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املوضوع
افتتاحية الطبعة السابعة، لفضيلة األستاذ حممد أبو زهرة

، للمؤلف 1947فاحتة طبعة سنة
، للمؤلف 1942فاحتة طبعة سنة
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افتتاحية الطبعة السابعة
للشيخ حممد أبو زهرة

خلـق املـوت واحليـاة ليبلـوكم     تبارك الذي بيده امللك وهو على كـل شـيء قـدير  الـذي     {:احلمد  رب العاملني القائل يف كتابه الكريم 
، والصالة والسـالم علـى سـيدنا حممـد الـذي بعـث بالشـريعة السـمحة رمحـة للعـاملني وعلـى آلـه وصـحبه              1}أيكم أحسن عمال وهو العزيز الغفور

بعـد أن انتقـل رمحـه ا    ، نقدم أول طبعة لـه  عبد الوهاب خالفللمرحوم األستاذ اجلليل الشيخ "علم أصول الفقه"أما بعد ، فهذا كتاب ..أمجعني

صدقة جارية ، وعلم ينتفع به :إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث {:قال إىل الرفيق األعلى ، ولقد ورد يف األثر النبوي الصحيح أن النيب 
ولقـد  ..عمل مستمر له ثوابـه إىل يـوم القيامـة   وإن كتاب أصول الفقه الذي نقدمه لتالميذه هو بال ريب علم ينتفع به ، فهو ..}، وولد صاحل يدعو له

كنت قد اعتزمت أن أكتب كتابا يف األصول لطلبة الكلية ألتزم فيه املنهاج الذي رمستـه لنفسـي ، ولكـن مـا إن أخـذت األهبـة وبـدأت        
لفكرة فـذاكرت فيهـا   أكتب حتى ساورتين فكرة ، وهي أن أترك القلم لنعيد طبع كتاب املرحوم أستاذنا خالف ، وأحلت على هذه ا

.،  فاتفق ثالثتنا على أن نعيد الطبع إحياء لذكرى الراحل الكريم األستاذ عبد الفتاح القاضي ، واألستاذ على اخلفيفالصديقني الكرميني 

1
)2، 1:امللك (
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بعـة صـورة صـادقة    وها هي ذي طبعة الذكرى نقدمها لتالميذ الفقيد الكريم ، وحملـيب علمـه، ولقـد رأينـا حنـن الثالثـة أيضـا أن تكـون هـذه الط         

لتفكري كاتب الكتاب فتكون الذكرى كاملة، ولذلك مل نتزيد على الكتـاب بزيـادة، ومل نـنقص منـه عبـارة، ومل نعـدل فيـه رأيـا ليقـرأ          
خ القارئ يف هذه الطبعة ما كتبه األستاذ كما قرأه يف الطبعات السابقة فال تتغري إال فيما عساه يكون من تصحيف جرى يف الطبع  يف النس

وإننا حنن الذين زاملنا األستاذ وعاشرناه أكثر من عشرين سنة حنس أن فراغاً هائال قد تركه ، وهكذا كل رجاالت العلـم  ..السابقة
رمحه ا وأثابه وجزاه عن العلم واألخـالق  ..الذين هلم كيان فكري مستقل قد اختصوا به ، ومنهاج علمي مل يكونوا فيه مقلدين قد التزموه

.خريًا
حممد أبو زهرة 

م1959سبتمرب سنة 13...ـه1376صفر  سنة8
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م للمؤلف1947فاحتة طبعة سنة 

فـإن علـم   ..مـا بعـد  أ..احلمد  رب العاملني، والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني وعلى رسل ا أمجعني ومن اعتصـموا حببلـهم املـتني   
طبيـق الـذين حيقـق    أصول الفقه  ال يستغين عنه جمتهد يف تبيينه النصوص وتفنينه فيما ال نص فيه ، وال قاض يف فهمه مواد القانون حق فهمهـا، وتطبيقهـا الت  

وأمحد ا الذي أمـدني مبعونتـه وهدايتـه ،    ..العدل وما قصده الشارع هبا ، وال فقيه يف حبثه ودرسه وحتليله ومقارنته ومقابلته بني املذاهب واآلراء

وص فأخرجت كتابا يف هذا العلم ذلل صعبه وقرب متناوله، ووفقين إىل أن أصوغ مسائله يف قواعد كلية ، وأن أورد أمثلتها التطبيقية من النصـ 
وقد لقي كتابي واحلمد  من حسـن  ..أصول القواننيالشعرية ومن مواد القوانني الوضعية، وأن أقارن بني كثري من حبوثه وما يقابلها من حبوث علم 

، وأن جيعله خالصا القبول والتقدير مما شجعين على أن أعيد طبعه بعد أن أضفت إليه حبوثا جديدة ، وزدته هتذيبا وتنقيحا وإيضاحا، وأسأل ا أن ينفع به

.لوجهه
ـه1366رجب سنة :القاهرة يف 

م1947يوليو سنة 
م 1942سنة فاحتة طبعة 
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الذي هدانا هلذا ، وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا ا  بشـريعة حمكمـة    ..احلمد الذين بعثـه ا حممد بن عبدا والصالة والسالم على رسول ا

ن خلفـوه يف حراسـة   حنيفية مسحة، أساسها اليسر بالناس ورفع احلرج عنهم، وغايتـها حتقيـق مصـاحلهم والعـدل بينـهم، وعلـى آلـه وصـحبه الـذي         
فإن اتهدين من أئمة املسلمني بذلوا أقصى جهودهم العقليـة يف اسـتمداد   ..أما بعد..شريعته ، وهداية أمته، وكانوا متاما لنوره، ودعاة إىل هداه

حل املسلمني على األحكام الشرعية من مصادرها، واستخرجوا من النصوص الشرعية وروحها ومعقوهلا كنوزاً تشريعية مثينة، كفلت مصا

اختالف أجناسهم وأقطارهم ونظمهم ومعامالهتم، ومل تضق حباجة من حاجاهتم، بـل كـان فيهـا تشـريع ألقضـيه مل حتـدث، ووقـائع فرضـية،         
، بـل  ومل يكتفوا مبا استمدوه من أحكـام، ومـا سـنوه مـن قـوانني     ..وهذه موسوعات الفقه آيات تنطق مبا بذلوه من جهد وما كان حليفهم من توفيق

عنوا بوضع قواعد لالستمداد ، وقوانني لالستنباط، وكونوا مـن جمموعـة هـذه القواعـد علـم أصـول الفقـه، وكـأهنم رمحهـم ا بصـنيعهم هـذا            

أشــاروا إىل خلفهــم إىل أن ال يركنــوا إىل اجتــهادهم، وأن جيتهــدوا كمــا اجتهــدوا، ويبنــوا كمــا بنــوا ، فــإن األقضــية حتــدث واملصــاحل تــتغري،   

..ر الشريعة معني ال ينضب، ومنهل عذب لك وارد، وفضل ا يؤتيه من يشاءومصاد
قصدت به إحياء هذا العلم، وإلقاء الضوء على حبوثـه، وراعيـت يف عبارتـه اإلجيـاز واإليضـاح، ويف حبوثـه       وهذا كتابي يف علم أصول الفقه

شرعية من مصادرها وفهم األحكام القانونيـة مـن موادهـا ، وعنيـت     وموضوعاته االقتصار على ما متس إليه احلاجة يف استمداد األحكام ال
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بـني أصـول   بأن تكون األمثلة التطبيقية للقواعد األصولية من نصوص الشريعة ومن مواد القوانني الوضعية، وأشرت يف كثري من املواضيع إىل املقارنة
:قسامالتقنني الشرعي وأصول التقنني الوضعي ، وقسمته إىل مقدمة وأربعة أ

يف مقارنة عامة بني علم الفقه وعلم أصول الفقه يتبني منها التعريف هبما، وموضوعهما والغاية من دارستهما، ونشأة كـل منـهما وتطـوره    :فاملقدمة
.ليكون الشروع يف علم أصول الفقه على بصرية به

يف األدلـة الـيت تسـتمد منـها األحكـام الشـرعية، ويف هـذا القسـم تتجلـى سـعة املصـادر التشـريعية يف الشـريعة اإلسـالمية               :والقسم األول

.وخصوبتها وصالحيتها للتقنني يف كل عصر ولكل أمةاومرونته
من األحكام، ويتجلى عـدل ا  يف مباحث األحكام الشرعية األربعة، ويف هذا القسم تظهر أنواع ما شرع يف اإلسالم :والقسم الثاني

.ورمحته يف رفع احلرج عن املكلفني وإرادة اليسر هبم
يف القواعد األصولية اللغوية اليت تطبق يف فهم األحكام من نصوصـها، ويف هـذا القسـم تظهـر دقـة اللغـة العربيـة يف داللتـها         :والقسم الثالث

ارهم األحكــام مــن النصــوص، وســبلهم القوميــة يف إزالــة خفائهــا ويف تفســريها   علــى املعــاني ومهــارة علمــاء التشــريع اإلســالمي يف اســتثم  

.وتأويلها
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يف القواعد األصولية التشريعية اليت تطبـق يف فهـم األحكـام مـن نصوصـها ، ويف االسـتنباط فيمـا ال نـص فيـه، وهـذا هـو لـب             :والقسم الرابع

.كام ، وما أنعم ا به على عباده من رعاية مصاحلهمالعلم وروحه، وفيه يتجلى مقصد الشارع العام من تشريع األح
.وأسأل ا أن يتقبل كتابي هذا بقبول حسن ، وأن جيعله خالصا لوجهه

عبدالوهاب خالف

:القاهرة يف 
هـ 1361رمضان سنة 10

م1942سبتمرب سنة 21
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مقدمة

يف موازنة عامة بني علم الفقه وعلم أصول

الفقه من حيث التعريف بكل منهما ، وبيان 
.موضوعه ، وغايته ، ونشأته ، وتطوره

:التعريف 
الت أم من املتفق عليه بني علماء املسلمني على اختالف مذاهبهم أن كل ما يصدر عن اإلنسان من أقوال وأفعال سواء أكان من العبـادات أم املعـام  

نـوع مـن أنـواع العقـود أو التصـرفات لـه يف الشـريعة اإلسـالمية حكـم، وهـذه األحكـام بعضـها بينتـها              اجلرائم أم األحوال الشخصية أم من أي 

نصوص وردت يف القرآن والسنة، وبعضها مل تبينـها نصـوص يف القـرآن أو السـنة، ولكـن أقامـت الشـريعة دالئـل عليهـا ونصـبت أمـارات هلـا حبيـث              

.أن يصل إليها ويتبينهايستطيع اتهد بواسطة تلك الدالئل واألمارات 
ن ومن جمموعة األحكام الشرعية املتعلقة مبا يصدر عن اإلنسان من أقوال وأفعـال، املسـتفادة مـن النصـوص فيمـا وردت فيـه نصـوص، واملسـتنبطة مـ         

.الدالئل الشرعية األخرى فيما مل ترد فيه نصوص تكون الفقه
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هــو جمموعــة األحكــام أوالشــرعية العلميــة املكتســب مــن أدلتــها التفصــيلية،  هــو العـلـم باألحكــام:فعـلـم الفقــه يف االصــطالح الشــرعي 

.الشرعية العملية املستفادة من أدلتها التفصيلية
القـرآن والسـنة واإلمجـاع والقيـاس وأن أسـاس      :وقد ثبت للعلماء باالستقراء أن األدلة اليت تستفاد منها األحكام الشرعية للعملية ترجع إىل أربعة

.دلة واملصدر األول منها هو القرآن، ثم السنة اليت فسرت جممله، وخصصت عامه، وقيدت مطلقه، وكانت تبياناً له ومتامًاهذه األ
وهلــذا حبثــوا يف كــل دليــل مــن هــذه األدلــة ويف الربهــان علــى أنــه حجــة علــى النــاس ومصــدر تشــريعي يلــزمهم اتبــاع أحكامــه، ويف شــروط  

وحبثـوا أيضـاً يف األحكـام الشـرعية     ..الكلية، وفيما يدل على كل نوع منـها مـن األحكـام الشـرعية الكليـة     االستدالل به ويف أنواعه 

وحبثـوا أيضـاً   ..الكلية اليت تستفاد من تلك األدلة وفيما يتوصل به إىل فهمها من النصوص، وإىل استنباطها من غري النصوص مـن قواعـد لغويـة وتشـريعية    
ومـن جمموعـة هـذه القواعـد والبحـوث      ..حكام من أدلتها وهو اتهد، فبينوا االجتهاد وشـروطه والتقليـد وحكمـه   فيمن يتوصل إىل استمداد األ

ات املتعلقة باألدلة الشرعية من حيث داللتها على األحكـام، وباألحكـام مـن حيـث اسـتفادهتا مـن أدلتـها وممـا يتعلـق هبـذين مـن اللواحـق واملتممـ             
.تكونت أصول الفقه
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هــو العـلـم بالقواعــد والبحــوث الــيت يتوصــل هبــا إىل اســتفادة األحكــام الشــرعية العمليــة مــن أدلتــها     :الفقــه يف االصــطالح الشــرعيفعـلـم أصــول 

.هي جمموعة القواعد والبحوث اليت يتوصل هبا إىل استفادة األحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية:أو..التفصيلية
:املوضوع

هو فعل املكلف من حيث ما يثبت له من األحكام الشرعية، فالفقيه يبحث يف بيع املكلف وإجارتـه ورهنـه   :لفقهموضوع البحث يف علم ا
.وتوكيله وصالته وصومه وحجه وقتله وقذفه وسرقته وإقراره ووقفه ملعرفة احلكم الشرعي يف كل فعل من هذه األفعال

عي الكلي من حيث ما يثبت به من األحكام الكلية، فاألصـويل يبحـث يف القيـاس    فهو الدليل الشر:وأما موضوع البحث يف علم أصول الفقه
:وإيضاحاً هلذا أضرب املثل اآلتي..وحجيته، والعام وما يقيده، واألمر وما يدل عليه وهكذا

غة األمر، ومنـها مـا ورد بصـيغة    القرآن هو الدليل الشرعي األول على األحكام، ونصوصه التشريعية مل ترد على حال واحدة، بل منها ما ورد بصي

ع الـدليل  النهي، ومنها ما ورد بصيغة العموم أو بصيغة اإلطالق، فصيغة األمر، وصيغة النهي ، وصيغة العموم، وصـيغة اإلطـالق، أنـواع كليـة مـن أنـوا      
.الشرعي العام، وهو القرآن
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لـذي يـدل عليـه مسـتعيناً يف حبثـه باسـتقراء األسـاليب العربيـة         فاألصويل يبحث يف كل نوع من هذه األنواع ليتوصـل إىل نـوع احلكـم الكلـي ا    

واالستعماالت الشرعية، فإذا وصل ببحثه إىل أن صيغة األمر تدل على اإلجياب وصـيغة النـهي تـدل علـى التحـريم وصـيغة العمـوم تـدل علـى مشـول           
األمر لإلجياب، النهي للتحريم، العـام ينـتظم مجيـع    :د اآلتيةمجيع أفراد العام قطعاً، وصيغة اإلطالق تدل على ثبوت احلكم مطلقاً، وضع القواع

.أفراده قطعاً املطلق يدل على الفرد الشائع بغري قيد
يتوصل هبـا إىل  وهذه القواعد الكلية وغريها مما يتوصل األصويل ببحثه إىل وضعها يأخذها الفقيه قواعد مسلَّمة ويطبقها على جزيئات الدليل الكلي ل

وحيكـم علـى اإليفـاء    ،2يـا أيهـا الـذين آمنـوا أوفـوا بـالعقود      :األمر لإلجياب على قولـه تعـاىل  :فيطبق قاعدة:شرعي العملي التفصيلياحلكم ال

وحيكم بـأن سـخرية قـوم مـن     ،3يا أيها الذين آمنوا ال يسخر قوم من قوم:النهي للتحريم، على قوله تعاىل:ويطبق قاعدة..بالعقود بأنه واجب
وحيكـم بـأن كـل أم4،    حرمـت علـيكم أمهـاتكم   :علـى قولـه تعـاىل   :العام ينـتظم مجيـع أفـراده قطعـاً    :ويطبق قاعدة..قوم حمرمة

2
)1:املائدة (

3
)11:احلجرات(

4
)23:النساء(
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كري وحيكم بأنه جيزئ يف الـتف ،5فتحرير رقبة:املطلق يدل على أي فرد على قوله تعاىل يف كفارة الظهار :ويطبق قاعدة..محرمة
.حترير أية رقبة مسلمة أو غري مسلمة

.ومن هذا يتبني الفرق بني الدليل الكلي والدليل اجلزئي، وبني احلكم الكلي واحلكم اجلزئي
كوتي،         فالدليل الكلي هو النوع العام من األدلة الذي تندرج فيه عدة جزيئات مثل األمـر والنـهي والعـام واملطلـق واإلمجـاع الصـريح واإلمجـاع الـس

والقياس املنصوص على علته والقيـاس املسـتنبطة علتـه، فـاألمر كلـي ينـدرج حتتـه مجيـع الصـيغ الـيت وردت بصـيغة النـهي وهكـذا، فـاألمر دليـل                
.كلي، والنص الذي ورد على صيغة األمر دليل جزئي، والنهي دليل كلي، والنص الذي ورد على صيغة النهي دليل جزئي

عـام مـن األحكـام الـذي تنـدرج فيـه عـدة جزيئـات مثـل اإلجيـاب والتحـريم والصـحة والـبطالن، فاإلجيـاب               فهـو النـوع ال  وأما احلكم الكلـي 

حكم كلي يندرج فيه إجياب الوفاء بالعقود وإجياب الشهود يف الزواج وإجياب أي واجب، والتحريم حكـم كلـي ينـدرج فيـه حتـريم      
.جياب حكم كلي، وإجياب فعل معني حكم جزئيالزنى والسرقة وحتريم أي حمرم، وهكذا الصحة والبطالن، فاإل

5
)3:اادلة (
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ال يبحث يف األدلة اجلزئية، وال فيما تدل عليه األحكام اجلزئية، وإمنا يبحث يف الدليل الكلي وما يدل عليه مـن حكـم كلـي    واألصويل
.ليضع قواعد كلية لداللة األدلة كي يطبقها الفقيه على جزيئات األدلة الستثمار احلكم التفصيلي منها

.ال يبحث يف األدلة الكلية وال فيما تدل عليه من أحكام كلية وإمنا يبحث يف الدليل اجلزئي وما يدل عليه من حكم جزئيوالفقيه
:الغاية املقصودة هبما

هي تطبيق األحكام الشرعية على أفعال الناس وأقواهلم، فالفقه هو املرجع القاضي يف قضائه، واملفيت يف فتواه، الغاية املقصودة من علم الفقه
ومرجع كل مكلف ملعرفة احلكم الشرعي فيما يصدر عنه من أقوال وأفعال، وهذه هي الغاية املقصودة من كل القوانني يف أية أمة، فإهنا ال

.ا وأحكامها على أفعال الناس وأقواهلم وتعريف كل مكلف مبا جيب عليه وما حيرم عليهيقصد منها إال تطبيق مواده
فبقواعـده  :فهي تطبيق قواعده ونظرياته على األدلة التفصيلية للتوصل إىل األحكام الشرعية اليت تدل عليهاوأما الغاية املقصودة من علم أصول الفقه

عليه من األحكام ويعرف ما يزال به مـن خفـاء اخلَفـي منـها، ومـا يـرجح منـها عنـد تعـارض بعضـها           وحبوثه تفهم النصوص الشرعية ويعرف ما تدل

.ببعض
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وبقواعـده وحبوثـه يفهـم    .وبقواعده وحبوثه يستنبط احلكم بالقياس أو االستحسان أو االستصحاب أو غريها يف الواقعة اليت مل يرد نص حبكمها

ويوازن بني مذاهبهم املختلفة يف حكم الواقعة الواحدة، ألن فهـم احلكـم علـى وجهـه واملوازنـة بـني       ما استنبطه األئمة اتهدون حق فهمه، 

حكمني خمتلفني ال يكون إال بالوقوف على دليل احلكم ووجه استمداد احلكم من دليله، وال يكون هذا إال بعلم أصول الفقه فهـو عمـاد   
.الفقه املقارن

:نشأة كل منها وتطوره
، ألن اإلسالم هو جمموعة من العقائد واألخالق واألحكام العملية، وقد كانت هذه األحكام العمليـة  الفقه مع نشأة اإلسالمنشأت أحكام
فتـوى يف واقعـة، أو قضـاء يف    مكونة من األحكام اليت وردت يف القرآن، ومن األحكام اليت صدرت من الرسـول يف عهد الرسول

ومصـدرها القـرآن   مكونة مـن أحكـام ا ورسـوله   نت جمموعة األحكام الفقهية يف طورها األولفكا.خصومة، أو جواباً عن سؤال
.والسنة

، فاجتهـد فيهـا أهـل االجتـهاد منـهم      واجهتهم وقائع وطرأت هلم طوارئ مل تواجه املسلمني ومل تطرأ هلم يف عهـد الرسـول  ويف عهد الصحابة
.ة األوىل عدة أحكام استنبطوها باجتهادهموقضوا وأفتوا وشرعوا وأضافوا إىل اموع
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وأقضـيتهم، ومصـادرها القـرآن    ةوفتاوى الصـحاب مكونة من أحكام ا ورسولهفكانت جمموعة األحكام الفقهية يف طورها الثاني
التشريع فيهما ملا حـدث فعـال   ويف هذين الطورين مل تدون هذه األحكام ومل تشرع أحكام لوقائع فرضية بل كان ..والسنة واجتهاد الصحابة

الفقـه  من الواقع وما وقع من احلوادث، ومل تأخذ هذه األحكام صبغة علمية بل كانت جمرد حلول جزئية لوقائع فعليـة ومل تُسـم هـذه اموعـة علـم     
.ومل يسم رجاهلا من الصحابة الفقهاء

يـب القرنـان اهلجريـان الثـاني والثالـث اتسـعت الدولـة اإلسـالمية ودخـل يف اإلسـالم           وهـو بالتقر ويف عهد التابعني وتابعي التـابعني واألئمـة اتهـدين   

كثريون من غري العرب، وواجهت املسلمني طـوارئ ومشـاكل وحبـوث ونظريـات وحركـة عمرانيـة وعقليـة محلـت اتهـدين علـى السـعة يف            

، فاتسـع ميـدان التشـريع لألحكـام الفقهيـة وشـرعت أحكـام        االجتهاد والتشـريع لكـثري مـن الوقـائع، وفتحـت هلـم أبوابـاً مـن البحـث والنظـر          
.كثرية لوقائع فرضية، وأضيفت إىل اموعتني السابقتني أحكام كثرية

مكونـة مـن أحكـام ا ورسـوله، وفتـاوى الصـحابة وأقضـيتهم، وفتـاوى اتهـدين          فكانت جمموعة األحكـام الفقهيـة يف طورهـا الثالـث    

.ن والسنة واجتهاد الصحابة واألئمة اتهدينواستنباطهم، ومصادرها القرآ
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ويف هذا العهد بدئ بتدوين هذه األحكام مـع البـدء بتـدوين السـنة، واصـطبغت األحكـام بالصـبغة العلميـة ألهنـا ذكـرت معهـا أدلتـها وعللـها              

، فإنـه مجـع   فيها فيما وصل إلينا موطأ مالك بن أنسواألصول العامة اليت تتفرغ عنها، ومسي رجاهلا الفقهاء ومسي العلم علم الفقه، ومن أول ما دون 

فيه بناء على طلب اخلليفة املنصور ما صح عنده من السنة ومن فتاوى للصحابة والتـابعني وتـابعيهم، فكـان كتـاب حـديث وفقـه وهـو أسـاس فقـه          

بـن احلسـن صـاحب    ديني، ودون اإلمـام حممـ  احلجازيني، ثم دون اإلمام أبو يوسف صاحب أبي حنيفة عدة كتب يف الفقه هي أساس فقـه العـراق  

أبي حنيفة كتب ظاهر الرواية الستة الـيت مجعهـا احلـاكم الشـهيد يف كتابـه الكـايف وشـرحه السرخسـي يف كتابـه املبسـوط وهـي            
.وهو عماد فقه املذهب الشافعي)األم(، وأملى اإلمام حممد بن إدريس الشافعي مبصر كتابه يمرجع فقه املذهب احلنف

:فلم ينشأ إال يف القرن الثاني اهلجري، ألنه يف القرن اهلجري األول مل تدع حاجة إليهلم أصول الفقهأما ع
أصـول وقواعـد   فالرسول كان يفيت ويقضي مبا يوحى به إليه ربه من القرآن، وملا يلهم به من السنن، ومبا يؤديه إليه اجتـهاده الفطـري مـن غـري حاجـة إىل      

وأصحابه كانوا يفتون ويقضون بالنصوص اليت يفهموهنا مبلكتهم العربية السليمة من غـري حاجـة إىل قواعـد    ..واالجتهاديتوصل هبا إىل االستنباط

، لغوية يهتدون هبا على فهم النصوص، ويستنبطون فيما ال نـص فيـه مبلكتـهم التشـريعية الـيت ركـزت يف نفوسـهم مـن صـحبتهم الرسـول          
ولكن ملا اتسعت الفتوح اإلسالمية واخـتلط  ..رود األحاديث، وفهمهم مقاصد الشارع ومبادئ التشريعووقوفهم على أسباب نزول اآليات وو
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كَـة اللّسـانية علـى سـالمته                ا، العرب بغريهم وتشـافهوا وتكـاتبوا ودخـل يف العربيـة كـثري مـن املفـردات واألسـاليب غـري العربيـة، ومل تبـق املََل

نصوص دعت احلاجة إىل وضع ضوابط وقواعد لغوية يقتدر هبا على فهـم النصـوص كمـا يفهمهـا     وكثرت االشتباهات واالحتماالت يف فهم ال

وكـذلك ملـا بعـد العهـد بفجـر التشـريع ،       ..العربي الذي وردت النصوص بلغته، كما دعت إىل وضع قواعد حنويـة يقتـدر هبـا علـى صـحة النطـق      
ألهواء على االحتجاج مبا ال حيتج به، وإنكار بعض ما حيـتج بـه، دعـا كـل هـذا      واحتدم اجلدال بني أهل احلديث وأهل الرأي، واجرتأ بعض ذوي ا

إىل وضع ضـوابط وحبـوث يف األدلـة الشـرعية وشـروط االسـتدالل هبـا وكيفيـة االسـتدالل هبـا، ومـن جمموعـة هـذه البحـوث االسـتداللية وتلـك                 

ل مولـود أول نشـأته ثـم تـدرج يف النمـو حتـى بلغـت أسـفاره         ا كمـا يوجـد كـ   ولكنـه بـدأ صـغري   ..الضوابط اللغوية َتكون علم أصول الفقـه 
ا يف خالل أحكام الفقه ألن كل جمتهد من األئمة األربعة وغريهم كان يشري إىل دليل حكمه ووجـه اسـتدالله   ا مفرًقبدأ منثور..املئتني

وأول مـن  ..تنطـوي علـى ضـوابط أصـولية    به، وكل خمالف كان حيتج على خمالفة بوجوه من احلجج، وكل هـذه االسـتدالالت واالحتجاجـات   
مجع هذه املتفرقات جمموعة مستقلة يف سفْر على حدة، اإلمام أبو يوسف صاحب أبي حنيفة كما ذكر ابـن النـديم يف الفهرسـت ولكـن مل     

وأول من دون من قواعد هذا العلم وحبوثه جمموعة مستقلة مرتبة مؤيدا كـل ضـابط منـها بالربهـان ووجهـة النظـر فيـه اإلمـام         ..يصل إلينا ما كتبه

للهجرة، فقد كتـب فيـه رسـالته األصـولية الـيت رواهـا عنـد عنـه صـاحبه الربيـع املـرادي، وهـي أول             204حممد بن إدريس الشافعي املتوفى سنة 
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وتتابع العلماء على التأليف ..فيـما نعلم ، وهلذا اشتهر على ألسنة العلماء أن واضع أصول علم الفقه اإلمام الشافعيمدون يف العلم وصل إلينا
.يف هذا العلم بني إسهاب وإجياز
.ا آخر يف التأليف فيها يف التأليف يف هذا العلم، وسلك علماء احلنفية طريًقوقد سلك علماء الكالم طريًق

ا وأثبتوا ما أيده الربهان، ومل جيعلوا وجهتهم انطبـاق  ا نظريا منطقيفتمتاز طريقتهم بأهنم حققوا قواعد هذا العلم وحبوثه حتقيًقالكالمفأما علماء 

ي سـواء  عهذه القواعد على ما استنبطه األئمة اتهدون من األحكام وال ربطها بتلك الفروع، فما أيده العقل وقام عليـه الربهـان فهـو األصـل الشـر     
.أوافق الفروع املذهبية أم خالفها، ومن هؤالء أكثر األصوليني من الشافعية واملالكية

هــ ، وكتـاب   505ألبـي حامـد الغـزايل الشـافعي املتـوفى سـنة       "املستصـفى "كتـاب  ومن أشهر الكتب األصولية اليت ألفت على هـذه الطريقـة  
هــ ، وأحسـن شـروحه شـرح     685للبيضاوي الشـافعي املتـوفى سـنة    "املنهاج"اب هـ ، وكت631ألبي حسن اآلمدي الشافعي سنة "األحكام"

.ياإلسنو
فتمتاز طريقتهم بأهنم وضعوا القواعد والبحوث األصـولية الـيت رأوا أن أئمتـهم بنـوا عليهـا اجتـهادهم، فهـم ال يثبتـون قواعـد          وأما علماء احلنفية 

ام أئمتهم، ورائدهم يف حتقيق هذه القواعد واألحكام اليت استنبطها أئمتهم بناء عليهـا ال  ا نظرية، وإمنا يثبتون قواعد عملية عنها أحكوحبوًث
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جمرد الربهان النظري، وهلذا أكثروا يف كتبهم من ذكر الفروع، وصاغوا يف بعض األحيان القواعد األصولية على ما يتفق وهذه الفروع، 

.فكانت وجهتهم استمداد أصول فقه أئمتهم من فروعهم
هــ ، وأصـول فخـر اإلسـالم البـزدوي املتـوفى       430أصول أبي زيد الدبوسي املتـوفى سـنة   من أشهر الكتب األصولية اليت ألفت على هذه الطريقو

"هـ، وأحسن شروحه790هـ، وكتاب املنار للحفاظ النسفي املتوفى سنة 483سنة  ".مشكاة األنوار:
ا بني الطريقتني السابقتني فعنى بتحقيق القواعد األصولية وإقامـة الـرباهني عليهـا، وعـين     ا جامعطريًقوقد سلك بعض العلماء يف التأليف يف هذا العلم 
اجلـامع  "بـديع النظـام  "كتـاب  ومن أشهر الكتب األصولية اليت ألفت على الطريقة املزدوجة..كذلك بتطبيقها على الفروع الفقهية وربطها هبا

للكمـال بـن   "التحريـر "لصـدر الشـريعة، و  "التوضـيح  "هــ ، وكتـاب   694لبغدادي احلنفي املتـوفى سـنة   بني البزدوي واألحكام ملظفر الدين ا
.البن السبكي"ومجع اجلوامع"اهلمام، 

:ومن املؤلفات احلديثة املوجزة املفيدة يف هذا العلم
.ـه1250لإلمام الشوكاني املتوفى سنة "إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول"كتاب 
.م1927للمرحوم الشيخ حممد اخلضري بك، املتوفى سنة "أصول الفقه"وكتاب 
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.م1920للمرحوم الشيخ حممد عبدالرمحن عيد احملالوي املتوفى سنة "تسهيل الوصول إىل علم األصول"وكتاب 

مي أجلـى بيـان   وحنمد ا الذي وفقنا إىل اإلطالع على الكثري من هذه الكتب وهدانا إىل هذه اخلالصة الوافية اليت بينا فيها مصادر التشريع اإلسال
وكشفنا عن مرونتها وخصوبتها وسـعتها ، وبينـا فيهـا مباحـث األحكـام بيانـا قـرب فهمهـا وجلـى حكمـة الشـارع فيمـا شـرعه، وصـغنا فيهـا                

يننا الوضعية البحوث اللغوية والتشريعية بصيغة القواعد ليسهل فهمها وتطبيقها، وراعينا يف األمثلة التطبيقية أن تكون من النصوص الشرعية ومن قوان
ضـعية ليتـبني   ليعرف كيف ينتفع عمال هبذا العلم ، وأشرنا يف كثري من املواضيع إىل املقارنة بني أصول األحكام الشـرعية وأصـول القـوانني الو   

أن مقصد االثنني واحد وهو الوصول إىل فهم األحكام من نصوصها فهما صحيحا، وحتقيق مقاصد الشارع ممـا شـرعه، وتـأمني نصـوص القـوانني مـن       
.العبث هبا

ا وقواعـد تعبديـة وإمنـا هـي أدوات ووسـائل يسـتعني هبـا املشـرع علـى مراعـاة           أن حبوث علم أصول الفقه وقواعده ليست حبوثًـ وأهم ما ألفت النظر إليه
خاصة املصلحة العامة والوقوف عند احلد اإلهلي يف تشريعه، ويستعني هبا القاضي يف حتري العدل يف قضائه وتطبيق القانون على وجهه، فهي ليست

.بالنصوص الشرعية واألحكام الشرعية
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ضوعه، وغايته، ومنشؤه، ونسبته إىل سائر العلوم، وواضـعه وحكـم الشـرع فيـه، ومسـائله، هـذه كلـها تسـمى مبـادئ          تعريف العلم، ومو:تنبيه

وهي تكون للعلم صورة إمجالية جتعل من يشرع يف دراسته ملماً به، وهلذا اعتاد املؤلفون أن يقدموا مؤلفهم يف العلم مبقدمـة يف بيـان   ..العلم

.مبادئه
علماء رسائل خاصة يف مبادئ العلـوم ومنـها رسـالة مطبوعـة صـغرية احلجـم كـبرية الفائـدة للمرحـوم الشـيخ علـى رجـب             وقد ألف كثري من ال

".حتقيق مبادئ العلوم اإلحدى عشر"الصاحلي امسها 
يـف كـل علـم ونشـأته     وابن خلدون يف املقدمة كتب يف القسم األخري منها فصوال ممتعة يف العلـوم الشـرعية واللغويـة  والعقليـة، بـني فيهـا تعر      

.وتطوره


