
 معنى أصول الفقه 
، والثانً المعنى عّرف األصولٌّون أصول الفقه باعتبارٌن؛ األول أُطلق علٌه المعنى اإل ًّ ضاف

. ًّ  اللقب

  اإلضافً الفقه أصول معنى

 ما معرفة بعد إال معناه معرفة ٌمكن وال وفقه، أصول،: كلمتٌن من ُمرّكب لفظ الفقه فأصول

 . منهما ترّكب

 غٌره، على هو ٌُبنى وال غٌره علٌه ٌُبنى ما وهو أصل، جمع اللغة فً األصول األصول معنى

 .غٌره على وٌَبنى بنفسه حكمه ٌثبت ما: واألصل

 

 : الح فٌطلق على عّدة معاٍن، منهاأما فً اإلصط

: األصل فً هذه المسألة الكتاب، وقول الفقٌه:   ًّ األصل بمعنى الدلٌل، ومنه قول األصول

اَلةَ(؛ أي الدلٌل الُمثبَت لوجوبها والقائم علٌه  األصل فً وجوب الّصالة قوله تعالى: )َوأَقٌُِموا الصَّ

 الشًء. 

هذا ضرَر وال ِضراَر(لّسالم: )ال األصل بمعنى القاعدة، ومثاله قول الرسول علٌه الّصالة وا

 الحدٌث أصل من أصول الشرٌعة، أي قاعدة من قواعدها. 

األصل بمعنى الُمستَصحب، ومثاله قول الفقهاء: األصل براءة اإلنسان؛ أي أّن اإلنسان بريٌء 

حتى تثبت إدانته، فاألصل البراءة من كل شًء، إال أذا حدث ما ٌُغٌّر تلك البراءة فٌكون عارضاً 

 ها. طارئاً علٌ

األصل بمعنى الراجح، ومثاله القول بأّن األصل فً الكالم الحقٌقة ولٌس المجاز؛ أي أّن األصل 

ًّ الُمستَمّد منها، ولٌس المعنى المجازّي، إنّما ٌُصار إلى  ًّ للكلمة هو المعنى الحقٌق األساس

 .المجاز إذا تعذَّر الوصول إلى الحقٌقة من الكالم

ً هذه المقالة فٌكون معنى أصول الفقه: أدلة الفقه التً استند إلٌها فً والمعنى األول هو المراد ف

 .استنباط األحكام الفقهٌّة العملٌّة

 



معنى الفقه الفقه فً اللغة بالكسر: العلم بالشًء، والفهم له، والفطنة، وغلب على علم الدٌن 

َشٌََّدةٍ ۗ َوإِن  ٌْنََما تَُكونُوا ٌُْدِرككُُّم اْلَمْوُت َولَْو ُكنتُْم فًِ بُُروجٍ مُّ َ لشرفه، ومنه قول هللا عّز وجّل: )أ

ِذِه ِمْن ِعن ْن ِعنِد تُِصْبُهْم َحَسنَةٌ ٌَقُولُوا َهَٰ ِذِه ِمْن ِعنِدَك ۚ قُْل ُكلٌّ ِمّ ِ ۖ َوإِن تُِصْبُهْم َسٌِّئَةٌ ٌَقُولُوا َهَٰ ِد َّللاَّ

ُؤاَلِء اْلقَْوِم اَل ٌََكاُدوَن ٌَْفقَُهوَن َحِدٌثًا (؛ والمراد بقوله: ٌفقهون، أي ٌفهمون.  ِ ۖ فََماِل َهَٰ  َّللاَّ

 عٌّة العملٌّة الُمكتَسبة من أدلّتها التفصٌلٌّة.ٌُعّرف الفقه اصطالحاً بأنّه العلم باألحكام الشر

، أي باعتباره اسماً لعلٍم  ًّ أصول الفقه اللقبً عّرف األصولٌون علم أصول الفقه بمعناه اللقب

 مخصوص، بتعرٌفٌن، هما: 

أصول الفقه هو معرفة دالئل الفقه إجماالً، وكٌفٌّة االستفادة منها، وحال المستفٌد. وقد حوى 

 مجموعةً من النقاط، بٌانها فٌما ٌأتً: التّعرٌف 

)معرفة(: أي العلم باألدلة التً تثبت بها األحكام الشرعٌّة من واجب، ومندوب، ومباح  -1

 وغٌره. 

)دالئل(: أي األدلة الُمتّفق علٌها، وهً الكتاب، والُسنّة، واإلجماع، والقٌاس، واألدلة  -2

ًّ وغٌره، فمعرفة دالئل الفقه هً أن ٌعرف  الُمختَلف فٌها كاالستحسان وقول الصحاب

 الُمجتَِهد األدلة التً ٌحتّج بها. 

 )إجماالً(: أي من حٌث اإلجمال، مثل: اإلجماع ُحّجة، واألمر الُمطلَق للوجوب.  -3

)كٌفٌة االستفادة منها(: أي أن ٌعرف الفقٌه أو الُمجتَهد كٌف ٌستنبط األحكام الشرعٌّة  -4

 من األدلة اإلجمالٌّة. 

ستِفٌد(: المستفٌد هو الُمجتهد الذي ٌستنبط األحكام الشرعٌّة العملٌّة من األدلة )حال المُ  -5

الُجزئٌّة، ومعرفة حاله تكون بمعرفة شروط االجتهاد، ومعرفة ما ٌَقبل االجتهاد وما ال 

 ٌقبله وغٌر ذلك. 

حكام المعنى الثانً لعلم أصول الفقه هو: العلم بالقواعد التً ٌتوّصل بها إلى استنباط األ

 الشرعٌّة العملٌّة من أدلّتها التفصٌلٌّة

 



 : وتقسيمه  الحكم الشرعي

، وألجل الحكؼ الذرعي في عسمية استشباط السذتركة عرفشا ان عمؼ األصؾل يدرس العشاصر  
الذي يقؾم عمؼ األصؾل بتحديد  الحكؼ الذرعي ذلػ يجب ان نكؾن فكرة عامة مشذ البدء عؽ

 .في عسمية استشباطو السذتركة العشاصر

 .هللا تعالى لتشغيؼ حياة االندان التذريع الرادر مؽ الحكم الشرعي هه:
الحكؼ  والخظابات الذرعية في الكتاب والدشة مبرزة لمحكؼ وكاشفة عشو، وليدت ىي

 .نفدو الذرعي
بالريغة السذيؾرة بيؽ قدماء  الحكؼ الذرعي وعمى ىذا الزؾء يكؾن مؽ الخظأ تعريف

السكمفيؽ، فان الخظاب كاشف عؽ األصؾلييؽ، إذ يعرفؾنو بأنو الخظاب الذرعي الستعمق بأفعال 
 .الحكؼ والحكؼ ىؾ مدلؾل الخظاب

ال يتعمق بأفعال السكمفيؽ دائسا، بل قد يتعمق بذواتيؼ أو  الحكؼ الذرعي أضف إلى ذلػ أن     
كسا  اليدف تشغيؼ حياة االندان، وىذا الحكؼ الذرعي مؽ اليدف بأشياء أخرى ترتبط بيؼ، الن
و " صؼ " و " ال تذرب الخسر " كذلػ   "صل " لسكمفيؽ كخظابيحرل بخظاب متعمق بأفعال ا

يحرل بخظاب متعمق بذواتيؼ أو بأشياء أخرى تدخل في حياتيؼ مؽ قبيل االحكام والخظابات 
لمرجل في عل شروط معيشة، أو تشغيؼ عالقة  زوجة وتعتبر السرأة  الزوجية التي تشغؼ عالقة

شروط معيشو، فان ىذه األحكام ليدت متعمقة بأفعال  السمكية وتعتبر الذخص مالكا لمسال في عل
 فاألفزل. بالسال متعمق شرعي حكؼ والسمكية بذواتيؼ متعمق شرعي حكؼ الزوجية السكمفيؽ بل

 لتشغيؼ هللا مؽ الرادر التذريع ىؾ الذرعي الحكؼ أن مؽ قمشاه بسا السذيؾر الريغة استبدال إذن
 .حياتو في داخمة أخرى  بأشياء أو بذاتو أو بأفعال متعمقا كان سؾاء االندان حياة

 .ووضعي تكليفي إلى الحكم تقسيم

 :قسمين إلى الحكم تقسيم يمكننا سبق ما ضهء وعلى

 جؾانب مختمف في مباشرة لدمؾكو والسؾجو االندان بأفعال الستعمق الذرعي الحكؼ:  أحدىسا
 كحرمة جسيعا، ونغستيا الذريعة عالجتيا التي واالجتساعية والعائمية والعبادية الذخرية حياتو



 األرض، إحياء وإباحة األقارب، بعض عمى االنفاق ووجؾب الرالة ووجؾب الخسر شرب
 . الحاكؼ عمى العدل ووجؾب

 حكؼ كل وىؾ ،وسمؾكو أفعالو في لالندان مباشرا مؾجيا يكؾن  ال الذي الذرعي الحكؼ واالخر
 تشغؼ التي االحكام قبيل مؽ االندان، سمؾك في مباشر غير تأثير لو يكؾن  معيشا وضعا يذرع

 غير برؾرة وتؤثر والسرأة  الرجل بيؽ معيشة عالقة مباشرة برؾرة تذرع فإنيا الزوجية، عالقات
 زوجيا، تجاه معيؽ بدمؾك تمزم مثال زوجة تربح أن بعد السرأة  الن وتؾجيو الدمؾك في مباشرة
 .الؾضعية باالحكام االحكام مؽ الشؾع ىذا ويدسى

 إلى ويؾجد إال وضعي حكؼ يؾجد ال إذ وثيق، التكميفية واالحكام الؾضعية األحكام بيؽ واالرتباط
 وجؾب وىي تكميفية احكام جانبو إلى تؾجد وضعي شرعي حكؼ فالزوجية تكميفي، حكؼ جانبو
 إلى تؾجد وضعي شرعي حكؼ والسمكية الزوجة، عمى التسكيؽ ووجؾب زوجتو عمى الزوج إنفاق
  .وىكذا باذنو، إال السال في السالػ غير تررف حرمة قبيل مؽ تكميفية احكام جانبو

 



وهو الحكم المتعلق بأفعال االنسان والموجه لها  -أقسام الحكم التكليفي ينقسم الحكم التكليفي 
 إلى خمسة أقسام، وهي كما يلي:  -مباشرة 

نحه الذئ الذي تعمق بو بدرجة االلزام،  يبعث حكم شرعي الهجهب " وىه -1
 .ووجهب إعادة المعهزين عمى ولي االمر الرالة وجهب نحه

نحه الذئ الذي تعمق بو بدرجة دون االلزام، وليذا  يبعث ،حكم شرعي وىه االستحباب " -2
 .صالة الميل تهجد إلى جانبو دائما رخرة من الذارع في مخالفتو، كاستحباب

يزجر عن الذئ الذي تعمق بو بدرجة االلزام، نحه  حكم شرعي لحرمة " وىيا -3
 .وبيع األسمحة من أعداء االسالم الزنا وحرمة الربا حرمة

يزجر عن الذئ الذي تعمق بو بدرجة دون االلزام، فالكراىة  حكم شرعي لكراىة " وىيا -4
، كما أن الحرمة في مجال الزجر البعث في مجال الزجر كاالستحباب في مجال

 خمف الهعد المكروه ، ومثالالبعث كالهجهب في مجال
الذي يريده، ونتيجة إلباحة " وىي ان يفدح الذارع المجال لممكمف لكي يختار المهقف ا -5

 ك . بالحرية فمو ان يفعل ولو ان يتر  ذلك أن يتمتع المكمف

 بفعله الشارع حكم تعلك الذي المكلؾ هو :عليه المحكوم

 :شرعا تكلٌفه لصحة المكلؾ فً ٌشترط ما. 

 :شرطان شرعا تكلٌفه لصحة المكلؾ فً وٌشترط

 النصوص ٌفهم أن استطاعته فً ٌكون بأن التكلٌؾ، دلٌل فهم على لادرا ٌكون أن: أحدهما

 دلٌل فهم ٌستطٌع لم من ألن بالواسطة، أو بنفسه والسنة المرآن من بها ٌكلؾ التً المانونٌة

 إنما التكلٌؾ أدلة فهم على والمدرة إلٌه لصده ٌتجه وال به كلؾ ما ٌمتثل أن ٌمكنه ال التكلٌؾ

 العمل ألن فهمها، عمولهم متناول فً العمالء بها ٌكلؾ التً النصوص وبكون بالعمل تتحمك

 ٌدرن ال خفٌا أمرا العمل كان ولما. االمتثال إلى اإلرادة تتوجه وبه واإلدران، الفهم أداة هو

 البلوغ، وهو للعمل مظنة هو بالحس ٌدرن ظاهر بأمر التكلٌؾ الشارع ربط الظاهر، بالحس

 على المدرة فٌه توافرت فمد العملٌة بمواه خلل أعراض علٌه تظهر أن ؼٌر من الحلم بلػ فمن

 .ٌكلؾ أن

 .به كلؾ لما أهال ٌكون أن: وثانٌهما



 .له صالح أي الولؾ على للنظر أهل فالن ٌمال الصالحٌة،: اللؽة فً معناها واألهلٌة

 :لسمٌن إلى تنمسم فاألهلٌة األصولٌٌن اصطالح فً وأما

 .أداء وأهلٌة وجوب، أهلٌة 

 وأساسها واجبات، علٌه وتجب حموق له تثبت ألن اإلنسان صالحٌة هً: الوجوب فأهلٌة

 ألن صلح وبها الحٌوان، أنواع بٌن من بها واختصه اإلنسان علٌها هللا خلك التً الخاصة

 هً فالذمة الذمة، الفمهاء سماها التً هً الخاصة وهذه واجبات، علٌه وتجب حموق له تثبت

 واجبات علٌه ووجبت ؼٌره، لبل حموق لإلنسان ثبتت به التً اإلنسانٌة الفطرٌة الصفة

 .لؽٌره

 

 صدر إذا بحٌث وأفعاله، ألواله شرعا تعتبر ألن المكلؾ صالحٌة فهً: األداء أهلٌة وأما

 أو حج أو صام أو صلى وإذا أحكامه، علٌه وترتبت شرعا معتبرا كان تصرؾ أو عمد منه

 أو نفس فً ؼٌره على جنى وإذا الواجب، عنه ومسمطا شرعا معتبرا كان واجب أي فعل

 وأساسها المسئولٌة هً األداء فأهلٌة ومالٌا   بدنٌا علٌها وعولب بجناٌته أخذ عرض أو مال

 .بالعمل التمٌٌز اإلنسان فً

 

 



 تاريخ علم أصول الفقه في العصر النبوّي الميمون

كانت األحكام الشرعٌّة تإخذ من الوحً الذي ٌعتبر مصدر التشرٌع األول، إلى جانب أقوال 

، وإقراراته، مع أّن الرسول األعظم كان ٌستشٌُر صحابتَه -صلى هللا علٌه وسلّم-رسول هللا 

ً أمَر القضاء أو اتخاذ األحكام إلى من ٌثق بهم، وبدٌنهم،  الكرام باستمرار، وٌوكل أحٌانا

هم، وكان ٌشرُف إشرافاً عاماً على ما ٌصدر عنهم من أحكام، فٌصّحح لهم إن أخطؤوا، وعقل

هم إن أصابوا. بعد أن اختار الرسول  مجاورة ربّه، لجؤ  -صلى هللا علٌه وسلّم-وٌقِرّ

الصحابةُ إلى القرآن الكرٌم والسنّة النبوٌّة فٌما ٌواجهونَه من مسائل، وإن أشكل علٌهم األمر 

ًّ سؤلوا بعض هم البعض عّما إذا كانت المسؤلة التً ما زالْت قٌَد البحث قد وقعت فً عهد النب

وحكم فٌها بحكم، فإن لم ٌجدوا تشاوروا فٌما بٌنهم، واختاروا رأٌاً  -صلّى هللا علٌه وسلم-

معٌّناً. ولكن مع تقّدم الزمن، ودخول العدٌد من األمم إلى اإلسالم بدأ األمر ٌصعُب شٌئاً 

 ً ًّ ودّون أصول الفقه كما سبق وأسلفنا. فشٌئا  ، حتى جاء اإلمام الشافع

 

 

 

 

 

 

 

 أهمية علم األصول

 التعّرف على مصادر األحكام الشرعٌّة التً ٌصدُرها المختّصون،  

وربط األحكام بالمصادر، مما ٌساعُد على إدخال الطمؤنٌنة إلى قلوب األفراد الذٌن سٌطبقون 

 لمٌّة، والدٌنٌّة. هذه األحكام فً حٌاتهم الع



مساعدة المختّصٌن على إصدار الفتاوى فً األمور المستجّدة التً لم ٌرد شبٌه لها ال فً 

 الكتاب، وال فً السنة النبوٌّة. 

التؤسٌس لمنهجٌّة علمٌة واضحة ومتٌنة تقصً اآلراء الفقهٌّة التً تصدر عن األهواء، أو 

رتبط بشكل أو بآخر بالمحافظة على الدٌن المصالح الشخصٌّة، أو السٌاسٌّة، وهذا قد ٌ

الحنٌف من التبدٌل، والتزٌٌف، والتحرٌف، فهذه األمور قد تشّوه الدٌانة الخاتمة، وتبعدها 

 .عن مقاصدها الرئٌسٌّة التً وجدت ألجلها
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 القياس والعقل

  ؟ واصطالحا   لغة ذلك بٌن ؟ العقل معنى ما/ س     

 والعاقل,  والفعل القول ذمٌم عن صاحبه ٌحبس ألنه والمنع الحبس هو اللغة فً العقل/ ج

 هواها عن وٌردها نفسه ٌحبس الذي هو

 والنظرٌة الضرورٌة العلوم به النفس تدرك روحانً نور وهو

  االصولٌن؟ عند العقلً الدلٌل ماهو/ س

 الٌه ٌتوصل الذي الحكم مقابل فً شرعً حكم الى به ٌتوصل عقلً حكم كل هو/ ج

 االجماع او السنة او الكتاب بواسطة

  ؟ ولماذا ؟ شرعً حكم الى به ٌتوصل العقل هل/ س

 لكن نفاه الثانً والفرٌق اثبته االول الفرٌق فرٌقٌن الى ذلك فً االصول علماء اختلف/ ج

 هو ما الى ٌقسم العقل الن العقل وتقسٌمات القبح. الحسن معانً خالل من تثبته االغلبٌة

 . عملً هو وما نظري

  ؟ األدراك حٌث من العقل اقسام ماهً/  س

 لزوم او  كالعدل، تركها جواز وعدم فعلها بلزوم العقل ٌقضً التً االمور هو العملً/ ج

  كالظلم فعلها جواز وعدم تركها

 العمل حٌث من هذا الثانً وقبح االول حسن ادراكه ٌسبب وذلك

 . الٌها وٌتوصل العقل ٌدركها واقعٌة حقٌقة لها التً االمور به المراد النظري اما

  ؟ األسم بهذا النظري العقل سمً لماذا/ س

 لوجود العقل ادراك قبٌل من الٌه والوصول تأمله فً وٌمعن نظره ٌعمل العاقل الن/ ج

 االنبٌاء لعصمة وادراكه وافعاله وصفاته وتعالى تبارك الخالق

  ؟ الفلسفً المنطقً بالمعنى القٌاس ماهو/  س
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 عند وبالذات,  المنطقٌة الدراسات فً الكبرى االهمٌة ذات الموضوعات من القٌاس ٌعد/ ج

 مةالدعا بأنه القٌاس نجد لذلك,  المسلمٌن والعلماء الفالسفة من به تأثر من وكل,  ارسطو

 ٌقٌنً ٌكون انه حٌث من له الفقري العمود ٌمثل وانه المنطق علٌها ٌنبنً التً األساسٌة

 بها ومسلم صادقة ونتائج ٌقٌنٌة بمقدمات وٌأتً

  ؟ تعرٌفه هو وما ؟ القٌاس وضع من ل او هو من/ س

 اذا قول هو القٌاس))  بـ وعرفه ارسطو الٌونانً الفٌلسوف القٌاس وضع من اول/ ج

 ال بذاتها الموضوعة األشٌاء تلك عن االضطرار من لزم واحد من اكثر اشٌاء فٌه وضعت

 القٌاس جنس هو الذي  القول معنى هنا ارسطو فٌفصل,   غٌرها اخر ما شًء بالعرض

, القٌاسً غٌر من القٌاسً القول تمٌز فصول هً الحد فً آخذ ما وسائر الجازم والقول

 اشٌاء"  قوله واٌضا  . بها واخذ سلمت اذا به ٌرٌد"  فٌه وضعت اذا"  قوله   تفسٌر وكذلك

 القٌاس ان علٌه والمعروف القٌاس مقدمات وهً المقدمات معنى بها ٌرٌد"  واحد من اكثر

 اخر ما شًء"  قوله معنى واما"  واحد من اكثر"  قال انما لذلك,  واحدة مقدمة من ٌكون ال

 اللزوم قبل فٌه اشترط وانما"  االضطرار من لزم"  تفسٌره فً واٌضا   النتٌجة به ٌعنً" 

 ٌلزم التً األقاوٌل من القٌاس ٌنفصل الشرط وبهذا,  ضروري غٌر ومنه ضروري منه

 مرة السلب تنتج التً والمقاٌٌس والمثال االستقراء وهً ضروري غٌر لزوما   الشًء عنها

 (( اخرى واإلٌجاب

 

 

  ؟ عددها ؟ القٌاس اشكال هً ما/ س

 التً الثالثة األقٌسة هو المنطق مدار وان,  اشكال اربعة هً ارسطو عند القٌاس اشكال/ ج

  الخطابً والقٌاس الجدلً والقٌاس البرهانً بالقٌاس تتمثل

 كاذبة ونتائج بمقدمات ٌاتً مزٌف مموه سوفسطائً قٌاس النه به الٌؤخذ قٌاس الرابع اما

 ...التبكٌت او المغالطً القٌاس ٌسمى

 


