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علم �أ�صول الفقه  :بوابة التداخل والتوا�صل بني العلوم
داود الهطايل
ُيعد علم �أ�صول الفقه من العلوم العريقة التي �أنتجتها احل�ضارة العربية الإ�سالمية ،هذا العلم تتمازج فيه تراكيب من التداخالت املعرفية والعلمية التي تتفاعل مع بع�ضها
ال ومتداخ ً
البع�ض ،فت�شكل ن�سقاً منهجياً متكام ً
ال مع العلوم الأخرى ،جامعا بني النقل والعقل والن�ص والر�أي ،حيث قال حممد بن عمر يف مقاله ،املن�شور مبجلة التفاهم( ،علم
�أ�صول الفقه وتداخل العلوم) �إن علم �أ�صول الفقه هو علم منهجي ا�ستنباطي �ضابط للفهم ول�صيق با�ستنباط الأحكام ال�شرعية.

بداية ما الفرق بني علم �أ�صول الفقه وبني علم الفقه؟
علم �أ�صول الفقه كما َّ
بي الكاتب يف املقدمة علم يعمل
عمل النظرية العامة فهو يعني الفقيه على اال�ستنباط
ويع�صمه من الزلل يف اال�ستدالل؛ فال يقول من �شاء
ما �شاء ،و�إمنا ترد الفروع �إىل �أ�صولها ،وترد الأ�صول
�إىل م�صادرها املع�صومة .ويعمل علم الفقه على توجيه
نظريات علم الأ�صول وتطبيقها على �أر�ض الواقع،
من هنا تت�ضح العالقة بني علم �أ�صول الفقه وعلم
الفقه على �أنها عالقة النظرية بالتطبيق .يعد هذا
التالحم والتداخل بني علم الفقه وعلم �أ�صول الفقه
�أحد التجليات التي �سادت العلوم عامة ،وهذين العلمني
خا�صة .وال�سبب يف ذلك ما �شهده البناء املعريف للعلوم
ال�شرعية؛ فلم تكن مبن�أى عن العلوم الأخرى .ومما
عزز هذا التكامل والتداخل �أن هذه العلوم بفروعها
�أ�صلية كانت �أو خادمة للأ�صل ،عقلية �أو نقلية-اجتمعت خلدمة القر�آن الكرمي بيانا وا�ستنباطا
وا�ستمدادا وتف�سريا وت�أويال وتوثيقا و ،...فما من علم
من العلوم �إال وكان القر�آن الكرمي املحور الذي يتحرك
حوله هذا العلم ،فكما قال ابن جزي الكلبي يف مقدمة
كتابه تف�سري القر�آن الكرمي (هو املق�صود بنف�سه ،و�سائر
العلوم �أدوات تعني عليه� ،أو تتعلق به� ،أو تتفرع عنه)
فالناظر يرى �أن القر�آن الكرمي هو امل�ؤ�س�س للثقافة
العربية الإ�سالمية ،فهو اخللفية التي ترد لها املعارف
والق�ضايا اجلديدة التي �أتت من الثقافات الأخرى؛
ف�إرجاعها للقر�آن الكرمي ُيبني احلكم ال�شرعي فيها،
فتكون الثقافة العربية الإ�سالمية مكوناً را�سي الأ�سا�س
�شامخ البنيان حل�ضارة عربية �إ�سالمية.
بحكم عربية �شريعة الإ�سالم ،ت�أ�س�س هذا العلم مرتابطا
مع اللغة العربية ،بحيث �أجمع العلماء بكافة مذاهبهم
�أنه يلزم مريد الإجهاد واال�ستنباط �أن يكون عاملًا باللغة
العربية مدركا لأحكامها �سواء كانت هذه الأحكام

مرتبطة باملعجم �أو بال�سياق �أو الداللة �أو الرتكيب،
لأنه يرتتب على املعر�ض عن اللغة العربية ال�ضعيف
يف �أحكامها �أخطاء يف اال�ستنباط وزلل يف اال�ستدالل،
لأن ن�صو�ص ال�شريعة عربية اللغة -كما �أ�سلفنا الذكر-
فيجب على املجتهد �إتقان العربية ليتمكن من �إيجاد
�ضالته بني الن�صو�ص ال�شرعية ،لذلك نرى الأ�صوليني
وكبار علماء علم �أ�صول الفقه يبحرون يف علم اللغة
متقنني له؛ من �أمثالهم الإمام ال�شافعي ونلحظ ذلك
يف كتابه «الر�سالة» ،فنتج عن هذا ال َتد َ
َان والتالزم
املنهجي واملعريف بني اللغة العربية وعلم �أ�صول الفقه
ما �أ�سماه الأ�صوليون القواعد العربية الأ�صولية ،كل
هذا ليكون املجتهد قادرا على فهم الن�ص من �أجل
ا�ستنباط احلكم ال�شرعي من الن�ص� ،إذ �إن الفقيه يبذل
ق�صارى جهده وطاقته الفكرية والعلمية من �أجل بيان
املعاين التي حتملها الن�صو�ص ال�شرعية ب�شتى �أنواعها.
علم �أ�صول الفقه هو العلم ال�ضابط للدليل ومنطق
الفقه ،بحيث ُطور علم املنطق ليكون خادماً لعلم
�أ�صول الفقه ،ومن �أوائل العلماء الذين ّ
�سخروا املنطق
ور ّو�ضوا مباحثه لأغرا�ض بيانية ت�شريعية الإمام
الغزايل ،الذي كان هدفه من هذا التطويع هو حل
الإ�شكاالت الت�شريعية التي تطرحها الق�ضايا اجلديدة،
حيث عمل على و�ضع ال�ضوابط والقواعد واملقوالت
التي تق ّرب علم املنطق من علم الأ�صول ودافع ب�شدة
عن هذه ال�صناعة ،لكن بعدما انت�شرت هذه ال�صناعة
بني �أو�ساط الأ�صوليني متكنوا من علم املنطق فه ًما
ودرا�سة وحتليال ،فبد�أوا بو�ضع جمموعة من القواعد
املنطقية العقلية املبنية على الإيجاز واالخت�صار
وقد �صيغت وفق معايري علم املنطق ،من هذه
القواعد (الأ�صل يف اللفظ �أن يحمل على الظاهر)(،
الأ�صل يف الكالم �أن يحمل على احلقيقية) (،العادة
حمكمة)(،العربة باملق�صود ال بامللفوظ)� (،إذا تعار�ضت

الت�أويالت ف�أقربها �إىل ال�صواب هو ما جاء من�سجماً
مع مقام اخلطاب) هذه القواعد تبني لنا عمق العقلية
الفقهية الإ�سالمية �إذ جعلت هذه القواعد �ضوابط
تعني الفقيه يف اال�ستنباط ،وميزة هذه القواعد �أنها
مل حتدد مبكان وال زمان بحيث ت�ستوعب الق�ضايا
امل�ستجدة على ال�ساحة الفقهية.
من الإ�شكاالت التي يرتتب على املجتهد النظر فيها،
هي �أنه يجب عليه �أن يكون عاملاً بالواقع الذي يعي�ش
فيه مدركا مل�ستجداته ومتغرياته وثقافته وم�شاكله
اليومية� ،إذ يلزم املجتهد النظر يف هذه الأمور لأنه
�سينزل احلكم ال�شرعي من الن�ص �إىل الواقع ،فمن
العلماء من �ألزم املجتهد �أن يكون على اطالع باجلهة
التي ينظر فيها؛ لينزل احلكم ال�شرعي وفق تلك اجلهة،
وميكن لنا �أن ن�صف املجتهد بعبارة ابن القيم «هو الذي
يجمع بني الن�ص والواقع ،ويحقق التوا�صل بني ما هو
نظري وما هو تطبيقي ،ال من يلقي العداوة بينهما،
ويقطع التوا�صل بينهما ،فلكل زمان حكم ،والنا�س
بزمانهم» بهذا يكون لدى الفقيه فقه الواقع الذي
من خالله يكون مبن�أى عن فو�ضى التدفق وال�سيولة
الع�شوائية للمعرفة الدينية يف الآونة الأخرية ،ف�إذا كان
املجتهد �ضابطا لهذه القواعد كان احلكم الذي يعر�ضه
ق�صر املجتهد
حكما نافعا للمجتمع حا ًال مل�شاكلهم ،و�إن ّ
يف هذه القواعد �ستكون امل�شكلة م�شكلتني ،الأوىل
زلل يف احلكم ال�شرعي و�إذا كان احلكم ال�شرعي فيه
زلل فعند التطبيق على �أر�ض الواقع �ستظهر امل�شكلة
الثانية ،هذه الأهمية التي يتميز بها علم �أ�صول الفقه
م�صدرها ترابطه وتداخله مع العلوم الأخرى .كذلك
البد للفقيه �أو ال�شخ�ص الذي يطلب هذا العلم �أن
يكون وا�ضعاً قواعد العلم ن�صب عينيه و�أَال يوقع نف�سه
وغريه يف الزلل.
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