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ABSTRACT 

Linking branches to fundamentals and build on them is very important for whom setting himself up to 

doing fatwa and judgment and decision the provisions of jurisprudence; specially in this age which 

happened many issues that never happened before in old scholar's time and they don't have any hint 

about them, accordingly, obligate that the shariah's student linking branches to fundamentals and apply 

on issues to reach to their provision's jurisprudence. The problem of this study lies in lack of interest in 

linking branches to fundamentals and its applications on legal issues. We often find those who write in 

the jurisprudence and they neglecting the matters establishing and their applications, and sometimes we 

find some books have very few examples and without evidences and establishment, that make student 

just memorizes the matters of branches without knowing their evidences and fundamentals, and leads 

him to haven't the juristic aptitude to know the emerging issues when appear, and should be knowing 

invalidity of specialization in one of them in isolation. In this study, the researcher aims to a statement of 

the reality of fundamentals and branches, and they shouldn't be separated, to create a fundamental jurists 

have aptitude extract new provisions from stable fundamentals. The research methodology is the 

analytical desk approach. Research concluded the importance of linking fundamentals to juristic 

branches and understand them comprehensively, to make universities and shariah schools build a 

diligent scholar are able to handle with cases and deriving the new provisions, and accommodate them 

according to juristic fundamentals interest demand. 
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 ملخص البحث

يعتبر ربط األصول بالفروع وابتناءها عليها من األمور المهمةة للمتدةدل للفتةوا والء ةاء ورءريةر أحلةاع الفةرع الفءهيةة  سةيما  ةي هة ا 

العدر ال ل كثرت  يه الحوادث المستجدة والوقائع التي   نص  يها عند العلماء المتءدمين،  لان لزامةا  علةط طالةل العلةوع الفةرعية ربةط 

ورلمن مفللة هة ه الدراسةة  ةي قلةة . صولها حتط يتأرط له رخريج الفروع والمسائل الحادثة للتوصل إلط أحلاع المسائل المستجدةالفروع بأ

ا هتماع بربط األصول بالفروع ورطبيءها علط المسائل الفرعية،  لثيرا ما نجةد مةن يفلةف  ةي الفءةه يهمةل رأصةيل المسةائل ورطبيءهةا، بةل 

ي كتل الفروع مجردة عن األدلة والتأصيل،  يخرج الطالل حا ظا لمسائل الفروع من دون معر ة ألصولها وأدلتهةا، نجد األمثلة شحيحة  

 ال رلون له المللة الفءهية لمعر ة المسائل المستجدة المعاصرة عند حدول النوازل، مع العلم بعةدع صةحة التخدةص  ةي أحةدهما بمعةزل 

ين األصةةول والفةةروع واسةةتنباط األحلةةاع التةةي لةةم يندةةوا عليهةةا كفيةةل بيةةةعا  المللةةة الفءهيةةة وإن عةةدع ا هتمةةاع بةةالجمع بةة. اآلخةةرعةةن 

وةياعها، وعدع الءدرة علط رفريع المسائل وبنائها علط األدلةة، والتعةر  علةط ءراء األئمةة  ةي المسةائل التةي لةم يةرد عةنهم نةص بفةأنها، 

ا د  الباحث إلط بيان حءيءة األصول والفروع، ووجه التالزع بينهما وعةدع انفلةا  و ي ه ه الدراسة يه. وعلط أحلاع النوازل الطارئة أي  

والمةنهج . بع هما عن بعض وأهمية ذلك حتط يلون هنا   ءهاء أصةوليون قةادرين علةط اسةتخراج األحلةاع المسةتجدة مةن أصةولها الثابتةة

هاية إلةط أهميةة ربةط األصةول بةالفروع الفءهيةة وردةورهما ردةورا  وقد روصل الباحث  ي الن: النتائج. هو المنهج الملتبي التحليلي: المتبع

راما  حتةط رنةتج الجامعةات والمةدارش الفةرعية علمةاء مجتهةدين قةادرين علةط التعامةل مةع النةوازل، واسةتنباط األحلةاع للمسةائل المسةتجدة، 

 . هيةورلييفها ورنظيرها بحسل ما رءت يه المدلحة و ءا  للءواعد األصولية والنظائر الفء

 .ربط، أصول،  روع، الفءه :الكلمات الداللية
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 :المقدمة

 : الحمد هلل رب العالمين والدالة والسالع علط سيدنا محمد سيد المرسلين وعلط ءله وصحبه أجمعين أما بعد

 لءةد ههةر  ةةي العدةور المتةةأخرة صةنف مةن طةةالب العلةم والمدرسةةين للفءةه واألصةةول الة ين درسةوا الفءةةه مسةتءال عةةن األصةول أو إ ةةراد 

األصول مستءال عن الفءه غا لين ومهملين مدا اررباط بع هما ببعض وأنهما علمان متالزمان   يْلُمةل أحةدهما دون اآلخةرن  ن ارربةاط 

األصل بالفرع و وجود للفرع دون األصل كما أنه   ثمرة لألصل دون الفرع و ي ه ه الدراسة يهد  الباحث إلةط  أحدهما باآلخر اررباط

بيان حءيءة األصول والفروع وأوجه الربك والتالزع بينهما حتط يلون الطالةل والمةدرش والمفتةي علةط بدةيرة  ةي أهميةة دراسةة العلمةين 

 : جدد مع الحوادث واألصول بدون  روع يجعله علما نظريا محدا   ثمرة له، أما الدراسات السابءةمعا  الفءه بدون أصول  ءه جامد   يت

 :لءد وقف الباحث علط كثير من اللتل والرسائل العلمية المختلفة، مع وجود استدراكات عليها، وأقرب ه ه الدراسات إلط بحثنا •

، رةأليف الةدكتور سةعيد بةن ناصةر الفةثرل، رسةالة   المتعلقرة بهمرا كتاب األصول والفروع حقيقتهما والفرر  بيههمرا واألحكرا  •

ركةز  يةه الباحةث علةط بيةان حءيءةة األصةول والفةروع والبحةث  يهمةا وللنةه أهمةل وجةه الةربط ورخةريج الفةروع علةط . ماجستير

 . األصول ال ل هو ثمرة معر ة األصول والفروع

ل ا نجد بحثةه يتركةز  ةي الحءةائه وإهمةال الجانةل التطبيءةي ولةم ية كر شةي ا   إةا ة إلط ذلك أنه لم يعط الجانل التطبيءي كل حءه، •

من نفأة العلمين الل ين يوقفان الطالل علط مدا رطور العلم والمراحل التي مةر  بهةا  يسةتنتج كيةف كانةل أصةوله و روعةه وهةو 

 :  من مءاصد ه ا البحث

للةدكتور يعءةوب بةن عبةد الوهةاب الباحسةين،   ية تطبيقيرة تثييريرةالتخريج كتاب التخريج عهد الفقهاء واألصوليين دراسة نظر •

رناول  ي الباب األول رخريج الفروع من األصول ورخريج الفروع علط األصول ورخريج الفروع علط الفروع وية كر رحةل كةل 

المفلفةة  يةه و ةي البةاب نوع رمهيدا  وعدة مباحث رت من التعريف وبيان موةةوع هةدا العلةم ونفةأره وأمثلةة لةه ورعريفةا باللتةل 

الثاني رللم علط مرارل المخةرجين وصةفارهم وشةروطهم وأنةواع ا حلةاع المخرجةة ويفاخةد عليةه  ةي هة ا البحةث لةم يعةتن ببيةان 

حءيءة األصول والفروع التي هي مبنط معر ةة ا رربةاط وا بتنةاء بينهمةا الةدل هةو علةم التخةريج وهةي  ةي الحءيءةة ثمةرة رخةريج 

صول ال ل رحدث عنه  ةي رسةالته، ولءةد أهمةل أوجةه الةربط والةتالزع بةالمعنط المنطءةي والفلسةفي وهةو مةن أهةم الفروع علط األ

المءاصد لتحءيه معنط الربط بين العلمين المهمين وأي الم يعط جانل التطبيه األهميةة اللبةرا وهةو مةا سةنتعرف لةه  ةي بحثنةا 

 .  باألصول  ي ءخر المبحث الثاني ليتمرش الفءيه علط ربط الفءه

، رسةالة ماجسةتير مةن قسةم أصةول الفءةه بلليةة الفةريعة  دراسرة تاريخيرة ومههةيرة وتطبيقيرة –تخريج الفرروع علرا األصرول  •

وقد هد   يه الباحث إلط بيان استءالل علم رخريج الفروع وله ا ذكةر رعريفةا  خاصةا  . بالرياف للدكتور عثمان بن محمد شوشان
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والمنهجية  يه وذكر أي ا جانبا  من أمثلة رطبيه األصول علط الفروع، وللن يفخة  عليةه إهمةال بيةان به ا العلم ونفأره ورطوره 

حءيءةةة الفةةروع واألصةةول وأوجةةه الةةربط بينهمةةا والةةتالزع وروجيةةه المنطءةةي واللاةةول مةةع ذكةةر األمثلةةة التطبيءيةةة عليةةه وهةةو مةةا 

 . سنستو يه  ي بحثنا ه ا إن شاء هللا

المبحةث الثةاني  ةي . الدراسة إلط مءدمة وثالثة مباحث وخارمة المبحث األول  ةي حءيءةة األصةول والفةروعولءد قسم الباحث ه ه  •

 . المبحث الثالث  ي أمثلة رطبيءية علط التالزع بين األصول والفروع. بيان وجه التالزع بين األصول والفروع

 :حقيقة األصول والفروع: المبحث األول

  :المطلب األول حقيقة األصول

 :رعريف األصول عند اللاويين: أو   

األصول جمع أصل وهو أساش الفيء ومنه قول العةرب   أصةل لةه و   دةل أل   نسةل لةه و  لسةان وذلةك ألن أسةاش اؤنسةان ءبةا ه 

 . [1] وأجداده ال ين يحدل بهم الفر  بانتسابه إليهم و  قيمة له دونهم

 :رعريف األصل عند األصوليين: ثانيا  

ذكر األصوليون معنط لألصل لاة بعبارات مختلفة، ويءتدر الباحث علط أشةهر رعةريفين مةع رحليلهمةا ومءارنةة مةا ذكةره األصةوليون مةع 

 . رعريف أهل اللاة

األصل ما يبنط عليه غيرها: أو   
 
[2]

  
 : و ي ه ا التعريف نءد من أوجه

أنه يجل  ي التعريف أن   يلون  يه إبهاع ألنه مبةين للحءيءةة ولءةد اسةتعمل  يةه لفةل مةا الموصةولة وهةو لفةل مةبهم  ةال يدةل   ( أ

 . للتعريف

أنه يءال لآلباء أصو  لألبناء مع أنه   يءال أن األبن مبنةي علةط األب  ةال يلةون التعريةف جامعةا أل ةراد المعةر  وكة لك يةرد  ( ب

 . علط الجدران األربعة و  يءال للجدار أصال للسءف  ال يلون التعريف مانعا لدخول غير أ راد المعر عليه أن السءف مبني 

وانتءد علط ه ا التعريف بأنه من رعريف الفةيء بةاألعم وهةو   يدة ن ألن [ "3]ألصل هو المحتاج إليه، قاله الرازل  ي المحدول: ثانيا  

 ". لماء والا اء والزوجة وليس كل واحد من ه ه أصالليس كل محتاج اليه أصل  األنسان يحتاج ل

وعند المءارنة بين رعريف اللاةويين ورعريةف الفءهةاء نالحةل أن األصةوليين ذكةروا معنةا  لةم ية كره اللاويةون وللةن ارفءةوا معهةم  ةي  

مةا يحتةاج إليةه غيةره يدةده عليةه أصل المعنط ال ل يملن رد جميع رعاريف األصوليين إليه وهو أساش الفيء ألن ما يبنةط عليةه غيةره و

 [.4]بأنه أساش الفيء

 : معاني اصطالحيه يأري لها لفل أصل: ثالثا  
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 . الدليل كءول الفءهاء األصل  ي المسألة اللتاب والسنة ( أ

 . الرجحان كءول البالغيين األصل  ي اللالع الحءيءة أل عند السامع ( ب

 . خال  األصل الءاعدة المستمرة كءول الفءهاء إباحة الميتة للم طر ( ت

 [. 5]الدورة المءيس عليها كءول الفءهاء واألصوليين الخمر أصل للنبي   ي التحريم ( ث

 :المطلب الثاني حقيقة الفروع

 :رعريف الفروع عند اللاويين

 ةي كفةجرة طيبةة أصةلها ثابةل و رعهةا ﴿: ومنةه قيةل ألغدةان الفةجرة  روعةا قةال رعةالط[ 6]الفروع جمع  رع والفةرع هةو أعلةط الفةيء

 .[44: إبراهيم]﴾السماء

لءد اختلفل عبارات األصوليين  ي رعريف الفرع وكثرت ويءتدر الباحةث علةط اثنةين مةن أشةهر التعريفةات : رعريف الفرع  ي ا صطالح

 . وأكثرها رداو 

رعريف إماع الحرمين  ي الورقات  (1
[

 :وانتءد علط ه ا التعريف من أوجه[ 7]الفرع ما يبنط علط غيره

 . أنه استعمل  يه لفل ما الموصولة وهو لفل مفتر  مبهم   يدل   ي التعريف كما رءدع  ي رعريف األصل ( أ

 . إن األو د يءال لهم  روعا لآلباء و  يءال أن الولد مبني علط األب كما رءدع نظيره  ي رعريف األصل ( ب

والفرع حلم ": يءول  ي مراقي السعود. " عل المللفين أحلاع الفارع المتعلءة بدفة": رعريف سيدل عبد هللا العلول الفنءيطي (4

 [. 8]"الفرع قد رعلءا بدفة الفعل كندب مطلءا

وه ا التعريف هو أحسن التعريفات وأكثرها رداو  ألنه األصل   ةي مءابلةة األصةول بمعنةط األدلةة وللةن يحسةن حة   كلمةة المللفةين ألن 

ما أرلفه والمجنون ك لك، وإن أجيل عنه بأنه من باب األحلاع الوةعيةن ألنها ر كر  ي أحلاع الفارع   رختص بالمللفين ك مان الدبي 

 . الفءه  ينباي عدع ا حتراز عنها وإخراجها

 :معاني الفروع االصطالحية غير ما تقد 

منه مسةألة حلةم إطاله الفءهاء لفل الفرع علط الراول عن غيره كالراول عن الفاهد  سمو الفاهد أصال والراول عنه  رعا  و ( أ

 [. 9]إنلار األصل علط الفرع  ي الفهادة

 [. 11]الدورة المءاسة علط األصل  ي الءياش  تسمط  رعا كتسمية النبي  المءيس علط الخمر  رعا ( ب

 [. 11"]  رءبل شهادة الفرع لألصل: "من لك عليه و دة كاألبناء واألحفاد  يسمون  روعا عند الفءهاء ومنه قولهم ( ت
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 : بيان أوجه التالز  بين األصول والفروع: ثانيالمبحث ال

 : المطلب األول بيان تالز  األصول بالفروع في الحقيقة

لءد علم مما رءدع من بيان حءيءة األصول والفروع لاة أن ا ررباط بين األصول والفروع هو اررباط المبني بةالمبني عليةه، ألن األصةل هةو 

ما بني عليه غيره  والفرع ما بني علط غيره وه ا ا بتناء معنول، ألن األصل  ي المفهةوع اللءبةي هةو الةدليل ألن األصةوليون عر ةوا علةم 

فءه ب أصول ال
[

أدلة الفءه ا جمالية
 
والفرع كما رءدع هو حلم الفارع المتعله بفعل المللف وهو مةأخوذ ومسةتنبط مةن الةدليل وابتنةاء [ 14]

المدلول علط الدليل إنما هو معنول وليس حسي بخال  الفجرة علط ج ورها ومن هنا نعلةم أنةه   وجةود للفةروع مةن دون األصةول ألنةه 

إن علم أصول الفءه علم عظةيم قةدره، وبةي ن شةر هن إذ هةو قاعةدة "ليل وه ا جهل محض وله ا يءول اؤماع األسنول يفدل إلط مدلول بال د

 . [13]"األحلاع الفرعية وأساش الفتاوا الفرعية

 هةي المدةح  وإذا كانل األدلة هي اللتاب والسنه  أصول الفءةه هةي المعيةار الة ل يلةون بواسةطته ا سةتنباط وا سةتخراج لألحلةاع منهةا 

لالسةتد ل، ولهة ا شةبه بعةض العلمةاء الةةتالزع بةين األصةول والفةروع بعلةم النحةو مةةع الللمةات العربيةة، ألن النحةو مدةح  للسةان العربةةي 

 . [14]وك لك األصول مدح  لالستنباط واستخراج األحلاع  ال يستءيم لسان بال نحو و  يستءيم استد ل بال أصول  ءه

بأنهةا أسةاش وءلةة للفةروع حتةط ذهةل بعةض العلمةاء إلةط وجةوب رءةديم األصةول علةط الفةروع  ةي الةتعلم كتءةدع ول ا ص  وصف األصول 

: األساش علط  رعه ورءدع اآللة علط الفعل كالسلين علط ال ب  مثال ومنهم ابن برهان حيث قةال
[

 مةن الواجةل علةط كةل مةن اشةتال بالفءةه 

 :ويملن روجيه ذلك بما يلي[ 15]أن يدر  صدرا من زمانه إلط معر ة أصول الفءه

 . إن معر ة أصول الفءه رعطي صاحبها مللة استخراج الفروع بمعر ة المعاني التي يتوقف عليها رخريج األحلاع ( أ

[ 16]إن الفروع عبارة عن نتائج لألصول كالنتيجة الحاصلة من مءةدمتي الءيةاش عنةد المناطءةة و  روجةد نتيجةة بارفةاه العءةالء ( ب

 . لمءدمتين  ل لك الفروع الفءهية  ال بد من رءدع األصول التي ينتج من العلم بها األحلاع الفرعيةإ  بعد وجود ا

 ةال يحدةل علةط  ءةه [ 17]من لم يءدع علم األصول كانل قياسه  ي ا سةتنباط والتةرجي  للخةال  عنةد دراسةة الفةروع ةةعيفة ( ت

 .صحي  قويم  ي الفروع إ  لمن قدع علم األصول  ي الدراسة

 :ظهر للدارش  ي األصول أو الفروع التالزع بينهما  ي الوجود بما يليوي

إن الحلم  ي الفروع إن ثبل باللتاب وهو إما أن يلون أمرا  أو نهيا  أو خاصا  أو عامةا  أو حءيءةة  أو مجةازا  أو صةريحا  أو كنايةة   ( أ

 . شارة أو با قت اء، وه ا   يعر  إ  بأصول الفءهأو هاهرا  أو ندا  أو مفسرا  أو محلما ، وه ا قد يلون بالعبارة أو باؤ
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أن يثبل الحلم بالسنة، وهي   رخلو من ه ه الوجوه المتءدمة  ي اللتاب وعن وجوه أخر رختص السنة بهةا وهة ا   يعةر  إ   ( ب

 . بأصول الفءه أي ا

أن يثبل باؤجماع، وهو علط أقساع و يه من الخال  ما  يه أو أن يثبل بالءياش، وله شرائط مختلف  يهةا ومتفةه عليهةا وهة ه   ( ت

 . [18]مباحث علم األصول،  البد من معر ة ه ه األشياء أو ، ليملن ا ستد ل علط أحلاع الفروع

  :التالز  بين األصول والفروع في الموضوع: المطلب الثاني

 .إن بين األصول والفروع رالزما وا تراقا  ي موةوع كل من العلمين ول ا سنسلط ال وء علط كل منهما

 :وللن قبل الخوف  ي ذلك  بد من معر ة معنط الموةوع  نءول

المةراد موةوع العلم هو ما يبحث  يةه عةن عوارةةه ال اريةة  الفةيء الة ل يبحةث  يةه العلةم عةن عوارةةه يسةمط موةةوعا لة لك العلةم و

بالدفات ال ارية هي التي   رخرج عن ذاره كعلم الطل موةوعه بدن اؤنسان يبحث  يه مةا يعةرف لةه مةن صةحة ومةرف وكعلةم النحةو 

 [. 19]موةوعه الللمات العربية ويبحث  يه ما يعرف لها من رايير  ي حركة البناء أو اؤعراب

 : وسيأري بيان التالزع بين األصول والفروع علط النحو اآلري

 :لءد اختلف العلماء  ي موةوع علم أصول الفءه علط قولين مفهورين: موةوع علم األصول :أوالا 

أ
]
عةن  إن موةوع علم أصول هو األدلة  ءط ونسل ه ا الءول إلط الجمهور وحجة ه ا الءول أن األدلة هي التةي يبحةث  ةي علةم األصةول 

 [.41]عوارةها كءولهم مطله األمر للوجوب والعاع يتمسك به قبل ثبوت المخدص وهل ا

وللن اعترف علط ه ا الءول بأن موةوع العلم غير العلم بال رورة ولءد عر  علم أصول الفءه بأنه أدلةة الفءةه اؤجماليةة وهة ا يءت ةي 

 [. 41]رراد  الموةوع ب ات العلم وهو ممتنع

 .المراد باألدلة  ي موةوع أصول الفءه اللتاب والسنة أل ذات الدليل   قواعد ا ستنباطوأجيل بأن 

والمةةراد باألدلةةة  ةةي رعريةةف علةةم األصةةول هةةي قواعةةد ا سةةتنباط التةةي بهةةا نتعامةةل مةةع اللتةةاب والسةةنة عنةةد ا سةةتد ل وعلةةط هةة ا  همةةا 

 [.44]متاايران
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ب
]
وهو قول مرجوح عند األصوليين وحجة ه ا الءول أن جميع مباحث علم أصول الفءه  موةوع أصول الفءه مركل من األحلاع واألدلة 

منحدرة  ي إثبات األحلاع باألدلة وثبوت األدلة لألحلاع  األمر يدور بينهمةا أل األحلةاع واألدلةة  همةا موةةوعه  ة كر األحلةاع  ةي كةالع 

 [. 43]األصوليين دليل علط أنها من موةوعه كاألدلة

 .ول بأن ذكر األصوليين لألحلاع  ي كتبهم لمجرد التوةي  والتمثيل   أنها مءدودة بال ات ول ا كان الراج  هو الءول األولورد ه ا الء

 :موةوع علم الفروع :يانياا 

الةراج  والمفةةهور لةةدا الفءهةةاء أن موةةةوع علةةم الفةةروع هةةو أ عةةال المللفةين ألنةةه يبحةةث  يةةه عةةن عوارةةةها ال اريةةة مةةن حيةةث الوجةةوب 

واعترف علط ه ا الءول بأنه يخةرج أ عةال الدةبي والمجنةون  ينةه يبحةث  يةه عةن عوارةةه [ 44]لتحريم وغيرها من األحلاع التلليفيةوا

 .ال ارية كال مان لما أرلفاه

أجيل بأن المخاطل به وليهما وهو مللف  ال اعتراف عليه 
[

 . المءارنة بين موةوعي العلمين ا تراقا والتزاما

 : ا  تراه بين الموةوعينأوجه  :يالثاا 

األدلةة الفةرعية بينمةا الةراج   ةي موةةوع علةم الفةروع هةو أ عةال المللفةين ورنحدةر : رءدع لنا أن الراج   ي موةوع علةم األصةول هةو

 :أوجه ا  تراه  يما يلي

روع أ عةال المللفةين مةن حيةث رختلف الحيثية التي بسببها كان كل مةن األدلةة وأ عةال المللفةين موةةوعا ألصةول والفةروع،  موةةوع الفة

 .أما موةوع األصول  األدلة الفرعية من حيث استخراج األحلاع منها. رعله األحلاع الفرعية بها

مدار البحةث  ةي موةةوع كةل منهمةا يختلةف  فةي األصةول مةدار البحةث  يهةا ألدلةة الفةرعية اللليةة   بدراسةة الءواعةد التةي يملةن  :رابعاا  

 .بواسطتها استخراج األحلاع الفرعية

 . [45]أما  ي الفروع  البحث  يها  ي األحلاع الجزئية المتعلءة بفعل المللف

 : أوجه التالزع بين الموةوعين :خامساا 

 :حدر أوجه التالزع بين موةوعي علم األصول والفروع  يما يليرن

أ
]
يفتر  كل من موةوع األصول والفروع  ي األحلاع من الحيثية  ةي كةل منهمةا،  األحلةاع رسةتخرج مةن موةةوع األصةول، واألحلةاع  

 .رطبه علط موةوع الفروع
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ب
]
 ي الدليل الفرعي، وللن نظر األصولي كلةي  ينظةر إلةط  يظهر من موةوع األصول والفروع أن كال من األصولي والفروعي ينظر 

 .األدلة من حيث الجملة، أما صاحل الفروع  ينظر إليها نظرة رفديلية، ليحلم بواسطة رلك األدلة

ة الفةرعية و ي ختاع ه ا المطلل نءول   يملن أن يلون الفروعي  ءيها إ  بعد أن يلون أصوليا ألن الفءيه هو ال ل ينتج الفروع عن األدلة

بواسطة الءواعد األصولية وإطاله اسم الفءيه علط حا ل الفروع ال ل   قدرة لةه علةط اسةتنباط أحلامهةا مخةالف لحءيءةة مةدلول لفةل الفءيةه 

 . المدطل  عليه عند األصوليين

 :التالز  بين األصول والفروع في الخالف: المطلب الثالث

 ةي المسةائل األصةولية مةن أهةم النءةاط التةي يتجلةط  يهةا ثمةرة ربةط األصةول بةالفروع وأهةم  إن ربط الخال   ي المسائل الفرعية بالخال 

رربيةة المللةة الفءهيةة المهي ةة للءةدرة علةط الالسةتد ل والتةرجي  للةتملن مةن رفريةع :  وائد رد الفروع المختلةف  يهةا إلةط الءواعةد األصةولية

ستنباط أحلاع مةا يتجةدد مةن الحةوادث الطارئةة مةن األدلةة الفةرعية بواسةطة الءواعةد المسائل علط قواعدها األصولية، وبه ه المللة يملن ا

ولهة ا كةةان التطلةع موجةةود  ةي جميةةع األوسةاط العلميةةة لمعر ةة حءيءةة الدةةلة بةين الفةةروع واألصةول بواسةةطة النظةر إلةةط . [46]األصةولية

رير الندوص و ءهها ورمييز العالقةة الجليةة بةين مةنهج ا سةتنباط األحلاع منسوبة إلط مدادرها ، وب لك يتم إدرا  العالقة المهمة بين رح

عند العلماء وبين ما رررل علط ذلةك مةن  وائةد،  ةالنظرة الموةةوعية للمنةاهج التةي قةاع عليهةا ا سةتنباط و هةم الندةوص وقواعةد رخةريج 

وحملنةا علةط حسةن الظةن بهةم ولألسةف نجةد  ةي هة ا األحلاع منها رطلعنا علط أسباب اختال هم ورمنعنا من الءدح  ي اجتهةادات المجتهةدين 

الزمان من يءع  ي اجتهادات المجتهدين بسبل قدوره عن  هم مدار  ه ه ا جتهادات  لم يلن اختال  سلفنا الدال   ي المسائل الفرعيةة 

مية مةن غيةر راع، وإنمةا كةان عةن التي استنبطوها من األدلة الفرعية وليد الهوا والفهوة ، ولم يلن عن زيغ و  انحرا  و  كان عن ر

 .[47]أسباب يع ر لمثلها المخطئ ويفجر أجرا واحدا، ويحمد المديل ويفجر أجرين   ال من هللا ورحمة

 العلماء استثمروا مدادر الفريعة واجتهدوا طاقتهم  ي استنباط األحلةاع مةن هة ه المدةادر وإن اختلفةل ءرا هةم ربعةا  خةتال  منةاهجهم 

ل التي يسير عليها كةل واحةد مةنهم  ةي بنةاء األحلةاع عليهةا حسةل  همةه، وبهة ا العمةل ثبتةوا لنةا طةره ا جتهةاد ويسةروا و ختال  األصو

 . مسالله بما ءراهم هللا من سعة الفلر وبعد النظر وسالمة الفطرة وحسن الءدد وقوة البيان

ة وكةةان ا خةةتال   ةةي الءواعةةد األصةةولية مةةن أهةةم أبةةاب ومةن هنةةا وجةةدت مةةن كتةةل  ةةي بيةةان أسةةباب اخةةتال  العلمةةاء  ةةي األحلةةاع الفرعيةة

، ذلك أنه وقع الخال  بين األصوليين  ي بعض الءواعد األصولية التةي يثبتهةا بع ةهم وينفيهةا [48]ا ختال   ي الفروع إن لم يلن أهمها

 .بنية عليها والعائدة إليهاءخرون أو  ي شروط بعض الءواعد األصولية ، ونفأ عن ه ا الخال  خال   ي الفروع الفءهية الم
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ومةةن هنةةا ُوجةةدت الةةدواعي لةةدا العلمةةاء الةة ين أحةةاطوا بةةالعلمين علةةم األصةةول وعلةةم الفةةروع إلةةط التدةةنيف  ةةي أثةةر الخةةال   ةةي الءواعةةد 

علةط أثةر األصولية علط الفروع الفءهية ليخرجوا باألصول من البحث النظرل إلةط الواقةع العملةي، وليطلعةوا غيةرهم ممةن لةم يبلةغ رربةتهم 

 .[49]األصول  ي الفروع

ولمعر ة أثر ا ختال   ي المسائل األصولية علط المسائل الفرعية  البد أن يلون الباحث مطلعا علط الفروع  ي شتط الم اهل الفءهيةة ثةم 

يلةون أصةوليا متعمءةا  أن يلون ذا قدرة علط الربط بيدرا  األصول مع خال ها واللتابة  ي مثل ه ا أي ا الموةوع رتطلل من اللارل أن

 .[31]عالما بجوانل ا رفاه والخال  لربط الفرع الفءهي بأصله  ي كل م هل ربطا محلما   خلل  يه و  اةطراب

إن  ي رد المسائل الفرعية إلط الءواعد األصولية وبيان األصول التي ينتهي إليها ا خةتال  رعريةف بةأن ا خةتال   ةي جملتةه  :والخالصة

 .[31] ختال  الممنوع ألنه لم ينفأ عن عبث أو هوا وإنما كان  ي حدود الظني ال ل يحل ا ختال   يهلم يلن من ا

 :أمثلة تطبيقية علا التالز  بين األصول والفروع: المبحث الثالث

 :ليءاش عليهما غيرهماإن األمثلة التطبيءية له ا الموةوع كثيرة   رنحدر وللن نءتدر علط مثالين يلونان كفيالن  ي بيان المءدود 

أن األمةر المطلةه المجةةرد عةن الءةرائن يءت ةي الفةةور وهةي قاعةدة أصةولية بنةط عليهةةا  روعةا  ةي المة هل الفةةا عي  مة هل الفةا عي . 1

واحتج  ي ذلك بأنه لو جاز التأخير لجاز إما إلط غاية معينةة أو   إلةط غايةة معينةة واألول باطةل ألنةه خةره اؤجمةاع والثةاني أي ةا باطةل 

 . من جواز التر    إلط غاية وذلك ينا ي الءول بوجوبهألن التأخير   إلط غاية معينة يت 

وطائفة من علماء األصول إلط أنه علط التراخي، وجعلوا ه ه الءاعدة أصال لهم كالفا عية واحتجوا  ةي ذلةك  وذهل أصحاب أبي حنيفة  

إليةه سةواء  تعةين الزمةان بعةد ذلةك اعتبةارا و    ةبأن األمر له د لة علط استدعاء الفعل و  د لة له علط الزمان بل األزمنةة كلهةا باؤةةا

 د لة عليه بل حل الفعل مةن الوقةل الثةاني كحظةه مةن الوقةل األول  لمةا جةاز  ةي األول جةاز  ةي الثةاني ويتفةرع عةن هة ا األصةل مسةائل

 :كثيرة

ه المتءةدع وعنةد أصةحاب أبةي ألن األمةر عنةده للفةور  بنةط هة ا الفةرع علةط أصةل منها أن الزكاة رجل علط الفةور عنةد الفةا عي  .أ 

 .حنيفة رجل الزكاة علط التراخي بناء علط أصلهم المتءدع أن األمر علط التراخي   الفور خال ا للفا عية

ومنها أي ا أن المال إذا حال عليه الحول ووجبل الزكاة ورملن من أدائها ثةم رلةف لةم رسةءط الزكةاة عنةد أصةحاب الفةا عي ألنةه   .ب 

ر  عدةط بةالمنع  تنةزل منزلةة مةا لةو رلةف  أنةه ي ةمن وعنةد أصةحاب أبةي حنيفةة رسةءط الزكةاة ألن األمةر ألمر عندهم علط الفو

 .[34]عندهم علط التراخي  ال عديان لجواز التأخير عندهم مع التراخي  ي األمر ألنه مءت اه
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ةي المدلول عليه بءول هللا رعالط ﴿و  رأكلوا أمةواللم األصل ال ل ربنط عليه العءود المالية من المعامالت الجارية بين العباد إرباع الترا. 4

 .هل ا التوثيه بالنسبة لآليات اللريمة[ 188:سورة البءرة]بينلم بالباطل إ  إن رلون رجارة عن رراف منلم﴾ 

ن اقت ةل -أمةرا  هةاهرا  ألنةه يفةترط  يهةا أن رلةون  -غير أن حءيءة الرةا لمةا كانةل أمةرا  خفيةا  وةةميرا  قلبيةا    يدةل  ألن يلةون علةة  

 الحلمة رد الخله إلط مرد كلي هاهر وةابط جلي يستدل به عليه، وهو اؤيجاب والءبول الدا ن علط رةا العاقدين، ثم طةرد الفةا عي 

نفس مةن قاعدره  ي المحا ظة علط حدود الفرع وةوابطه، ولم يجوز إلحاه غيرهما بهمان وذلك  ن باط الءول  ي الد لة علط ما  ةي الة

 .  المعاني بخال  بءية األدلة، ول ا أبطل الفا عي المعاطاة التي   صياة  يها بناء  علط أصله الم كور

ألنها ردل علط التراةي وهللا يءول ﴿أو أن نفعل  ي أموالنا مةا نفةاء﴾  ألحه بهما المعاطاة ورأا أنها بيع وأبو حنيفة  
[

87: هةود
]
 خةالف . 

 .  أبو حنيفة بناء علط التخريج

ه ا األصل وه ا ا ستد ل  يه نظر  ين المدير إليةه يةفدل إلةط انحةالل الءواعةد بأجمعهةا وأبطةال ال ةوابط بأسةرها  أنهةا وإن دلةل علةط 

 .[33]الرةا للن الفرع أعتبر رةا خاصا وهو الرةا ال ل يت منه اؤيجاب والءبول

 ائج والتوصياتوفيها أهم الهت: الخاتمة

 :و ي نهاية الختاع نسأل هللا حسن الختاع  ي الدنيا ويوع يحفر األناع روصل الباحث إلط أبرز النتائج التالية

 .الخارمة ورت من أبرز النتائج التي روصل إليها الباحث

 : أوالا الهتائج

إن حءيءة األصول هي األدلة التي ربنط عليها الفروع واررباط األصول بالفروع اررباط المبنةي بةالمبني عليةه  همةا متالزمةان   انفلةا  . 1 

 . بينهما

رلن  أهمية الربط بين األصول والفروع الفءهية للفءيه وللمدرش والمفتي ومن لم يربط الفروع باألصول وقع  ي التخبط  ي األحلاع ولم. 4

وبالربط بينهمةا رحدةل لنةا معر ةة مةا يسةتجد مةن الءدةايا التةي طةرأت  ةي هة ا . عنده الءدرة علط استخراج األحلاع  ي الحوادث المستجدة

العدر علط غير مثال سابه وليس  يها نص كء ايا الحاسوب واألنترنل إجراء العءود عةن طريءةه والتلءةي  الدةناعي والةرحم المسةتعار 

 .  رها من الء ايا التي طرأت  ي العدر الحديثوا ستنساخ وغي

 . إن للعلماء ةوابط ومعايير استخرجوا بها الفروع من األصول  البد من معر تها للل باحث  ي الفروع الفءهية. 3
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ءةي و  يلةون ا ررباط ببن األصول  ي التأصيل والتءعيد ألنةه بةه يةدر  منفةأ الحلةم ومدركةه حتةط يخةرج باألصةول إلةط الواقةع التطبي. ٥

 .   منحدرا  ي الجانل النظرل  ءط  يلون أصول الفءه علم    ائدة  يه و  ثمرة

ربط األصول بةالفروع يطلعنةا علةط منفةأ الخةال  وسةببه وبةه نةتملن مةن التةرجي  بةين أقةوال الفءهةاء وهةو مةا يجعلنةا نءةرب المواهةل . ٦

 . ا سواه من األقوالبع ها من بعض ورر  التعدل والعلو  علط رأل واحد ونب  م

إن علم التخريج هو العلم ال ل يخرج األصول من الحيز النظرل إلط الحيز التطبيءةي و  غنةط لةدارش األصةول عةن دراسةته مةع علةم .  ٧

 .  أصول الفءه والفروع الفءهية

عن التفريع من هجوع الخدوع الة ل الربط بين األصول والفروع يملننا من ا طالع علط حلمة التفريع ومءاصده  نتملن من الد اع . ٨

يدعون الفريعة لم رعد صالحة للتطبيه  ي ه ا الزمان ويلون الرد علةيهم ببيةان قةدرة الفةريعة علةط اسةتيعاب حاجةات النةاش  ةي الحاةةر 

 .والمستءبل وه ا بأصول التفريع والحلمة التفريعية والءياش ال ل يعمم الندوص

 : رم وةع بعض التوصيات وهي و ي ةوء النتائج :التوصيات: يانياا 

يوصي الباحث المدرسين والباحثين  ي الفءه واألصةول بتبيةين الةتالزع بينهمةا ورد الفةروع إلةط األصةول ليتملةك الطالةل المللةة الفءهيةة  .1

 .  وأهلية ا جتهاد  ي المسائل المعاصرة المستجدة

وع وإعطةاء الطالةل الفرصةة للجمةع بةين الدراسةة النظريةة والتطبيءيةة حتةط عدع التفرقة  ي التدريس ورأهيل الفءهاء بين األصول والفر. 4

 . رحدل له المللة  ستخراج الفروع

 . ا هتماع بعلم رخريج الفروع كونه العلم المخرج ألصول الفءه من الحيز النظرل إلط الحيز التطبيءي. 3

 . ا هتماع بمءاصد التفريع كونها رلهمنا المءدد التفريعي للحلم ال ل به رلون الفريعة مرنة وقابلة للل عدر وحين. 4

 

 

 

 

 



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.4, NO.8, July 2022 

 

 
 711 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

 :قائمة المصادر والمراجع

. ابن  ارش، أحمد بن  ارش بن زكريا الءزويني[ 1]
[

ع4118
]
 . 491ص. 119ص. دار الجيل: بيروت. 1ط. معجم مءاييس اللاة 

. البدرل، أبي الحسين محمد بن علي[ 4]
[

ه1413
]
 . 5ص. دار اللتل العلمية: بيروت. 1ط .المعتمد  ي أصول الفءه. 

. 3ط. طةةه العلةةواني: رحءيةه. المحدةةول  ةي أصةةول الفءةةه[. ع1997. ]محمةد بةةن عمةةر بةن الحسةةن. الةرازل،  خةةر الةدين، أبةةو عبةةد هللا[ 3]

 . 9ص. مفسسة الرسالة: بيروت

. أحمد بن علي السبلي،[ 4]
[

ه1414
]
 9ص. 41، ص1ج. دار اللتل العلمية: بيروت. 1ط. اؤبهاج شرح المنهاج. 

. السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بلر[ 5]
[

ع4111
]
 . 45ص. ملتبة األيمان: الءاهرة .شرح اللوكل الساطع. 

. ابن  ارش، أحمد بن  ارش بن زكريا الءزويني[ 6]
[

ع4118
]
 . 491ص. 119ص. دار الجيل: بيروت .1ط. معجم مءاييس اللاة 

. الجويني، إماع الحرمين عبد الملك[ 7]
[

بدون راريخ
]
 . 4ص. دار السالع: بيروت. 1ط. متن الورقات 

. الفنءيطي، عبد اهللا ولد الحاج إبراهيم[ 8]
[

ع4117
]
 . 3ص. دار المنارة: جدة. 4ط. مراقي السعود. 

. الخطيةةل الفةةةربيني، محمةةد بةةةن أحمةةد[ 9]
[

1994
]
. 416، ص4ج. دار اللتةةل العلميةةةة: بيةةةروت. 1ط. مانةةةي المحتةةاج شةةةرح المنهةةاج. 

 . 411ص

. األندارل، زشيخ اؤسالع، كريا محمد بن أحمد[ 11]
[
ت.د

]
 . 119ص. مطبعة الحلبي: مدر. غاية الوصول  ي شرح لل األصول. 

. الخطيةةل الفةةربيني، محمةةد بةةن أحمةةد[ 11]
[

1994
]
. 416، ص4ج. دار اللتةةل العلميةةة: بيةةروت. 1ط. مانةةي المحتةةاج شةةرح المنهةةاج. 

 . 411ص

. األندارل، زشيخ اؤسالع، كريا محمد بن أحمد[ 14]
[
ت.د

]
 . 119ص. مطبعة الحلبي: مدر. غاية الوصول  ي شرح لل األصول. 

. األسةةنول، عبةةد الةةرحيم بةةن الحسةةن[ 13]
[

بةةدون رةةاريخ
]
. 4، ص1ج. العلميةةةدار اللتةةل : بيةةروت. نهايةةة السةةول شةةرح منهةةاج الوصةةول. 

 . 45ص

. أبي زهرة محمد[ 14]
[

بدون راريخ
]
 . 6ص . دار الفلر العربي: الءاهرة. 1ط. أصول الفءه 

. األندارل، زشيخ اؤسالع، كريا محمد بن أحمد[ 15]
[
ت.د

]
 . 119ص. مطبعة الحلبي: مدر. غاية الوصول  ي شرح لل األصول. 

. الدمنهورل أحمد[ 16]
[

ه1343
]
 . 91ص. مدطفط البابي الحلبي: الءاهرة. 1ط. المبهم شرح السلمإي اح . 

. البخارل، عالء الدين عبد العزيز[ 17]
[

ه1318
]
 .14، ص1ج. ط إستانبول. كفف األسرار عن أصول  خر البزدول. 

. السبلي، أحمد بن علي[ 17]
[

ه1414
]
 9ص. 41، ص1ج. دار اللتل العلمية: بيروت. 1ط. اؤبهاج شرح المنهاج. 

. البدخفي، محمد بن الحسن[ 17]
[

1993
]
 .16، ص1ج. دار اللتل العلمية: بيروت. شرح البدخفي علط منهاج العءول. 

. األسةةنول، عبةةد الةةرحيم بةةن الحسةةن[ 18]
[

بةةدون رةةاريخ
]
. 4، ص1ج. دار اللتةةل العلميةةة: بيةةروت. نهايةةة السةةول شةةرح منهةةاج الوصةةول. 

 . 45ص

. لد الحاج إبراهيمالفنءيطي، عبد اهللا و[ 44[ ]41[]19]
[

ه1419
]
 .15ص. 45ص. دار اللتل العلمية: بيروت. نفر البنود. 

. العطار، حسن بن محمد[ 41]
[

بدون راريخ
]
 . 45ص. دار اللتل العلمية: بيروت. حاشية علط شرح المحلي علط جمع الجوامع. 

. الزحيلي، وهبة[ 43] 
[

ه1416
]
 . 17ص. دارالفلر: دمفه. 1ط. أصول الفءه اؤسالمي. 

. ابو العينين بدران،[ 44]
[

بدون راريخ
]
 .41ص. مفسسة شباب الجامعة اؤسلندرية: مدر. 1ط. أصول الفءه اؤسالمي. 

. التركي، عبد اهللا عبد المحسن[ 31[ ]46[ ]45]
[

ع4111
]
. ٣ط. أسباب اخةتال  الفءهةاء للتركةيمءدمة الفيخ عبد الرزاه عفيفي للتاب . 

 . 15ص. 11ص. مفسسة الرسالة: بيروت

. الخن، مدطفط سعيد[ 49[ ]47]
[

ه1416
]
 . 9ص. مفسسة الرسالة: بيروت. 4ط. أثر ا ختال   ي الءواعد األصولية. 

. األسنول عبد الرحيم بن الحسن[ 48]
[

ه1411
]
ل دار اللتة: بيةروت. 1ط. حسةن هيتةو: رحءيةه. التمهيد  ي رخريج الفروع علط األصةول. 

 . 9ص. 11ص. العلمية

. محمود بن أحمد. الزنجاني[ 33[ ]31]
[

ه1398
]
 . 14ص. 118ص. مفسسة الرسالة: بيروت. 4ط. رخريج الفروع علط األصول. 

 .13مءدمة محمد أديل الدال  لتخريج الفروع علط األصول ص[ 34]

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 


