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 االولىالمحاضرة 

 التعريف بأصول الفقه

التعريف المختار : هو أن أصول الفمه عبارة عن )لانون االجتهاد ولواعد االستنباط 

التي يستعين بها المجتهد ـ أو الماضي ـ على استخراج األحكام الشرعية العملية من 

 أدلتها التفصيلية )الجزئية( . 

 تحليل التعريف 

ما يبنى عليه غيره سواء أكان البناء حسياً كالجدار للسمف أصول : جمع أصل لغةً 

أم كان معنوياً كبناء الحكم على دليله . واصطالحاً هو الدليل أو الماعدة . الفمه لغة : 

فهم غرض المتكلم من كالمه أو الفهم مطلماً . اصطالحاً : األحكام الشرعية العملية 

 . المستنبطة من أدلتها التفصيلية )الجزئية(

ومن لانون االجتهاد ولواعد االستنباط لاعدة )كل أمر للوجوب ما لم تمم لرنية على 

خالف ذلن , وكل نهي للتحريم ما لم تمم لرينة على خالف ذلن( , ويطلك علماء 

األصول عادة على مثل هذه المواعد الكلية مصطلح )أدلة إجمالية( كما يطلمون على 

 دلة تفصيلية( . األدلة الجزئية الخاصة مصطلح )أ

األحكام الشرعية العملية : هي األحكام التي تنظم أعمال وتصرفات اإلنسان وهي 

صفاتها التكليفية من وجوب وندب وحرمة وكراهة وإباحة , وصفاتها الوضعية 

)والصفات الوضعية لتلن التصرفات والولائع( من السببية والشرطية والمانعية 

 والصحة والبطالن والفساد .

دلة الجزئية : الدليل الجزئي )أو التفصيلي( هو الذ  يدل على حكم خا  لوالعة األ

معينة أو تصرف معين , كموله تعالى )وال تمتلوا النفس ...( , فإنه دليل جزئي معين 

من المرآن الكريم يستنبط منه المجتهد )أو الماضي( حكم والعة المتل بغير حك وهو 

ين آمنوا ...( فإنه دليل جزئي معين يستنبط منه المجتهد الحرمة , وكموله )يا أيها الذ

 )أو الماضي( حكم الوفاء بااللتزامات المترتبة على العمد الصحيح وهو الوجوب . 

 طريمة االستعانة بمواعد األصول في االستدالل على حرمة المتل بموله تعالى )وال 

كل نهي للتحريم إذن )وال تمتلوا النفس ...( يمول الماضي )وال تمتلوا( )نهي( , و

 تمتلوا( للتحريم .
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وفي االستدالل على وجوب الوفاء بااللتزام بموله تعالى )أوفوا بالعمود( يمول 

 الماضي أوفوا )أمر( , وكل أمر للوجوب , إذن )أوفوا( للوجوب , وهكذا .

 نشأة وتدوين أصول الفمه 

لم يدون في صدر اإلسالم  نشأ هذا العلم في تفكير المجتهد مع نشأة النصو  ولكن

, ألن األحكام في عهد الرسالة كانت تستمي من الوحي المباشر )المرآن الكريم( 

ومن السنة النبوية , وكان الرسول ) ( هو المرجع لتفسير نصو  المرآن وبيان 

مماصد التشريع اإللهي وفك ما خول به في لوله تعالى )وأنزلنا إلين الذكر ...( . 

ى مهمة المضاء نخبة من فمهاء الصحابة والتابعين الذين كانوا على وبعد ذلن تول

إلمام تام بلغة المرآن , ولهم المعرفة بأسباب النزول وأسرار التشريع ومماصده , 

إضافة إلى صفاء الذهن وسرعة الفهم وسالمة الفطرة وذكاء المريحة وتوفر الملكة 

طويلة , ولذلن كانوا في غنى الفمهية التي اكتسبوها من صحبة الرسول  ) ( ال

عن تدوين هذا الفن , ولكن في الوالع لم يكونوا بمعزل عن تطبيك مبادئه ورعاية 

لواعده في لضائهم وفمههم , وبعد أن أخذ الناس يدخلون في دين هللا أفواجاً تأثرت 

المصطلحات العربية بغيرها فأدى ذلن إلى فتح أبواب الجدل والنماش والخالف 

ماء اللغة إلى وضع لواعد اللغة العربية صوناً لأللسنة من الخطأ في فاضطر عل

التلفظ , وعلماء األصول إلى تعميد لواعد أصول الفمه حفظاً للعمول من الخطأ في 

 االستنباط .

وكان أبو حنيفة وصاحباه )أبو يوسف ودمحم( )رحمهم هللا( في ممدمة السالكين في 

ي )رحمه هللا( يعتبر المؤسس الحميمي لعلم أصول هذا المسار , ولكن اإلمام الشافع

الفمه , فهو أول من دون لواعده في )الرسالة( التي رواها عنه صاحبه الربيع 

 المراد  . 

 أهمية علم أصول الفمه وصلته بالمانون 

 ألصول الفمه أهمية كبيرة في المجالين الفمهي والمانوني : 

 أ ـ أهميته بالنسبة للفمه اإلسالمي 

 كون من أوجه متعددة منها :  ت

ـ من بلغ مرتبة االجتهاد وتوافرت له أسبابه يستعين بمواعد أصول الفمه ولوانينه 1

 في استنباط األحكام الشرعية العملية للمضايا والمسائل اتي تنعى ببيان أحكامها . 
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ـ من بلغ مرتبة أهل الترجيح يستعين بمواعد أصول الفمه في ترجيح رأ  فميه 2

 ى رأ  فميه آخر لألخذ بما هو أفمه . عل

ـ من يتصدى لدراسة الممارنة بين المذاهب اإلسالمية يتمكن عن طريك أصول 3

الفمه من معرفة مناهج أئمة الفمه في االستنباط والمواعد التي كانوا يتميدون بها في 

ية إجتهاداتهم , ومساعدة ذلن على تحديد أوجه الوفاق والخالف في المسائل المعن

بالممارنة , ثم ترجيح ما هو ألوى دليالً وأدق نظراً وألرب تحميماً للمصالح التي 

 لصد الشارع تحميمها . 

ـ عن طريك لواعد أصول الفمه يمكن تمريب شمة الخالف بين المذاهب اإلسالمية 4

ووضع حد للتعصب المذهبي أو الطائفي الناشئ من التأثر بعوامل كثيرة أهمها 

 أصول هذه المذاهب . الجهل بأسس و

ـ تنفتح ذهنية الملم  بمواعد أصول الفمه انفتاحاً يؤهله إلجراء الممارنات 5

والموازنات بين آراء فمهاء المسلمين من جهة وآراء فمهاء المانون من جهة أخرى 

للوصول إلى ما هو أكثر مالئمة لألخذ به في التشريعات الوضعية إذا لم يتعارض 

 ة الثابتة في الشريعة اإلسالمية.مع المواعد الشرعي

ـ على أصول الفمه يبحث عن أدلة الفمه والمصادر التي تستمى منها أحكامه 6

ومراتب هذه المصادر واألدلة في االستدالل والموة والحجية وأوجه دالالتها عل 

األحكام وطرق استنباط هذه األحكام من أدلتها وكيفية تمديم دليل على آخر عند 

 التعارض .

 ب ـ أهمية أصول الفمه بالنسبة للمانونيين وصلته بالمانون .

 تكون من أوجه كثيرة منها : 

ـ النصو  المانونية كالنصو  الشرعية منها عامة ومنها خاصة , منها مطلمة 1

ومنها مميدة , منها غامضة ومنها واضحة , فالعام يخص  بالخا  عند التعارض 

ارب , والغامض يزال غموضه بالواضح إذا كان , والمطلك يميد بالمميد عند التض

تشريعهما يرمي إلى تحميك غاية  واحدة , وكل ذلن ال يتم إال باالستعانة بمواعد 

 أصول الفمه . 
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ـ النصو   لد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من لبل الماضي أو شراح 2

اللجوء أوالً إلى المانون يحتاج إلى اتباع تهج أصول الفمه الذ  يمضي بأنه يجب 

الجمع بين النصين إن أمكن ألن أعمال النصين أولى من إهمال أحدهما , فإذا لم 

يتيسر ذلن يجب التفتيش عن المرجحات لتمديم الراجح على المرجوح في العمل , 

وإن لم يمكن ذلن بأن كان النصان متساويين في الموة اإللزامية ولم يكن هنان 

عن تاريخ تشريعهما لتحديد المتأخر واعتباره ناسخاً  مرجح ألحدهما فيجب البحث

 لألول وملغياً له .

ـ عند إعداد مشروع لمانون يجب أن تتميز صياغته بالدلة الفنية , بعيدة عن الحشو 3

والتعميد , متضمنة لصيغ العموم كلما كانت شمولية األحكام , ممصودة خالية من 

ة في الن  على الميود المعتبرة في الميود غير المعتبرة في األحكام , واضح

األحكام التي تحتم على الماضي أن يطبك حكماً مخالفاً للحكم الوارد في الن  كلما 

تخلف الميد المعتبر فيه . وكل ذلن يتطلب أن يكون أعضاء لجنة أعداد مشروع 

 المانون ملمين بمواعد أصول الفمه . 

ا صريحة ومنها ضمنية , والحكم ـ دالالت النصو  على األحكام مختلفة , منه4

المأخوذ من النصو  لد يكون منطولاً ولد يكون مفهوماً , والمنطوق لد يكون 

صريحاً وغير صريح والمفهوم لد يكون موافماً للمنطوق ولد يكون مخالفاً له , 

والتمييز بين هذه الشمولات لدالالت النصو  ومضامينها يتطلب اإللمام بمواعد 

 أصول الفمه . 

ـ معرفة طبيعة عناصر التصرفات المانونية وتمييزها من أحكامها , وتحديد ما 5

يعتبر ركناً وما يعتبر شرطاً من تلن العناصر للولوف على اآلثار التي تترتب على 

تحمك هذا العنصر وتخلف ذان له أهمية كبير بالنسبة للماضي ولكل باحث لانوني , 

 ريك لواعد أصول الفمه . وكل ذلن ال يمكن استيعابه إال عن ط

ـ من الصعب على شراح المانون الوصول إلى عمك النصو  للحصول على 6

لصد المشرع لبيان هذا المصد وإيصاله إلى ذهنية الطالب المانوني أو تمديم 

تسهيالت إيضاحية للمضاء بصدد تطبيك المانون , ما لم يكن هؤالء الشراح مسلحين 

لن من الصعب على طلبة الدراسات العليا التخل  بسالح لواعد أصول الفمه وكذ

من ظاهرة السطحية المتفشية في معالجة األمور المتعلمة بموضوع البحث ما لم 

يستعينوا بمواعد ولوانين أصول الفمه , وألهمية مادة أصول الفمه لامت بعض الدول 
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في جامعة غير اإلسالمية بترجمتها وتدريسها في كليات المانون وهي حالياً تدرس 

هارفرد في أمريكا ولد تمت لبل زمن ترجمة رسالة اإلمام الشافعي في أصول الفمه 

 إلى اللغة االنكليزية لتدريسها في كليات المانون .  

 المسم األول       أدلة األحكام الشرعية 

 الفصل األول     المرآن والسنة  النبوية

 المبحث األول       المرآن الكريم

وصف الشافعي)رحمه هللا( المرآن فمال : )فكل ما زله هللا في كتابه جل ثناؤه رحمةً 

وحجةً , علمه وجهله من جهله , ال يعلم من جهله وال يجهل من علمه( , ولال 

الشاطبي في وصفه )إنه كلية الشريعة , وعمدة الملة وينبوع الرسالة , ونور 

 سواه , وال نجاة بغيره وال تمسن بشيء األبصار والبصائر , وإن ال طريك إلى هللا

يخالفه( , وعرفه علماء األصول بأنه )الكالم المعجز المنزل على النبي دمحم ) ( 

المكتوب في المصاحف المنمول بالتواتر المتعبد بتالوته( وأصفه ـ إن صح وصفي ـ 

األنبياء  بأنه أخر دستور إلهي جاء معدالً للدساتير اإللهية السابمة التي نزلت على

والرسل , تضمن أمهات أحكامها مضيفاً إليها أحكاماً جديدة إلتضاها نضج العمل 

البشر  ليستمر عليها اإلنسان ويأخذ بهداها في تطوير حياته وضمان سعادته 

 الدنيوية واآلخروية .

 وظيفة الدستور 

شيء الدستور ال يتطرق للجزئيات وال يتضمن األحكام التفصيلية وال يتناول كل 

باالسم وإنما يمتصر على أمهات األحكام وتأسيس األسس العامة وتمغيد المواعد 

الكلية , وصنع إطار غام يتحرن عمل المشرع في حدوده بحيث ال يجوز تشريع 

لانون يتعارض مع لاعدة من لواعده وال اصدار تعليمات خارجة عن إطاره , كذلن 

مواعد الكلية وصنع إطاراً أخاللياً و؟؟؟ المرآن الكريم التصر على األسس العامة وال

لعمل اإلنسان تحرن في ضوء متطلبات الحياة في الدنيا الواسعة شريطة أن يكون 

 هذا التحرن ضمن حدود هذا اإلطار األخاللي : فمال )وتلن حدود هللا ...( .

 نهج المرآن في بيان األحكام 

ل األمم الماضية ثالثة أنواع من تضمن المرآن إضافة إلى اآليات الكونية وآيات أحوا

 األحكام :
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األحكام االعتمادية وهي وحوب اإليمان باهلل وبما يتفرع عنه من اإليمان باهلل 

واألحكام األخرى من المغيبات , وذلن ألن العميدة هي المنطلك األول للنهوض إلى 

م له ال أمانه له الحياة في شتى المجاالت , فمن ال إيمان له ال التزام له ومن ال التزا

 , ومن ال أمانة ال يصلح لعضوية األسرة البشرية . 

األحكام الخلمية وهي وجوب ما ينبغي أن يكون عليه اإلنسان من التخلي بالفضيلة 

والتخلي عن الرذيلة حتى يصبح عنصراً مفيداً لنفسه وغيره بعيداً عن الشرور 

 والسيئات التي ترد  به وبمن معه في الهاوية . 

ألحكام العملية وهي الصفات الشرعية لتصرفات اإلنسان المولية منها والفعلية , ا

ككونها واجبة أو مستحبة , او محرمة أو مكروهة أو مباحة , وككونها سبباً لصحة 

تصرف أو شرطاً له أو مانعاً منه , أو كون التصرف صحيحاً أو باطالً . كل  ذلن 

اإلنسان بصورة منتجة آلثارها ومحممة  لغرض تنظيم العاللات بين أفراد بني 

 ألغراض إنشائها .

 


