في بیان المختصر ١/٥٧بعدھا، وابن النجار في المصدر السابق 

 السابق المصدر : ـ ابن النجار٣
  ٣٣شرح العقائد النسفیة ص : ـ التفتازاني٤
 ٣٧مطالع األنظار شرح طوالع األنوار ص : ـ األصفھاني٥
  ٣٣المصدر السابق ص : ـ التفتازاني٦
  ١٠٦تحریر القواعد المنطقیة ص : ـ قطب الدین الرازي٧
 المصدر السابق : ـ قطب الدین الرازي٨
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 ٧٤

   .)١(عند المناطقة هو القضيتان المذكورتانفالدليل على الحدوث 
أما عند األصوليين فإن الدليل على الحدوث هو العالم نفسه بعد النظر في أحوالـه         

  .وصفاته
  ومما يوضح الفرق أيضاً أن الدليل على إثبات الصانع عند األصوليين هو العـالم،    

طلوب الخبري بل إذ يمكن التوصل بصحيح النظر فيه بحسب أحواله إلى هذا الم         ( 
  .الذي هو إثبات الصانع) )٢(إلى العلم بهذا المطلوب 

  :ولكنه عند المناطقة هو القضيتان التاليتان 
  وكل حادث البد له من صانع    العالم حادث

  .)٣(العالم البد له من صانع : وبتسليم هاتين القضيتين ينتج أن 
ن موضوع األصول، لعالقته    وإنما أشرنا إلى معنى الدليل المنطقي، وإن لم يكن م         

  .الوثيقة بهذا الموضوع، والعتماد األصوليين عليه في تقرير أحكامهم
                                                

دمة صغرى والقضیة التي تلیھا مقدم ة كب رى وی سمى المك رر ف ي المق دمتین ح دًا        ـ تسمى القضیة األولى عند المناطقة مق   ٩
  :أوسط وھم یسقطونھ الستخراج النتیجة نحو 

  حد أوسط
  الحدید معدن     وكل معدن عنصر بسیط   الحدید عنصر بسیط 

  مقدمة صغرى         مقدمة كبرى               النتیجة 
والقی اس عن د المناطق ة أن واع كثی رة أش ھرھا القی اس االقتران ي         . قی اس الحمل ي االقتران ي   وما ذكرناه نم وذج ألح د أش كال ال      

والقیاس الحمل ي ل ھ أش كال أربع ة ولك ل ش كل       . والقیاس االستثنائي والقیاس االقتراني منھ ما ھو حملي ومنھ ما ھو شرطي    
شكل األول وھو ما كان ح ده األوس ط محم وًال    وما ذكرناه من القیاس الحملي االقتراني ھو من ال  . شروط خاصة في اإلنتاج   

وقد ھاجم عدد من العلم اء والفالس فة   ). الحظ كتب المنطق الكثیرة للتعرف على ذلك ( في الصغرى موضوعًا في الكبرى   
اس فیھ منذ القدیم وكانت أھم انتقاداتھم منصبة على عقم القیاس وعدم إنتاجھ وعلى أّن القی) القیاس ( االستدالالت المنطقیة 

  :أي ال ینتج جدیدًا، باعتبار أّن نتیجتھ متضمنة في القضیة الكلیة الحظ في ذلك. مصادرة على المطلوب
  . ـ الدكتور علي سامي النشار٤٢٤ – ٤٢٢ـ المنطق الصوري ص ١
  . ـ جالل الدین السیوطي٢٥٢ – ٢٢١ـ صون المنطق والكالم ـ ص ٢

  ).نصیحة أھل اإلیمان في الرد على منطق الیونان( ابن تیمیة  وما بعدھا من تلخیص السیوطي لكتاب ٣٠٩وص 
المنطق الوضعي لل دكتور  : باإلضافة إلى ما تقدم. والحظ أیضًا في انتقاد المنطق وقوانین الفكر األساسیة عند القدماء   = = 

 ١٨٧ل الب شري ص  مھزلة العق  : زكي نجیب محمود الذي یعتبر من أكثر المتحمسین ضد المنطق األرسطي ـ راجع كذلك  
  .وما یعدھا، للدكتور علي الوردي

 ، للدكتور عل ي ال وردي أی ضًا وال یخل و ال دكتور ال وردي م ن الغل و وع دم الدق ة، ف ي              ١٢٤ – ٨٤وخوارق الالشعور ص    
راجع بعض األحیان، في تحدیده للمفاھیم المنطقیة والسیما فیما یتعّلق بالتناقض ـ ولیس ھذا موضع تحقیق ھذه المسائل، فلت

. ولكننا نشیر إلى أن ما یذكرونھ بشأن عقم القیاس وتضمن النتیجة ف ي المقدم ة الكب رى ال یخل و م ن وجاھ ة       . في مصادرھا 
ولكن مع ذلك فإن دعوى أن االستنباط تحصیل حاصل دوما غیر صحیحة، فقد یعرف شخص مقدمتي قیاس كًال عل ى ح دة       

خص تعریف المثلث والمرع والزاویة القائمة ولكنھ ال ینتبھ إلى أن المرّبع ولكنھ ال یقرنھما لیستخرج النتیجة، وقد یعرف ش
المنشأ على وتر المثلث القائم الزاویة ال بّد أن یساوي مجموع المربعین المنشأین على الضلعین اآلخرین مھما كانت أطول 

  ). للدكتور توفیق الطویل وعبده فراج ٢/١٠٢مسائل فلسفیة : الحظ ( ھذه األضالع 
 ١/٤٣حاشیتھ على شرح مختصر المنتھى : ـ التفتازاني١
ـ لقد أشرنا لھذه األمثلة متابعة لھ في كتب المناطقة والمتكلمین من االستدالل على الصناع بالحدوث وھو المعتمد والمعول ٢

  .وقد نازع كثیر من الفالسفة في ھذا الدلیل. علیھ
 ـ للدكتور محمود ١٥ – ١٢بعدھا ـ البن رشد ومقدمة مناھج األدلة ـ ص  وما ١٣٥مناھج األدلة في عقائد الملة ص : الحظ
  ..وقد أخذ اإلمام الشیخ محمد عبده في رسالة التوحید بدلیل اإلمكان وأعرض عن دلیل الحدوث. قاسم

 . ولیس ھذا موضع تحقیق ھذه المسألة.  من رسالتھ٣٦ – ٣١الحظ من ص 
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 ٧٥

  كيفية استنباط األحكام الشرعية
أما كيفية استنباط األحكام الشرعية الفرعية، فإن الفقيه المجتهد يأخذ القاعدة الكلية            

ـ           اس الحملـي أو    التي توصل إليها علماء األصول، فيجعلها مقدمة كبرى في القي
مالزمة في القياس االستثنائي، بعد أن يقدم لها بمقدمة صغرى، موضوعها جزئي            
من جزئيات تلك القاعدة، ودليل تفصيلي يعرفه الفقيه بيـسر وسـهولة، كـاألمر              

  ).أقيموا الصالة ( بالصالة في قوله تعالى 
  :فيكون بذلك قياساً منطقياً هذه كيفيته 

وهذا دليل  ) أقيموا الصالة   (  مأمور بها في قوله تعالى       الصالة: المقدمة الصغرى 
  .تفصيلي

  .وكل مأمور به واجب، وهذ قاعدة أصولية أو دليل كلي إجمالي: المقدمة الكبرى
  . وهذه النتيجة حاصلة بإسقاط الحد األوسط المكررالصالة واجبة: النتيجة

كـل  : ( لكلية نحو   ومن هذا نفهم معنى أصول الفقه في االصطالح فهو القواعد ا          
التي يتوصل بها المجتهد إلى التعرف علـى األحكـام الـشرعية            ) أمر للوجوب   

من األدلة التفصيلية التي هي في هذا المثـال قولـه           ) كوجوب الصالة   ( الفرعية  
  ..وهكذا) أقيموا الصالة : ( تعالى 
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 ٧٦

  
  العلوم التي استمد منها علم األصول : المبحث الرابع

  
 المصادر التي استمد منها علم األصول مادته فهي بحسب اسـتقراء المباحـث      أما

  ) .١(علم الكالم واللغة العربية واألحكام الشرعية : األصولية، ثالثة
فإن االستمداد منه كان بسبب توقف األدلة الـشرعية علـى           : ـ فأما علم الكالم   ١

المبلغ عنه فيمـا     ) صلى اهللا عليه وسلم   ( معرفة الباري سبحانه، وصدق رسوله      
وقد استمد األصول من هذا العلـم       . )٢(قال، لتعلم حجيتها وإفادتها لألحكام شرعاً       

مسألة الحاكم، وما يتعلّق بها من مسألة الحسن والقـبح، وهـل همـا عقليـان أم            
شرعيان، وما يتعلّق بحكم األشياء قبل البعثة ومسألة المجتهد يخطـئ ويـصيب،             

وقد ذكر ابن برهان أن استمداده مـن علـم          . )٣( المجتهد   ومسألة خلو الزمان من   
الكالم يعود إلى أن فن األصول يفتقر إلى التمييز بين الحجية والبرهان والـدليل،              

   .)٤( وهذا يقرر في علم الكالم
وعلى هذا فإن   . )٥(وأضاف الزركشي إلى ذلك معرفة العلم والظن والنظر وغيرها        

 ذكرناه من مسائل، وإن كانت بعض هذه األمور         ما ذكراه يمكن أن يضاف إلى ما      
  .مستمدة من المنطق ال من علم الكالم

فألن معرفة داللة األدلة متوقفة عليها، وفهما مستند إلـى          : ـ وأما علوم العربة   ٢
  وعلّل بعض العلماء ذلك بأن كتاب اهللا عربي وسـنذة رسـوله            . وجوهها المتعددة 

يحتاج إلى معرفة قدر صالح من اللغة العربيـة         عربية، ف ) صلى اهللا عليه وسلم     ( 
  )٦(يمكن معها معرفة معاني ما ذكر، وال يشترط أن يتعمق في اللغة فيكون كالخليل

   
                                                

: ، والج  ویني٥، وال  شوكاني، إرش  اد الفح  ول ص ١/٣٢رح مخت  صر المنتھ  ى ش  :  واب  ن الحاج  ب١/٥األحك  ام : ـ   اآلم  دي١
، ١/٥٢الوصول إلى األصول : وابن رھان.  وقد استعمل ھذا اإلمام لفظ الفقھ بدًال من األحكام والمعنى واحد١/٨٤البرھان 

 .٤ المنخول ص، والغزالي في١٤ ص ١المختصر في أصول الفقھ في : ، وابن مفلح١/٦٧البحر المحیط : والزركشي
 ٥المصدر السابق ص :  ، والشوكاني ١/٥المصدر السابق : ـ اآلمدي٢
 .وقد عّبر عن علم الكالم بأصول الدین. ، وابن ملفح في المصدر السابق١/٢٤: ـ تیسیر التحریر ٣
  ١/٥٦ـ الوصول إلى األوصل ٤
 ١/٦٩ـ البحر المحیط ٥
  .ن تمیم الفراھیدي األزدي البصريأبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو ب: ـ ھو٦

روى عن أبي أیوب السختیاني وغیره، وتتلمذ علیھ ع دد م ن العلم اء المع روفین     . من أشھر علماء اللغة والنحو والعروض  
كان صاحب . وكانت بینھ وبین بعض مشاھیر علماء عصره، كأبي عمرو بن العالء، مناظرات. كسیبویھ والنضر بن شمیل
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 ٧٧

 ولهذا بحثوا في معنى األمر والنهي وصيغ العموم     .)٣( )٢(والمبرد   )١(واألصمعي  
سـتثناء  والخصوص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والحقيقـة والمجـاز واال         

واالشتراك والمنطوق والمفهوم واالقتضاء واإلشارة والتنبيه واإليمـاء ومعـاني          
ولكن بطريقة أكثر عمقاًن وأوفى تحقيقاً مما بحثـه علمـاء      . )٤( الحروف وغيرها 

يلتفت إليهـا علمـاء     العربية، والتفتوا إلى دقائق الدالالت اللفظية، وإلى معان لم          
 أن يفيد األمر وجوباً أو ندباً أو إباحـة، وال أن يفيـد              العربية الذين ما كان يعنيهم    

  .النهي تحريماً أو كراهة
فألن المقصود من هذا العلم هو القصد إلى إثباتهـا أو   : ـ وأما األحكام الشرعية   ٣

ولهذا كان البد من العلم بحقائقها ، ليتصور هذا القصد، وليتمكن من            . نفيها باألدلة 
   .)٥(ثلة والشواهد عليها إيضاح المسائل بضرب األم

هذا وقد استمد األصوليون بعض مباحثهم من مصادر أخـرى كـالقرآن الكـريم              
والحديث الشريف وما اتصل بهما من علوم أفادت في التعـرف علـى األخبـار               
وطرقها وترجيحاتها، وكالمنطق الذي استمد منه بعض المقـدمات والكـالم فـي           

  .الدالالت

                                                                                                                                       
ع رف  . أول من استخرج الع روض وح صذن ب ھ أش عار الع رب، كم ا ك ان أول مفك ر لوض ع معج م لغ وي           ذھن متمّیز، فھو  

  . ھـ١٧٠توفي في البصرة سنة . برجاحة العقل والصالح والحلم والوقار، كما كان فقیرًا صابرًا
  .العروض الشواھد، النقط والشكل، اإلیقاع، الجمل، كتاب العین، النغم، العوامل: من مؤلفاتھ = = 

، ش  ذرات ٢/١٥ وم  ا بع دھا، وفی  ات األعی  ان  ٦٣، الفھرس  ت ص ٤٧طبق  ات النح ویین واللغ  ویین ص  : راج ع ف  ي ترجمت  ھ 
 .٤/١١٢، معجم المؤلفین ٢/٣١٤، األعالم ١/٢٧٥الذھب 

من كبار أوائل علماء اللغة . أبو سعید عبد الملك بن قریب بن علي بن أصمع الباھلي البصري المعروف باألصمعي: ـ ھو١
وق د أثن ى علی ھ كثی ر م ن علم اء       . سمع ابن عون وغیره، وأكثر عن أبي عمرو بن الع الء . واألدب والنحو  واألخبار والفقھ 

. عصره، وعرف بكثرة الحفظ والروایة، لكنھ كان شدید االحتراز في تفسیر القرآن والسنة، مخافة أن یق ول ف ي ذل ك برای ھ     
  . ھـ وقیل غیر ذلك٢١٦عاد إلى البصرة فتوفي فیھا سنة قدم بغداد زمن الرشید ولقي حظوه عنده، ثم 

  .نوادر األعجاب، األجناس في أصول الفقھ، المذكر والمؤنث، كتاب اللغات، كتاب الخراج: من مؤلفاتھ
، ش ذرات  ٢/٣٤٤، وفی ات األعی ان   ٨٢ وما بعدھا، الفھرس ت ص  ١٦٧طبقات النحویین واللغویین ص : راجع في ترجمتھ 

 .٦/١٨٧، معجم المؤلفین ٤/١٦٢عالم ، األ٢/٣٦الذھب 
أبو العباس محمد بن یزید بن عبد األكبر األزدي البصري المعروف بالمّبرد من كبار األدباء والنحویین واللغویین     : ـ ھو ٢

ث م انتق ل إل ى بغ داد     . ولد في البصرة وتّلقى علومھ على أبي عثمان المازني وأبي حاتم السج ستاني وغیرھم ا    . واألخباریین
  .وتّلقى العلم عنھ كثیرون

وكانت وفات ھ ببغ داد س نة    . وكان فصیحًا مّفوھًا وثقة فیما یرویھ. وقد عرف بكثرة األمالي وحسن النوادر والظرافة واللباقة 
  . ھـ٢٨٥

  .المقتضب في النحو، الكامل في األدب، إعراب القرآن، نسب عدنان وقحطان وغیرھا: من مؤلفاتھ
، معج  م األدب  اب ٣/٤٤١ وم  ا بع  دھا، وفی  ات األعی  ان  ٨٧، الفھرس  ت ص ١٠١لنح  ویین ص طبق  ات ا: راج  ع ف  ي ترجمت  ھ 

  .١٢/١١٤، معجم المؤلفین ٧/١٤٤، األعالم ٢/١٩٠، شذرات الذھب ١٩/١١١
 المصدر السابق: ـ ابن برھان٣
 .المصدر السابق: ـ اآلمدي٤
  .في المصادر السابقة: ـ اآلمدي والشوكاني وابن برھان٥
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  والغاية منهفائدته  : المبحث الخامس

  
يرى كثير من أهل الفن أن الفائدة هي الغاية الموصلة لألمور المهمة، فعلى هذا ال     

ومع ذلك فإن كثيـرين مـنهم أيـضاً         . فرق بين الغاية والفائدة، إذ مؤداهما واحد      
  :ينظرون إلى المصالح المترتبة على الشيء باعتبارين

شيء، وهو المسمى عنـدهم بالعلـة       من حيث ابتداء التفكير في ال     : االعتبار األول 
  .الغائية التي هي الباعث على الفعل وطلبه

من حيث النهاية، وهي آخر العمل، أو ثمرة الفعل ونتيجته، وهي           : االعتبار الثاني 
   .)١(المسماة عندهم بالفائدة 

في كتابه أبجد   )  هـ   ١٣٠٧:ت( وقد أخذ بذلك التفريق صديق بن حسن القنوجي         
الغرض منه تحصيل ملكة اسـتنباط األحكـام        (  عن هذا العلم بأن      العلوم، إذ قال  

. الشرعية الفرعية من أدلتها األربعة أعني الكتاب والـسنة واإلجمـاع والقيـاس            
  ).)٢(وفائدته استنباط تلك األحكام على وجه الصحة 

وقد آثرنا في كالمنا عدم التفريق بينهما، من حيث إن علم األصـول الـذي هـو               
ي يتبعه الفقيه عند محاولته التوصل إلى معرفة األحكام الشرعية لم يكن            المنهج الذ 

مقصوداً لذاته، بل لتحصيل األحكام الشرعية، فالباعث على وضعه معرفة األحكام           
الشرعية، والثمرة المترتبة عليه هي األحكام الشرعية، فالفرق بينهما زمني هـو            

أصـول الفقـه،     عد أن عرفنـا معنـى     وبناء على هذا التصور وب    . التقدم والتأخر 
والموضوع الذي يبحثه اتضح لنا أن الغاية من هذا العلم، هـي وضـع األسـس                
والقواعد التي يستعين بها الفقيه على استنباط األحكام الشرعية من األدلة، أو بتعير     
آخر إن فائدته تتضح بأنه يرسم للفقيه الخطة التي يمكن اتباعهـا عنـد محاولتـه         

  .لى معرفة األحكام الشرعية واالستدالل عليهاالتوصل إ

                                                
   ).١٦٦التعریفات للجرجاني ص (  والغایة من اصطالحھم ما ألجلھ وجود الشيء ١/٦٦یط ـ البحر المح١
  ٧١ و ٢/٧٠ـ أبجد العلوم ٢
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وحيث كانت هذه فائدته، فقد أثير اعتراض حول ضرورته وحاجة الدارسين إليه،            
               األحكام الشرعية في كل باب قد عرفت وتـم باعتبار أن الفقه اكتمل ونضج، وأن

  .تدوينها
ثر من توجهه   وهذا االعتراض يتضح توجهه على القائلين بانسداد باب االجتهاد أك         

وقد ناقش اإلمام ابن قيم الجوزية، وهو من علماء الحنابلـة، حجـج             . إلى غيرهم 
القائلين بانسداد باب االجتهاد مناقشة مريرة، وخصص ما يقرب من نصف الجزء            

لهـذا الغـرض، ولتزييـف آراء المقلّـدين         ) إعالم الموقعين   ( الثاني من كتابه    
ضري ـ رحمه اهللا ـ يـرى أن ال وجـه     غير أن الشيخ محمد الخ .ومناصريهم

ألن إعطاء الحق لكل فرد     " لتخطئة أولئك العلماء الذين قالوا بانسداد باب االجتهاد         
. أن يجتهد، ويدون لنفسه رأياً يدعو إلى العمل به، مـدعاة إلـى زيـادة التفـرق             

  ". )١(والتفرق عالمة الخذالن 
ري هـي لطـالب األحكـام       وعلى ذلك فإن فائدة علم األصول عند الشيخ الخض        

الشرعية، ممن لم يصلوا إلى درجة المجتهدين، ولكنهم لم ينحطّـوا إلـى درجـة             
فمثل هؤالء يحبون التعرف على كيفية توصل العلمـاء المجتهـدين لمـا             . العامة

حتى إذا عرضت عليهم مسألة لم ينص عليها في المذاهب أمكـنهم            . توصوال إليه 
  .عد أئمتهماإلجابة عنها تخريجاً على قوا

ومع ذلك فإن تجدد الحوادث بتجدد الزمان، ووجود أمور مستحدثة لـم ينظرهـا              
المجتهدون السابقون وال أتباعهم، بسبب عدم وجودها في زمانهم، يجعل االجتهـاد    

فيكون أصول الفقه حينئذ ضرورة لمن      . من ضروريات الشريعة باتفاق المسلمين    
  .يتصدى ألمثال هذه األمور

وفـي  . )٢( تم استنباطه من األحكام، فإن علم األصول ال يعدم فائدة أيضاً             أما فيما 
               رأي العالمة الشيخ عيسى منذون رحمه اهللا أنه ليس لالجتهـاد فائـدة فيمـا تـم
استنباطه من قبل المجتهدين إال في ترجيح بعض المـذاهب علـى بعـض، ألن               

                                                
  ٢٠ ، ١٩ـ أصول الفقھ ص ١
عل ى أن فائدت ھ   ) أجود التقری رات  ( ـ اقتصر السید أبو القاسم الخوئي إمام الشیعة اإلمامیة في الوقت الحاضر، في كتابھ       ٢

الشرعیة الكلیة التي تكون قابلة لإللقاء على المكلفین، فیكون تطبیق موضوعاتھا على م صادیقھا الجزئی ة     استنباط األحكام   
الخارجی ة م شتركًا فی ھ ب ین المجتھ د وغی  ره، وھ و ف ي ھ ذا یجع ل فائدت ھ عام  ة ت شمل المجتھ د والمقلّ د، م ادام األم ر یتعّل  ق                

 ١/٣ت راجع أجو التقریرا. بالتطبیق على الماصدقات الخارجیة
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 لإلجماع وهو ممـا ال      استحداث قول مخالف لجميع آراء المجتهدين يعتبر مخالفاً       
والشك أن ترجيح رأي على رأي مما يحتاج فيه إلى معرفـة القواعـد      . )١(يجوز

  .األصولية، فتكون لدراستها فائدة بينّة من هذه الناحية أيضاً
وإذا ما علمنا أن علم أصول الفقه من الممكن أن يخلق ملكة يستطيع بها العالم أن                

 وما تشمله وماال تشمله من الجزئيات، فإننـا         يتفهم النصوص، وأن يدرك مراميها    
وغايات لهذا  سنجد لهذا العلم فائدة أخرى تضاف إلى ما سبق أن علمناه من فوائد              

  .العلم الجليل
   :)٢(والخالصة إن فائدته تتحقّق فيما يأتي

ـ في رأي من لم يقل بغلق باب االجتهاد، فإن فائدته تتضح في أنه خطة يمكن                ١
 إلى األحكام الشرعية من األدلةن وأنه يحقق فوائد أخرى مضافة           إتباعها للتوصل 

  .مما سبقت اإلشارة إليها. إلى ذلك
ـ وفي رأي من يرى غلق باب االجتهاد فإن مجاالت فائدته تتضح فيما يأتي من        ٢

  .األمور التي يتفق أصحاب الرأي األول معهم في تحققها
 نص عن األئمة المجتهـدين، مـن        أـ إنه خطة استنباط لألحكام، فيما لم يرد في        

  .الحوادث التي لم تكن موجودة في زمانهم
ب ـ إن معرفته تمكّن العالم من تخريج المسائل والفـروع، غيـر المنـصوص     

  .عليها، وفق قواعد أئمته، أو أن يجد وجهاً أولى من الوجه الذي خرجت عليه
اها، ممـا هـو مـن    ج ـ إن معرفته تمكّن العالم من ترجيح األقوال واختيار أقو 

  .ضرورات الفقه المقارن
د ـ إن معرفته تفيد الققضاة ودارسي القانون والنصوص التشريعية، في تطبيـق   
النصوص على جزئياتها، وفي تفّهم ما يحتمله النص من دالالت مما يخلق الملكة             

  .القانونية ويوسع المدارك
  المبحث السادس

                                                
  ١١٦ و ١١٥ص ) حیاة الشیخ عیسى مّنون : ( ـ الشیخ یوسف عبد الرازي والشیخ محمد عیسى مّنون في كتابھما ١
  :ـ راجع في بعض ھذه الثمرات وغیرھا٢

  .لألسنوي) التمھید في تخریج الفروع على األصول ( أـ مقدمة 
   مع حاشیة المحقق٥٣ ، ١/٥٢ب ـ الوصول إلى األصول البن برھان 

  ١٣ج ـ علم أصول الفقھ للشیخ عبد الوھاب خالف ص 
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  أصول الفقهبعض األحكام المتعلقة ب :السادس المبحث
  

  :أوالًـ الفرق بين الفقه واألصول
نقل القرافي عن أبي الحسين البصري عدداً من الفروق بين الفقه وأصول الفقـه              

  :ذكرها في كتابه شرح العمد، ومن هذه الفروق
   .)١(ـ أن التقليد ال يجوز في أصول الفقه، بخالف الفقه فإن التقليد فيه جائز١
 كل مجتهد فيه مصيباً، بخالف الفقه فإن كل مجتهـد        ـ إن أصول الفقه ال يكون     ٢

   .)١(فيه مصيب
   .)٢(ـ إن المخطئ في أصول الفقه ملوم، بخالف الفقه فإنه مأجور٣

وقد تعقّب القرافي هذا الفرق، وقال إن من أصول الفقه مسائل ضعيسفة المـدارك     
ا الخالف،  فاإلجماع السكوتي، واإلجماع على الحروب ونحوها، فهذه مما قوي فيه         

              فالمخالف فيها ال ينبغي تأثيمه، ألنه لم يخالف قاطعاً بل المسألة مظنونة، كمـا أن
من نفى الخالء وقال إن العرض يبقى زمانين في أصول الدين ال يؤثم، لظنية هذه               

   .)٣(المسائل أو لكونها ليست من قواعد الدين
  

  :ثانياًـ حكم تعلّمه شرعاً
 ،  )٤(علم أصول الفقه من فروض الكفاية، شأنه شأن الفقه        جمهور العلماء على أن ت    

وغيره، أنه فـرض  )  هـ  ٥١٣: ت   ( )٥(ونقل عن بعضهم، كما حكاه ابن عقيل        

                                                
  ٩٦ و ١/٩٥النفائس ـ ١
 ١/٩٦ـ السابق ٢
  ٩٨ ، ١/٩٦ـ السابق ٣
: ، اب ن حم دان  ١/١/٢٢٩المح صول  : ، والرازي١/١٤المصدر السابق : ، وابن مفلح١/٤٧المصدر السابق  : ـ ابن النجار  ٤

لمذھب الحنبلي یتجھ إلى أنھ فرض كفایة كالفقھ، ولكنھ حمل ھ  ، وقد نّص على أن ا١٤صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ص       
 .على غیر من أراد الفتوى واالجتھاد والقضاء

أبو الوفاء علي بن عقیل بن محمد البغدادي الحنبلي، شیخ الحنابلة في زمنھ، ومن أعالم الفقھاء وكبار المجتھدین،     : ـ ھو ٥
قى العلم على عدد من أعالم عصره، كان من أبرزھم القاضي أبو یعلي، تل. اشتغل أول عھده بمذھب المعتزلة، ثم عدل عنھ

  .والشیخ أبو إسحاق الشیرازي وأبو محمد التمیمي وغیرھم
عرف بقوة الحجة وحضور البدیھة، وق د أفت ى ودّرس ون اظر، وجم ع علم ي األص ول والف روع، وص ّنف كتب ًا كثی رة، وق د               

 ھـ ، وقد ذكر أنھ قد أطلع على كتب لھ فیھا تعظ یم المعتزل ة   ٥١٣ببغداد سنة عانى من الفقر، ونسخ باألجرة وكانت وفاتھ       
  .والترّحم على الحالج

  .الفصول في الفقھ، الواضح في أصول الفقھ، واإلرشاد في أصول الدین والجدل على طریقة الفقھاء وغیرھا: من مؤلفاتھ
، ٢/١٢، الف تح المب ین   ٤/٣١٣، األع الم  ٤/٣٥ذھب  ، ش ذرات ال   ١٦٤ – ١/١٤٢ذی ل طبق ات الحنابل ة    : راجع في ترجمت ھ   

  .٧/١٥١معجم المؤلفین 
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 ، وعلى هذا فإن الخالف بينهم يكون        )١(عين، وقد فسر ذلك ابن مفلح بأنه للمجتهد       
 فإنه ال يمكن للمجتهد ، ألن الكالم عام وال يتعلق بالمجتهد، أما لو تعلق به  )٢(لفظياً  

أن يجتهد من دونه، وال نظن أحداً ال يقول بأنه فرض عين عليه وإلى ذلك يـشير              
    .)٤(، في صفة الفتوى ) )٣( هـ٦٩٥: ت ( كالم ابن حمدان 

  
  :ثالثاًـ في تقديم تعلمه

اختلف العلماء في تقديم تعلّم أي من علمي الفقه وأصوله، فأرتأى ابن برهان البدء              
يم أصول الفقه، ليكون المتعلّم على ثقة مما دخل فيـه، وقـادراً علـى فهـم                 بتقد

أولى عند ابـن  (  وذكر تقي الدين بن تيمية أن تقديم معرفة أصول الفقه           )٥(مراميه
 ، وإلى ذلك ذهب ابن النجار، ونقـل عـن           )٦(لبناء الفروع عليها    ) عقيل وغيره   

ومن هذا  . ن إلى ابن عقيل وغيره     ونسبه ابن حمدا   )٧( التقديم أيضاً    بعضهم وجوب 
ونقل . )٨(المنطلق كره عدد غير قليل من العلماء في أوائل كتبهم الفقهية الفروعية           

أنه قال في كتابـه فـي       )  هـ   ٥٠٧: ت( الزركشي عن أبي بكر القفال الشاشي       
اعلم أن النص على حكم كل حادثة عيناً معدوم، وأن لألحكام أصـوالً             ( األصول  

أن الفروع ال تدرك إال بأصولها، وأن النتائج ال تعرف حقائقها إال بعد             وفروعاً، و 
تحصيل العلم بمقدماتها، فحق أن يبدأ باإلبانة عن األصول، لتكون سبباً إلى معرفة             

   ) .)٩(الفروع

                                                
 ٢/١٤ـ المختصر في أصول الفقھ ٦
 ١/٤٧ـ المصدر السابق وشرح الكوكب المنیر ١
أبو عبد اهللا أحمد بن حمدان بن شبیب النمري الحراني القاضي الملقب بنجم الدین، ولد ون شأ بحّ ران، ورح ل إل ى     : ھو ـ  ٢

 وسمع بكل منھما الحدیث، تلقى العلم على عدد من علماء عصره كعبد القادر الرھاوي والخطیب أبي عبد اهللا حلب ودمشق
  .بن تیمیة وابن غسان والحافظ ابن خلیل وغیرھم

  .ولي نیابة القضاء في القاھرة، وسكنھا، وحّدث فیھا بالكثیر
ومحمد بن أبي القاسم الفاروقي وغیرھم، وقد توفي في القاھرة تّلقى العلم عنھ عدد من مشاھیر العلماء كالمزني والبرزالي، 

  . ھـ بعد أن أسّن وكّف بصره٦٩٥سنة 
الوافي في أصول الفقھ، ومقدمة في أصول الدین، وصفة الفتوى والمفت ي والم ستفتي، وج امع الفن ون وس لوة          : من مصنفاتھ 

  .المحزون وغیرھا
  .١/١١٩، األعالم ٥/٤٢٨ذرات الذھب ، ش٢/٣٣١ذیل طبقات الحنابلة : راجع في ترجمتھ

  ١٤ـ ص ٣
 ١/٤٨ـ الوصول إلى األوصل ٤
  ٥٧١ـ المسودة ص ٥
 ١/٤٧ـ شرح الكوكب المنیر ٦
 ١٤ـ صفة الفتوى ص ٧
  ١/٢٥ـ البحر المحیط ٨
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إلى رأي مخالف، يذهب إلى أن تقديم       )  هـ   ٤٥٨: ت( وذهب القضاي أبو يعلي     
من لم يعتـد  ( من تقديم تعلم األصول، وعلّل ذلك بأن  تعلّم الفروع أي الفقه، أولى      

طرق الفروع والتصرف فيها، ال يمكنه الوقوف على ما ينبغي بهذه األصول مـن      
،  ))١(االستدالل والتصرف في وجوه القياس والمواضع التي يقصد بـالكالم إليهـا      

   وبتعلّمهـا تحـصل الدربـة       )٢(وألن الفروع هي الثمرة المرجوة من األصـول       
   .)٣(والملكة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ١/٧ـ العّدة ١
  ٥٧١ـ المسّودة ص ٢
 ١٥المصدر السابق ص : ـ ابن حمدان٣
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