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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 :نشأة علم أصوؿ الفقو : األوىلااضرة 

 وبعد:وعلى آلو وصحبو ومن وااله بسم ا واحلمد  والصالة والسالـ على رسوؿ ا 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

س األوقات ىو ما تصرؼ فيو أنفَ  بة سباقو ادلتسابقوف ، وخريلَ فاف أوىل ما يتنافس بو ادلتنافسوف ، وأحرى ما يتسابق يف حَ    
نفعها لطالبها ، وىو الذي أطلب العلم ، وخري العلـو على اإلطالؽ ىي العلـو الشرعية ، وعلم أصوؿ الفقو من أشرفها و 

يتوقف عليو االجتهاد ويبني مناىج وطرؽ ومسالك أسالفنا من األئمة اَّتهدين )رضواف ا عليهم أمجعني( يف االستنباط 
اج األحكاـ من ثنايا النصوص على ىدي قواعد منهجية ثابتة ادلعامل مع معرفة ادلصاحل اليت قصدىا الشارع احلكيم ، واستخر 

وأكثرىا فائدة ، وىو النظر يف  جلها قدراً أعظم العلـو الشرعية ، و أاعلم أف أصوؿ الفقو من "ويف ىذا قاؿ بعض األصوليني: 
 . "كاـ والتكاليفاألدلة الشرعية من حيث تؤخذ منها األح

لالجتهاد ، فإذا مل يفد ذلك فليس  وزلققاً  إف ىذا العلم مل خيتص بإضافتو إىل الفقو إال لكونو مفيداً "قاؿ الشاطيب: كذلك و 
 ."بأصل

وأما غاية علم األصوؿ فالوصوؿ "قاؿ اآلمدي:  ،ولعلم األصوؿ غاية ، وغايتو معرفة األحكاـ الشرعية وأحكاـ احلالؿ واحلراـ 
 ."إىل معرفة األحكاـ الشرعية
قوة العباد قاصرة عن ضبطها منتشرة ،  دلا علم كوف احلالؿ واحلراـ وادلعاش وادلعاد متكثرة ، وأف  "وقاؿ عضد ادللة والدين: 

ها بدالئل ، وربطها بإمارات وسلايل ، ورشح طائفة شلن اصطفاىم الستنباطها ووفقهم لتدوينها بعد أخذىا من مأخذىا ناطَ 
 . "جامعة منها يتوسل تمامناطها ، وكاف لذلك قواعد كلية مبا يتوصل ، ومقدو 

ِعْلم أصوؿ الفقو قدمٌي ِقَدـ الفقو نفسو، فال يعقل أف يوجَد فقٌو دوف أصوؿ علمي ة تنظٍّم استنباط ىذا الفقو من مصادره، و    
 .ونشأ علم األصوؿ منذ فجر التشريع

  
النيب صلى ا عليو وسلم ؛ حيث كانت األحكاـ وحًيا ُمنز اًل يف   عناألحكاـ  وفخذيأ بوةالن صريف عكاف الصحابة  فقد

 القولي ة والعملي ة يف فتاواه وقضاياه اليت كاف يقضي فيها بوحيٍّ من ا  أو النيب صلى ا عليو وسلم ةكتاب ا أو من ُسن  
أقر  االجتهاد للصحابة رضواف ا عليهم مثلما أقر  النيب كما ايا،  باجتهاده  صلى ا عليو وسلم فيما يُعرض عليو من قض

: ))ِِبَ تقضي -صلى ا عليو وسلم معاذ بن جبل رضي ا عنو حني بعثو إىل اليمن؛ فقد سألو النيب صلى ا عليو وسلم 
قضي بُسن ة رسوؿ ا، قاؿ: ))فإف مل إذا ُعرض لك قضاء؟((، قاؿ معاذ: أقضي بكتاب ا، قاؿ: ))فإف مل جتد؟((، قاؿ: أ

جتد؟((، قاؿ: أجتهُد رأيي وال آلو، قاؿ: ))احلمد  الذي وف ق رسوَؿ رسوِؿ ا دلا يرضي ا ورسولو ، فهذا العصُر وإف  
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ليس فيو نصٌّ  كانت األحكاـ فيو ىي أحكاـ ا وأحكاـ رسولو صلى ا عليو وسلم إال أف  ىذا العصر أقر  االجتهاد فيما
 .من كتاب وال ُسن ة

  
عصر الصحابة رضي ا عنهم حدث من األقضية وادلشكالت ما مل يوجد يف عصر النيب صلى ا عليو وسلم فكاف ال  يفو 

بد ذلم أف جيتهدوا يف القضايا والوقائع اليت َجد ْت يف عصرىم، فأْعَمُلوا الرأي، فكانوا يلحقوف الشبيَو بشبيهو، وُيسووف بينهما 
 .ا، كانوا يبذلوف اجُلهد؛ لتشريع احلكم ادلناسب، مراعني ادلصلحة الداعية إىل ذلكيف األحكاـ، فإف مل جيدوا شبيهً 

 -ُحكٌم، نظر يف كتاب ا تعاىل فإْف وجد فيو ما يقضي بو قضى بو، وإف مل جيد يف كتاب ا احدىم  إذا ورد عل وكانوا 
يقضي بو قضى بو، فإف أعياه ذلك سأؿ الناس: ىل علمتم تعاىل نظر يف ُسن ة رسوؿ ا صلى ا عليو وسلم فإف وجد فيو ما 

ا قاـ إليو القـو فيقولوف لو: قضى فيو بكذا وكذا، فإف مل جيد ُسن ًة َسن ها النيب صلى ا  أف  رسوؿ ا قضى فيو بقضاء؟ فرمب 
 .عليو وسلم مجع رؤساء الناس فاستشارىم، فإذا اجتمع رأيُهم على شيٍء، قضى بو

َوأُواَلُت اأْلَْْحَاِؿ َأَجُلُهن  َأْف  ﴿ :- تعاىلرضي ا عنو يف قولو استدالؿ ابن مسعود ومن االمثلة على قدـ نشأة أصوؿ الفقو  
 :- تعاىل -ناسخ لقولو  -سورة النساء القصرى كما مس اىا ابن مسعود  -[، يف سورة الطالؽ 4الطالؽ: ]﴾  َيَضْعَن َْحَْلُهن  

سورة  -[، يف سورة البقرة 434البقرة: ]﴾  يَن يُػتَػَوفػ ْوَف ِمْنُكْم َويََذُروَف أَْزَواًجا يَػتَػَرب ْصَن بِأَنْػُفِسِهن  أَْربَػَعَة َأْشُهٍر َوَعْشرًاَوال ذِ  ﴿
حاماًل أـ غري وذلك ألف  آية البقرة تفيد أْف ِعدة ادلتوىف عنها زوجها ىي أربعة أشهر وعشرة أياـ؛ سواء كانت  -النساء الطوىل 

ومن الصحابة َمن مجع بني  .حامل، وتفيد آيُة سورة الطالؽ أف  احلامل تعتدُّ بوضع احلْمِل؛ سواء كاف متوىف عنها زوجها أـ ال
 .اآليتني، فجعل ِعدة ادلتوىف عنها زوجها بأبعد اأَلَجلني

ي رضي ا عنو أنو قاؿ لُعمر: "إف الرجل إذا شرب إحلاؽ النظري بنظريه عند تساويهما يف الِعل ة؛ ِمن ذلك ما ُروي عن علو 
، قاؿ ذلك عندما شاوره عمر بن اخلطاب رضي "َسِكر، وإذا َسِكر َىَذى، وإذا َىَذى افرتى؛ فحدُّه حدُّ ادلفرتي مثانوف جلدة

ْثبُت الِعل ة اليت ُبِِن عليها ا عنو يف حدٍّ الشارب، وكاف عمر رضي ا عنو يرى أف  الناس قد حتاقروا العقوبة، وىو قياس يػُ 
 .احلكم، فهو من القياس

  
؛ فقد قاؿ علي رضي ا عنو يف تضمني الصناع؛ أي: َدْفعهم قيمة ما أتلفوه: "ال ومن ذلك  اعتبار ادلصلحة حيث ال نص 

 .فهذا تصريح باعتبار ادلصلحة ادلرَسلة اليت مل يثبتها النصُّ ومل يلغها يصلح الناس إال ذاؾ
وىكذا انقضى عصر الصحابة، وىناؾ قواعد لالستنباط، وإف كانت غري مدو نة، ولكن الذي يُراجع أقضية الصحابة يَلحظ  

 .من ثنايا استدالالهتم وفتاواىم ىذه القواعد
راة، واإلصليل، : "وقد أثىن ا تبارؾ وتعاىل على أصحاب رسوؿ ا صلى ا عليو وسلم يف القرآف، والتو رْحو ا الشافعيقاؿ 

وسبق ذلم على لساف رسوؿ ا صلى ا عليو وسلم من الفضل ما ليس ألحد بعدىم، فرْحهم ا وىي أىم مبا آتاىم من ذلك 
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ببلوغ أعلى منازؿ الصدٍّيقني والشُّهداء والصاحلني، أد وا إلينا ُسنَن رسوؿ ا صلى ا عليو وسلم وشاىدوه والوحي ينزُؿ عليو، 
  موا ما أراد رسوؿ ا صلى ا عليو وسلم عامًّا وخاصًّا، وعزًما وإرشاًدا، وَعَرفوا من ُسن تو ما عرفنا وَجِهْلنا، وىم فوقنا يففعل

كنا كلٍّ علٍم واجتهاد وورٍع وعقٍل وأمٍر اْستدرؾ بو علٌم واستنبط بو، وآراؤىم لنا أْحد وأَْوىَل بَنا َمن رأينا عند أنفسنا، وَمن أدر 
شلن يرضى، أو حكي لنا عنو ببلدنا، صاروا إىل قوذلم إف اجتمعوا، أو قوؿ بعضهم إْف تفر قوا، وىكذا نقوؿ ومل خنرج عن 

 ."أقاويلهم، وإف قاؿ أحُدىم ومل خيالفو غريه، أخذنا بقولو
   
ت الفقهي ة يف ذلك العصر، وتبنيٍّ ونورد ىنا مناقشة بني أيب حنيفة واإلماـ الباقر تبنيٍّ شكل ادلناقشامث جاء عصر التابعني  

 :البذور اأُلوىل للتفكري الِفْقهي األصويل ذلذا العصر
 أنَت الذي حو لَت ديَن جدٍّي وأحاديثو إىل القياس؟ :قاؿ الباقر

لس، يف حياتو على أصحابو، فج -عليو السالـ  -قاؿ أبو حنيفة: اْجِلس مكاَنك كما حيقُّ يل؛ فإف لك ُحْرمة كحرمة جدٍّؾ 
 مث َجثَا أبو حنيفة بني يديو، مث قاؿ: إين أسألك عن ثالث كلماٍت فأجْبِِن، الرجل أضعُف أـ ادلرأة؟

قاؿ الباقر: ادلرأة أضعف، قاؿ أبو حنيفة: كم سهم ادلرأة يف ادلرياث؟ قاؿ الباقر: للرجل سهماف، وللمرأة سهٌم، قاؿ أبو  
، لكاف ينبغي القياس أف يكوَف للرجل سهٌم، وللمرأة سهماف؛ ألف ادلرأة حنيفة: ىذا علم جدٍّؾ، ولو حو لت ديَن جدٍّؾ

؟ قاؿ الباقر: الصالة أفضل، قاؿ أبو حنيفة: ىذا قوؿ جدٍّؾ، ولو حو لت ديَن  أضعف من الرجل، مث الصالة أفضل أـ الصـو
 .الصـو جدٍّؾ، لكاف أف  ادلرأة إذا َطُهَرْت من احليض أمرهُتا أف تقضي الصالة، وال تقضي

مث البوؿ أصلُس أـ النُّْطَفة؟ قاؿ اإلماـ الباقر: البوؿ أصلس، قاؿ أبو حنيفة: لو كنُت حو لُت ديَن جدٍّؾ بالقياس، لكنُت أمرُت 
ل أف يُغتسَل من البوؿ، ويُتوض أ من النُّْطَفة، ولكْن معاذ ا أف أحوٍَّؿ ديَن جدٍّؾ بالقياس، فقاـ اإلماـ الباقر، وعانقو، وقب  

 .وجهو
  

ففي ىذا احلوار بني اإلماـ الباقر واإلماـ أيب حنيفة يظهر مصطلح القياس، وأف  أوؿ َمن اْشُتهر بو وتوس ع يف استخدامو ىو 
، وىي قاعدة قاؿ ُّا  د اإلماـ أبو حنيفة رلاؿ القياس، وىو أنو يكوف عند عدـ النصٍّ اإلماـ أبو حنيفة، ونرى كيف حيدٍّ

بعد عندما ضبطوا القياس وبي نوا أركانو وشروطو، ودل ا وقع اخلالؼ بني أىل الرأي، وأىل احلديث، واد عى األصوليوف فيما 
االجتهاد نَفٌر شلن مل يتأى ل لو، وخلطوا يف استدالالهتم، ظهرت احلاجة ماس ة إىل َوْضع قواعد لالجتهاد، وقد كاف لإلماـ 

 "األـ" أوؿ َمصن ف يف علم أصوؿ الفقو؛ حيث رسالتو األصولية مقدمة لكتابالشافعي: زلمد بن إدريس الفضل يف إخراج 
 .الذي أل فو الشافعي يف الفقو، وضم نو َمْذَىبو اجلديد


