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 التعريف ببعض علوم االسالم احلنيف: الشيخ عبد هللا صليب سامل. -
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 (1زلاضرة )
 تعريف مفهوم العلم: -1
 تعريف العلم لغة: - أ
" أثر ابلشيء يتميز بو عن غريهعلى العني والالم وامليم أصل واحد يدل يقول ابن فارس:    

مما عرفوا من ويف التنزيل"  املعرفة،أييت مبعٌت:  و، يقال علم يعلم إذا تيقن، اليقني ومن معانيو
 .وهنم" أي علموا، وقولو "ال تعلموهنم هللا يعلمهم" أي ال تعرفاحلق

 نين عن علم ما يف غٍد عميوأعلم علم اليوم واألمس قبلو... ولك
 أي وأعرف.

حصل حد مسبوقا ابجلهل، ألن العلم إن يف كون كل وا والفرق بُت ادلعرفة والعلم أهنما يشًتكان
 .ابلكسب فذلك الكسب مسبوق ابجلهل

فإذا عّدي إىل مفعولُت نفرق بُت "علم" الذي مبعٌت "عرف"، وعلم مبغٌت "تيقن" ابلتعدية، وقد    
 ي بفعل واحد فإنو معٌت "عرف".، يف حُت إذا عدّ اليقنيفإنو يدل على 

 الداللة اللغوية دلادة "علم" ال خترج عن ادلعاين اآلتية:ف إذن   
 والتمييز، وبُت العلم وادلعرفة فروق وىي: -وادلعرفة -والفهم -اليقُت

 وليست كل معرفة علما. أن العلم أعم من  ادلعرفة، فكل علم معرفة  
 أن ادلعرفة يسبقها اجلهل عكس العلم االذلي.

 تقدم.قد يشًتكان يف اجلهل إذا كان العلم حاصال ابالكتساب، كما  و

  اصلال  املتكلمني: يف - ب

 .كان ىذا التمييز بواسطة احلواس  " ولوصفة توجب حمللها دتييزا ال حيتمل النقيض" ىو 
 .التمييزيف الداللة اللغوية، تلتقي مع قد  الداللة االصطالحية ىذا التعريف أن فهم منن   
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 مفهوم العلوم االسالمية: -2
ال شك أن العلوم اليت حوهتا احلضارة االسالمية كانت كثَتة جدا يف أعدادىا، متنوعة تنوعا يف   

 قيل: ؟ما ىي العلوم االسالميةف .ومتفرعة إىل فروع عديدة وشعب شىتمواضيعها و متعلقاهتا، 

ىي: العلوم اليت تدور موضوعاهتا ومسائلها على أصول االسالم العلوم اإلسالمية   - أ
ثبات أصول االسالم وفروعو وىي القرآن والسنة وعلم التفسَت إواليت ميكن من خالذلا ، وفروعو"

 .وعلم احلديث وعلم الكالم وعلم الفقو
: ابإلضافة إىل علوم االلة وىين العلوم االسالمية ىي: العلوم املذكورة إ وقيل: - ب
 .أي مصلح احلديث دب العريب، والنحو، واللغة، والبالغة، وأصول الفقو، والدراية(.األ)

العلوم اليت تعد جزًء من الواجبات االسالمية، وىي اليت جيب على  ىيوقيل:  - ت
العلم طلب " ادلفهوم من احلديث النبوي ،املسلمني حتصيلها ولو على حنو الواجب الكفائي

 ".1فريضة عل كل مسلم ومسلمة

ي ذالالعلوم االسالمية ميكن اخللوص إىل أن التعريف الل ىذه اآلراء حول حتديد مفهوم من خ 
العلوم االسالمية جزًء من الواجبات  لكونو جعل الثالثىو التعريف نطبق مع العقل السليم، ي

ىو العلم الذي يكون طلبو ا مف حتصيلها ولو على ضلو الواجب الكفائي. جيب ،اإلسالمية
 فريضة على كل مسلم ومسلمة؟

علم توقفت تلبية احلاجات الضرورية للمجتمع االسالمي على معرفتو والتخصص واالجتهاد  كل    
وسئل الفضيل بن عياض عن قولو ملسو هيلع هللا ىلص طلب العلم  فيو وجب على ادلسلم حتصيلو وطلبو.

، وما مل فرضًا فللب علمو عليك فرضٌ  كعمل كان عليفريضة على كل مسلم، فقال كل 
 يكن العمل بو عليك فرضاً فليس طلب علمو عليك بواجب.

                                                             

حتقيق الشيخ خليل زليي الدين ادليس، دار الكتب العلمية،  ،سلطان دمحم، اذلروي القاري، علي بن حنيفة مسند أيب شرح ينظر احلديث  يف - 1
ورود األحاديث من طرق كثَتة، وتعددىا، يوجب القول حبسن احلديث، فال ينايف ما ) .1/537جىـ  1405لبنان، الطبعة: األوىل،  –بَتوت 

  .(قال البيهقي، من أن متنو مشهور، وإسناده ضعيف
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عالوة على ذلك فإن االسالم عمد إىل كل ما حيتاجو اجملتمع فأوجبو على الكفاية، فلو كان 
وفَت أطباء اجملتمع حباجة إىل الطب، فإن الطب يغدو واجبا كفائيا، فحينئذ جيب على اجملتمع ت

ابدلقدار الكايف، فلو انعدموا ابدلقدار الكايف وجب على اجلميع أن ميهدوا األرضية بغية توفَت 
 األطباء ورفع احلاجة إليو.

قهرا من الواجبات يكون ها حتصيل   فإن ومتوقفا على حتصيل علوم وعليو فإذا كان الطبّ   
 ادلختلفة.ئر العلوم عليم ويف االقتصاد وساالكفائية، وىكذا األمر يف الت

يعٍت أن العلوم االسالمية ادلتقدمة من) تفسَت، وفقو، وحديث...( ليست من الضرورية وىذا ال    
 بل كل ما تتوقف عليو حاجة االنسان من العلوم فإنو أصبح من الواجب الكفائي.

مبن يساىم  ستنجدتوىي من ىذا ادلنطلق جيب دراسة العلوم ادلمهدة لتحصيل العلوم األصيلة،     
 يف تطويرىا والعمل على إثرائها وتنميتها ابستمرار. 

 أنواع العلوم االسالمية: -3
 التنوع راجع إىل اعتبارين: وىذا ختالف تنوع طبيعة العلوم، تنوعت العلوم االسالمية اب   

 ابعتبار الغاية و اآللية واملكّملة:  -3-1

وهبا يعرف االنسان مراد هللا،  رجى لذاهتاوىي اليت ت  ىي العلوم اإلسالمية،  ة:ايفعلوم الغ - أ
وىي علوم منتهى يف الشريعة، ويكون  -علم الكالم -الفقو -احلديث -التفسري وتشمل

 تعرف كليات الدين. االعتناء هبا أكرب، إذ هبا
 ابستثمارىا وىي اليت يستليع  أن يفهم هبا مراد هللا ،فتسمى اللسانية ة:أما علوم اآلل - ب
، الذي ىو التفسَت الغايةة لعلم ل التفسَت/ علوم القرآن، علوم آلفمثال أصو الغاية، م و عليف 

الذي  الغايةلعلم  ة، ومصطلح احلديث آلىو الفقوالذي  الغايةلعلم  ةلاآلم و علمن وأصول الفقو 
 "اللغة العربيةاليت ىي الشريعة، وبعبارة أخرى  الغايةة لعلوم ، وعلوم اللغة علوم آلىو احلديث

 الشريعة". موسيلة لفه
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 وتشمل علموىي اليت ختدم علوم الشريعة وتسمى علوم احلاجيات العلوم املكملة:  - ت
 ةالطبقات والًتاجم والشعر اجلاىلي إىل عصر االحتجاج، فعلم الًتاجم والطبقات خادمة لعلم اآلل

أما كالم غاية، ىو احلديث الذي  لفهم أداةالذي ىو علم مصطلح احلديث، ومصطلح احلديث 
"اذا استشكل : عباس نباكما نص على ذلك   .فهم القرآنلالعرب فهو من العلوم ادلساعدة 

 ."، قال الشعر اجلاىليالعرب ، قال وما ديوانالعرب ديوانفرّدوه إىل  يف القرآن  عليكم شيء

 :والعقل لنقلااعتبار  -3-2

. كما تشمل العلوم الشرعيةنصوص الوىي رلموعة من ادلعارف ادلنبثقة من ابعتبار النقل:  - أ
ما وتنزيال وأصول الفقو اليت تروم استنباط األحكام العملية من النص ادلعصوم فه   ،علم الفقوالنقلية 

 التفسَت واحلديث لكوهنما يسعيان  أيضا علمي  عد اللغوية وادلنطقية. كما تشمل استنادا إىل القوا
 .معلم الكالين، ابإلضافة إىل إىل بيان النص القرآ

وجبانب ىذه العلوم ميكن إضافة علوم اللغة لكوهنا علوما نشأت من أجل محاية النص الشرعي   
وصيانتو من اللحن نتيجة التغَتات االجتماعية والثقافية والسياسية اليت شهدهتا احلضارة العربية 

 االسالمية.
إليها العقل اإلنساين فَتاد هبا رلموعة من ادلعارف واخلربات اليت توصل أما ابعتبار العقل:  - ب

علم النفس، وعلم ك من خالل تفاعلو ادلستمر مع الظواىر االجتماعية واالقتصادية والعمرانية.
وىنا سائر العلوم الطبيعية، ، و العمران البشري، وعلم السياسة، وعلم االقتصاد وعلم القانون

 لسببني: ؟ مسيت علوما عقلية نتساءل ملاذا مسيت علوما عقلية
  .أهنا منبثقة من العقل االنساين اجملرد دون الرجوع إىل النقل ادلتمثل ا:أوالمه

 على نوعُت ، وىيأهنا علوم جتعل العقل االنساين مرجعا وسندا ذلااثنيهما: 
حول  إىل تقدمي تفسَت معقول دلا يدور العلوم االنسانية ابعتبارىا علوما ىادفة :األولالنوع 

 واجتماعية واقتصادية وقانونية.االنسان من ظواىر نفسية 
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ابإلنسان وتؤثر يف  : العلوم الطبيعية لكوهنا علوما تعتٍت بتفهم الطبيعية ادلادية اليت حتيطالثاين النوع
 جيااب.إوجوده سلبا و 

حاصل القول إن ىذه التقسيمات ال تعٍت أبي حال من االحوال حكما قيميا أو معياراي على  
علوم ابلواقع و أسباب نشأهتا، وال ميكن لألمة ان تتغٌت ابحلضارة ما مل تتبوأ العلوم. إمنا تعٌت ىذه ال

 مكانة الرايدة والقيادة يف ىذه العلوم كلها.

 :العالقة بني العلوم اإلسالمية والعلوم اللغوية -4

ال شك أن العلوم االسالمية تتساند وتتعانق مع العلوم اللغوية تساندا اتما ابعتبار علوم اللغة    
فهم الشريعة حق وسيلة للوصول إىل العلوم الشريعة، إذ الشريعة عربية يف أصلها ويف نزوذلا فال تُ 

ن الشريعة عربية، وإذا كانت أ "على الفهم يف معزل ذلا عن العربية. ولعل االمام الشاطيب قد نصّ 
ما عدا  ، النمطعربية؛ فال يفهمها حق الفهم إال من فهم اللغة العربية حق الفهم؛ ألهنما سيان يف

وجوه اإلعجاز، فإذا فرضنا مبتدائ يف فهم العربية فهو مبتدئ يف فهم الشريعة، أو متوسطا؛ فهو 
متوسط يف فهم الشريعة وادلتوسط مل يبلغ درجة النهاية، فإن انتهى إىل درجة الغاية يف العربية كان 

غَتىم من الفصحاء الذين الصحابة و  كما كان فهمُ   كذلك يف الشريعة؛ فكان فهمو فيها حجةً 
، فمن مل يبلغ شأوىم؛ فقد نقصو من فهم الشريعة مبقدار التقصَت عنهم، وكل فهموا القرآن حجةً 
األئمة  يف العربية مبلغ   ن أن يبلغ  فال بد م   .، وال كان قولو فيها مقبوالحجةً  عد  من قصر فهمو مل يُ 

 .1"ين ومن سواىمفيها؛ كاخلليل، وسيبويو، واألخفش، واجلرمي، وادلاز 

فرض على الفقيو أن يكون عادلا بلسان العرب ليفهم عن هللا فقول ابن حزم يف اإلحكام: "منو و    
عز وجل وعن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ويكون عادلا ابلنحو الذي ىو ترتيب العرب لكالمهم الذي بو نزل 

فمن جهل اللغة  ،وبو يفهم معاين الكالم اليت يعرب عنها ابختالف احلركات وبناء األلفاظ ، القرآن
األلفاظ الواقعة على ادلسميات وجهل النحو الذي ىو علم اختالف احلركات الواقعة  وىي

                                                             

 .55/ 5الموافقات، الشاطبي، ج - 1
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ومن مل  ،وسلم الختالف ادلعاين فلم يعرف اللسان الذي بو خاطبنا هللا تعاىل ونبينا صلى هللا عليو
 .1 وقد هناه هللا تعاىل عن ذلك ،تيا فيو ألنو يفيت مبا ال يدريلو الفُ  رف ذلك اللسان مل حيلّ يع

وال تقف ما ليس لك بو علم إن لسمع ولبصر ولفؤاد كل أولئك كان عنو :)بقولو تعاىل
 .(مسؤوال

من خالل ىذين النصُت نستشف أن فهم النص الشرعي رىُت مبعرفة لسان العرب يف القول  
متكامل حيث إن العلوم اإلسالمية والعلوم اللغوية نسٌق  ،مركزيأساسي و أمر  والبيان. وىذا

   يكّمل بعضها البعض ويستند بعضها إىل بعض. ومتداخل

شلا جعل البحث يف أي علم من العلوم  ،لشرعياالنص  علىإذن فمدار العلوم اإلسالمية كان     
 .و زلورا متشابكا، ومتداخال بُت عدد من العلوم ل ميداان فسيحا، وفضاء واسعااإلسالمية يشكّ 

 :أثر العالقة بني علوم اللغة وعلوم الشريعة -5

  :تتجلى أثر العالقة بُت علوم اللغة وعلوم الشريعة يف مناحي متعددة    

  حقل معريف إىل حقل معريف آخر:انتقال املفاىيم من  -5-1
من حقوذلا  املفاىيم، واملصللحاتانتقال كثَت من  ،اثر ىذا التداخل بُت العلومآمن       

إحدى  شكل احبيث إن انتقاذل، ادلعرفية األصلية اليت نشأت فيها، إىل حقول معرفية أخرى
فاىيم  صلد بعض ادلمن ذلك ". ادلسلمات بُت ادلشتغلُت ابدلفاىيم يف الًتاث العريب اإلسالم

 ،واالستحسان ،والنسخ، والعلة، القياس مثل يف احلقل األصويل،األصوليُت اليت كانت متداولة 
نتقلت ا ةاللغويفاىيم ادل. كما أن بعض ةجديداكتسى معاين  . فانتقاذلا إىل اللغةواحلمل والوضع

والسياق، ، واالشرتاك، الرتادف مثل: إىل اجملال األصويل.، وىجرت أصلها اليت نشأت فيو
 نعتو البعض برحلة ادلصطلحات حقل آخر إىل  حقل. وىذا العبور ادلصطلحي من والقرائن

                                                             

 .621/ 5، جحكام، ابن حزم األندلسي القرطبيإلحكام في أصول األا - 1
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 .وادلفاىيم
ادلعرفية األصيلة اليت نشأت ن انتقال ادلفاىيم وادلصطلحات من حقوذلا أب ميكن القول من ىنا     

فيها إىل حقول معرفية أخرى من األساسيات وادلميزات، وادلواصفات اليت طبعت الًتاث العريب 
  .اإلسالمي

 املوسوعية:  -5-2
العامل الواحد صلد ادلوسوعية يف التأليف والتصنيف، حبيث  أيضا التداخل ىذاومن آاثر      

ىذه ادلوسوعية طابع علماء اإلسالم، ابختالف يشتغل يف رلاالت معرفية متعددة، و  موسوعا
 .مدارسهم

ه ادلوسوعية ىي اليت تفسر لنا أن كثَتا من علماء الكالم، اختاروا االشتغال بعلم اللغة، ذوى    
طق، وقام ن واحد. ومنهم من مارس االشتغال ابلعلوم ادلنقولة مثل علم ادلنآوعلم أصول الفقو، يف 

إبدماجو أتصيلها  يف العلوم ادلأصولة سواء يف علم الكالم، أو يف علم أصول الفقو، أو يف علم 
 ة.البالغ
الذي يفضي بنا إىل اإلقرار، والتصريح أبنو يتعذر يف الًتاث العريب  إن ىذا االختيار العلمي    

بكر  وأبو ،إمام احلرمُت جد مثال. فيكلم، واللغوي، واألصويل، وادلنطقاإلسالمي، الفصل بُت ادلت
الباقالين، والقاضي عبد اجلبار اذلمذاين، وأبو حامد الغزايل، وأبو احلسُت البصري، واإلمام فخر 
الدين الرازي، واإلمام ابن فورك، واإلمام أبوا الوليد الباجي، وابن حزم األندلسي، و القاضي أبو 

 .د موسوعيُتن رشد احلفي، وابن رشد اجلد، واببكر بن العريب ادلعافري
 :ّو علوم يف أحضان علوم أخر من -5-3

صلد كثَتا من العلوم نضجت وتطورت يف أحضان علوم أخرى خاصة العلوم اليت جيمعها وحدة     
 وعلم اللغة وعلم النحو من العلوم اليتادلوضوع، وتشًتك يف وحدة اذلدف والغاية. فعلم البالغة 

نضجت ومنت وتطورت يف أحضان علم التفسَت. فكتب التفسَت حافلة مبباحث اللغة و علم 
قد اجتمع فيو من العلوم ما تفرق يف غَته. وىو ما يفسر لنا أن عددا من  التفسَتفالداللة. 
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سلشري، واإلمام الراغب مثل اإلمام الز  والنحو، بالغةاللغة و ابل على درايةادلفسرين كانوا 
ابن العريب  ووالبيضاوي،  والقرطيب وابن عطية، ،فخر الدين الرازيو  ،السمُت احلليبو األصفهاين، 

  ، وغَتىم.االشبيلي األندلسي وأبو حيان األندلسي
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 علوم القرآن احملور األول: مبادئ 
ابلنظر إىل العنوان صلده مركبا تركيبا إضافيا "علوم" و"القرآن" فسبق تعريف العنصر األول من   

   .نقف مع العنصر الثاين الذي ىو "القرآن" من مدلوليو اللغوي واالصطالحياآلن العنوان، و 
 :املدلول  اللغوي للقرآن  -1
العلماء يف مفهوم القرآن من حيث كونو مهموزا أو غَت مهموز، أو كونو مصدرا أو  اختلف  

 :قولنيعلى  أو مشتقا أو جامدا وصفا
 :القائلون أبنو مهموز

  :اختلف ىذا الفريق على قولني
القول األول: ذىب إىل أنو مشتق من "قرأ" مبعٌت "تال" مثل الرجحان والغفران، مث نقل   - أ

إىل االمسية فجعل امسا على كالم هللا ادلنزل على رسول هللا، من ابب تسمية ادلصدر من ادلصدرية 
( أي إن علينا مجعو وقرآنو فإذا قرأانه فاتبع قرآانه على ادلفعول، وبعضد ىذا القول قولو تعاىل)

 :يرثي ذا النورين اتبث: قراءتو. ومنو قول حسان بت 
 ل تسبيحا وقرآانضّحو أبمشط عنوان السجود بو... يقطع الي

. وقال عبد  اللحياينأي قراءًة، وعلى ىذا يكون على وزن فُعالن. وميثل ىذا الرأي: مجاعة منهم: 
ة، مث نقل من ىذا ادلعٌت للقراءالعظيم الزرقاين "أما لفظ القرآن: فهو يف اللغة مصدر مرادف 

 من ابب إ الم ادلصدر على مفعولو، ادلصدري وجعل امسا للكالم ادلعجز ادلنزل على النيب ملسو هيلع هللا ىلص
ذلك ما طلتاره استنادا إىل موارد اللغة وقوانُت االشتقام ... ، فلفظ قرآن مهموز، وإذا حذف علزه 

 . "فإظلا ذلك للتخفيف، وإذا دخلتو "أل" بعد التسمية فإظلا ىي للمح األصل ال للتعريف
مبعٌت  الَقري   ، وىو مشتق منلى فعالنوصف عذىب ىذا الفريق إىل أنو  القول الثاين: - ب

يف اللغة قريت ادلاء يف احلوض مبعٌت مجعتو، مث مسي بو الكالم ادلنزل على رسول هللا  اجلمع، يقال
فعلى ىذا القول يكون القرآن مهموزا ومصدرا    .جلميع السور واآلايت، وميثل ىذا االجتاه الزجاج

 .عند اللحياين، ووصفا عند الزجاج
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 :القائلون أبنو غري مهموز
 :اختلف ىذا الفريق على أصل اشتقاقو على قولني

قول يرى أنو مشتق من قرنت الشيء ابلشيء إذا ضممت أحدعلا إىل اآلخر، ومسي بو  - أ
 .القرآن لِقَرن السور واآلايت واحلرف فيو. وميثل ىذا القوَل أبو احلسن األشعري

ألن اآلايت يصدم بعضها بعضا ويشابو  القرائن مشتق منيف حُت يرى القول اآلخر أنو  - ب
 .بعضها بعضا، وىي قرائن وأشباه ونظائر

 :خالصة التعريف
 :حاصل ما تقدم ميكن القول أبن التلفظ الذي  يُنطق بو القرآن ىي تلفظان  

 :التلفظ ادلهموز: وىو على نوعُت -1
 كرة وعشياإما مشتق من قرأ ألن خاصيتو األوىل ىي القراءة ب - أ

يرى أنو جامد القول الثالث الذي  وإما جامد ألنو عَلم منقول مرجتل وىو رأي الشافعي - ب
 وميثلو الشافعي:

   :التلفظ مهموز: وىذا التلفظ ػلتمل أتويلُت -2
 ختفيفا والنون فيو زائدةالنطق بو "قُ رَان"  - أ

 .ألنو تدل على االنسجام نونو أصليةأنو مشتق من "قرن"، وعلى ىذا التأويل تكون  - ب
إذن فعالقة ىذه ادلادة اللغوية اليت تدل على االنسجام ابلقرآن ىي أن القرآن كلو منسجم يف    

 .تراكيبو منسجم يف أساليبو، ويف مجيع مناحيو، بل ىو أكثر انسجام على كل شيء يف الوجود
 :املدلول االصطالحي

على نبيو دمحم ادلعجز بلفظو ومعناه ادلتعبد بتالوتو ادلنقول أنو كالم هللا ادلنزل " من أشهر تعاريفو  
 ."ابلتواتر ادلكتوب يف ادلصحف من أول سورة الفاحتة إىل آخر سورة الناس
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 :مفهوم علوم القرآن ابملعىن اإلضايفاملبدأ األول:   
أخرى: ىي العلوم اخلادمة للنص  ىي العلوم ادلتصلة ابلقرآن من مجيع نواحيو ادلتعددة، أو بعبارة  

" ألن كل مبحث من علم القرآنالقرآين. وىذا ما يفسر سّر تسمية علوم القرآن "بعلوم" وليس "
مباحث علوم القرآن يعد علما مستقال بذاتو. فلما كانت ىذه العلوم كلها أسست خلدمة النص 

اجلامع  بُت مسائلها ىو القرآن القرآين مسيت بعلوم القرآن وليس علم القرآن. إال أن موضوعها 
 .نفسو

 .امسو: ويسمى علوم القرآن أو أصول التفسري املبدأ الثاين:
 :موضوعواملبدأ الثالث: 

  ىو القرآن ألنو مرتبط بو وخادم إايه فجميع علوم القرآن موضوعها إن موضوع علوم القرآن  
 ، فعلم القراءات مثال موضوعها القرآن من حيث األداء، وعلم الرسم موضوعو القرآن من القرآن
 ،طريقة كتابة القرآنحيث 

وعليو ". وبعبارة أخرى إن موضوع علوم القرآن: "ىو القرآن نفسو بتعدد اعتباراتو يف تلك العلوم  
  :ادلواد األولية اليت أتلفت منها علوم القرآن ىي حيثيات متعددة، ومن بُت ىذه احليثيات فإن
 :حيثية الفهم - أ

فعلوم القرآن تبحث يف حيثية فهم القرآن متوسلًة مبادة أولية بغية حتقيق ىذا ادلقصد الذي ىو فهم 
ها على حتقيق ادلرام، عينُ ية تُ القرآن، ولكي تتحقق ىذه الغاية ال بد أن تستنجد وتتوسل مبادة أول

لغوي صيغ بصيغة معينة، وىو لسان عريب مبُت، غَت ذي  وىو القرآن نفُسو، إذ النص القرآين نصّ 
 .عوج، ويف شراين القرآن نصوص تفوم العشرة تدل على عربية القرآن

إذن فعلوم القرآن تبحث يف فهم القرآن من حيث فهمو، وإذ القرآن مكتوب ابلعربية، فبأي شيء  
  ىي اللغة العربية.ستستعُت علوم القرآن يف ىذه احليثية ؟ خَت مادة تستعُت هبا 

 ا إذ .إن ادلادة األولية اليت استعانت هبا علوم القرآن يف بنائها ادلعريف وكياهنا ىي علوم اللغةإذن ف



2222/2222الووسن الدراسي  -وحدة: هدخل إلى العلوم اإلسالهية: الفصل األول( 2هحاضرة رقن )  

 

4 
 

 فبأي شيء استعان بو يف شرح ادلفردات ،من ادلواد األولية يف حيثية فهم القرآناللغة  تكان

 .إذ ادلعجم  يُعٌت بشرح ادلفردة القرآنية داخل علوم القرآن نستعُت ادلعجم، القرآنية؟، 

وىو علم يهتم بًتاكيب النص القرآين، فلكْي ندرك  علم أساليب القرآنومن ادلواد األولية كذلك  
 البالغة؟ ، ما ىو ىذا العلم؟ بد من الرجوع إىل علم وظيفتو بيان صور القرآن القرآين  الالتصوير 

ورلمل القول إن علوم القرآن تبحث يف مفردات القرآن يف تراكيبو وتصويره ويف أمثالو كل ىذه   
 .بالغة الذي يسعى إىل بيان األشياء، فسمي علم البياناألشياء ندركها عن  ريق علم ال

وصلو إىل ذلك ال بد أن تبحث إن حيثية الفهم تبحث لتوصل ادلتلقي إىل فهم القرآن ولكي تُ    
يف اللغة اليت كتب هبا ىذا النص أوال اليت ىي اللغة العربية، وىي ادلادة األساسية واألصيلة يف فهم 

 ة.القرآن خاصة والشريعة عام

  :حيثية النزول -ب
ادلقصود حبثية النزول ىو زلل النزول، مكان النزول، زمان النزول، أسباب النزول ىذه األمور كلها 

ما ىو ىذا العلم الذي تتوسل بو علوم القرآن  ،علوم القرآن يف دراستها بعلم ال مناص لو تتوسل
العلم الذي يساعدان يف ىذه احليثية ىو علم السَتة النبوية، ابعتباره  ؟ إنيف دراسة حيثية النزول

 .جزًء من التاريخ، إال أن السَتة ىي عبارة عن اتريخ شخصية الرسول ملسو هيلع هللا ىلص
إذن فعلوم القرآن تستعُت ابلسَتة والتاريخ من أجل أن توضح للمتلقي أمورا تبحث عنها حيثية   

زمان، والظروف اليت نزل فيها ذاك النص القرآين. مث ألجل ماذا نزل ىي مكان، و ، و النزول
، ىذه األمور كلها تستقيها علوم القرآن من علم التاريخ، ألنو يعٌت  بدراسة األحداث ؟القرآن
  .ها وأسباهبا، فذلكم علوم القرآن تستفيد كثَتا من معارفها من علم التاريختها وأمكننتأبزم
شلا غلعلنا ننظر إىل علم التاريخ داخل علوم القرآن أبنو جزء منو لكونو خادما النص  وىذا   

القرآين من حيثية النزول. فلم يبقى علما رلردا، بل أصبح يهتم مبا هتتم بو علوم القرآن، والسؤال 
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؟ ىل تستمد منو كل شيء؟ ما الذي تستفيد علوم القرآن من علم التاريخوح، طر ادلالذي 
 .زمان ومكان وسبب النزول :منو خاصية واحدة وىيتستمد 

 فلكي نربىن على أن القرآن جاءان من العلي العظيم ضلتاج إىل علم اإلعجاز اليت تستمد منو  
   .نزول بعضا من قضاايهحيثية ال
 :خالصة

 إن صفوة  القول يف حيثية النزول تقوم على  أن علوم القرآن تستمد معادلها من حقلُت معرفُت   
 :اثنُت

 .من التاريخ يف أسباب وأزمنة وأمكنة النزول - أ
 .البحثَ فيها والنظر والربىنة فيها متوسلة ابلبالغةمنو  تستمد  :من اإلعجاز - ب
 :حيثية األداء  -ث

ادلقصود حبيثية األداء أداء القرآن وتالوتو فال يظن ظان أن علم التجويد ىو شيء مبتدع يف الفكر 
العريب، إذ اإلمالة واإلمشام و اإلقالب واإلبدال واذلمز والتخفيف، والتسهيل كلها مباحث لغوية. 

على ثية األداء ؟ اعتمدت علوم القرآن يف حيعلى ماذا اعتمد علم أداء القرآنشلا غلعلنا نتساءل 
الذي ىو جزء من علم اللغة، ألن صفات وسلارج احلروف يعٌت هبا علم األصوات،  علم األصوات

يف علم األصوات وبعده تلميذه سيبويو، وبعدعلا اخلليل بن أمحد الفراىيدي  حىت إن عبقرية األمة
وإمشام، وترقيق، ضوا ذلذه الوجوه األدائية من إمالة، وختفيف، ابن جٍت يف اخلصائص قد تعرّ 

 .للغة العربيةاببعضو ومتوسٌَّل إليو  وتسهيل، مستمد  
فأصبحنا نتعلم التجويد كما نتعلم سائر علوم اآللة كالنحو والبالغة وادلعجم، على خالف ما       

كانوا على السليقة العربية، فكل تلك الصيغ   ألهنم ،كان عليو علم التجويد يف عهد الصحابة
لكن وقع اضلراف يف اللسان العريب، فاحتاج الناس إىل أن  ،األدائية موجودة يف لسان العرب

القرآن، وكيف تتم احملافظة على أدائو على الوجو األكمل، وىذا شلا يوضح لنا  ؤونكيف يقر   وايتعلم
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شأنو شأن علوم اآللة، ألهنم   ،تُتعّلم يف العهد النبوي أن علم التجويد بقواعده ومصطلحاتو مل تكن
 .كانوا على الفطرة اليت فطروا عليها، فلما وقع االضلراف عن ىذه اللغة احتاج الناس إىل تعّلمها

  . علم األصواتعلم من علوم اللغة ىو بحاصل الكالم إن علوم القرآن يف حيثية األداء  تتوسل   
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 :حيثية النقل -ث 

من  التثبتإن ادلقصود حبيثية النقل نقل القرآن، فتبحث ىذه احليثية يف شيء واحد الذي ىو    
 ،أي ينقلو جيل عن جيل ،ل القرآن ىو نقل جيلي مجاعي ال فرديتواتر القرآن، مبعٌت أن نق  

 ،وجيل اتبع التابعُت نقلوا عن التابعُت ،التابعُت مجاعة عن مجاعة، فجيل الصحابة نَقل عنهم جيل  
لكي فعلى أن القرآن قرآن، ي الربىنة ىالنقل وظيفة ف القرآن هبذه الطريقة، وىلم جرا إىل أن وصلنا

حنتاج إىل النظر يف الطريقة اليت ن قل إلينا هبا، ىل  ،نربىن على أن ىذا الشيء ادلنقول إلينا قرآان
 فرد،ا، فلو أذذان مثال رواية ورش وننظر يف العدد الذي يقرأ هبا أو ن قل نقال ،ن قل نقال مستفيضا

جيليا مستفيضا، ذلذا نلفي أن علوم القرآن تبحث يف  نقالكان يف ادلغرب، نفهم أن نقلها إلينا  
من  ىذا األمر أبنو ليس كل ما ينسب إىل القرآن ن قل إلينا نقال جيليا، فحينما  تبثىذا األمر لت

ل ى ،أييت القارئ إىل قراءة آية بقراءة معينة فإن علوم القرآن حاضرة تبحث يف نقل ىذه اآلية
)...فمن مل جيد أم فردي. لالستدالل على ذلك أنذذ قراءة عبد هللا بن مسعود يتواتر  اهنقل  

( فقولو )متتابعات( قراءة ال توجد يف ادلصحف، إذن ماذا فعلت علوم ثة أايم متتابعاتفصيام ثال
ابن مسعود ىو و تالمذتو، ومل تنقلها عنو األمة.  انفرد هبا القرآن؟ برىنت على أن ىذه القراءة 

تعد قرآان فهي قراءة شاذة، والشاذ يف اللغة االنفراد، وىنا نتساءل ىل القراءة الفردية تعد قرآان؟ ال 
ألن نقلها مل يكن جيليا أممياً متواتراً. وقد اقتبس أمحد بن دمحم القسطالين من كالم أيب شامة حكم 

صرح  ".قال: وقد أمجع األصوليون والفقهاء وغَتىم على أن الشاذ ليس بقرآنفالقراءة الشاذة، 
 .بذلك الغزايل وابن احلاجب، والسخاوي

ىو التثبت من يثية تبحث عن شيء أساسي وجوىري الذي إذن فعلوم القرآن يف ىذه احل   
 .القرآن عن ما ليس بقرآن

فلكي تؤدي ىذه احليثية وظيفتها النقلية حتتاج إىل أن تتضرع بعلم متخصص يف النقل وصحتو،   
فهو الذي يعٌت بكيفية نقل اخلرب قرآان كان  ،الذي يبحث يف طريقة النقل النبوي إنو علم احلديث
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ا أرادت علوم القرآن أن تبحث يف ىذا اجلانب ال بد أن تستحضر علم احلديث، فلم  أو سنًة، 
علوم القرآن للربىنة على صحة النقل  معفكان علم احلديث من ادلواد األولية ادلتكاملة وادلتساندة 

 ما ليس بقرآن. والتمييز عن

 : حيثية الكتابة -ج

مىت ظهرت الكتابة؟ ومن لة كثَتة تراود الباحث، أسئوقعت يف التاريخ،  كتابة القرآن قضيةٌ   قضية  
فبداية النهي عن الكتابة كان النهي  وما ىي اآلليات اليت كتب هبا، وعليها؟. ىم كتاب الوحي؟

عن كتابة القرآن يف األرض، عن عمرو بن شعيب عن أبيو عن جده قال: هنى رسول هللا صلى هللا 
عن كت اب الوحي فاكتفاًء مبا رواه البخاري عن أنس  أما  .عليو وسلم أن نكتب القرآن يف األرض

عن قتادة أن مجع القرآن على عهد الرسول كان من  أربعة كلهم من األنصار، أيب بن كعب ومعاذ 
"ذذوا القرآن عن أربعة عن عبد هللا بن مسعود،  بن جبل، وزيد بن اثبت و أبو زيد، ويف احلديث

وبعد أمر الكتابة  نصوص حديثية كثَتة ليس ىذا موضعها.ووردت  وسامل ومعاذ، وأيب بن كعب". 
 :جاءت مرحلة اجلمع، ومجع القرآن مر مبراحل ثالث

 حيثية اجلمع -ح

"ِإنَّ  ا حفظو واستظهاره يف الصدور. ومنو قولو تعاىل:هبفكلمة مجع القرآن تطلق اترة ويراد     
فهذا مجع يف الصحائف والسطور، وذاك مجع يف . كلو  كتابتو اهبيراد أذرى و َعَلي نا مَج َعو  َوق  ر آنَو "، 

"يراد جبمع القرآن مجعو على مجيع الوجوه  وقال القاضي أبو بكر الباقالين:  .القلوب والصدور
والقراءات اليت نزل هبا، ويراد بو: مجع ما نسخ منو بعد تالوتو. وما مل ينسخ، ويراد بو: تلقيو من 

 ."بال واسطة، ويراد بو كتابتورسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

 يف العهد النبوي: - أ

 لقد ظل االىتمام حبفظ القرآن الكرمي يف عهد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص مرافقا ومسايرا لالىتمام بكتابتو،     
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 ، وكان عليو الصالة والسالم أيمربينهم صحابتو، ويقرءونو فيما  ملسو هيلع هللا ىلص يقرؤه علىفكان رسول هللا 
  .مجَع القرآن يف الصدور بكتابة ما ينزل عليو من القرآن فور نزولو حىت تظاىر الكتابة يف السطور

األذبار عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ابألمر بكتابتو والًتغيب فيها كثَتة، منها: أنو ملسو هيلع هللا ىلص قال: )ال تكتبوا لعل و 
 . "وحٍت، ومن كتب عٍت غَت القرآن فليمع

  :ة أيب بكرمرحل - ب

الكرمي ملسو هيلع هللا ىلص إىل الرفيق األعلى،  توىل  أبو بكر الصديق هنع هللا يضر اخلالفة، وبعد  بعد انتقال الرسول    
تول يو اخلالفة واجو أذطارا عظيمة وأحدااث جسيمة، وكان أول ما واجهو يف ذالفتو ارتداد قبائل 

ليو أبو بكر هنع هللا يضر من العرب عن اإلسالم ألسباب خمتلفة منها منعهم الزكاة، واألصل الذي اعتمد ع
وتشَت الروا،ات إىل أن معركة اليمامة اليت   والقصة معروفة تنظر يف موضعها.ىو عزمو على قتاذلم، 

أذل هللا فيها مسيلمة الكذاب، كانت من أعظم الغزوات يف حروب الردة، كما كانت أجلها 
، ومن بينهم ثالمثائة وستون من ذطرا، وأبعدىا أثرا، قد استشهد من ادلسلمُت يومئذ مائتان وألف

ادلهاجرين واألنصار حىت أوصل بعض ادلؤرذُت عدد احلفاظ إىل اخلمسمائة، كما أشار إىل ذلك 
ابن كثَت وابن اجلزري فلهذا أشار عمر هنع هللا يضر على أيب بكر الصديق هنع هللا يضر أبن جيمع القرآن لئال 

وذلذا قال أبو بكر بن  ،ك يف مواطن القتال"يذىب بسبب موت من حيفظو من الصحابة بعد ذل
أيب داود بسنده عن فضالة عن احلسن: أن عمر بن اخلطاب سأل عن آية من كتاب هللا، فقيل:  

مستند إىل  يستفاد من ىذا  أن مجع القرآن يف عهد أيب بكركانت مع فالن فق تل يوم اليمامة . 
 .لسطوريف اواملكتوب  -ب .احملفوظ يف الصدور -أ  :أمرين

مث انتقلت إىل عمر وبقيت  .الصحف بقيت عند أيب بكر حىت تويفودلا انتهى من مجع تلك     
 .عنده حىت تويف مث انتقلت إىل ابنتو حفصة حىت ذالفة عثمان فطلبها منها عند مجعو للقرآن

وىو خشية الضياع بسبب موت وعليو فإن مجع القرآن يف ىذه ادلرحلة كان ذلدف أساسي: 
 بو لفهم مراحل مجع القرآن. ل  ىنا أصبح علم التاريخ ىو ادلتوسَّ  .احلفاظ
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 .اجلمع العثماين  -ج

وكان أىل كل بلد  ،دلا اتسعت رقعة االسالم واستنجد العمران وتفر ق ادلسلون يف األمصار   
أيذذون بقراءة من اشتهر عندىم من الصحابة، فأىل الشام يقرؤون بقراءة أيب  بن كعب وأىل 
الكوفة يقرؤون بقراءة ابن مسعود، وغَتىم يقرؤون بقراءة أيب موسى األشعري، فكان بينهم 

، فبلغ ذلك حىت كف ر بعضهم بعضا الداء بُت الناس ستفحلفااذتالف يف األداء ووجوه القراءة 
عثمان فتدارك اخلرق قبل أن يتسع على الراقع، وأن يستأصل الداء قبل أن يعز  الدواء، فانربى إىل 
مجع الصحابة وأجال األمر بينهم يف عالج الفتنة ووضع حدا لذلك االذتالف، فاستنسخ مجيع 

ى مصحف فالغاية من ىذا اجلمع ىو توحيد األمة عل  .ادلصاحف وأمر إبحراق كل ما عداىا
 .سد  ابب الفنت ألجل ،واحد وإمام واحد

من ذالل حيثييت الكتابة واجلمع نلحظ أن علوم القرآن توسلت يف حيثية اجلمع بعلم التاريخ   
فكان ىو العلم الذي ال مناص لو يف ىذه القضية فهو من ادلادة األساسية لعلوم القرآن يف حيثية 

  .اجلمع

القول إن علوم القرآن قد تستمد يف بعض قضا،اه من معارف متعددة كل قضية  وصفوة    
ذاصة  واألصوات، اللغة عامةالفهم واألداء: تقتبس من  :في قضييتفتتوسل حبقل معريف معُت، 

 ../ ويف النزول والكتابة واجلمع: من علم التاريختستمد من علم احلديثويف النقل:  .يف األداء

 :استمدادهاملبدأ الرابع: 
 :قبل الشروع يف قضية االستمداد ال بد أن نطرح أسئلة مفادىا

 .وظفت للربىنة على اإلعجاز واألداءدلاذا وظفت علوم اللغة؟  - أ
 للتثبت من القرآن وما ليس بقرآن، ؟دلاذا وظفت علوم احلديث - ب
مىت وكيف وألي ودلاذا وكيف نزل القرآن، ومىت مجع القرآن ومن  دلعرفة ؟دلاذا وظف التاريخ - ت

 .مجعو ودلاذا مجع؟
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دلعرفة ىذه األسئلة كلها حنتاج إىل علوم متعددة، كل علم نتوسل بو يف قضية م ا، فعلم التاريخ   
لو وظ فت علوم  ىو الكفيل ابإلجابة عن ىذه اإلشكاالت ادلتعلقة مبراحل مجع القرآن. حبيث

  .أذرى مكان التاريخ ما كشفت عن األسرار اليت كشف عنها التاريخ
تفاعل تلك ادلعارف  أن استمداد علوم القرآن حاصل يفانطالقا من ىذه التساؤالت ندرك 

  السالفة الذكر داذل  القرآن؟، من أجل أن تؤدي وظيفتها، ما وظيفة علوم القرآن؟
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 4حماضرة 
  :وظيفة علوم القرآنادلبدأ اخلامس: 

ما معىن ف  .وقفنا على وظيفة علوم القرآنما سبق من ادلواد األساسية من أجل أن ت   حنتاج يف بيان ذلك كل    
 ؟أوال الوظيفة

ف على نفسو ألزمها، ووظفت على الصيب كل يوم ىي العهد والشرط واإللزام، وظ   الوظيفة عند اللغويني:
 . حفظ آايت من القرآن أي شرطت عليو ذلك ووظف عقلو استعملو

 :وىي على نوعٌن ،تعين الشغل، والعمل وادلهمة ويف اصطالح األصوليني:
 .شرعية: أو جبها الشارع على حنو الالزم أو التخيًن  -
 . قلية ىي اليت أوجبها العقلع -
اقتتلوا فأصلحوا  )وإن طائفتان من ادلومنيني: تعين التعيٌن  ففي قولو تعاىل مثال: دلفسرينويف اصطالح ا  

 :( ذكر الشًنازي عدة وظائفبينهما...
 االصالح بني ادلؤمنني -
 مقاتلة الفئة الباغية -
 .ينبغي احلكم بينهما ابلعدل بعد أن فاءت الباغية. فاآلية جاءت بتعيٌن ىذه الوظائف -

 إدراك مقاصد اخلطاب القرآين: وظيفة
من وظائف علوم القرآن إدراك مقصود القرآن فلكي ندرك مقصود القرآن حنتاج إىل فهمو أوال، وبعبارة أخرى   

فإن إدراك الوظيفة متوقف على فهم ادلوضوع. إذ القرآن ابعتباره رسالة جيب قراءهتا أو ال من أجل أن ت فهم  
االمتثال،  لذلكم القرآن فلكي منتثل ما فيو جيب أوال أن نقرأه قراءة متدبرة لكي  وبعد مرحلة الفهم أتيت مرحلة

 .نفهمو وبعد أن فهمنا أحكامو وجب علينا امتثال ما فيو
إذ ال ميكن  أن خياطبنا هللا مبا ال نفهم كما ال ميكن أن نعبده  ،الغاية من فهم القرآن ىو إدراك مقصودهإن 

دون أن ندرك مقصده من اخلطاب، كما ال ميكن ألي مرَسل تلقى رسالة من مرِسل أن ميتثل ويستجيب دلا 
إما ابلقبول أو الرفض وىو ال يفهم موضوعها، فكيف ميتثل مبا فيها، فمن أجل االمتثال ال بد من  ،فيها

، إذ االدراك يساوي االمتثال، فأي اختالل يف اإلدراك انجم عنو عدم االمتثال، وقدميا قال علماء االدراك
الشريعة "تكليف االنسان ابلشريعة متوقف على بلوغو عاقال"، فخصت التكليف ابلعقل ألنو إذا مل يكن 

عدم الفهم مثل اجلنون،  عاقال ال ميكن أن يفهم التكليف، وال ميكن أن يفهم اخلطاب، فذلكم ال تكليف مع
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يدرك، فمن ما ال  ن انجمنون ال يدرك مقصود الشارع، فكيف احاسبو مبا ال يفهم وألفقد يسأل سائل دلاذا؟ 
 .وىذا غًن وارد وغًن صحيح ،أجل أن احاَسب ال بد أن يدرك ادلقصود، وإال فالشارع خياطبنا مبا ال نفهم

نصوص جاءت لتحمل الرسالة، وىذه الرسالة جاءت لت قرأ إذن فالقرآن ىو عبارة عن نصوص وىذه ال    
تثل، فمن أجل حتقيق مقصد االمتثال ينبغي إدراك مقصدىا وخطبها ومغزاىا، فعلوم القرآن تتوسل  وت فهم وُت 

وما ، )وظيفية تعبدية اهلل خلق عباده لتأديةفابللغة من أجل وظيفة إرشادان وتعليمنا ادلقصود من القرآن. 
( فاإلنسان يريد أن احاكم خصمو ألجل أتدية خدمة م ا، ينبغي أن ال واإلنس إال ليعبدون خلقت اجلن

احاكمو  إال وقد وضح لو ادلقصود، فحيث مل نصل الشأو فإننا ال نعبد هللا، فعلوم القرآن توظِ ف اللغة من أجل 
وحينما منتثل  ،وزلتواىا. حينها منتثلأن نفهم القرآن، فإذا فهمنا القرآن فإننا سندرك ال زلالة الرسالة وفحواىا 

 .نكون قد حققنا الغاية اليت من أجلها و جدان فوق األرض
 :ا ينبغي أن نفرق بٌن أمرين أساسيٌنهان إىل إدراك مقاصد القرآن، وحينرشدت  إذن فوظيفة علوم القرآن    

فمىت انعدم الفهم ال يطالب ابلثاين، وقد يوجد  ،د ال يطلب إال إذا حتقق الفهمفالقص .وبٌن القصد ،بٌن الفهم
الفهم، ويغيب ادلقصود، فكثًنا ما نفهم فحوى الرسالة فهما مباشرا دون أن ندرك ادلقصود منها، ألن ادلقصود 

هي وسيلة علوم القرآن، فزائد على الفهم، والفهم وسيلة إلدراك الثاين، ىذه ىي وظيفة من وظائف ىذا 
ذلية ادلبثوثة يف تضاعيف القرآن، وبعبارة أدق، إن علوم القرآن ىي مبثابة الفهم والقرآن ىو إلدراك ادلقاصد اإل

 .ادلقصود فال ميكن النفاد إىل الثاين إال ابلعبور من األول
من احليثية األوىل اليت  وابلضبطأخذانىا من ادلوضوع  امتثاليةىذه ىي الوظيفة األوىل وىي وظيفة إدراكية 

ادلوضوع إنو حيثية الفهم. تقذفنا ىذه القضية من القضية السادسة من علوم القرآن وىي قضية سبقن منها يف 
 .النشأة

  :نشأة علوم  القرآنادلبدأ السادس: 
احلديث عن نشأة علوم القرآن يستدعي الوقوف على بيان الفرق بٌن أمرين الفرق بٌن االسم وادلسمى، إن  

أي بٌن نشأة علوم القرآن امسا، وبٌن نشأة علوم القرآن مسمًى، أيهما أسبق؟ فاالسم ىو اللفظ وادلسمى ىو 
 قضااي.ىو التوى احمل

فادلسمى أسبق من االسم أال ترى أن اإلنسان عندما يسمى دمحما فإن الشخص أسبق من التسمية وجوداً،  
فالوالدة أسبق من التسمية، شأن ىذا شأن مجيع ادلعارف فيها جانب التسمية، وىي عبارة عن ألفاظ اليت 

ه، "فعلوم القرآن" ىو االسم، تكون منها اسم العلم،  وجانب ادلسمى وىي مبادئو وقواعده ومسائلو، وقضااي
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ي القضااي اليت نربىن عليها من خالل مباحثو ادلتعددة من أسباب النزول ونقل القرآن وأداؤه وكتابتو ىومسماه 
 .ومجعو وفهمو اخل

إذن فتلك القضااي ىي مسمى علوم القرآن واأللفاظ اليت ننطق هبا ىي اسم علوم القرآن، فكان لزاما علينا   
 .ا الفرق يف نشأة كل علم من العلوم اليت سندرسها داخل ىذه الوحدةأن نبٌن ىذ

 أسبق؟هما أي  فإذا حتقق ىذا ف
  :مسمى تونشأ  -1
 ابتداًء ابدلسمى ألنو أسبق وجودا من االسم، فالسؤل الذي يطرح نفسو ما ىي نشأة علوم القرآن زلتوًى؟ إن  

حلظة نشأة علوم القرآن كانت مع بداية نزول القرآن، إذا سلمنا هبذا ما ىي القضية األوىل اليت وجدت عند 
أن  ، وىي من مباحث علوم القرآن، وىل عرف النيبنزول القرآنالنزول؟ ادلبحث الذي وجد حلظة النزول ىي 

 :هللا وذلك من خالل أمرين ذلك من علوم القرآن؟ مل يعرف ذلك إمنا عرف أن القرآن انزل من عند
أنو مسع كالما مل يسمع مثلو قط، فهو كالم يشبو الكالم ادلؤلف من أصوات عربية توفر فيو كل ما  - أ

توفر يف الكالم العريب من صوت وتركيب ومجلة، لكنو ليس ابلكالم العريب بل ىو خارق للعادة، حيث وجد 
أخذتو الرجفة من ىنا أحس أبن ما ينزل عليو ثقيل، ثقيل  فيو شيء غًن منطقي، وىو أن الرسول عندما مسعو

الكالم. نظًن ىذا ليس ك فهو كالم لكنو  ،يف أحكامو) إان سنلقي عليك قوال ثقيال( ىنا حصل الالمنطق
شيء، فادلنطق يقتضي أن تصًن النار  إبراىيم رمادا ىذا ىو  قصة إبراىيم دلا ألقي يف النار ماذا حصل لو ال

ادلنطق، لكنو أ خرج منها معافا ىنا حصل الالمنطق فهذا خارق للعادة، ألن منطق األشياء أن النار حترق، فإذا 
 .مل حترق إبراىيم فهذا خارق دلنطق األشياء

أنو معجز خارق عن القوة البشرية، لذاك  أدرك ؟ا أدرك الرسول حٌن مسع القرآن يف ىذه اللحظةذإذن ما   
"، فهذا مؤشر "ىذا ىو الناموس الذي أنزلو هللا على موسىو خدجية إىل ورقة بن نوفل  فقال ذلا تأخذتو زوج

آخر أن ورقة بن نوفل أدرك مبحثا من مباحث علوم القرآن، وىي قضية الوحي، وىي القضية األوىل نزوال، 
ن قبل رجلٌن الرسول وورقة بن نوفل، فهما أول من أدرك أن القرآن معجز من والقضية األوىل اليت عرفت م

وبعد الوحي جند قضية األداء كذلك من القضااي ادلعروفة عند نزول القرآن، فالرسول قرأ وأقرأ أصحابو  عند هللا،
لس  مع عمر بن صحابو فيسمع إليهم ويصحح ذلم كما ىو واقع يف قصة ىشام بن احلكم، أالقرآَن، فكان جي 

اخلطاب حٌن قرأ كل واحد منهما بقراءة فاختصما إىل الرسول، فقرأ كل واحد وقال ىكذا أنزل وقرأ األخر 
 .ىكذا أنزل، إن القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها كاف شاف لوقا



0202/0202الووسن الدراسي  -هدخل إلى العلوم اإلسالهية: الفصل األول : ةدوحال( 4هحاضرة )  

 

4 
 

أوال وحتت ىذه القضية قضية النقل، فالرسول عندما استمع إليهم، فهو عليو الصالة والسالم صحح النقل    
يف العهد النبوي لكنها ال تسمى  اكت شفتوصوب القراءة اثنيا. فتلك قضية أخرى من قضااي علوم القرآن 

إىل التفسًن فكان الصحابة أيخذون احلفظ والتفسًن والعمل  فهي أمور متالزمة،  ابإلضافةعلوم القرآن. 
القيامة وكأهنما غمامتان تظالن صاحبامها  "فإهنما أتتيان يوم فالرسول كان احث الصحابة على قراءة الزىراوين

 ."يوم ال ظل إال ظلو
 :امسا  نشأة علوم القرآن  -2
شأن ىذا شأن مجيع الكائنات، فال يوجد يف عامل  ،فبعد أن تطورت علوم القرآن ظهر مصطلح علوم القرآن   

يف عامل االنسان طفٌل ولد  يوجدكما ال ،  ال بد من التدرج شيئاً فشيئاً  ،اجلمادات شجرة تَنبث وت نبت يف احلٌن
شأن ذلك  شأن  حامل معو أسنان، احتاج األمر إىل التدرج، ألن األسنان عالمة على القوة والصالبة،  وىو

فعندما ينضج حقل معريف ويتقو ى مبفاىيمو ومصطلحاتو تظهر التسمية متأخرة شيئاً فشيًئا، فال يظن  ،ادلعارف
سات فحسب، بل حىت ادلعارف، فال يتصور أن تستفيق األمة يف يوم وتقول ظان  أن ىذا خاص يف عامل احملسو 

 .إن ىذه العلوم سنسميها علوم القرآن، بل ال بد فيو من التدرج عرب ادلراحل
  :ادلرحلة النبوية  - أ

 ،بعض ادلشتقاتبما ظفران هبا بل نظفر  -تسمية علوم القرآن -فلو عدان إىل زمن النبوة حبثًا عن التسمية  
"، مسندة إىل القرآن، العني وادليم والالم" من ادلادة اللغويةشتقات موىي مبثابة اإلرىاصات األوىل، وىي 

فالنص احمل عبارة "  ،"خريكم من تعّلم القرآن وعّلمووأشهر النصوص يف ذلك قولو عليو الصالة والسالم "
 :البن مالك ويف اخلالصة .كم أي أفضلكمأي أخًن  ،تعل م" فعل ماض وفعل "عل م" فكالمهما أسندا إىل القرآن

 وغالبا أغناىم خري وشر ... يف قوذلم أخري منو أو أشر    
أتمُّاًل يف احلديث النبوي ي فهم منو سؤال  وىو ما الذي يتعلمو اإلنسان من القرآن؟  أول ما يتعلمو وىو     

 :وىي توجد يف داخلها. حيثيات ثالثة ،، وقراءة القرآن من علوم القرآن، فسماه الرسول "التعلم"القراءة
والنقل، أي يسهم يف نقل القرآن من جيل إىل جيل، وبعده يسهم يف تعليم معاين القرآن، وىي   الكتابةالتعلم و

 .كلها مساىا الرسول "تعلم القرآن" ومل يسميها علوم القرآن، فسماىا ادلعرفة حيث جعلها ت  ْعلم  و ت  َتعل م
البن عمو ابن عباس "اللهم فقو يف الدين وعل مو التأويل" ويف رواية "وعلمو الكتاب" النص الثاين: دعاؤه 

ىذه القضااي علما ت  ْعلم  و ت  َتعل م، ىذا من حيث الرواية الثانية  ىفادلقصود ابلكتاب القرآن، فأطلق الرسول عل
ث عن قضااي علوم القرآن اليت ىي أما الرواية األوىل "وعل مو التأويل" فادلقصود ابلتأويل الفهم، فصران نتحد
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و ابن عمو  يف التأويل، فاستعمل التأويل/ والكتاب التأويل والفهم أبهنا ت  َتعل م، لذلك طلب الرسول هللا أن يفق  
 .ومل يستعمل علوم القرآن

إىل القرآن، فهي مبثابة  اجند فعل "التعل م" مسند إمنااحلقبة الزمنية ال جند مصطلح علوم القرآن  ىذهففي    
 .مؤشرات وممهدات وموطئات لبدو  نضج مصطلح علوم القرآن

  :مرحلة التابعني -ب

يف بداية القرن  (ه100ت)ح الشعيب يجند مصطلح علوم القرآن قد ظهر مع عامر بن شر  رحلةيف ىذه ادل   
الثاين اذلجري، حيث قدم إليو أصحابو يتحدثون إليو عن إمام عظيم يف التفسًن وىو إمساعيل الس دي 

، ويف ادليزان "علم القرآنإىل إمساعيل السدي قد أويت حظ ا من "  ترىأال لومن التابعيٌن فقالو  (.ه127)ت
ن علم القرآن، فقال: قد أعطي حظًا من جهل والتهذيب "أن الشعيب قيل لو إن السدي قد أعطي حظًا م

"وعندي أن ىذه الكلمة من الشعيب قد تكون أساسا لقول كل  الكالم بقولو: اابلقرآن .وعلق الطربي على ىذ
من تكلم يف السدي بغًن حق. ولذلك مل يعبأ البخاري هبذا القول من الشعيب، ومل يروه، بل روى يف الكبًن عن 

  . "عت ابن أيب خالد يقول: السدي أعلم ابلقرآن من الشعيبمسدد عن احٍن قال: "مس
تبٌن من خالل ىذا أن مصطلح "علم القرآن" ظهر مع الشعيب والسدي، لكن ما ادلقصود مبصطلح علوم    

وليس مجيع مباحث علوم  القرآن؟ ألن الشعيب كان ابعا يف التفسًن، فادلقصود بعلوم القرآن ىو التفسًن،
م الزمن  فأصبح علوم القرآن تطلق ويراد هبا علما واحدا وليس مجيع علوم القرآن، كما سيتضح القرآن، مث تقد

فاحلسن البصري أطلق مصطلح علوم القرآن وأرد بو مقاصد القرآن، (، ه110)تمع احلسن البصري 
يف ما سبق فهي متضمنة يف الفاحتة، فعبارة علوم القرآن  ،التوحيد والتشريع وادلصري :ومقاصد القرآن ىي

وبعد أن سطع جنم القرن الثالث مع الشافعي أصبحت علوم . مجيع علوم القرآن على التفسًن ال علىطلقت أ  
والقصة بينو وبٌن ىارون الرشيد معروفة، حٌن بلغو أن دمحم بن ادريس  ،القرآن تتسع فتشمل مجيع علوم القرآن

يت بو حىت وقف بٌن يدي الرشيد فكره فأ   ،قال فغضب الرشيد وقال علي بو ،الشافعي يزعم أنو للخالفة أىلٌ 
قال وما ىيو اي أمًن ادلؤمنٌن أنت الداعي وأان ادلدعو،  ،ل عليو من غًن امتحان فقال لو ىيوالرشيد أن يعج  

صدري وجعل قال مجعو هللا يف  ،وأنت السائل وأان انجميب قال فكيف علمك بكتاب هللا فإنو أول أن يبتدأ بو
أتويلو أم علم تنزيلو أم مكيو أم مدنية  قال فكيف علمك بو قال أي علم تريد اي أمًن ادلؤمنٌن أعلم   ،جنيب دفتيو

أم ليليو أم هناريو أم سفريو أم حضريو أم ىجريو أم عربيو أم إنسيو أم وحشيو، أم وضعو أم تسوية سورة، فقال 
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فأطلق ىارون الرشيد علوم القرآن على مجيع القرآن  .ا عظيماأمر  علوم القرآنلو الرشيد لقد ادعيت من 
 .ادلتقدمة،  ففي هناية القرن الثاين صران أمام مصطلح علوم القرآن

 :مصادر علوم القرآنادلبدأ السابع: 
 :ادلصدر ىو أصل الشيء وىو مأخوذ من فعل "صدر" واحد )الصدور( وىو مذكر. وإمنا قال األعشى

محال على ادلعىن ألن صدر القناة من القناة. وىو كقوذلم: ذىبت بعض  شرقت صدر القناة من الدم كما
أصابعو ألهنم يؤنثون االسم ادلضاف إىل ادلؤنث . والصدور ىو الشرب مث االنصراف، فادلصدر ىو زلل ادلاء 

لذي تؤخذ منو ادلعرفة فكالمها الذي نستقي منو، فما وجو العالقة بٌن ادلصدر الذي ىو منبع ادلاء وادلصدر ا
منبعان فاألول مصدر احلياة اجلسدية والثاين مصدر احلياة الفكرية والروحية، فسميت الكتب ابدلصادر ألن 
ن، وىذا وجو العالقة بٌن ادلصدر الذي تنبع منو ادلاء وادلصدر الذي  الشارب يشرب منها ويعود إليو وىو راي 

خذت من ادلنبع تكون صافيا، وادلعرفة إذا أخذت من ادلصدر تكون عارية من تنبع منو ادلعرفة، فادلاء إذا أ
 :التحريف والتصر ف. وقدميا قالت العرب

 من شرب من ادلنبع صفاال ... ومن شرب من ادلسيل تكّدرا    
 ، شأن ذلك شأن ادلصدر يففكلما أخذت ادلاء بعيدا عن منبعها األصلي كلما كان اعتالقها ابلشوائب أقرب  

ادلعرفة، فادلصدر يف ادلعرفة ىي الكتب ادلؤسسة يف حقل معريف م ا، فمن رجع إليها أمسك بعصام ادلعرفة 
امساكا ال تكد ره ادلياه، إذن فاالرتواء من ادلاء ومن الكتاب سيان، وكما أن ادلاء حتيي فالكتاب احي، فالذي 

فمىت تبتدأ  .ت موتة فكرية، وىي أشد من األوىلال احٍن ابدلاء ميوت موتة حسية، والذي ال احٍن ابلكتاب ميو 
أول شيء يف كتابة  مصادر  علوم القرآن؟ تبدأ عند احلاجة، مىت دعت  احلاجة إىل التأليف يف علوم القرآن؟

ىو كتابة القرآن نفسو يف عهد النبوة، فبعد كتابة القرآن، ما ىي ادلعارف اليت كتبت يف عهد  ،علوم القرآن
 شيء من علوم النبوة؟ مل تكتب

 :القرآن ويف عهد الصحابة دلاذا؟ ألهنم توفرت لديهم ثالثة مميزات 
 الوحي: أي أهنم عاشوا زمن التنزيل - أ

 ...وتفسًنه وومدني وومكي ومعرفة حيثياتو: أي أهنم يدركون حيثيات علوم القرآن من نزول  - ب
علوم القرآن نسبتو ُتثل اللغة يف و   مكتسبة،: أي أن اللغة عندىم فطرية وليست السليقة العربية  - ت

فهم يف غىن عن وضع ادلعاجم، واستمر األمر على ىذه الشاكلة يف زمن التابعيٌن مع فقدىم ادلميز ، ادلئوية
ويف آخر عهدىم بدأت احلاجة إىل الكتاب عندما تصاب اللغة ابلفساد، فأصبحت األمة يف حاجة  .األول
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ذا انربى التابعون إىل التحلق حنو مشارف الصحابة فيجلسون يف حلقهم ادلعريف إىل من يشرح ذلم القرآن، ل
ن وىم ابن عباس بفضل دعاء الرسول إايه. و ىو يف مكة يمن العلماء  وادلفسر  افأفرزت ىذه انجمالس عدد

هللا أىل فأخذ عنو التابعون فنبع عدد من ادلفسرين يف مكة. والبن تيمية مقالة مشهورة" أعلم الناس بكتاب 
وابن مسعود  يف العراق فكونت ىذه ادلدرسة كذلك تالمذة جنباء يف كتاب  ."مكة ألهنم أصحاب ابن عباس

 وأيب بن كعب يف .هللا
 :ادلدينة وىكذا بدأ التدوين يف علوم القرآن، إال أن ىذه الكتابة عرفت مرحلتٌن 
 :مرحلة الصحائف - أ

وتستحق  نون أشياء غابت عنهمعباس يف رللسو، فكانوا يدو  عبارة عن فوائد سجلها تالمذة ابن  ىي   
 :نذكر منهم ،الكتابة، فالصحيفة تقي د ما ىو جدير ابلكتابة. وأشهر أصحاب الصحيفة

 (ه94)ت سعيد بن جبًن
 (ه104)ت  رلاىد بن َجرب

 (ه143)ت علي بن أيب طلحة الواليب
 :مرحلة الكتابة - ب
تقدم الزمن وبدأت احلاجة تدعوا إىل الكتابة ظهرت كتب يف علوم القرآن ذلا طابع خاص وىو تفرد  ودلا  

وضع كتااب ادلفصول  (ه117)تالكتابة يف علم واحد من علوم القرآن، كما صنع عبد هللا بن عامر الشامي
. ومقاتل بن سليمان يف الناسخ وادلنسوخ (ه124)ت وادلوصول وىو كتاب غًن مطبوع. وابن شهاب الزىر

  .الوجوه والنظائر . يف التفسًن ويف(ه150)تالبلخي 
ه( أن عليا كرم هللا وجهو صنف كتااب يف علوم القرآن مساه "احملكم وادلتشابو"، 438توقد أورد ابن الندمي )   

  .هبذا يكون أول من صنف يف علوم القرآن. مت توالت التأليفات يف شىت علوم القرآن إىل اآلن
 :ويف طليعة القرن الثالث يف تدوين علوم القرآن

ل كتاب جيمع مجلة من علوم القرآن سنجد يف ىذا القرن منعطفا جديدا لو تطور جديد وىو أننا سنصادف أو  
" وىو كتاب يتضمن رلموعة من علوم القرآن مثل فهم القرآنوعنوانو " (ه243)توىو للحارث احملاسيب

احملكم، وادلتشابو، النسخ، التقدمي والتأخًن، اإلضمار احلروف الزائدة، ادلفصول فضائل القرآن، فقو القرآن، 
 .وادلوصول، وإن كان عنوانو يوحي إىل أنو كتاب يف التفسًن، لكن زلتواه يبٌن عكس ذلك

 ."احلاوي يف علوم القرآن. وضع كتابو "(ه309)تمحد بن خلف ادلرزابينظهر ويف القرن الرابع اذلجري: م
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إال أن " الربىان يف علوم القرآن (ه430)تقرن اخلامس اذلجري: ألف احلويف علي بن ابراىيم ادلصريويف ال
 .واسع يف علوم القرآن حىت إن القارئ ليقول إنو كتاب يف التفسًن والكتاب مل يطبع كلو، وى

عيون علوم فنون األفنان يف فألف كتابْيو"  (ه597)تويف القرن السادس اذلجري: ظهر ابن اجلوزي  
 ."اجملتىب يف علوم تتعلق ابلقرآن" وكتاب آخر" القرآن

"، مجال القراء وكمال اإلقراءفألف " (ه643)تويف القرن السابع اذلجري: جاء عَلمان: االمام السخاوي: 
فبعد النظر يف العنوان يوحي إىل أنو كتاب يف القراءات لكن مضمونو يف علوم القرآن. وأبو شامة ادلقدسي 

 ."ادلرشد الوجيز إىل علوم تتعلق ابلكتاب العزيز، لو كتاب "(ه665)ت
الربىان يف علوم . صاحب كتاب "(ه794)تويف القرن الثامن اذلجري: برز يف الساحة بدر الدين الزركشي 

 ." و ىو أفضل ما ألف يف ىذا انجمالالقرآن
كتاب صغًن احلجم لكنو مفيد وىو" مواقع العلوم   . لو(ه824)تيليو يف القرن التاسع اذلجري: االمام الب لقيين

 .من مواقع النجوم، ويف العنوان إشارة إىل أن القرآن نزل منج ما
فوضع االتقان يف علوم  (ه911)تويف القرن العاشر اذلجري: جاء فارس احللبة جالل الدين السيوطي   

ان يف بطن اإلتقان. وبعد السيوطي توقفت القرآن، ويف حقيقة األمر أعاد ما قالو الزركشي، حىت قيل الربى
فألف مناىل العرفان يف علوم  (ه1367)تحركة التأليف يف علوم القرآن إىل رليء عبد العظيم الزرقاين 

القرآن" وتتجلى  قيمة الكتاب يف كونو حاول أن جيعل علوم القرآن جتيب عن إشكالية العصر  والرد على 
  .الشبهات ادلثارة على القرآن

 



0202/0202الووسن الدراسي  -إلى العلوم اإلسالهية: الفصل األول وحدة: هدخل  
 

1 
 

):التفسري()مبضادئ)علم)5ضارةة) حم

)):تعةيفهادلبدأ)األول:)

 : لغة -1

 على قولٌن:  التفسًناختلف يف ادلادة اليت اشتق منها 

ومنو الكشف عن ادلعىن  ،مأخوذ من مادة فسر، وىي تدل على ظهور الشيء وبيانو قيل:  -
 .( أي تفصيالتفسريا وال)أيتونك)مبثل)إال)جئنضاك)ابحلق)وأحسن) كقولو تعاىل:الغامض،  

 نلقت مخارىا عأالكشف، يقال سفرت ادلرأة سفورا إذا  :ومعناه ،سفرمادة: مقلوب من وقيل:  -
 .وجهها وىي سافرٌة، ويقال أسفر الصبح أضاء

 :الفةق)بني)ادلضادتني 1-1-1

ىو الكشف ادلادي والظاىر، والفسر ىو الكشف ادلعنوي يتجلى الفرق بينهما يف أن السفر 
ين، فداللة ادلادتٌن واحدة يف النهاية وىي الكشف عن شيء خمتبئ من خالل وسيط يعد الباط

 .ءمن خالذلا يتوصل إىل ىذا اخليب ،دبثابة عالمة للمفسر

، ومن  م حاجة ادلفسر وقد ارتبط ادلعىن اللغوي و االصطالحي ابإلشارة إىل فاعلية عملية التفسًن 
يرى  الراغب . كما سيأيت بياهنا يف التعريف االصطالحين يكون ملما بعلوم  عدة،  لنص معٌن أ

أن ادلعىن متقارب لتقاربو يف اللفظ، فجعل الفسر إلظهار ادلعىن ادلعقول، وجعل السفر  1األصفهاين
 بح.إلبراز األعيان لألبصار، فقيل سفرت ادلرأة وجهها وأسفر الص

 

 اصطالحضا:)-2-1
                                                             

 ينظر مفردات القرآن الراغب األصفهاين، ) مادة سفر(. - 1
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عرف بو فهم  التفسًن علم ي  " :يقول ،أوالمها للزركشي: تعريفٌنب نكتفيتعاريف عدة بلتفسًن عّرف ا
واستمداد ذلك من  ،كتاب هللا ادلنزل على نبيو دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وبيان معانيو واستخراج أحكامو وحكمو

علم اللغة والنحو والتصريف وعلم البيان وأصول الفقو والقراءات وحيتاج دلعرفة أسباب النزول 
)1" والناسخ وادلنسوخ

. فقولو: يفهم هبا كتاب هللا: أخرج بو ما ال يفهم بو كتاب هللا من العلوم وال حتصل بو فائدة
را و وقولو: وبيان معانيو واستخراج أحكامو وحكمو: إشارة إىل أن علم التفسًن اسم دلا مجع أم

 :ثالثة

) - أ )واللغة، )النزول )أسبضاب )على )ادلشتملة )ادلسضائل )وهي )كتضاب)هللا )به )يفهم وطةق)مضا
).االستنبضاط،)واالشتقضاق،)واإلعةاب

 .بيان معانيو وفّك تراكيبو وتوجيو إعرابو وما اشتمل عليو من صرف واشتقاق - ب

 ، "ُأحل)لكم)ليلة)الصيضام)الةفث)إىل)نسضائكممثل داللة"  ،استخراج أحكامو ادلستنبطة منو - ت

و  ،أن اجلنابة ال متنع صحة الصوم، ألن احِلّل الذي تضمنتو اآلية صادق آبخر جزِء من اليل أي:
 .جزء من اليلاجلنابة تصادف آخر 

) :استنتضاج

 :ي ستنتج من ىذا التعريف أمران

 وىو ما يفهم بو كتاب هللا/ التفسًن :علمي - أ

 .ىو بيان ادلعاين واستخراج األحكام/ التأويل عملي: - ب

                                                             

 .1/13ج ينظر الربىان يف علوم القرآن الزركشي، - 1
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)القةآن)أليب حيان األندلسي يقول: " التعةيف)الثضاين: )أبلفضاظ )النطق )كيفية )يبحث)عن علم
)تُ) )اليت )ومعضانيهضا )والرتكيبية )اإلفةادية )وأحكضامهضا )وتتمضات)ومدلوالهتضا )الرتكي  )حضالة )عليهضا مل

 ."لذلك

مدلوالت  ،ومدلوالهتا :وقولو. ىو علم القراءات ،فقولو "يبحث عن كيفية النطق أبلفاظ القرآن" 
وقولو: وأحكامها اإلفرادية  .وىو منت اللغة الذي حيتاج إليو يف علم التفسًن ،تلك األلفاظ

وقولو: ومعانيها اليت حتمل عليها حالة  .والرتكيبية: ىو علم الصرف والنحو والبيان والبديع
معرفة الناسخ وقولو: وتتمات لذلك. مثل  .الرتكيب: يشتمل ما داللتو احلقيقة وما داللتو اجملاز

 .ح بعض ما انبهموادلنسوخ وأسباب النزول والقصة القرآنية ألنو توضّ 

افر رلموعة من  ادلعارف، وىي ضيستنتج من ىذا التعريف ان معرفة علم التفسًن حيتاج إىل ت    
دبا  هللا دلن عمل ثويورّ علوم أساسية ال بد للمفسر من اإلدلام هبا ابإلضافة إىل علم ادلوىبة وىو علم 

)مل)يعلم"" ،علم )علم)أورثه)هللا)مضا . يقول السيوطي:" ولعلك تستشكل علم ادلوىبة من)عمل)مبضا
وتقول ىذا شيء ليس يف قدرة اإلنسان وليس كما ظننت من اإلشكال، وقد نظر يل تشبيهو 
بقوذلم يف حد اجملتهد ىو فقيو النفس أي حديد الفهم ابلطبع دلقاصد الكالم حبيث يقدر على 

 ".  تنباطاالس

):الفةق)بني)التفسري)والتأويل

 :على قولٌناختلف الفقهاء يف الفرق بينهما 

 أن التفسًن مرادف للتأويل: وىو قول تعلب" أن التأويل و التفسًن وادلعىن واحد" ومنو قول  -1
ان ممن يعلم أتويلو أي أالرسول اللهم فقو يف الدين وعلمو التأويل" أي التفسًن. وقول ابن عباس 

 .تفسًنه
  :إهنما غًن مرتادفان: وىذا االختالف راجع إىل اعتبارين -2
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):واخلصوص)وتت)هذا)القول)رأاين ابعتبضار)العموم

والتأويل يستعمل يف  ،التفسًن يستعمل يف اللفظ و مفرداهتا نأن التفسًن أعم من التأويل، أل - أ
 .لتفسًن يستعمل فيها ويف غًنىاادلعاين واجلمل، وأكثر ما يستعمل التأويل يف الكتب اإلذلية وا

 .ادلعاين والتفسًن خيص الكالم ومدلولومن أن التأويل أعم جلراينو يف الكالم ويف غًنه   - ب

 :ابعتبضار)التبضاين:)وتت)هذا)القول)رأاين -

التفسًن ىو القطع أبن مراد هللا كذا والتأويل ترجيح أحد احملتمالت بدون قطع وىو قول  -
 .وىو أصح األقوال ،ادلاتريدي

التفسري)يتوقف)على)النقل)": والتأويل يتعلق ابلدراية، قال اخلازن ،التفسري)يتعلق)ابلةواية  -
)الصحيح )والتأويل)يتوقف)على)الفهم قصد النيب يف دعائو البن عباس ي، وىذا ما "ادلسموع،

 .الفهم الصحيح

):أمثلة)توريحية

ره الرسول ابألوس حيث فسّ  (،اقتتلوا)ادلؤمننيمن)وإن)طضائفتضان))التفسًن: قولو تعاىل:   - أ
 .ىم  أىل فارس وأىل اليمن (ستدعون)إىل)قوم)أويل)أبس)شديد)وقولو تعاىل  ،واخلزرج

)وثقضاالالتأويل: حنو قولو تعاىل:  - ب )خفضافضا " اختلف يف ذلك على أقوال قيل: انفروا انفةوا
 .انفروا أصحاء ومرضىشباان وشيوخا وقيل انفروا فقراء وأغنياء وقيل 

)))))))):بيضان)شةف)علم)التفسري

 وبيان شرفها يتجلى يف ،ذىب العلماء إىل أن شرف صناعة يتعاطاىا االنسان تفسًن القرآن
 .موضوعها ويف وظيفتها ويف شدة احلاجة إليها



0202/0202الووسن الدراسي  -إلى العلوم اإلسالهية: الفصل األول وحدة: هدخل  
 

5 
 

)ادلوروع: أن الصياغة أشرف من الدابغة ألن موضع الصياغة الذىب والفضة ومها  فمن)جهة
 .من موضع الدابغة الذي ىو جلد ادليةأشرف 

)الوظيفة ألن إزالة ادلرض عن اإلنسان  ،اسةن  مثل صناعة الطب فهو أشرف من الكِ  ومن)جهة
 .أفضل من تنظيف األماكن الدنسة

إذ ما من واقعة  ،ومن شدة احلاجة إليو مثل الفقو فإن احلاجة إليو أشد من احلاجة إىل الطب   
خبالف الطب فإنو  ،يف الكون إال وىي مفتقرة إىل الفقو ألن بو انتظام صالح أحوال الدنيا والدين

حيتاج إليو بعض الناس يف بعض األوقات. إذن فصناعة التفسًن قد حازت الشرف من اجلهات 
 .الثالثة

)امسه:))هو)التفسريادلبدأ)الثضاين:)

):موروعهادلبدأ)الثضالث:)

 :من حيثيات متعددة منها لقرآنموضوع علم التفسًن ىو ا إن   

 وىو التفسًن اللفظي مضا)يتعلق)أبلفضاظ)القةآن -

  .ومنها ما يتعلق دبعاين القرآن وىو التفسًن الذي تكشف عن معان ابآلايت  -

 .علم األلفاظ الغريبة ومعرفة مفردات اللغة وعلم التصريف واإلعراب والقراءات يعتمد على :فاألول

يعتمد على الفقو واالستنباط أي أصول الفقو. وعلم البيان. فالتفسًن يبحث يف أحوال  :والثاين
ذلك علم مثال: القرآنية ابعتبار أن البحث عنها يؤول إىل البحث عنو. أي القرآن.  أجزاء السور

موضوعو بدن اإلنسان من حيث الصحة وادلرض، يبحث فيو عن أحوال األدوية ابعتبار  الطب إذ
))))راجع إىل البحث عنو، أي الطب. -الصحة -أن البحث عنها 

(
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 (    6اضرة )حم
   :هاستمدادادلبدأ الرابع:  

 :علوم متعددة منهايستمد علم التفسًن من        
من ادلواد األولية لعلم التفسًن اللغة العربية ألهنا  تعىن بشرح ادلفردات القرآنية  علوم اللغة: -1

 .ومدلوالهتا
 .الكلمةيستمد كذلك من النحو: ألن ادلعىن خيتلف ويتغًن بتغًن أواخر  - أ

ألن القرآن منظور " يستمد من علم التصريف دلا لو من أمهية من جليلة. و قال السيوطي: - ب
صحة الكلمة وإعالذلا، وقال ابن ، وادلقصود بعلم التصريف ،فيو إىل خصائص اللفظ الوارد

لو:" "، واعترب الزسلشري جاىَلو جاه بعلم التفسًن بقو "ومن فاتو ىذا العلم فاتو ادلعظم :سفار 
" مجع أُّم، إبمامهميوم ندعو كل أانس " :ومن بدع التفاسًن قول من قال إن اإلمام يف قولو تعاىل

أوجبو جهلو  طم دون آئاههم قال الزسلشري معلقا" وىذا للهتم القيامة أبمهاو وإن اإلنسان يدعون ي
 . "بعلم التصريف فإن أّما ال جتمع على إمام

كذلك من علم االشتقاق: ألن االسم إذا كان اشتقاقو من مادتٌن سلتلفتٌن فإن   يستمد - ت
 . ئاختالفهما كادلسيح ىل ىو من السياحة أو من ادلْسح؟ ادلعىن خيتلف

يستمد كذلك من علم ادلعاين: ألن بو تعرف خواص تراكيب الكالم من جهة إفادهتا  - ث
 .ادلعىن

و يعرف خواص تراكيب الكالم من جهة اختالفها يستمد كذلك من علم البيان ألن ب - ج
  .حبسب وضح الداللة وخفاهها

كيفية النطق أبلفاظ القرآن وترجيح القراهية بيستمد من علم القراءات ألن بو يعرف  - ح
 .احملتملة

 
 :علم احلديث -2
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ادلواد األولية اليت يستمد منها علم التفسًن احلديث النبوي ئاعتباره األصل الثاين من أصول  من  
التفسًن، ونضرب مثاال لذلك بقول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: )من نوقش احلساب عذب(. قالت عاهشة فما 

كل ىذا على معىن قولو تعاىل: )وأما من أويت كتابو بيمينو فسوف حياسب حسائا يسًنا( فاستش
واحلديث ينص على أن من  ،عاهشة ألهنا فهمت من اآلية أن ادلؤمنٌن حياسبون حسائا يسًنا

تقتضيو القاعدة ادلنطقية: أن ادلؤمنٌن حياسبون وكل من حياسب  نوقش احلساب يعذب. ىذا ما
 ا ذلك العرض اإمنلرسول وفسر احلساب ئالعرض فقال فتدخل ا إذن ادلومنون معذبون. ،يعذب

و ألن ادلناقشة  ،عاهشة أي أن الصحاهف تعرض ىكذا وال يناقش فيها. ففسر احلساب ئالعرض
 .يف نفسها عذاب نفسي

 أمران:يفهم من ىذا احلديث    
 يناقش وال يصًنمن ن كان من ادلؤمنٌن إش احلساب يعذب و مصًنه النار. و أن من نوق - أ

 .سيالكن قبل وصولو اىل اجلنة يعذب عذائا نف ،ىل النارإ
 .أن النقاش يف حد ذاتو عذاب - ب
  :اآلاثر - 3

ه عمر واليا على البحرين يستمد علم التفسًن من اآلاثر كقصة عمر مع قدامة بن مظعون حٌن والّ 
وقال لو بلغين أنك كذا وكذا. وقال لو  ،فأمره عمر أن يقدم فقدم ،فبلغ عمر أنو يشرب اخلمر

)ليس على الذين آمنوا وعملوا الصاحلات جناح فيما وقد قال تعاىل:  ؟قدامة: وىل علي جناح
و قال  ،( و أان من احملسنٌنطعموا اذا ما اتقوا و آمنوا وعملوا الصاحلات مث اتقوا و أحسنوا

نك لو اتقيت وآمنت وعملت الصاحلات مل تشرب اخلمر".  من أعمر: لقدامة "أخطأت ، أما 
منا نزلت ىذه اآلية عذرا إقام ابن عباس وقال: يردىا عليو؟ أي من يرد عليو شبهتو و دليلو. ف

 .فجلده ،وحتذيرا لالحقٌن. و لو آمنت ما شربت ،للماضٌن
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وذلك أنو ظن أن اخلمر ليست زلرمة  ،فقدامة هنع هللا يضر استحل اخلمر لشبهة عرضت لو فيما فعل  
 خطأه يف الفهم حىت أئان لو عمر هنع هللا يضر ،وىذا فهمو من اآلية اليت استدل هبا ، على من كان تقيا

 .فارتفعت بذلك شبهتو
مل يقل: فيما سوف يطعمون، أو فيما أيكلون أو يشربون، و "فيما طعموا"، فالتعبًن القرآين    

على أن ادلراد: يف الشيء الذي قد طعموه قبل التحرمي. وحىت أنتم  دلت( )فيما طعموا فكلمة
الذين نزل حترديها وأنتم أحياء وكنتم تشربوهنا، ما قد طعمتموه قبل التحرمي قد عفي عنو، فاستقبلوا 

 . وقتاً جديداً، وتوبوا إىل هللا وأقلعوا عنها
  :استنتاج     

  :يستنتج من ىذه القصة أمور
 .عمر مع قدامة دون أن حياسبو عمر على سلالفتو للتأويلاختالف  - أ

أن عمر مل يكفره وال الصحابة، بل بينوا لو معىن اآلية، و استتابوه من استحالذلا، وعاقبوه  - ب
  .على شرهبا

فيو دليل على أن تفسًن الصحبة لًن ملزم على األمة ولو كان ذلك جللده عمر على  - ت
 .سلالفتو

دلا رّد دليلو بوجو مل يوجد من خيالفو، فيو دليل على أن األثر مجاعي وليس  أن ابن عباس - ث
" فهي قرينة على  حضور رلموعة من الصحابة القصَة، وىذا ىل من يردىا عليو" فردا بقول عمر

 .األثر ملزم للتفسًن
ابن عباس توسل أبسباب النزول لفهم القرآن بقولو "إمنا نزلت عذرا للماضٌن وحتذيرا  إن - ج

 ."لالحقٌن
 
 
 أصول الفقو: -4
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م واالستنباط ألنو ألن بو يعرف وجوه االستدالل على األحكا يستمد التفسًن من أصول الفقو    
مواد اللغة وقد عد الغزايل مساهل كثًنة ىي من طريق استعمال كالم العرب، وفهم قد أودعت فيو 
من مجلة العلوم اليت تتعلق ئالقرآن و أحكامو ئاإلضافة إىل أنو يضبط قواعد  وعلم أصول الفق

 .االستنباط
وىذا ما يثبت أن العلوم االسالمية تتداخل فيما بينها لتشكل سلسلة متصلة من احللقات ال   

لشرعي وحسن أتويلو وطرق االستفادة يستغين بعضها عن البعض إذ لايتها واحد خدمة النص ا
  .منها

 تو:وظيفادلبدأ اخلامس: 
إن وظيفة علم التفسًن ىي إدراك مقاصد القرآن اجململة يف توحيد وتشريع و مصًن، وىي مقاصد 

 .ظاهف سبقت معنا يف  علوم القرآنثالثة يتوخاىا ادلفسر يف التفسًن، ىذه الو 
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 (7)ضارة  حم
 :املبدأ السضادس: نشأ  علم التفسري

وصل إىل ىذه الصورة اليت عليها اآلن، وابجلملة  حىت مما ال شك فيو أن التفسري مّر أبطوار كثرية
 :ه ادلراحل إىل مرحلتنيذديكن تقسيم ى

 :مةحل الةواية - أ
لم يكن الصحابة حباجة إىل ف، ابلدرجة األوىل روايةيعتمد على اليف ىذه ادلرحلة كان التفسري    

ىنا نتساءل ىل بني  فهم آية يرجعون إىل الرسول فيبني ذلم ذلك. يهمستشكل علي حنيتدوينو، ف
 :الرسول للصحابة القرآن كلو؟ اختلف العلماء يف ذلك على قولني

)وأنزلنضا إليك الذكة لتبني للنضاس مضا نزل قيل: إن الرسول بني كل شيء بصريح اآلية  -
 .ابن تيميةعلى رأسهم (. إليهم

 وذلك لسببني: وقيل مل يبني ذلم إال القليل -
 .نو كلو ألغلق ابب االجتهادليدع العقول لالجتهاد، حيث لو بيّ  السبب األول:

ابن عباس )اللهم فقو يف الدين وعلمو  البنو عمو-ن لدعائو كلو بينو كّلو مل ي السبب الثاين: 
 .وعلى رأسهم السيوطي .فائدة   -التأويل .ويف رواية الكتاب(

إن منهج الرسول يف التفسري ىو الًتكيز على بيان اجململ وتوضيح ادلشكل، وختصيص العام      
وتقييد ادلطلق. ولقد استشهد من الصحابة يف التفسري عدد قليل فسّروا القرآن مبا مسعوه من 

فتح هللا عليهم من طريق االجتهاد   الرسول مباشرة أو بواسطة ومبا شاىدوه من أسباب النزول ومبا
كعلي وأيب بن كعب وابن مسعود، وكان التفاوت بينهم حاصال بتفاوهتم يف الفهم واإلدراك، فكان 
البعض مرجعا للبعض اآلخر، وكان ابن عباس ىو ادلرجع إليهم يف شرح ادلفردات القرآنية فيسألو 

(، وىذا أو أيخذهم على ختوفيف قولو ) عمر عن معٌت قولو تعاىل )وفاكهة وأاب( ومعٌت التخوف
:)وكلوا واشةبوا حىت يتبني لكم اخليط األبيض من عدي بن حامت مل يفهم ادلراد من قولو تعاىل

 فكان جيعل خيطني حتت وسادتو، حىت بني لو الرسول أن ادلراد بذلك اخليط األسود من الفجة(،
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  .ن بياض النهار وابألسود مكان سواد اليلىو سواد اليل وبياض النهار، فعرب ابخليط األبيض مكا
 :إن تفاوت الصحابة بعضهم على بعض راجع إىل ما يلي   
 .تفوهتم يف أدوات الفهم كالعلم بكالم العرب - ب
 . تفاوهتم يف مالزمة الرسول وحضور رلالسو - ت
 تفاوهتم يف معرفة أسباب النزول وكل ما يساعد يف فهم اآلية - ث
 .العلم الشرعيتفاوهتم يف  - ج
 .تفاوهتم يف مداركهم العقلية شأهنم شأن البشر - ح

 :مةحلة التدوين
فيها التفسري خطوات  اهناية القرن األول وبداية القرن الثاين وقد خطتبدأ مرحلة التدوين من 

 :متعددة
خطوة كانت مع بداية تدوين احلديث، فكانت أبواب احلديث متنوعة وكان التفسري اباب من  فأول

ىذه األبواب ومل يفرد لو أتليف خاص يفسر القرآن سورة سورة، ومن ىؤالء يزيد بن ىارون 
مث (. ه198)ت . وسفيان بن عيينة(ه161)تبن احلجاج  ة. وشعب(ه117)تالسلمي 

انفصل التفسري عن احلديث وأصبح علما مستقال بذاتو، وقد مت ىذا ت اخلطو الثانية وفيها ءجا
 :العمل على يد مجاعة منهم

 (.ه372)تابن ماجة  -
 (ه211)تابن جرير الطربي  -
 (.ه237)تابن أيب حامت الرازي  -

إىل الرسول وإىل الصحابة وإىل التابعني فهي تفاسري ابدلأثور  ابإلسنادوكل ىذه التفاسري مروية 
 .ابن جرير فهو يتعرض للًتجيح لألقوال ماعد

اجلانب األثري، وفيها دخلت وفيها كان التفسري معتمدا على ثالثة مث جاءت اخلطوة ال
خيتصرون اإلسناد فدخل الوضع يف التفسري ولتبس الصحيح  فسرينحبكم أن بعض ادل تاإلسرائيليا
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يف التفسري. وىذه اخلطوة كانت نقطة واسعة  تاإلسرائيلياابلسقيم. وىذا ما أدى إىل ظهور 
وفسيحة امتدت من العصر العباسي إىل يومنا ىذا فكان التفسري قائم على اجلانب النقلي واجلانب 

عبارة عن برع فيو ادلؤلف، فأصبح التفسري عندان كل ما حسب   عديدةرت تفاسري هالعقلي، فظ
 .ي...اخلالعلمادلنهج و  ،البالغي ادلنهجو ، النحوي دلنهجالفقهي وا ادلنهج مناىج،

  :املبدأ السضابع: مصضادر التفسري
 :احلديث عن مصادر التفسري يستلزم تقسمها إىل قسمني

  :صحائف وقد سبق معنا ىذا يف مصادر علوم القرآن وأشهر تلك الصحائف ىي -1
 (ه99سعيد بن جبري )ت
 (ه119رلاىد بن َجرب  )ت

 ه(192علي بن أيب طلحة الواليب )ت
وأول كتاب يف التفسري تفسري مقاتل بن سليمان  ،مرحلة الصحيفة جاءت مرحلة التأليف بعد
ألفوا يف  نووكيع بن اجلراح، وحيىي بن سالم، ىؤالء الفسرة ىم الذي الثوريان  سفيو ( ه151)ت

 التفسري مبّكرا، مث بعد ذلك تكاثر التأليف يف التفسري بني القرن الثالث والقرن الرابع اذلجريني
ذا كثر إال يستطيع الباحث الواحد أن يعدىا، والشيء  وتكاثرت مصادر يف التفسري حىت إن

 :يصنف، فكان األمر أن يصنف التفسري إىل مناىج تفسريية، وأشهر ىذه ادلناىج
: وىو الذي يعتمد التفسري على األاثر من أقوال الصحابة والتابعني وأفضل  املنهج األثةي - أ

 :ادلنهجكتب وضعت يف ىذا 
 القرآن البن جرير الطربي  اجلامع البيان يف أتويل آي -
 تفسري القرآن العظيم البن كثري -
 الدر ادلنثور يف التفسري ابدلأثور للسيوطي -
ابألصالة على اللغة، ومن أنفس ما كتب يف ىذا الذي يهتم وىو ادلنهج  املنهج اللغوي: - ب

 :اجملال
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 -.رلاز القرآن أليب عبيدة -واألخفش -جوالزجضا  -للفةاءمعاين القرآن  -
 .الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل للزخمشري -
البحر احمليط أليب حيان األندلسي. والفرق بني التفسريين أن الكشاف يعتمد ابلدرجة  -

أكثر حضورا يف النحو ىو  النظر ا معا لكنمهالبالغة يف حني البحر يعتمد علي األوىل على
 .تفسريه

: وىو ادلنهج الذي يعتمد على العلوم الكونية من فلك وطب وعلم األحياء املنهج العلمي  -ت
 .منثل لذلك مبصدرين مشهورينن أجل أن يفسر اآلايت القرآنية، م

ال  مفاتيح الغيب للرازي يوظف علم اذليئة أي علم الفلك وإن انتقده الشاطيب يف ذلك لكن  -
 .ديهنا النقد وال التأييد

 .اجلواىر يف تفسري القرآن طنطاوي جوىري وىو كتاب نفيس يف اببو  -
 ألفوىو التفسري الذي يهتم ابلدرجة األوىل على األحكام الفقهية، وقد  املنهج الفقهي: -ث

 .فيو العديد، لكن  نقتصر على األشهر
 أحكام القرآن للشافعي  -
 العريبأحكام القرآن البن  -
 أحكام القرآن للجصاص -
  اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب. -

 :ن من جهة املوروعالفةق بني التفسري وعلوم القةآ
لكنهما القرآن،  ، فهما يشًتكان يف ادلوضوع الذي ىوديكن الفرق بني العلمني، من جهة ادلوضوع

خيتلفان يف كون القرآن موضوعا خاصا لعلوم القرآن، وموضوعا عاما للتفسري، ألن بعض علوم 
القرآن  ا. فبالنسبة للقراءات موضوعهوالرسم وإعراب القرآن مثل القةاءاتالقرآن تشًتك يف العموم 

حيث ضبط حروف الكلمات القرآنية وطرق قراءهتا. وابلنسبة إلعراب القرآن موضوعو القرآن  من
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من حيث معرفة قواعد العربية وىناك بعض العلوم تبحث يف جزء  القرآن ليكون موضوعها، مثل 
 .الناسخ وادلنسوخ

التفسري إدن فالفرق بينهما من جهة ادلوضوع واضح يتجلى يف جهة العموم جلميع القرآن يف 
 .واخلصوص يف علوم القرآن
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 (8اضرة )حم 

 :وأصول الفقمبادئ  علم  : ثالثال وراحمل  

  :أصول الفقواملبدأ األول: تعريف 

 :األصول تعريف -1

 .أصول مجع أصل وىو األساس الذي يبىن عليو غًنه لغة:  - أ
، والصورة ادلقيس والرجحان ،القاعدة املستمرة: يطلق األصل على معان منها . اصطالحا:ب

ولعل ادلعىن األخًن ىو ادلقصود من استعمال أصول الفقو، أي: أدلة الفقو، وىذه ، والدليل، عليها
وُتدرس يف أصول الفقو، وىي مصادر التشريع، وإما أن تكون ، األدلة إما أن تكون إمجالية

 تفصيلية، وخيتص هبا علم الفقو واخلالف.
 ا:  لفقو ابعتباره لقب  تعريف أصول ا  -1-1
 فقولو:  .منها وحال ادلستفيد" ،"معرفة دالئل الفقو إمجاال وكيفية االستفادة :عرفو البيضاوي بقولو 

 ،فقولو إمجاال:  أي االدلة اإلمجالية الكلية .مبعىن  الدليل ادلرشد إىل ادلطلوب ،دالئل: ج داللة
وىي القرآن والسنة واالمجاع، والقياس، من حيث حجتُيو أو ليس حجة، فاألدلة السابقة تتضمن 

عة من االدلة التفصيلية، مثال ذلك قولو عليو الصالة و السالم، "خذوا عين مناسككم" ىذا رلمو 
وليس عمل األصويل، ألن  دليل تفصيلي ألنو خاص مبناسك احلج، ىذه العملية عملية الفقيو،

 .األصويل حبث لو عن كون السنة صاحلة لالحتجاج
ظنية  ،الدليل الباطن وذلك أن أدلة الفقو : أي معرفة الدليل الصحيح منكيفية االستفادة منها

من جهة داللتها على األحكام الشرعية أو من جهة ثبوهتا عن الشيء ومعرفة األسباب اليت ترجح 
هبا بعض األدلة على بعض وىذا ما يهتم بو األصويل يف ابب التعارض والرتجيح الذي يعٌن 

  .لنهيادلستفيد على بيان الدليل الصحيح ادلثبت لألمر أو ا
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معرفة صفة من يستفيد وىو اجملتهد وذلك ألن استنباط األحكام من أدلتها  حال املستفيد:
 .وترجيح الدليل عند التعارض ال يتسىن لكل إنسان

 :خالصة القول
إن علم أصول الفقو ىو العلم الذي يكسبنا معرفة مصادر التشريع اإلسالمي ويبٌن لنا الدليل    

وكيفية استخراج األحكام الشرعية من  ،وسبب ترجيحو على غًنه ،هللا الصحيح ادلرشد إىل حكم
والطريق الذي يسلكو اجملتهد يف االستنباط ضمن احلدود  ،ادلصادر، ويرشدان إىل شرائط االجتهاد

 .الشرعية

 تعريف الفقو: -2
 للفقو معنيان: لغة: - أ

. 78لنساء: ا َحِديثًا﴾ يَ ْفَقُهونَ  َيَكاُدونَ ﴿َفَماِل َىُؤاَلِء اْلَقْوِم اَل :قول تعاىلك  ،الَفْهمأحدمها: -
ينِ وَ  ْهُو يف الدِّ ُهَما: )اللُهمَّ فَ قِّ  وعلمو التأويل(. ُدَعاُء النَِّبِّ ملسو هيلع هللا ىلص اِلْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعن ْ

َكِثًنًا ِمَّا   نَ ْفَقوُ َما قَالُوا ََي ُشَعْيُب  ﴿ :تعاىلو ، ومنو قولإدراك غرض املتكلم من كالمو :الثاين-
الفقو أخصُّ ِمن الَفهم، وىو فهُم مراد ادلتكلم من كالمو، " :قال ابن القيم. و 99﴾ىود:  تَ ُقولُ 

 .1"وىذا قدر زائٌد على رلرد فهِم وضع اللفظ يف اللغة
و فقِ الفعل الثالثي ادلثلث العٌن، ندرك أن ادلادة اليت اشتق منها ىو وعلى ىذين ادلعنيٌن للفقو،   

جلدر اما ىو دلطروح السؤال اف و فَقو إذا سبق غًنه الفهم، وفُقو إذا صار الفقو لو سجية. ،إذا فهم
 لأن اسم الفاعل لفعَ " الوجيز نقل ابن عطية يف ارر ر الثالث فُقو.اجلدْ ؟ الفقو الذي يؤخذ منو

من مادة مشتقا الفقو واسم فاعل لفُعل أييت على فعيل، فلذلك كان  ،وفِعل أييت على وزن فاعل
لذلك الفقيو يلزمو الفقو وال  ،وىي صفة تلزم االنسان وال تفارقو ،فُعل الالزم الدال على السجية

وىذا أخص من  ،أن الفقيو يدل على الفقو وزايدة كونو سجية"فظهر : قال االسنوي، يفارقو
فإن الفقيو ىو اجملتهد ىو الذي حصلت بو ادللكة يقتدر هبا على استنباط  وعليوو". مطلق الفق

 .األحكام من أدلتها التفصيلية

                                                             

 .967/ 9، إعالم ادلوقعٌن، البن القيم  - 1
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  :الفقو اصطالحا - أ
عرفو الشافعي بقولو "معرفة األحكام الشرعية العملية ادلكتسبة من أدلتها التفصيلية" وعرفو ابن     

 ،وب واحلظر واإلابحة والندب والكراىيةجابلو معرفة أحكام هللا يف أفعال ادلكلفٌن : "خلدون بقولو
 "األحكام الشرعيةفقولو: "  ".ب الشارع دلعرفتها من األدلةوىي منتقاة من الكتاب والسنة وما نصَ 

وأحكام  ،خرج بو كل حكم ليس من الشرع، مثل أحكام اللغة اليت هتتم بصحة العبارة وخطئها
 ،كالنار زلرقة  ،وأن الواحد نصف االثنٌن. وأحكام احلس ،أن الكل أكرب من اجلزء :مثل ،العقل

العملية: احرتازا من وقولو   .والثلج ابرد، وأحكام العادة: أن ادلطر ال ينزل إال بوجود عنان السماء
 فهي ليست من الفقو يف اصطالح الفقهاء و األصوليٌن، وإن كانت يف اصطالح  ،األمور العقدية

ادلكتسبة: أي احلادثة ابالجتهاد وقولو  .قو األكرب كما مساه أبو حنيفةالشرع من الفقو بل من الف
وعلم الرسول فهو وحي يوحى إليو من هللا ابالجتهاد، وقد أضاف  ،خرج بو علم هللا فهو أزيل

 ."البعض اليت طريقها االجتهاد فهذا يوضح معىن ادلكتسبة
 تتعلق مبسألة معينة، كوجوب الصالة اليت األدلة التفصيليةوىي من أدلتها التفصيلية: وقولو  - ب

فهذا دليل تفصيلي يف حكم الصالة مستخرج من دليل  ،"وأقيموا الصالة": قولو تعاىليف  مثال
لعدم وجود قرينة تصرفو إىل داللة أخرى، وقولو تعاىل:  ،بو إمجايل الذي ىو داللة األمر فهي للوج

مي الراب مستخرج من دليل إمجايل تفصيلي على حتر  ". فهذا دليلأييها الذين آمنوا ال أتكلوا الراب"
  1()وال تقربوا مال اليتيم إال ابليت ىي أحسنوقولو تعاىل:  .يقتضي التحرميالذي النهي 

ألصول، وىذا القيد خيرج اا هواألدلة اإلمجالية موضوع ،لفقواا هذن فاألدلة التفصيلية موضوعإ 
 ."بل يكتسبها من غًنه ادلقّلد فإنو ال يكتسب األحكام من األدلة

 

                                                             

 951األنعام:  -1
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 :الفرق بني الفقو وأصولو من حيث التعريف
 :الفرق بينهما من جهة التعريف من مناحي أربعة ميكن أن نتلمس 
أصول الفقو يبحث يف األدلة االمجالية للربىنة على أنو صاحل لالحتجاج أو غًن صاحل   - أ

أم  ،أم حرام ،يف حٌن الفقو يبحث يف جزئية من اجلزئيات للربىنة على أهنا حالل ،لالحتجاج
 .أم مكروه ،مباح

  .ذلا ويبّينها وخيصصها ويقيدىاوالفقو ينزّ  ،س القواعدأصول الفقو يؤسّ   - ب
وحال ادلستفيد، يف حٌن  منها، طرق االستفادةو  ،أصول الفقو قائم على االدلة االمجالية  - ت

 .يعىن مبعرفة األحكام الشرعية وتوصيفها توصيا شرعيا وكيفية االستفادة من األدلة التفصيليةالفقو 
 املبدأ الثاين: اسم أصول الفقو:

  : ىو أصول الفقوالفقو  اسم أصول - أ
 :  ىو الفقواسم الفقو - ب

 : أصول الفقو موضوعاملبدأ الثالث: 
  :صولاأل موضوع  - أ

فنقول إن موضوع أصول الفقو ىي األدلة  ،نستنتج ادلوضوعمن خالل التعريف ألصول الفقو       
عمل األصويل ىو البحث عن العوارض الالحقة ذلا من كوهنا  ، ألناالمجالية ادلوصلة إىل الفقو

عامة أو خاصة أو مطلقة أو رلملة أو مقيدة أو مبينة أو ظاىرة أو نّصا أو منطوقا أو مفهوما 
 .الستدالل هبا وحال ادلستفيدوكون اللفظ أمرا أو هنيا وكيفية ا

قد حبث األصوليون يف حتديد موضوع علم األصول وكونو واحدا أو متعددا مبوضوعات مسائلو،   
وىو من ادلباحث ادلهمة يف علم األصول، ألنو يتبٌن بو ادلعيار يف أصولية ادلسألة أو كونو من 

 .ادلسائل ادلسامهة يف عملية االستنباط
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دلة االمجالية التعريف السابق ميكن أن نستخرج منها موضوع أصول الفقو وىي األابلرجوع إىل   
 .وكيفية االستفادة منها وصفة ادلستفيد

فهذا عمل األصويل  ،حجة أو ليس حبجة ، ىل ىوالقرآنالبحث يف حجية فاألدلة اإلمجالية: ىي 
موعة من األدلة وليس عمل الفقيو، والسنة من حيث حجيتها ىي دليل إمجايل وتتضمن رل

مثل قولو عليو الصالة والسالم "خذوا عين مناسككم" فهو دليل  ،التفصيلية اليت ىي عمل الفقيو
تفصيلي ألنو خاص جبزئية وىي مناسك احلج. ألن األصويل سبق أن بٌن لو أهنا صاحلة 

مة قاطبة على لالحتجاج. واإلمجاع من األدلة االمجالية، عمُل األصويل فيو ىو بيان للفقيو أن األ
أن اإلمجاع حجة. ليأيت الفقيو فيقول أمجعت األمة على أن صالة الوتر ليست فرضا ألن األصويل 
أثبت لو حجية ىذا الدليل. ويقاس عليو ابلدليل الرابع الذي ىو القياس فاألصويل أثبت للفقيو أنو 

، فيقيس زكاة الطماطم على جيوز االستدالل بو، فيأيت الفقيو فيقيس الفرع على األصل جبامع العلة
زكاة احلبوب، ألن زكاة احلبوب ذلا نص وزكاة الطماطم واخلضر والفواكو ثبت زكاهتا ابلقياس ألن 

 .األصويل أثبت أنو حجة
أما طرق االستفادة فمعناىا كيف نستفيد من األدلة اإلمجالية فهي مبثابة منابع ادلياه ىذه ادلنابع ذلا 

دلاء مثال عندان سنبور فكل سنبور ذلا طريقة خاصة ىناك سنبور ينبغي طريقة خاصة لألخذ منها ا
أن تديره ىكذا وسنبور ينبغي أن ترفعو ليصب ماًء، فكل سنبور لو طريقتو اخلاصة، شأنو شأن 

  .األدلة اإلمجالية
ومل فلو أنك أخذت بيتا وفيو من السنبور فريد من نوعو فأدرتو ميينا ولو يصّب ماء وأردتو مشاال    

يصّب ماء فما تصنع؟ ال بد من أن تبحث عن متخصص يف ذلك وإال لو أعدت العملية 
ألفسدتو وأنت ال تستفيد منو شيئا، مث إنك تضيع ادلاء، مثلك كمثل حافظ القرآن وبعضا من 

فما قيمة أن األحاديث ويعتقد أنو فقيو. ألنو ال يعرف كيف يستفيد من النصوص الشرعية، 
 ؟، فالعربة مبعرفة طريقة اليت سنة بيننا وحنن ال نستطيع أن نستفيد منو األحكاميكون القرآن وال

 .توصلنا إىل الدليل التفصيلي وليس العربة مبعرفة الدليل اإلمجايل
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 الفقهي، فيقول األصويل إذا وجدت فأصول الفقو متنح لنا اذلندسة للوصول إىل استخراج احلكم
 وإذا وجدت لفظَ  ،هنيا فاعلم أنو يفيد التحرمي تالوجوب، وإذا وجدأمرا يف القرآن فاعلم أنو يفيد 

ال تزيد  ،وإذا وجدت لفظ العدد فاعلم أن ذلك العدد مقصود ،الكل فاعلم أنو يدل على العموم
عليو وال تنقص. وإذا وجدت نصا يف القرآن يدل على التحرمي ونصا يف احلديث يدل على احلّلية 

 .ا وجدت نصا يف السنة ونصا يف القياس خيالفها فرّجح السنةفرّجح النص القرآين، وإذ
 :من خالل ما تقدم خنلص إىل ما يلي   
ن موضوع علم األصول ليس علما زلصورا يف تعريفات ومناقشات لفظية، إمنا يتسع إ  -

 .موضوعو ليشمل كل ما يقع يف طريق االستنباط
 شرعي واستنباطو، إذا ما وقعت حجة يفكما أن علوم القرآن قد تسهم يف بيان احلكم ال  -

 .طريق االستنباط بناًء على القول أبن علم األصول ىو احلجة يف الفقو 
إن علوم القرآن قد تصدق أن تكون موضوعا لعلم األصول إذا ما حبثها علم األصول  -

دم لغرض استنباط احلكم الشرعي وأتييده، فضال عن بقية العلم األخرى بناًء على القول بع
 .ادلوضوع ادد بذاتو لعلم األصول

 .علوم القرآن مع علم األصول على وجو خاص -ال مانع من تداخل العلوم  -
إذا فهمنا ىذا الطرف الثاين يف ادلوضوع فننتقل إىل أن الشخص الذي يكون أىال لالستفادة    

"، فليس كل من ىّب حال املستفيدوىذا ما عرب بو يف التعريف ب " -اإلمجاليةاألدلة من ىذه 
 أن يتوفر فيو ما يلي: بدال -تخرج احلكم من الدليل اإلمجايلودّب يس

 .على استخراج األحكام. قادرا أن يكون مؤىال -
كمن فمن مل ميلك يدين   والثانية ىي مقاصد الشريعة،  .ميلك يدين، اليد اليمىن ىي العربية أن -

   .يريد أن يستلق بدون قدمٌن
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 (9)حماضرة 

  موضوع الفقه: -2
يف عباداتو وتصرفاتو، أحكام شرعية  نمن حيث ما يتبث لو م فعل ادلكلفموضوع الفقو ىو 

فالفقيو يسأل عن أحوالو اليت تعرض لو من الفرض والنقل واحلالل واحلرام والندب واإلابحة 
عيا. مثال البنوك إن موضوع الفقو ىو توصيف احلوادث توصيفا شر  ،والكراىة. أو بعبارة أخرى

يبحث فيها من حيث األحكام عمل الفقيو إنو عمل الفقيو أم عمل األصويل؟  ىذاالتشاركية ىل 
 .اخلمسة

 :إذن موضوع الفقو ال خيرج عن أمرين
  العبادات: الصالة الزكاة الصوم احلج

ماعات مثل البيوع واإلاارة والشركة والرىن وادلااربة ادلعامالت: تنظيم عالقات األفراد واجل
 .وشؤون األسرة و األقاية والشهادات والعقوابت

ها فالفقيو ينظر يف ىذه األحكام من حيث احلالل أو احلرام أو غَتىا فهو يبحث عن توصيف 
  .يف األصول توصيفا شرعيا وفق ما تقرر

 :الفرق بني الفقه واألصول من حيث ادلوضوع
  :رغم اشًتاكهما يف احلكم الشرعي بطريقة مباشرة أو غَت مباشرة لكنهما خيتلفان يف

 اجلزئيةيف حُت الفقيو يبحث يف األدلة  الكلية اإلمجاليةأن األصول يبحث يف األدلة  - أ
 التفصيلية

أو عدم صال حيتو لالستنباط، يف حُت  ،األصويل يبحث يف الدليل من حيث صال حيته - ب
 .للوصول إىل احلكم اجلزئي يستثمر اجلهد األصويلالفقيو 

األداة اليت ديكن البحث يف  ، يف حُت موضوع األصويلادلكلف لفعأن موضوع الفقو ىو  - ت
  .ف لنا ىذا الفعل الذي صدر من ادلكلف توصيفا شرعياأن توص  

 :وظيفة أصول الفقهادلبدأ اخلامس: 
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 وظيفة األصول: –أ 
 :ديكن أن جنمل وظيفة أصول الفقو يف  
للوصول إىل معرفة األحكام الشرعية يف أفعال العباد اعتقادا أم  األصولية ضبط القواعد  - أ

 .عمال أم  األخالق أم العقوابت
وعليو فإن وظيفة أصول الفقو ليست يف ذاتو وإمنا ىي طريقة ووسيلة إىل معرفة حكم هللا يف 

 .الواقع
 .رسم اجملتهد الطريق القومي اليت توصلو إىل استنباط األحكام - ب
 .بيان أدلة الشريعة األصلية والفرعية وصيانتها من التحريف - ت
 :وظيفة الفقه  -ب

 ،أو حرام ،ما أنو حاللإأي اعطاء احلكم الشرعي صفة  هي توصيف األحكام توصيفا شرعيا،
، ألن الفقيو يستثمر الفقه هي وظيفة أصول الفقهفوظيفة أو مكروه. اذن  ،أو مندوب ،أو مباح

ن الفقو  إنازلة من النوازل، وبعبارة أخرى تلك القواعد اليت أوادىا األصويل ليعطي حكما معينا ل
 .و مثرة ألصول الفقوكل  

 الفرق بني الفقه وأصوله من جهة الوظيفة:

 :يتجلى الفرق بُت الفقو و األصول من حيث الوظيفة فيما يلي  

البحث عن أدلة الفقو االمجالية ابلتفصيل، أما الفقو فيبحث يف  وأن أصول الفقو ى -1
. ومنو فان وظيفة الفقيو ىي أخذ القواعد ةيالتفصيلادلستنبطة من أدلتها  العمليةاألحكام الشرعية 

 .و األدلة االمجالية اليت أغناه عن التوصل اليها األصويل و يطبقها على اجلزئيات
عبارة عن رلموعة من ادلناىج واألسس اليت تبُت الطريق للفقيو وتوضحو لو، أصول الفقو  -2

 .وعليو أن يلتزمو يف استخرااو األحكام من أدلتها
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األصويل يرتب األدلة االمجالية فيقدم القرآن مث السنة مث االمجاع مث القياس فهكذا، أما  -3
 .ادلناىجالفقيو فوظيفتو استخراج األحكام من األدلة مع التقيد بتلك 

وظيفة األصول ابلنسبة للفقو مثل وظيفة علم ادلنطق ابلنسبة لسائر العلوم الفلسفية فهو  -4
(. ادلقدمة )وأقيموا الصالةميزان يابط العقل و دينعو من اخلطأ يف الفكر. مثل قولو تعاىل: 

به إذا كل مأمور أقيموا الصالة. ادلقدمة الكربى:  ،بدليل تفصيلي الصالة مأمور هبا: ىالصغر 
 .الصالة واجبةوقاعدة أصولية. النتيجة:  ،فهو وااب بدليل كلي نيرائجترد عن الق

 :استمداد أصول الفقه  ادلبدأ الرابع:

 استمداد األصول - أ

 :ستمد أصول الفقو مادتو مني  

 ابعتبار ىذين ادلصدرين مها أساس العلوم الشرعية كلها، فكل علم ال  القرآن والسنة: -1

 ب والسنة فليس من علوم الشريعة. الكتالو يف أصل  

وواو استمداده من ىذين ادلصدرين يكمن يف كون  ذن فما واو استمداده من القرآن والسنة؟ إ 
أمهها األدلة االمجالية، فالقرآن و السنة تراع اليهما مجيع  ،موضوعات علم أصول الفقو ثالثة أنواع

و نقلية فحجية االمجاع والقياس وادلصلحة اليت يذكرىا األصوليون سواء كانت عقلية أ ،األدلة
ادلرسلة واالستحسان وشرع من قبلنا والعرف وأقوال الصحابة رااعة اىل الكتاب و السنة، وكذا 

جند أكثر القواعد األصولية قد استمدت من وذلذا  .طرق االستدالل رااعة اىل كال ادلصدرين
  القرآن و السنة أو مها معا.

 :الكالم علم أصول الدين /علم -2
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واو استمداد علم األصول من علم الكالم ىو أن العلم ابألدلة االمجالية و صحة االستدالل هبا  
 على معرفة هللا و صفاتو وما جيب لو وما يستحيل يف حقو تعاىل والعلم بصدق الرسول وما  ةمتوقف

يتصور تفسَت وال فقو وال أصول إال مبعرفة علم الكالم  جيوز لو أن يقع للرسول وما ال جيوز. فال
 .لذلك مسي ابلفقو األكرب

 :اللغة العربية -3

يستمد أصول الفقو من اللغة العربية ابعتبار اللغة العربية وعاء الكتاب والسنة، واالستدالل هبما   
من الكتاب والسنة ، فال ديكن فهم دالالت األلفاظ لقول والبيانمبٍت على معرفة طرق العرب يف ا

ل الفقو العربيُة فإنو يتعلق ومن مواد أصو " وقال إمام احلرمُت إال بفهم كالم العرب واستعماالتو.
لى ثقة من ىذا الطرف حىت ولن يكون ادلرُء ع ،صاحل منو ابلكالم على مقتاى األلفاظ ف  طر 

 ."قا مستقال ابللغة العربيةق  يكون زل
إذا كانت اللغة العربية ىي اليد اليمٌت ألصول الفقو، فما ىي القاااي اليت يستمدىا من العربية؟ 

 .الداللةو االستثناء، ، و احلقيقة واجملاز و معاين احلروف،  ، ووالنهي ،األمرهي: 

 األحكام الشرعية: -4
أو نفيها مثل يستمد أصول الفقو من األحكام الشرعية من حيث تصورىا، إذ ادلقصود إثباهتا   

تاج إىل إدراك أمثلة األمر للواوب والنهي للتحرمي وادلندوب والصحيح والفاسد، وألن األصويل حي
ح هبا القاعدة األصولية، فاألصويل يتكلم عن طرق حيتاج إىل ضرب أمثلة فقهية ض  يو من الفقو ل

ب استيعابو وفهمو، ، وإال كان كالمو كالما نظراي يصعالبيانهبا ما ىو يف حااة إىل  ليستبُت
 .لذلك كان ال بد من معرفة األحكام الشرعية

 
 :الفقه -5
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"ألن مدلول  لك بقولوحا ذموض   ،أضاف اإلمام الزركشي أن الفقو من ادلواد األولية ألصول الفقو
أدلتو، وال ديكن معرفة الدليل رلردا من ادلدلول، فصار الفقو من ىذه اجلهة كادلادة،  أصول الفقو

  د"يفتقر إليها ادلمدود كافتقار الولد إىل الوال ألن ادلادة
 وقد نوزع يف اعل الفقو مادة ألصول الفقو، ألن الفقو فرع من األصول ومنتجا منها مل تتحقق    

أو ديكن أتويل كونو  كونو مادة، فإن كان بينهما ارتباط فاألحسن أن يقال: الولد مادة لألب.
 .لألحكام من اثباهتا ونفيهامادة لألصل ابعتباره يعطي تصورا 

من ىنا نتساءل ما الغاية من استمداد أصول الفقو من الفقو؟ الغاية ىي أن القصد من األصول   
 .ريد تصورىا تصورا واضحايألصويل من اإلدلام ابدلادة اليت إثبات األحكام الفرعية، فال بد ل

  :استمداد الفقه  - ب
معرفة األدلة اإلمجالية وكيفية االستفادة أن نستمد الفقو من التعريف األصويل اليت ىي " حناول

فعلى ىذا  .التفصيلي الدليل  ستمد من تلك األدلة اإلمجالية "، فالفقو ي  منها وحال ادلستفيد
 :التالزم بينها نتساءل أيهما يكون طلبو أسبق؟  الفقو أم األصول، اختلف يف ذلك على مذىبُت

يقدم تعلم أصول الفقو وذلك ليكون ادلتعلم على ثقة مما يدخل فيو وليكون قادرا على فهم  - أ
مرامي ازئيات الفقو، وألن الفروع ال تدرك إال مبعرفة أصوذلا، والنتائج ال تعرف حقائقها إال بعد 

 .حتصيل العلم مبقدماهتا
يها ال ديكنو الوقوف على ما يقدم تعلم الفقو ألن من مل يعتد طرق الفروع والتصرف ف - ب

ينبغي هبذه األصول من االستدالل والتصرف يف واوه القياس، يعٍت أن بتعلم الفروع حتصل الدربة 
 .وادللكة اليت جتعلو يستفيد من تلك األصول والقواعد استفادة صحيحة
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 (10حماضرة ) 

 املبدأ السادس: نشأة أصول الفقه 

 :نشأة األصول -1
:نشأته مسمى   -أ

كثريمنالعلوماالسالميةدلأيخذشكلوالنهائيالذيمييزهعن شأنأصولالفقويفالنشأةشأن
وصحابةأمايفالعهدالنبويوعهدال.سائرعلومالشريعةااليفأواخرالقرنالثايناذلجري

فلميكنعلمأصولالفقوعلمامستقالبذاتوعنغريهمنالعلوماالسالمية،رغم،أوائلالتابعني
األدلةاالمجاليةىيوموضوعألنعهدالنبوة،منذوجودقواعده كانتمعروفةواالستداللهبا،

– القياس االمجاع، السنة، الكتابو–الكتاب، وداللة الرسول، السنةكانحاصاليفعهد
،الرسولعلىحبكممعرفتهمبلغةالعرباليتنزلهباالقرآنوتكلمةكانتمعروفةعندالصحاب

. ذلتلكالقواعدلتبيانطرقالدالالتإفلميكونواحباجة
فيهااخلطابأُنشئعالوةعلىذلكفهمعلىاطالعواسعأبسبابالنزولوالظروفاليت    

احلوادثنبويال الرسولبقضاء،وشهدوا فأغناىمذلكعنأوسن ،اليتقضىفيها سنة فيها
استُ،وضعتلكالقواعد ودلا   فيها.يفزعونللحسمذلالرسولإىمالوإجدتحادثةفكلما

كانالصحابةيفحاجةتو فيسألبعضهمالشرعية،فهمالنصوصألجلذلاالجتهادإيفالرسول
يقيسون و عليهم خفي فيما يشبههاادلبعضا مبا يكونوا،سائل القواعدودل وضع إذل حباجة

كبارالتابعني،لالستنباطواالستدالل،ألن،تلكالقواعدحاضرةيفأذىاهنم .واحلالنفسومع
فربزيفالعراقمدرسةتسمىتنشأشيئافشيئا،ويفأواخرعهدالتابعنيبدأتادلدارسالفقهية

مدرسة ادلدينة ويف الرأي، يًتدد مبدرسة الفتوى طالب وكان احلديث، ىذاأىل علماء بني ون
كلبلدمنحواضراالسالمعلماءيُرجعإليهميفالُفتياوالقضاء،وكان االجتاهأوذاك،وكانيف
عنو ويدافع شيخو مذىب ينشر تلميذ كل فصار أثرىم واقتفوا مبنهجهم أتثروا تالميذ ذلؤالء
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ناكقواعدتنظمىادلذىيبعندبعضالطالب،ودلتكنأالتعصبويفتخربو،ويفىذاالسياقبد
.النقاشواخلالفومعرفةالراجحمنادلرجوح

مذىب   لنصرة احلديث يف الوضع ودخل ابلعجمي العريب اللسان اختلط نفسو السياق ويف
فتصد  رأي، أتييد أو ذلاسياسي أىال ليس من للرواية ر و، فسر إذل القرآن ضاحإيواحتاج

.واحتاجتالسنةإذلغربلتهاودتييزالصحيحمنهابغريىا

نشأته امسا: -ب

كلهاانربىالشافعيإذلوضعقواعدتضبطاالستداللوتبنيمايصلحأنيكون ذلذهاألسباب
دليالومااليصلح،وتُبنيعملالفقيوعندتعارضاألدلةعنده،وتؤسسقواعدالفهملنصوص

رسالةالشافعيمبثابةاللبنةاألوذلألصولالفقو.تلقفهاالعلماءابلقبولالكتابوالسنة،فكانت
ربةحإالوللشافعيعليو"د:وأُعجبواهباحىتقالاالمامأمح ماأحٌدمنأصحاباحلديثمحلَمح

كانوا،منةٌ كيفذلك؟إنأصحابالرأي أبصحاباحلديثحىتعل مهمنيهزؤوفقلناايأابدمحم
."الشافعيوأقامعليهماحلجة

:تدوين أصول الفقه -ت

:أولمنصنففيوبالمنازعالشافعيولوفيوكتبمتعددةمنها
كتبهايفمكةادلكرمةودلاقدمإذلبغداديفادلرةالثانية"رسالةلا" -أ وىيمنأمههاوأجلها

كتاابيفمعاينالقرآنوالسنةوالنسخوحجيةطلبمنواحلافظعبدالرمحانبنادلهد يأنيضع
االمجاعفكتبالرسالة،ودلااستقريفمصرأعادىاوأمالىاعلىالربيعبنسليمانوجعلهامقدمة

لبيانبيانالقرآنابلقرآنوبيانالقرآنابلسنةاباألبواباخلمسةاألوذلخمص صا "األم "لكتاب
أنبعضالنصوصوبيانألحكامابالجتهاد والقياس،مثانتقلإذلمباحثالقرآنوالسنةمبينا

العموموبعضهاعامةيدخلهااخلصوص.وكانتالرسالةأولعملأصورلاالقرآنيةعامةيرادهب
.فلمتشتملعلىمجيعمباحثعلماألصول
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وال واخلرب والبيان والنواىي األوامر يف الشافعي تكلم خلدون" ابن عنو العلةقال وحكم نسخ
كنسبةأرسطو:ادلنصوصمنالقياس"،وقالالرازي "اعلمأننسبةالشافعيإذلعلمأصولالفقو

."إذلعلمادلنطق،وكـنسبةاخلليلإذلعلمالعروض
للعقلواذلوىالشهوة،"إبطال االستحسان" -ب احتكام الشافعيأناالستحسان بنيفيو

."قائال:"مناستحسنفقدشر ع
أصولالفقو؟قدوضعوليكونميزاانوضابطادلعرفةاخلطأذاوضعالشافعيقواعدىنانتساءلدلا  

االجتهاد يف الصواب فكانت.من واالستنباط. االستدالل عند اجملتهد بو يلتزم قانوان وليكون
العلماءللتأليفيفأصولالفقو،فهيحجراألساسيفبناء الرسالةىيالباسقةوادلنارةلدعوة

.ىذاالصرح،فجاءمنجاءبعدهفأكملوابناءهوشيدوه

:تدوين أصول الفقه بعد الشافعي -ث

ودت     مجيعهم من أبوسع القياس يف فكتب أئمتهم من الدبوسي زيد أبو جاء الشافعي موبعد
مسائلواأل وهتذبت بكمالو الفقو أصول صناعة وكملت فيو إليها حيتاج اليت والشروط حباث

.ودتهدتقواعدهوعينالناسبطريقةادلتكلمنيفيو
نالحظأنأحكامالفقوبدأتابلظهورمبكرافنشأالفقويفحياةالرسولمثأخذيتوسعو    

لتدوينيفهنايةالقرناألولاذلجريووصليتطوريفعهدالصحابةوالتابعنيوبدأتأحكامواب
.النضجيفالقرنالثاينعندظهوراألئمة

كنالقولأبنمييفحنيأتخرأصولالفقويفالظهورإذلالقرنالثاين،فماىوالسريفذلك؟ 
:األمريرجعإذلسببني

علماألصولىوعبارةعنقواعدتضبطادلنتالذيجُترىفيوتلكالقواعد،فهوعلمألن -أ
،النطقبطضيادلادة.نظريهعلمالنحووضعليضبطالفقو،والضابطأييتبعدوجودادلضبوط،أ



0202/0202الووسن الدراسي  -وحدة: هدخل إلى العلوم اإلسالهية: الفصل األول  
 

4 
 

والشعرأسبقمنو،وعلمادلنطق،والنطقأسبقمنو،وعلمالعروضوضعلضبطادلوسيقىالشعرية
.اجلدلأسبقمنادلنطقوطولضبطقواننياجلدلوادلناظرةاليترافقتنشوءالبشرية،دونوأرس

 -ب الشرع أحكام مبي -الفقو-أن الرسول فكان القرآن نزول مع ىونزلت ما للناس نا
احتاجالناسإذلمعرفةقواعدضعيفةٌكةُوادللح،مستشكلعليهم،ودلااسُتحدثادلسائلوالقضااي

قالأبوزىرة"والشكأنعلمذاالطلب،ذلتلبيةًفجاءأصولالفقو،البحثعنالدليلوطرق
الفقوسابقعلىعلمأصولوألنالفقونشأابالستنباطواالجتهاد...والغرابةأنيكونالفقو

واعلمأنىذا"ألصولنشأمتأخراقولابنخلدون:والذييؤكدأنا."متقدماعلىأصولالفقو
وألناستفادةادلعاينمناأللفاظالنمنالفنونادلستحدثةيفادللةوكانالسلفيفغنيةعالفن

"حيتاجإذلأزيدمماعندىممنادللكةاللسانية
 :مناهج التأليف يف األصول -ج 

:بعدالشافعيأصبحالتأليفيفأصولالفقوينهجمناىج

كمادتتازبكثرةالفنقلةمنهج املتكلمني: -1 1دتتازىذهالطريقةابالستداللالعقليوالنقلي
 .يفاألسلوب

الفروعمنهج الفقهاء أو األحناف: -2 من األصولية القواعد أبخذ الطريقة ىذه ودتتاز
واألحكاماليتوضعهاأئمةادلذىباحلنفي،ولعلالسببيفاختاذاألحنافىذهالطريقةىوأهنم

 عثرالشوادليعثروا كما كثبيفاألصول منهاوهنجواعلى فععلىالرسالةللشافعيواستفادوا
 .هنجها،ويكثريفىذهالطريقةالفروعالفقهيةوىيإذلالفقوأقربُ

ىذهالطريقحتاولأنجتمعبنيادلنهجنيفتقعدالقاعدةوتقي ماألصلطريقة املتأخرين: -3
 الفروعواألحكامالفقهيةادلتفرعةعناألصل.وتثب توابألدلةوالرباىنيمثتذكر

 :نشأة الفقه -2
 نشأته مسمى - أ

                                                             

أسلوبالفنقلة:ىوفإنقلت:قلنا.- 1
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    الرسول عهد يف الفقو نشأ والسالم،قد الصالة عليو القرآن نزول يبنيفمنذ للناسكان
اأمامهم.وكانالصحابةيرجعونإليوللتعلمواالستفادةوفصلهويشرحتفاصيلهاويطبق،االحكام

وبعدوفاةالرسولاتوالقضاء،ادلنازع فكانالقراءيرجعونإذل،لفتيااكانالصحابةيلجؤونإذل،
كتابهللافإنوجدوافيواحلكمأخذوهوإالرجعواإذلالسنةليلتزموهبافإندلجيدوافيهاالدليل

القياس يف كان،اجتهدوا النتيجة يف اتفقوا فإن ادلستفاد،مجاعاإذلك احلكم يف اختلفوا وإن
.الجتهادكانذلكقولالصحايبأومذىبالصحايب.ويفىذاالسياقنشأتادلذاىبالفقيواب

 األوىل يف عهد الصحابة: ةاملذاهب الفقهي
 هو مذهب ابن مسعود - أ

 ومذهب ابن عمر  - ب
 ومذهب عائشة  - ت
ودلاجاءجيلالتابعنيأضافوا.مناحلوادثد ذاىب:عبارةعنفتاواىميفماجوىذهادل

الجتهادالصحابةاجتهاداهتماخلاصة،فربزفقهاءمنمنتصفالقرناألولحىتمطلعالقرنالثاين
اذلجري،ولعلأشهرفقهاءالتابعني:سعيدبنادلسيب.عروةبنالزبري،أبوبكربنعبدالرمحان.

 .سليمانابنسيار....اخل
.ويفآخرىذاالقرنظهرتمدرستانرئيسيتانيفالفقو

:درسة احلديث يف احلجازم -1
 :مدرسة الرأي يف العراق -2

ظهرتمعادلمنهجيةعندعددمنالفقهاءادلتخصصنيفلمميضعلىالقرننفسوشيءحىت    
.يفالفقو،فكانتآراؤىمقدمجعتونق حتمنقبلتالميذىم،وكانمنأبرزىماألئمةاألربعة

 :نشأته امسا - ب
:كثريةلكناألشهرمنهاأربعةفقهيةيفىذهادلرحلةظهرتمذاىب
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.وكانإماممدرسةالرأييفالعراق،(ه151ت)نسبةإذلأيبحنيفةالنعماناملذهب احلنفي:
.وأشهرتالمذتودمحمبناحلسنالشيباينوزفر،ويعتربمذىبواآلناكثرانتشارايفالعادلاالسالمي

اادلذىبمبميزات،ولوأصول،وميتازىذ(ه119ت)ةإذلإماممالكبنساملذهب املالكي:
وأشهب.ةكثري وىب بن هللا وعبد القاسم، بن الرمحان عبد تالمذتو وأشهر َملها، ىذا ليس

.ويعتربىذاادلذىبانتشارايفأقطابادلغربالعريبوإفريقيةاخلليجالعريب
املذهب الشافعي: الشافعي إمام إذل )نسبة مال(ه214ت تلميذ تالمذتو:وىو وأىم ك،

امساعيلبنحيىيادلزين،واإلمامالربيعبنسليمانادلرادي،وقدانتشرىذاادلذىبيفمصروالعراق
.والشاموأندونسياوغريىامنالدول

أمحدبنحنبل:املذهب احلنبلي إذلإمام األثرم،(ه241ت)نسبة أبوبكر وأىمتالمذتو ،
.ادلذىبيفجندوبعضبلداناخلليجوقدانتشرىذا .وابنوعبدهللاصاحل،صاحلابناإلمامامحد
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 (11حماضرة ) 

 :ادلبدأ السابع: مصادر أصول الفقه
 مصادر يف األصول: -1

 :مصادر أصول الفقو وفق كل طريقة أو كل منهج، نذكر ادلصادر ادلشهورة لكل طريقة
 :على طريقة ادلتكلمني  1-1
 (ه204)الرسالة للشافعي  - أ

 (ه436)تادلعتمد أليب احلسُت البصري ادلعتزيل  - ب
 (ه478 )تالفقو للجويٍتالربىان يف أصول  - ت
 (ه505)تادلستصفى للغزايل - ث
 (ه606)تاحملصول للرازي  - ج
 وىو اختصار للربىان (ه691)تحكام يف أصول األحكام لآلمدي اإل - ح
 :على طريقة الفقهاء   -1-2
 (ه340)تاألصول للكرخي  - أ

  (ه370 )تاألصول للجصاص - ب
 (ه430)تللدبوسي  األدلة يف أصول الفقهيف اخلالف وتقومي  أتسيس النظر - ت
 (ه490)تاألصول للسرخسي - ث
 وىو من أحسن وأفضل كتب احلنفية (ه482 )تاألصول للبزدوي - ج
. ) ألف ىدا الكتاب على طريقة (ه684)تتنقيح الفروع يف علم األصول للقرايف ادلالكي - ح

 .األحناف رغم أن صاحبو مالكي ادلذىب
 (ه772 )تج الفروع  على األصول لئلسنوي الشافعيالتمهيد يف ختري - خ
 (ه827)تادلسودة يف أصول الفقو ابن تيمية على ادلذىب احلنبلي  - د
 :على طريقة ادلتأخرين   -1-3
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 (.ه771 )تللسبكي مجع اجلوامع - أ
 (ه694 )تبديع النظام اجلامع بُت أصول البزدوي واإلحكام لآلمدي للساعايت احلنفي - ب
وىو كتاب خمتصر من األصول  (ه747)تعبد هللا بن مسعود البخاري  ،تنقيح األصول - ت

 .للبزدوي واحملصول للرازي وخمتصر ابن احلاجب
 :على  الطريقة الشاطبية   -1-4
قد مجع بُت مبادئ األصول وأسرار الشريعة وحكم  (ه795)تادلوافقات للشاطيب   - أ

 .التشريع
 (ه1250 )تإرشاد الفحول للشوكاين - ب
 (ه1955 )تأصول الفقو لعبد الوىاب خبلف - ت
 (ه1979)تأصول الفقو أبو زىرة  - ث
 مصادر الفقه: -2
 مصادر يف ادلذهب احلنفي:  -2-1
 الكايف للحاكم الشهيد - أ

 ادلبسوط للسرخسي - ب
 بدائع الصنائع للكاساين - ت
 النوادر دمحم بن احلسن - ث
   مصادر يف ادلذهب ادلالكي:   -2-2
 موطأ مالك بن أنس  -أ

 ادلدونة لسحنون  -ب
 بداية اجملتهد البن رشد  -ج
 .للقرايف  الذخَتة  -د
 خمتصر خليل وشروحو  -ه
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 :ذهب الشافعيمصادر يف ادل    -2-3
 األم والرسالة للشافعي  -أ

 فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي  -ب
  .روضة الطالبُت الرافعي  -ج
 اجملموع: للنووي  -ه
 وادلهذب للشَتازيالتنبيو   -و
 .حتفة احملتاج ال بن حجر اذليثمي  -ز
  :مصادر يف ادلذهب احلنبلي  -3-3
 خمتصر اخلرقي وقد شرحو ابن قدامة يف ادلغٍت -أ
 كشاف القناع للبهويت - أ

 .الفروع البن مفلح  - ب

 ل الفقهالعالقة ادلوضوعية بني علوم القرآن و علم أصو     
 متعددة:موضوع علوم القرآن هو القرآن نفسه من حيثيات  إن -
موضوع علم أصول ىو األدلة االمجالية أو ادلصادر التشريعية وكيفية االستفادة منها و حال   - 

ادلستفيد، من ىنا ندرك أهنما يتحدان يف ادلوضوع الذي ىو القرآن ابعتباره أحد األدلة األربعة و 
يف علم األصول و احلجة يف الفقو. والقرآن حجة يف استنباط  أول مصدر من مصادر الشريعة

احلكم الشرعي، وال مانع من أن تكون علوم القرآن موضوعا لعلم األصول ألهنا تسهم يف ابراز 
 .احلكم الشرعي و تعُت يف استنباطو

علم وعلى ىذا األساس ديكن القول أبن علم أصول الفقو مع مجلة علوم القرآن جزء ال يتجزأ من 
أصول التفسَت و قواعده، وجلها تشًتك يف وظيفة واحدة وىي فهم الشريعة مبعناىا اجلامع أو فقو 
القرآن الكرمي، ويف ىذا الصدد ينص االمام الشافعي على أن رسالتو أسسها لفهم القرآن اذ يقول: 
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 ويف  كل ما أنزل يف كتاب هللا رمحة وحجة... وليست تنزل أبحد من أهل الدين انزلة اال)
 .(كتاب هللا الدليل على سبيل اذلدى فيها

ولعل النقطة الرئيسية اليت يلتقي فيها علم األصول مع علوم القرآن ىي أن منابع األحكام تتطلب 
ابعتباره ادلنبع األول لؤلحكام فضبل عن معرفة الناسخ و ادلنسوخ و ادلطلق و  القرآن أوال دراسة

لوما يف القرآن و مباحث أساسية يف علم األصول، فقد التقيا يف ادلقيد و اخلاص و العام مما تعد ع
دراسة القرآن و العناية بو ابعتبار القرآن موضوعا لعلوم القرآن مجيعها ومصدرا أساسيا من مصادر 

 .علم األصول
وقد خيتلفان يف كون علوم القرآن تدرس القرآن يف احملكم، يف حُت علم األصول تدرس القرآن من 

 صبلحية االحتجاج هبا أو نفيها.خبلل 
من خبلل تسليط الضوء على ظواىر القرآن اليت ىي العلوم ادلهمة  -أيضا–ويقع التداخل بينهما 

  .يف علوم القرآن ويف اآلن ذاتو ىي من ادلباحث ادلهمة يف علم األصول
 :الفرق بني منهج ادلفسر و منهج األصويل يف تعاملهما مع النص القرآين

من حيث بيان معاين ألفاظه وبيان مراد هللا مع مراعاته فسر تفسَت النص القرآين حياول ادل
. يف حُت أن األصويل يعٌت ابآلايت القرآنية ألسباب النزول اليت نزل فيها ذلك النص القرآين

ادلشتملة على أحكام شرعية تتعلق أبفعال ادلكلفُت، فيستنبط منها قاعدة ديكن أن يستند اليها 
صدار احلكم الشرعي من حيث احلرمة أو الوجوب أو الندب أو الكراىية أو االابحة إيف الفقيو 

دون مراعاة أسباب النزول، وقد يعتمد ادلفسر على تلك القواعد ادلستنبطة من النص القرآين و 
غَتىا اليت أعدىا األصويل. وقد سبق معنا يف استمداد علم التفسَت من األصول و خاصة التفسَت 

 .يالفقه
  :بواعث استحداث علم أصول الفقه     

 :أما بواعث استحداث علم أصول الفقو فكثَتة و متنوعة منها
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يتجاوزىا احملافظة على الشريعة االسبلمية: ألن أصول الفقو صارت أدلة التشريع حىت ال  -1
حتتفظ الفكر البشري كما حافظ على األحكام الشرعية، ووضح ادلصادر األصلية و الفرعية حىت 

 .الشريعة بقواعدىا و تليب حاجات اجملتمع ادلسلم فيما يستحدث من حوادث

امتثال ادلسلمُت أوامر الشريعة ألجل التفكر و التدبر يف القرآن لتخرجوه اىل حيز التطبيق  -1
 .و التنفيذ

الرغبة ادلتولدة لدى األئمة للجمع بُت مدرسيت أىل احلديث و أىل الرأي، وقد كان علم  -2
الفقو ساعيا اىل أن يلجم اخلبلف و يلم الصف و حيدد مسار استنباط األحكام وفق قواعد أصول 

    .اثبتة متفق عليها
  

 
  

 

  

 

 

 
 

  


