
كم الله اجز ونتمعن فيهاهذه الرواية  فلنقرأ قبل الدخول في المقدمة 

 خيرا

عند أبي عبد الله الصادق )عليه السالم( فورد عليه رجل  كنت: فقد روى الكليني عن يونس بن يعقوب قال

من أهل الشام فقال: إني رجل صاحب كالم وفقه وفرائض، وقد جئت لمناظرة أصحابك. فقال أبو عبد الله 

)عليه السالم(: كالمك هذا من كالم رسول الله )صلى الله عليه وآله( أم من عندك ؟ فقال: من كالم رسول 

عبد الله عليه السالم: فأنت اذن شريك  عليه وآله( بعضه، ومن عندي بعضه. فقال له أبو الله )صلى الله 

بو عبد الله إلّي فقال: يا يونس بن يعقوب لو كنت ه وآله!. قال: ال، قال : فالتفت رسول الله صلى الله علي

ل الكالم وتقول: ويفداك سمعتك تنهى عن  . فقلت: جعلفيا لها من حسرةونس: تحسن الكالم كلمته. قال ي

ألصحاب الكالم يقولون: هذا ينقاد وهذا ال ينقاد، وهذا ينساق وهذا ال ينساق، وهذا نعقله وهذا ما ال نعقله. 

 .إنما قلت: ويل لقوم تركوا قولي وذهبوا إلى ما يريدون قال أبو عبد الله )عليه السالم(:ف

المناظرة، فيقول: أخرج أبو عبد الله )عليه  ويواصل ابن يعقوب روايته لتتبين مكانة هشام ومزلته في

السالم( رأسه من الخيمة فإذا هو ببعير يخب، فقال: هشام ورب الكعبة. فظننا أن هشاماً ـ الذي قصده اإلمام 

)عليه السالم( ـ من ولد عقيل وكان شديد المحبة ألبي عبد الله، فإذا هشام بن الحكم قد ورد وهو أول ما 

 .فينا إال من هو أكبر سناً منه اختطت لحيته، وليس

قال: فوّسع له أبو عبد الله )عليه السالم( وقال: ناصرنا بقلبه ولسانه ويده. ثم طلب اإلمام )عليه السالم( من 

أصحابه أن يكلّموا الشامي، فكلموه حتى وصل الدور إلى هشام. فقال اإلمام للشامي: كلم هذا الغالم، يعني 

 .............هشام بن الحكم

ونكتفي بهذا القدر من هذه المناظرة الطويلة التي أفحم فيها هشام الرجل الشامي الذي قال في نهاية المناظرة 

لإلمام الصادق بعد أن هداه هشام إلى إمام الحق: أشهد أن ال إله إال الله وأشهد أن محمداً رسول الله وأنك 

 .وصي األنبياء

 

 

 مقدمة لمدخل علم االصول

إن العقل يقول بوجوب شكر الخالق ألنه منعم على اإلنسان بنعم كثيرة ال 

ال يستطيع أن   يكون عن طريق عبادته و طاعته، و اإلنسان وشكره تحصى، 

يحّدد ما يريده اللّه تعالى منه بدقة، و يريد أن يعرف تكليفه الشرعي تجاه ما 



و كلّفه بتكاليف في كل أمر يصادفه من أمور، و اللّه تعالى خلق اإلنسان مسئوال 

 كيف يتصرّف؟ هل يفعل أو يترك؟، فمن أمور الحياة 

على اإلنسان االلتزام بالشريعة و امتثال أحكامها، و يجب عليه   و يجب

تعلّم الشريعة ألنه مقدمة لاللتزام بالشريعة، و معرفة الشريعة مقدمة المتثال 

ن طريق عقله إلى هذه أحكام الشريعة، و ال يستطيع اإلنسان أن يصل ع

ليعلّموا الناس أحكام اللّه ( السالم عليهم) التكاليف، لذلك بعث اللّه تعالى األنبياء

سبحانه و ما يريده منهم و يبينوا التكاليف و المواقف العملية التي يريدها اللّه 

  .تعالى منهم

بعد رسول  و جاء األئمة االثنا عشر و بعث اللّه تعالى رسوله األكرم

أحكام اللّه تعالى و ما يريده من عباده من خالل السنة   و قد بيّن الرسول ص اللّه

من بعده في بيان أحكام اللّه سبحانه  (السالم عليهم) الشريفة، و استمر األئمة

لذلك فنحن بحاجة إلى معرفة أحكام اللّه تعالى و المواقف و شريعته الغرّاء، 

ألنها ليست واضحة لكل الناس، و  البحث العلميالعملية لنا عن طريق الدليل و 

لو كانت واضحة وضوحا بديهيا لجميع الناس لما احتاجت إلى االستدالل و البحث 

العلمي ألن كل شخص يعرف أن الموقف العملي في الواجبات هو" أن يفعل"، و 

في المحرمات هو" أن يترك"، و في المباحات هو" بالخيار إن شاء فعل و إن شاء 

رك"، و لكن عوامل كثيرة أدّت إلى عدم وضوح كثير من األحكام الشرعية، من ت

 هذه العوامل 

 البعد الزمني عن عصر التشريع،  -1

و في روايات أهل  ص الّدّس و التّزوير اللذان وقعا في أحاديث النبي -2

ستكثر بعدي القالة علّي ( ":ص) لسالم حتى قال النبي البيت عليهم

حديث فاعرضوه على كتاب اللّه العزيز فإن وافقه فإذا جاءكم عني 

حّذر أثناء حياته من  ص ، و حتى أن النبي(١" )فاعملوا به و إال فردّوه

في حجة الوداع:" قد كثرت علّي الكّذابة  ص الكّذابين عليه حيث يقول

و ستكثر، فمن كذب علي متعّمدا فليتبوّأ مقعده من النار، فإذا أتاكم 

على كتاب اللّه و سنتي، فما وافق كتاب اللّه و الحديث فاعرضوه 

 سنتي فخذوا به، و ما خالف كتاب اللّه و سنتي فال تأخذوا به

حيث كان  (السالم عليهم) ظروف التّقيّة التي كان يعيشها األئمة  -3

كان  من اتخاذ دورهم الشرعي، و أيضا  للحكام دور في منع األئمة

ينتظر الظرف المناسب الذي  للناس دور في ذلك، و اإلمام المهدي

يتمكن فيه من ممارسة دوره الشرعي، و كما كان الناس حال ظهوره 



مسئولين عن حجبه و غيبته و عدم نصرته، كذلك نحن اليوم مسئولون 

عن مناصرته و التمهيد لظهوره و التوطئة له بإرشاد الناس و توعيتهم 

 بأصل اإلمامة و دعوتهم إلى نصرة اإلمام

 .امل أيضا التعارض الذي يبدو بين الروايات من أول وهلةو من العو -4

 

يؤمن بالرسالة اإللهية يريد أن يعرف المسائل الفقهية، و هذه  الذي و

المسائل الفقهية ال يمكن أن تعرف بشكل مباشر و صريح من اآليات و الروايات، 

 ل، وفنحتاج إلى االستدالل ليصل اإلنسان إلى الموقف العملي عن طريق الدلي

جاء علم الفقه ليبيّن لنا كيفية االستدالل و إقامة الدليل على المواقف العملية 

المطلوبة، فعلم الفقه هو الذي يعيّن للمكلّفين أحكام الشريعة في حالة غموضها 

و عدم وضوحها، و أما إذا كانت واضحة للجميع فال تحتاج إلى االستدالل مثل 

من األحكام الضرورية الثابتة االنتساب إلى وجوب الصالة و حرمة الخمر ألنها 

لمعرفة كيفية استنباط هذه األحكام  و احتاج علم الفقه إلى علم األصولالدين، 

من األدلة، فالفقيه يرى أن هناك عناصر تتكرّر، فيأتي إلى باب االجتهاد و التقليد 

قة، خبر الثفيرى أن هناك عنصرا موجودا يستند إليه في االستنباط كاالستناد إلى 

و يأتي إلى باب الطهارة فيرى أن نفس العنصر يتكرر هنا أيضا، و يرى أن خبر الثقة 

يتكرر في باب الصالة و في باب الصوم و في باب الحج و في غير ذلك من األبواب 

الفقهية، فبعض العناصر تتكرّر في كثير من أبواب الفقه، و هذا العنصر يسمى 

العناصر الخاصة في باب الطهارة مثال، كرواية معيّنة  عنصرا مشتركا، و هناك بعض

تأتي في باب الطهارة فقط و ال تأتي في األبواب األخرى، فهذه العناصر المشتركة 

أو العناصر الموّحدة أو القواعد العامة تتكرّر، فيأتي و يأخذ هذه القواعد العامة و 

عامة للفقه أو علم أدلة يجعلها في علم آخر، و يسمي هذا العلم علم القواعد ال

أصول االستنباط أو علم أدلة االستنباط، و يجعل هذه العناصر  الفقه أو علم

المشتركة في كتاب خاص يطلق عليه" علم أصول الفقه"، لذلك ال بد للفقيه من 

 .دراسة علم األصول ليكون قادرا على استنباط الموقف العملي المطلوب

 

أن يفكر و يتأمل بها، و ال يقبلها  على الطالب/  مالحظة أصولية

كمسلّمات، فال توجد عندنا آراء معصومة غير قابلة للنقاش، لذلك تطوّر علم 

األصول إلى هذا المستوى الموجود اآلن، فالعلماء كانوا ال يقبلون أفكار العلماء 

الذين سبقوهم كمسلّمات، و طوّروا هذا العلم عن طريق اإلشكال و الجواب و إن 

لت، و علم األصول ال يقف عند حّد معيّن، بل هو قابل للتطوير و التجديد، و قلت ق



ال بد من استعمال الطالب لعقله الذي هو وسيلة و آلة التفكير عند اإلنسان، و 

 العقل من مصادر االستنباط عندنا،

 

مالحظة : هذه المقدمة استنادا الى شروحات في علم األصول منها ) محاضرات 

فقه شرح الحلقة الثانية للشيخ عبدالجبار الرفاعي , و الشيخ محمد في أصول ال

 اشكناني ..(


