
 الدرس الثاني بعلم األصول:

 :كلمة تمهيدية 
يجب على اإلنسان المؤمن بالله تعالى أن يعيّن موقفه العملي تجاه كل واقعة  -1

 .والشريعة اإلسالميّةألنّه ملزم بالتوفيق بين سلوكه 

ولو كانت احكام الشريعة في كل الوقائع واضحة وضوحا بديهياً للجميع لكان  -2

تحديد الموقف العملي المطلوب تجاه الشريعة أمر ميسور لكل أحد، ولكن هناك 

منها بعدنا الزمني عن عصر التشريع -تم ذكرها في الدرس األول-عوامل عديدة 

 موض   أدت الى عدم وضوح كثير من األحكام وأكتنافها بالغ

وضع علم يحّدد المواقف العمليّة عن طريق الضروري على هذا األساس كان من  -3

 .هو علم الفقه وهذا العلماالستدالل، 

وكيف يتم تحديد  ؟هدور الفقي ))علم الفقه؟ وما هو وما ه فنطرح السؤال التالي

 ((الموقف العملي في علم الفقه؟

 هو عمليّة استنباط الحكم الشرعي :علم الفقه. 

  هو إقامة الدليل على تعيين الموقف العملي في كّل حدث  :دور الفقيهاما

  من أحداث الحياة.

  في علم الفقه بأسلوبينيتم اما طريقة تحديد الموقف العملي بدليل 

 

 تحديده بتعين الحكم الشرعي وهذا النوع يطلق عليه )األدلة المحرزة( -1

د الوظيفة العمليّة تجاه الحكم المشكوك بعد استحكام الشك يَحد  ت -2

 (العمليّة األصولالحكم، وهذا النوع يطلق عليه ) وتعّذر تعيين

 

 

 

 

  تعريف علم األصول 

 هو العلم بالعناصر المشتركة في عمليّة استنباط الحكم الشرعي :علم األصول

لكي نستوعب هذا التعريف يجب أن نعرف ما هي العناصر المشتركة في 

 ما هي العناصر الخاصة؟عملية االستنباط؟ وأيضا 

هي القواعد العامّة التي تدخل في عمليّات استنباط أحكام فالعناصر المشتركة: 

 عديدة في أبواب مختلفة من الفقه.

  ًالحكم الشرعي وُيَعي ن بها زُيحرَ  :المحرزةاألدلّة اذا. 

 بها الوظيفة العمليّة تجاه الحكم  دُيَحد   :العمليّةاألصول  أما
 الحكم. وتعّذر تعيينالمشكوك بعد استحكام الشك 

 



 وهذه العناصرالتي تتغير من مسألة إلى أخرى،  وهي العناصراما العناصر الخاصة: 

 تدرس في علم الفقه.

 

 نأخذ امثله لتوضيح ذلك وهي

 نفرض أن فقيهاً واجه هذه األسئلة 

 هل يحرم على الصائم ان يرتمس بالماء؟ -1

 ؟هل يجب على الشخص إذا ورث ماالً من ابيه أن يؤدي خمسهُ  -2

 فاذا أراد أن يجيب على هذه األسئلة فأنه يجيب على 

  انه يحرم االرتماس على الصائم( يستنبط ذلك بالطريقة السؤال األول باإليجاب(

 التالية 

دلت رواية يعقوب بن شعيب عن األمام الصادق ع على حرمة االرتماس على  -1

 )ال يرتمس المحِرم في الماء وال الصائم(الصائم 

 الجملة بهذا التركيب تدل في العرف العام على الحرمة  -2

وراوي النص يعقوب بن شعيب ثقة والثقة وإن كان يخطأ أو يشذ أحيانا ولكن  -3

 ثقة بالخطأ أو الكذب واعتبره حجة الشارع أمرنا بعدم اتهام ال

 النتيجة هي أن االرتماس حرام 

 اما السؤال الثاني بالنفي ألن 

 رواية علي بن مهزيار جاءت في مقام تحديد األموال التي يجب فيها الخمس  -1

 أن -وهي الجملة التي جاءت في الرواية –العرف العام يفهم من هذه الجملة  -2

 الشارع لم يجعل خمساً على الميراث الذي ينتقل من األب الى ابنه 

 الراوي ثقة وخبر الثقة حجة  -3

 النتيجة هي أن الخمس في تركة األب غير واجب

كانت من  استنبطها الفقيهوبمالحظة هذه المواقف الفقهية نجد أن األحكام التي 

الختالفات بين المواقف أبواب شتى من الفقه ولكن يوجد في مقابل هذا التنوع وا

 عناصر مشتركة أدخلها الفقيه في عملية االستنباط في المواقف الذكورة أعاله 

 فمن تلك العناصر المشتركة 

وهي الرجوع الى العرف العام في فهم الكالم الصادر  حجيّة الظهور العرفي -1

 عن المعصوم.

  وحجية خبر الثقة  -2

 



 

 

وهكذا نستنتج أن عمليات االستنباط تشتمل على عناصر مشتركة كما تشتمل 

 على عناصر خاصة 

 ومن تلك العناصر الخاصة 

رواية يعقوب بن شعيب التي دخلت في عمليّة استنباط حرمة االرتماس على  -1

 الصائم.

رواية علي بن مهزيار التي دخلت في عمليّة استنباط عدم وجوب الخمس  -2

 ل أبيه.على الوارث ما

 

 

 

 

 

 موضوع علم األصول: 

 هو األدلّة المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعياما موضوع علم األصول 

 دليليتها.فعلم األصول يدرس األدلة المشتركة في علم الفقه إلثبات 

 

 علم األصول منطق علم الفقه: 

في هذا الموضوع يبين المصنف بأن علم األصول يشابه علم المنطق وذلك من خالل 

 االتي 

يدرس عملية التفكير بشكل عام حيث يحّدد النظام العام أن علم المنطق 

االستدالل الصحيح بوضع المناهج العامّة لالستدالل  ويبيّن منهجللتفكير السليم 

 .واالستقراءكالقياس 

يشابه علم المنطق غير أنّه يبحث عن عملية التفكير الفقهي في  وعلم األصول

استنباط األحكام حيث يدرس العناصر المشتركة التي يجب أن تدخل فيها لكي يكون 

 يّة االستنباط.العامّة لعمل ويحدد المناهجاالستنباط سليماً، 

 :دور علم األصولأذا 

 .العناصر المشتركة تحديد-أ
 .درجات استعمالها تحديد-ب

 تحديد العالقة بينها. -ج



 األصول في عملية االستنباط لمأهمية ع 

ن بدوفي عالم االستنباط وذلك ألن بناًء على ما تقدم يتضح لعلم األصول أهمية 

أن  واألدلة دونعلم األصول يواجه الشخص في الفقه ركاماً متناثراً من النصوص 

 يستطيع االستفادة منها في االستنباط.

وكما أن العناصر المشتركة ضرورية لعملية االستنباط فكذلك العناصر الخاصة التي 

ضرورية  والروايات المتناثرةتشمل اآليات  وهي التيتختلف من مسالة الى أخرى 

 .ايضا

 .قطبان مندمجان في عملية االستنباط والعناصر الخاصّةالعناصر المشتركة ف

 

  والتطبيقالنظرية  والفقه يمثالناألصول: 

 السيد محمد باقر الصدر: يقولفي هذا الموضوع 

 .إّن الدقة في النظريات العامة ال تغني عن الدقة في تطبيقها-١

إّن الفقيه ال يجمع العناصر الخاصة تجميعاً أعمى، بل عليه أن يطبق العناصر -٢

 .على العناصر الخاصّة تطبيقاً دقيقاً  والنظريات العامّةالمشتركة 

 :إذن

البحث الفقهي عن العناصر الخاصّة في عملية االستنباط ليس مجرد عملية 

 تجميع، بل هو مجال تطبيق النظريات األصولية.

 

  والفكر الفقهيالتفاعل بين الفكر األصولي: 

من النقاط  بعددهذا الموضوع  نبين باختصار ما ذكره السيد محمد باقر الصدر في

 وهي:المهمة 

 :بين الفكرين على النحو التالييوجد تفاعل متبادل  -1

 توسع بحوث التطبيق يوسع من بحوث النظرية. 

 دقة البحث في النظريات األصولية تؤدي إلى الدقة في بحوث التطبيق. 

ين، فقد نشأ علم األصول في أحضان علم الفقه، لمَ هذا التفاعل يؤكده تاريخ العِ  -2

 .الفقه في أحضان علم الحديث ونشأ علم

ابتعد  وتتأكد كلماإلى علم األصول حاجة تاريخية بمعنى أنها تشتد  الحاجة -3

 الفقيه تاريخياً عن عصر النص.



ترعرع علم األصول في نطاق الفقه السنّي قبل الفقه اإلمامي ألّن المذهب  -4

 .(وآلهالسنّي كان يزعم انتهاء عصر النصوص بوفاة النبي )صلى الله عليه 

د (، فمجرّ وآلهسالم( امتداد للنبي )صلى الله عليه اإلمامية اإلمام )عليه ال عند -5

 .انتهاء الغيبة الصغرى تفتحت ذهنيتهم األصولية

 بذور التفكير األصولي عند اإلمامية بدأت منذ أيام الصادقين )عليهما السالم(.  -6

 

 

 جواز عملية االستنباط 

بيان كلمة هنا السيد محمد باقر الصدر يجيب على تساؤل مهم قبل الدخول في 

 االجتهاد وتطور معنى كلمة االجتهاد

لكي يوجد مجال لوضع  االستنباطسمح الشارع بممارسة عملية  هلالسؤال هو:  

 علم لدراسة عناصرها المشتركة؟

 :الجواب

تجاه الشريعة تحديدًا  تحديد الموقف العملينعم، ألن عملية االستنباط عبارة عن 

ومن منها،  بالله تعالى ملزم بتحديد موقفه العملي واالنسان المؤمناستداللياً، 

 أّن أحكام الشريعة ليست غالباً في الوضوح بدرجة تغني عن إقامة الدليل. المعلوم

لكن لسوء الحظ اتفق لهذه المسألة أن اكتسبت صيغة أخرى ال تخلو عن الغموض 

 باط والتشويش فقد استخدمت كلمة ))االجتهاد(( للتعبير عن عملية االستن

 وطرح السؤال يكون هكذا ))هل يجوز االجتهاد في الشريعة((

وهي كلمة مرت بمصطلحات عديدة في فحينما دخلت كلمت االجتهاد في السؤال 

تاريخها أدت الى بقاء ظالل تلك المصطلحات السابقة على البحث ونتج عن ذلك أن 

كله وفي سبيل أجاب البعض على السؤال بالنفي وأدى ذلك الى شجب علم األصول 

 توضيح ذلك يجب أن نذكر التطور الذي مرت به كلمة االجتهاد

 تطور معنى االجتهاد

هذه الكلمة  وقد مرتللتعبير عن عملية االستنباط، « االجتهاد»استعملت كلمة 

 وُرفَِض علماالستنباط  نزاع حول جواز عملية وقد وقعبمصطلحات عديدة خالل تاريخ، 

 األصول نتيجة فهم غير دقيق لالصطالح العلمي.

 : بذل الوسع للقيام بعمل ما.وهو« الجهد»مأخوذ من  االجتهاد في اللغة: -1



استعملت هذه الكلمة ألول مرّة على الصعيد الفقهي  االجتهاد في الفقه الّسنّي: -2

إّن الفقيه إذا أراد أن يستنبط حكماً ) هي: قاعدة في الفقه الّسنّيللتعبير عن 

نصّاً يدل عليه من الكتاب أو السنة يرجع إلى االجتهاد بداًل عن  ولم يجدشرعيّاً 

 (.النص

 وكان على، والذوق والرأي الخاصهذه القاعدة يعني التفكير الشخصي  واالجتهاد في

 رأس المنادين بالرأي أبو حنيفة النعمان بن ثابت.

لى هذا المعنى منذ عصر األئّمة )عليهم السالم( إلى القرن محل االجتهاد ع -3

وتعارض )عليهم السالم( تذم االجتهاد بهذا المعنى  والروايات عنهمالسابع، 

 الرأي معارضة شديدة. مدرسة

أهل البيت )عليهم السالم( على نفس الخط، فصنّفوا  وفقهاء مدرسة وسار أصحاب -4

 وهالل المدنيالكتب في الرد على االجتهاد بهذا المعنى، منهم عبد الله الزبيري 

يخ والش والسيد المرتضى والشيخ المفيد والشيخ الصدوق واسماعيل النوبختي

 .وابن إدريس الطوسي

ع على كلمة ))االجتهاد(( كانت وهكذا تدل هذه النصوص بتعاقبها التاريخي المتتاب

تعبيراً عن ذلك المبدأ الفقهي المتقدم الى أوائل القرن السابع وعلى هذا األساس 

 اكتسبت الكلمة لوناً مقيتاً وطابعاً من الكراهية في الذهنية الفقهية االمامية 

 

 الحلي المتوفى في مصطلح فقهائنا على يد المحقّق« االجتهاد»تطورت كلمة لكن  -5

عرف الفقهاء بذل الجهد في  وهو في) :كتبإذ « المعارج»في كتابه  --ه ٦٧٦سنة 

االعتبار يكون استخراج األحكام من أدلّة الشرع  وبهذا، (استخراج األحكام الشرعية

اجتهاداً، ألنّها تبتني على اعتبارات نظرية ليست مستفادة من ظواهر النصوص في 

 األكثر

درا للفقيه يصدر عنه ودليال يستدل به كما يصدر عن آية بينما كان االجتهاد مص نإذ

أو رواية، أصبح في المصطلح الجديد يعبر عن الجهد الذي يبذله الفقيه في 

الحكم الشرعي من أدلته ومصادره، فلم يعد مصدرا من مصادر االستنباط،  استخراج

 الحكم من مصادره التي يمارسها الفقيه. استنباطبل هو عملية 

 

 

 

 



 :الفرق بين المعنيين جوهري للغايةف

أن يستنبط من  –على أساس المصطلح االول لالجتهاد  –إذ كان على الفقيه   -1

تفكيره الشخصي وذوقه الخاص في حالة عدم توفر النص، فإذا قيل له: ما هو 

وتفكيري  اجتهاديباالجتهاد وقال: الدليل هو  استدل هذا؟دليلك ومصدر حكمك 

 .الخاص

لح الجديد فهو ال يسمح للفقيه أن يبرر أي حكم من االحكام واما المصط -2

باالجتهاد الن االجتهاد بالمعنى الثاني ليس مصدرا للحكم بل هو عملية 

كان معناه أن ”  اجتهاديهذا ” االحكام من مصادرها، فإذا قال الفقيه  استنباط

منه أن من المصادر واالدلة، فمن حقنا أن نسأله ونطلب  استنبطههذا هو ما 

 الحكم منها. استنبطيدلنا على تلك المصادر واالدلة التي 

الحكم من ظاهر  استنباطنطاق االجتهاد بعد ذلك فأصبح يشمل عملية  اتسعثم  -6

 الحكم من ظاهر استنباطالنص أيضا، الن االصوليين بعد هذا الحظوا بحق أن عملية 

هور وتحديده وإثبات النص تستبطن كثيرا من الجهد العلمي في سبيل معرفة الظ

 .حجية الظهور العرفي

ولم يقف توسع االجتهاد كمصطلح عند هذا الحد، بل شمل في تطور حديث عملية  -7

االستنباط بكل ألوانها، فدخلت في االجتهاد كل عملية يمارسها الفقيه لتحديد 

الموقف العملي تجاه الشريعة عن طريق إقامة الدليل على الحكم الشرعي أو 

ن الموقف العملي مباشرة. وهكذا أصبح االجتهاد يرادف عملية على تعيي

 االستنباط.

 


