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أثر تعليم أصول الفقه يف تنمية القدرات الفكرية والعقلية يف املجتمع
إعداد : د. إبراهيم عبد اهلل سلقيين

بسم اهلل الرمحن الرحيم
املقدمة

احلمد هلل رب العاملني ، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ، ورضي اهلل 
عن الصحابة األخيار ، ومن تبعهم بإحسان إىل دار القرار ، وبعد :

فإننا جند علم “ الفقه ” الذي ندرسه يف مجيع أحناء العامل اإلسالمي يقحم نفسه به 
اللغوي ، واألديب ، واملفسر ، واملحدث ... بل ووصلنا إىل أعمق من ذلك فأصبحت 
مسرحًا للمحترف من األطباء واملهندسني ، والصناع ... وصار الفقه دمية يلوكها بلسانه 

: االقتصادي لريوج لتجارته ، والسياسي ليلمع منصبه ، والغمر ليربز أمام العوام .
واملفاجأة الكربى أن الفقه - الذي يلهو به علماء املادة - هو يف حقيقته “ الذكاء ” 

، الذي له أصول جيب تعلمها وإتقاهنا ، لريتقي اإلنسان يف مستوى قدراته .
وعلم “ أصول الفقه ” هو تلك األصول والضوابط اليت يرقى هبا اإلنسان يف مراتب 

الفقه والفهم إىل أعلى مستوياته .
وهدف هذا البحث بيان دور علم “ أصول الفقه ” يف الرقي بتلك القدرات الفكرية 
والعقلية ألفراد املجتمع عمومًا، والباحثني يف علم الفقه على وجه اخلصوص . وذلك يف 

املباحث التالية :
املبحث األول : حقيقة الذكاء وعالقة أصول الفقه به.

املبحث الثاين : دور تعليم أصول الفقه يف بيان املدركات.
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املبحث األول
حقيقة الذكاء وعالقة أصول الفقه به

سأهنج يف دراسة هذا املبحث اجتاهني اثنني :
األول : داللة مصطلح الفقه وأصوله على معاين الذكاء .

الثاين : معاين الذكاء وارتباطها بعلم أصول الفقه .
االجتاه األول : داللة مصطلح الفقه وأصوله على معاين الذكاء :

-1 الفقه : وهو أكثر األلفاظ داللة على معىن الذكاء . فهو عند أهل اللغة : الَفْهُم 
والِفْطَنُة )1( . يقال : َفِقَه األمر : أحسن إدراكه . فهو َفِقٌه وَفِقيٌه ، أي : عاِلٌم َفِطٌن . 
واجلمع : فقهاء )2( . ويف االصطالح : غلبت كلمة الفقه على علم الفروع لسيادته وشرفه 

وفضله على سائر أنواع العلوم )3( .
ويف الكتاب قوله تعاىل : { فما هلؤالء القوم ال يكادون يفقهون حديثًا } )4( ، أي : ال 

يقاربون فهم احلديث الذي ال يعقله إال الفطناء. والفقه: فهم ما حيتاج إىل إعمال فكر )5( .
وقال سبحانه : { هلم قلوب ال يفقهون هبا } )6( ، أي : ال يعقلون ثوابًا وال خيافون عقابًا )7( .

ومع أن العلم أحد معاين “ الفقه ” فقد فرق بينهما بعض العلماء ، قال الراغب معرفًا 
الفقه : “ هو التوصل إىل علم غائب بعلم شاهد ، وهو أخص من العلم ” . وعرفه غريه بأنه 

1  القاموس الفقهي لغة واصطالحًا لسعدي أبو جيب صـ982، دار الفكر-دمشق، ط1 )2041هـ-2891م( 
. والقاموس املحيط للفريوز آبادي صـ4161 .
القاموس الفقهي لسعدي أبو جيب صـ982 .  2

القاموس املحيط للفريوز آبادي صـ4161، وعمدة القاري بشرح صحيح البخاري للبدر العيين )05/2(، دار   3
الفكر-بريوت . ويظهر من هذا الكالم أن إطالق مسمى الفقه على هذا العلم تعارف عليه العلماء ، وليس تسمية 

تعارف عليها العلماء .
سورة النساء: 87 .  4

تفسري التحرير والتنوير ملحمد الطاهر ابن عاشور )331/5(، الدار التونسية للنشر-تونس،ط:4891م .  5
سورة األعراف: 971 .  6

ط:  العريب-القاهرة،  الكاتب  دار   ،)423/7( القرطيب  األنصاري  أمحد  بن  ملحمد  القرآن  ألحكام  اجلامع   7
)7831هـ-7691م( .
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: “ إدراك األشياء اخلفية ” )8( . ويف احلديث عن معاوية أن النيب e قال : “ يا أيها الناس 
تعلموا ؛ إمنا العلم بالتعلم ، والفقه بالتفقه ، ومن يرد اهلل به خريًا يفقهه يف الدين ” )9( .

وُيَفقِّهه ، أي ُيَفهِّمه . )10( ففرق e بني العلم والفقه ، كما فرق بني التعلم والتفقه .
فقه  )ومنه  العام  اللغوي  الفقه  يف  واستخدامه   ، لغوي  املصطلح  أصل  أن  ويظهر 

النصوص واألحكام والوقائع( وارد يف احلديث .
-2 الَفْهُم : وهو املعىن الثاين للفقه ، ففيه أيضًا داللة مباشرة على الذكاء . ففي اللغة 
: يقال : َفِهَمه ، عرفه بالقلب . ورجٌل َفِهٌم : سريع الفهم )11( . ويف االصطالح : عرفه 
البدر العيين بقوله : “ الفهم جودة الذهن ، والذهن قوة تقتنص الصور واملعاين ، وتشمل 

اإلدراكات العقلية واحلسية ” )12( .
ويف الكتاب قوله تعاىل : ففهمناها سليمان )13( ، ومعناه أنه سبحانه أهلم سليمان وجهًا 
آخر يف القضاء هو أرجح، وحكمًا أحكم وأصوب )14( . ففي اآلية داللة على أن الفهم يف 

الشريعة : القدرة على اختيار الصواب واألرجح ، وأن تلك القدرة هبة من اهلل سبحانه .
االجتاه الثاين : معاين الذكاء وارتباطها بعلم أصول الفقه )15( :

تفسري التحرير والتنوير ملحمد الطاهر ابن عاشور )331/5( .  8
املعجم الكبري لسليمان بن أمحد الطرباين عن معاوية )593/91( برقم )929(، مكتبة التوعية اإلسالمية-القاهرة،   9
بالتعلم  العلم  باب  العلم:  اهليثمي يف كتاب  بكر  أيب  بن  لعلي  الفوائد  ومنبع  الزوائد  ط2 )3891م(. وجممع 

)933/1(، دار الفكر-بريوت، ط: )4141هـ-4991م( .
البحوث  إدارات  العسقالين )461/1(، رئاسة  البخاري ألمحد بن علي بن حجر  الباري بشرح صحيح  فتح   10

العلمية واإلفتاء-الرياض .
11  القاموس املحيط للفريوز آبادي صـ9741 .

12  عمدة القاري للبدر العيين )25/2( .
13  سورة األنبياء: 97 .

14  تفسري التحرير والتنوير للطاهر ابن عاشور )811/71(، وتفسري يف ظالل القرآن لسيد قطب )9832/4(، دار 
الشروق-بريوت،القاهرة، ط01 )2041هـ-2891م( 

العقلية يف اإلسالم ” ،  القدرات  الذكاء وتنمية  بعنوان “  البحث هو تطبيق عملي لبحث سابق كتبته  15  هذا 
وخالصته أن اجلوانب املؤثرة يف الذكاء اإلنساين ثالثٌة :

1/ ما يدرك : وهو ما يأيت عن طريق احلواس املختلفة ، وهو ميثل جانب االكتساب .
2/ وسائل إعمال العقل : وهي التدبر والتفكر والوعي والتوسم ... إىل آخر عناصر إعمال العقل ، وهو ميثل اجلانب 
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ال جند للفظ “ الذكاء ” ، وال حىت للفظ “ العقل ” وجودًا يف النصوص الشرعية 
، وجند ما يدل على معانيه كاملة ، والسبب أن املدارك العقلية والفكرية ميادين عملية 
ميكن تنميتها وتطويرها عن طريق املمارسة ، وليست قوالب ميكن لإلنسان أن يتعلمها يف 
كتاب “ كيف تصبح عبقريًا يف 25 يومًا ” ، أو “ كيف تصبح أذكى إنسان يف العامل 
” ، أو “ خطوة خبطوة إىل العبقرية ” . املدارك العقلية ليست كتابًا ، أو ثالثة كتب ، 
أو حىت مئة يقرأها اإلنسان مث يدعي بعد ذلك الفقه والفهم ، ويدعي بعد ذلك أنه النحرير 

الذي يكتب ما يشاء ، ويقول ما يشاء )16( .
الذكاء يف حقيقته يتكون من ثالثة جوانب متداخلة ، تشبه إىل حد ما املكعب التايل :

الفطري الذي وِجد مع اإلنسان منذ نشأته ، وهو ينمو ويزيد بالتمرين ، وينقص باخلمول .
التفاوت يف اجتهادات  يترتب على اختالفه ضرر شرعي ، وهو سبب  الطباع واالهتمامات : وهذا اجلانب ال   /3
الصحابة y وفهمهم ، فمن الناس من يهتم باألمور إمجااًل، ومنهم من يهتم بتفاصيلها، وآخرون مبغزاها، والبعض 

بالقاعدة اليت حتكمها .
والتداخل بني تلك اجلوانب يظهر يف قوله تعاىل: { وجعل لكم السمع، واألبصار، واألفئدة لعلكم تشكرون }  ]سورة 

النحل : 87[ .
وما يهمنا يف ذلك هو الدراسة العملية املتعمقة فيما يتعلق بأصول الفقه فقط .

16  إذا فكر اإلنسان هبذه الطريقة فسييسر اهلل له طفاًل صغريًا ، أو خملوقًا حقريًا حيجمه ويضعه عند حدوده اليت 
جيب - عقاًل وشرعًا - أن يقف عندها .
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1ـ املدركات : وعلم أصول الفقه بني لنا أن املدركات أحد نوعني : حسية ، أو 
فكرية . وبني لنا أصول الفقه أيضًا كيفية إفادة القطع يف تلك املدركات ، ومراتب الظن 

فيه .
ومع تنوع املدركات احلسية ، إال أن أصول الفقه مل يول أنواع املدركات احلسية 

كبري اهتمام .
2ـ وسائل إعمال العقل : وهي يف أصلها فطرية موجودة مع كل إنسان من أصل 
اخللقة ، وما سأتناوله يف هذا البحث هو مسامهة علم أصول الفقه يف إعمال هذه الوسائل 
وتنميتها . يقول احلارث بن أسد املحاسيب : “ العقل غريزة يولد العبد هبا ، مث يزيد فيه 

معىن بعد معىن باملعرفة باألسباب الدالة على املعقول ” )17( .
التفكري ” ، وما  أمناط  النفس “  أو ما يسميه علماء   : الطباع واالهتمامات  3ـ 
سأتناوله يف هذا البحث هو دور أصول الفقه يف توسيع نطاق اهتمامات األفراد ، وبالتايل 

حتقيق أكرب استفادة من القدرات العقلية الفطرية املوجودة يف كل إنسان .
فعلى سبيل املثال : حفظ شيء مبصر على جهة اإلمجال هي قدرة عقلية ، وحفظ 
شيء مسموع هو قدرة عقلية أخرى ، وحفظه على جهة التفصيل هو قدرة عقلية أخرى 

، وكل قدرة من تلك القدرات هلا مستويات متفاوتة يف اإلدراك .
والقدرات  بالذكاء  الفقه  ألصول  النظرية  العالقة  املبحث  هذا  يف  فهمنا  أن  وبعد 
العقلية اإلنسانية ، نتجه يف املباحث التالية لبيان الدور العملي لتعليم أصول الفقه يف تنمية 

القدرات العقلية عند اإلنسان .

17  العقل وفهم القرآن ، احلارث بن أسد املحاسيب صـ 502 .
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املبحث الثالث
دور تعليم أصول الفقه

يف توسيع اجتاهات األفراد )الطباع واالهتمامات(
تعليم  ينمي  املبحث كيف  املدركات نالحظ يف هذا  أنواع  املتعلم بني  بعد أن مييز 

أصول الفقه قدرات املتعلم العقلية من خالل :
ُط اهتمامات األفراد اليت كانت خاملة من قبل ؛ فالذي يفكر يف العموميات  -1 ُيَنشِّ

يدفعه تعلمه ألصول الفقه للتفكري فيما هو أخص ، وبالعكس .
-2 ينوع دائرة االهتمامات ؛ فالذي يفكر يف العام واخلاص فقط يوجهه علم أصول 

الفقه للتفكري يف القطع والظن ، ويف الظاهر واملغزى )الوسيلة والغاية( ، وهكذا .
-3 يوسع جمال ومراتب االهتمام الواحد ، فال ينحصر املتلقي يف دائرة التضاد بني : 
“ نعم ” و “ ال ” فقط ، فهناك مراتب للظن ، ومراتب للعموم واخلصوص ، وهكذا .

وفيما يلي أمثلة ألنشطة يقدمها علم أصول الفقه لدارسه يف هذا املجال :
-1 مراتب القطع والظن يف مدرك من املدركات : فمن النماذج اليت يتعلمها الطالب 

يف هذا املجال للتمييز بني القطع والظن ما يأيت :
 ، والداللة  الثبوت  قطعي   : أربعة  أنواع  السمعية  “األدلة   : السمعية  األدلة  يف   -
كالنصوص املتواترة . وقطعي الثبوت ظين الداللة ، كاآليات املؤولة . وظين الثبوت قطعي 
الداللة ، كأخبار اآلحاد اليت مفهومها قطعي . وظين الثبوت والداللة كأخبار اآلحاد اليت 

مفهومها ظين ” )18( .
وميكن توضيح ذلك بالرسم البياين التايل :

18  كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي ، لعبد العزيز البخاري )130/1( ، وحاشية الطحاوي على 
مراقي الفالح صـ 164 .
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وهذا التفاوت بني القطع والظن يشمل كل املدركات ، ومنها على سبيل املثال ال 
احلصر :

- يف االستنباطات : القطع احلاصل يف “ آية التأفيف ؛ حيث إنا علمنا من سياق اآلية 
أن حكمة حترمي التأفيف إمنا هو دفع األذى عن الوالدين ، وأن األذى يف الشتم والضرب 
أشد . وأما الظين فكما يف قوله تعاىل : { ومن قتل مؤمنًا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة } 
)19( ، فإنه وإن دل على وجوب الكفارة يف القتل العمد لكونه أوىل باملؤاخذة كما يقوله 

القتل اخلطأ موجبة  الكفارة يف  أنه ليس بقطعي ، إلمكان أن ال تكون  الشافعي ، غري 
بطريق املؤاخذة ” )20( .

- يف إمجاع األمة : مييز الطالب بني : “ اإلمجاع القطعي ]وهو[ : ما يعلم وقوعه من 
األمة بالضرورة ، كاإلمجاع على وجوب الصلوات اخلمس ، وحترمي الزىن ، وهذا النوع 
ال أحد ينكر ثبوته وال كونه حجة، ويكفر خمالفه إذا كان ممن ال جيهله . والظين ]وهو[ 

: ما ال يعلم إال بالتتبع واالستقراء ” )21( .
-2 مراتب اإلمجال والتفصيل : فـ »التدبر« يف قوله تعاىل: { أ فال يتدبرون القرآن 

19  سورة النساء : 92 .
20  اإلحكام يف أصول األحكام ، لآلمدي )77/3-78( ، واإلحكام يف أصول القرآن ، ابن حزم صـ 267 .

21  األصول من علم األصول ، ابن عثيمني صـ 65-66 .
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} )22( مثاًل ، حيتمل أن يتأملوا داللة تفاصيل آياته على مقاصده اليت أرشد إليها املسلمني، 
أي تدبر تفاصيله. كما حيتمل أن يتأملوا داللة مجلة القرآن ببالغته على أنه من عند اهلل، 

وأن الذي جاء به صادق )23( .
وأيضًا اإلمجال والتفصيل ليس له حد فاصل بينهما ، بل هو مراتب يف مدى اإلمجال 

ومدى التفصيل .
وقد أدرج علماء األصول هذا االجتاه حتت باب “ املجمل واملبني ” ، وأطلقوا عليه 
هذه التسمية ألهنم قصروا ذلك على دراسة األلفاظ ، وقد بينت سابقًا أن تنشيط التفكري 
يف اجتاه واحد يساعد على استخدامه يف االجتاهات األخرى ، بسبب املحفزات األصولية 

األخرى لالجتاهات األخرى للذكاء .
-3 مراتب الظاهر واملغزى : ويسمى يف علم أصول الفقه : “ الوسيلة والغاية ” 
. ومثاله ما حصل يف غزوة بين قريظة عندما نادى e يف املسلمني: » أن ال يصلني أحد 
العصر إال يف بين قريظة « فسار الناس ، فأدرك بعضهم العصر يف الطريق ، فقال بعضهم 
: ال نصلي حىت نأتيها . وقال بعضهم : بل نصلي، ومل ُيِرْد منا ذلك. فذكروا ذلك للنيب 

e فلم يعنف واحدًا منهم )24( .
ففي احلديث أنه ال يعاب على من أخذ بظاهر حديث أو آية، وال على من استنبط 

من النص معىن خيصصه )25( .
ومن أمثلة املغزى : ما حكي أن احلسن واحلسني رضي اهلل تعاىل عنهما أقبال على شيخ 
يتوضأ وضوءًا باطاًل ، فقال أحدمها لآلخر تعال نرشد هذا الشيخ ، فقال أحدمها : يا 
شيخ إنا نريد أن نتوضأ بني يديك حىت تنظر إلينا وتعلم من حيسن الوضوء ومن ال حيسنه 
، ففعال ذلك . فلما فرغا من وضوئهما قال : أنا واهلل الذي ال أحسن الوضوء ، أما أنتما 

فكل واحد منكما حيسن وضوءه . فانتفع بذلك منهما من غري تعنيف وال توبيخ )26( .

22  سورة النساء : 82 .
23  تفسري التحرير والتنوير البن عاشور )137/5( .

24  صحيح البخاري )50/5( .
25  فتح الباري البن حجر العسقالين )409/7( .

26  اجلواهر اللؤلؤية يف شرح األربعني النووية ملحمد بن عبد اهلل اجلرداين الدمياطي الشافعي صـ75، مطبعة حممد 
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وأيضًا هناك مراتب للظاهر واملغزى ، فليس كل الظاهرية سواء يف ظاهريتهم ، فمنهم 
من يأخذ املعىن احلريف للنص ، ومنهم من يبتعد قلياًل باجتاه املغزى ، ومنهم من يتمسك 

باملغزى ويسهو عن النص باملرة .
-4 مراتب القاعدة واالستثناء : اهتم العلماء بالقواعد وإحلاق املسائل اجلزئية هبذه 
أفاد  القرائن  إذا جترد عن  القواعد عند األصوليني : “ األمر  أمثلة هذه  القواعد ، فمن 
الوجوب ” ، وعند الفقهاء : “ األمور مبقاصدها ” ، وعند النحاة : “ الفاعل مرفوع 

واملفعول منصوب ” )27( .
قاعدة  لكل  فعند شرحهم   ، االستثناءات  يغفلوا  للقواعد مل  تقعيدهم  عند  والعلماء 

خيصصون حيزًا الستثناءات القاعدة .
ومراتبها تتنوع بني القاعدة الكلية ، والقاعدة اليت تقيد غريها ، واليت تكمل غريها 

. )28(

-5 مراتب التقليد والرأي املجرد : ويسميه علماء النفس ” التفكري املرتبط باحلقل 
يزيد عن حد االعتدال  باملنقول عن اآلخرين بشكل  فاملهتمون   ، )29( واملستقل عنه “ 
تفكري يف  السائدة دون  االجتماعية  وبالعادات  الفكري  واألجداد  اآلباء  بتراث  يتعلقون 
االعتدال  زائد عن  النقل بشكل  املستقل عن  التفكري  أما أصحاب   . أو خطئها  صواهبا 

فيميلون إىل املثاليات املنطقية املجردة والبعيدة عن الواقع .
لذا ال ميكن القول : إن أحد الفريقني يتمتع بقدرات ذكاء أكرب من الفريق اآلخر ، ” 
إذ جند أن تفكري الفتيات والنساء أكثر ارتباطًا باحلقل من تفكري األوالد والرجال عمومًا 
، برغم أنه ليس هناك أي دليل على وجود اختالف يف الذكاء العام بني اجلنسني “ )30( 

علي صبيح وأوالده-ميدان األزهر .
التوبة-الرياض، ط3  مكتبة  البورنو صـ16،  صدقي  حممد  للدكتور  الكلية  الفقه  قواعد  إيضاح  يف  الوجيز    27

)1415هـ-1994م(.
28  انظر منوذجًا لذلك عن قاعدة “ ال ضرر وال ضرار ” يف كتاب شرح القواعد الفقهية للشيخ أمحد الزرقا صـ 

. 166
29  مدخل إىل فهم الذكاء ، د. حسن مرضي حسن صـ 98 .

30  مدخل إىل فهم الذكاء ، د. حسن مرضي حسن صـ 102 .
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. ولتصحيح هذا الوضع قال % : ” ال َتُكوُنوا ِإمََّعًة ؛ َتُقوُلوَن : ِإْن َأْحَسَن النَّاُس َأْحَسنَّا 
ُنوا أَْنُفَسُكْم ؛ ِإْن َأْحَسَن النَّاُس َأْن ُتْحِسُنوا ، َوِإْن َأَساُءوا  ، َوِإْن َظَلُموا َظَلْمَنا . َوَلِكْن َوطِّ

َفال َتْظِلُموا “ )31( .
وإذا عدنا إىل ما يقدمه علم أصول الفقه للمتلقني جند أبوابًا كاملة يف التقليد واالجتهاد 

، وأصول كل واحد منهما .
-6 مراتب العموم واخلصوص : وهو ما يتعلق باألفراد ؛ سواء كانت املدركات اليت 
يتعلق هبا عموم األفراد لفظيًا كداللة عبارة “ املسكر حرام ” على حرمته على املسلمني 

، أم حسيًا كداللة البناء الذي له قبة على وجود املسلمني فيه للعبادة .
-7 مراتب اإلطالق والتقييد : وهو ما يتعلق باألعيان واألفعال ، ولو نظرنا يف ذات 
القبة  القبة ، وإطالقًا بكون  السابقة لوجدنا إطالقًا يف املسكر ، وتقيدًا بوجود  األمثلة 

عالمة على كل مسجد .
وهذا والذي قبله له أبواب كاملة يف كتب أصول الفقه ، وما يهمنا يف هذا البحث 
أن بعض الناس يتجهون عند التفكري يف أي مدرك من املدركات إىل العموم احلاصل فيه 
، وبعضهم إىل ختصيص العام بال خمصص ، وبعضهم إىل إطالقه ، وبعضهم إىل التقييد 
بال مقيد ؛ وتعليم أصول الفقه يوجه الطالب إىل املوازنة بني كل االجتاهات التفكريية ، 

وعدم إمهال أي اجتاه .
بل إن األصوليني ينحون يف هذا الفن إىل ما هو أعمق يف التصنيف والتمييز بني مراتب 
العموم واخلصوص واإلطالق والتقييد ، فقال اآلمدي : “وإذا حتقق معىن العام واخلاص 
؛ فاعلم أن اللفظ الدال ينقسم إىل : عام ال أعم منه ، كاملذكور ، فإنه يتناول املوجود 
واملعدوم واملعلوم واملجهول . وإىل خاص ال أخص منه ، كأمساء األعالم . وإىل ما هو 
عام بالنسبة ، وخاص بالنسبة ، كلفظ احليوان ، فإنه عام بالنسبة إىل ما حتته من اإلنسان 

والفرس ، وخاص بالنسبة إىل ما فوقه كلفظ اجلوهر واجلسم ” )32( .

31  سنن الترمذي يف الرب والصلة : باب ما جاء يف اإلحسان والعفو ، برقم )2007( .
32  اإلحكام يف أصول األحكام ، لآلمدي )219/2( . وانظر املستصفى للغزايل صـ 13 ، والتحرير شرح التحبري 

يف أصول الفقه للمرداوي )2321/5( ، وروضة الناظر البن قدامة صـ 11 .
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مث يظهر عمق املستوى الفكري الذي يتعلمه طالب أصول الفقه يف العبارة اليت تليها ، 
واليت تدل على ربط العام بنوع املدركات تبعًا لنوع صيغة العموم : “ وأما صيغ العموم 
عند القائلني هبا فهي : إما أن تكون عامة فيمن يعقل وما ال يعقل مجعًا وإفرادًا ، مثل ) 
أي ( يف اجلزاء واالستفهام ، وأمساء اجلموع املعرفة إذا مل يكن عهد ... وإما عامة فيمن 
يعقل دون غريه ، ) كمن ( يف اجلزاء واالستفهام ... وإما عامة فيما ال يعقل ؛ إما مطلقًا 
من غري اختصاص جبنس ، مثل ) ما ( يف اجلزاء ... واالستفهام ... وإما ال مطلقًا بل 
خمتصة ببعض أجناس ما ال يعقل ، مثل ) مىت ( يف الزمان جزاًء واستفهامًا ، و ) أين ( و 

) حيث ( يف املكان جزاًء واستفهامًا ” )33( .

املزيد من  استخدام  يعين  الفقه  دراسة أصول  التعمق يف  أن  ويظهر من ذلك كيف 
القدرات العقلية اإلنسانية اخلاملة ، ويعين أيضًا املزيد من العمق يف استخدام تلك القدرات 

.
-8 مراتب النتيجة الوحيدة واملتعددة : وُيْدَرس يف علم أصول الفقه حتت مسمى “ 
اختالف التنوع والتضاد ” )34( . ويسميه علماء النفس ” التفكري املتجمع واملنفرج “ 
)35( . فالذين مييلون بطبعهم إىل النتيجة الوحيدة يقتصرون على نص أو دليل واحد يف 

املسألة ويعممونه على كل احلاالت . كما يركزون على حل وحيد ملسألة ما ، ونتيجة 
واحدة حلدث ما .

33  املرجع نفسه )220-219/2( .
34  قال أمحد بن غنيم النفراويفي الفواكه الدواين )116/1( : “ فإن االختالف إما أن يكون اختالفًا يف العبارة ، 

أو اختالُف تنوٍع ، أو اختالُف تضاد ؛ وهذ األخري هو االختالف احلقيقي ” .
35  مدخل إىل فهم الذكاء ، د. حسن مرضي حسن صـ 103 .
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فيبحثون  االعتدال  عن  يزيد  بشكل  املتعددة  النتيجة  إىل  بطبعهم  مييلون  الذين  أما 
عن كل األدلة املحتملة ، ومنها أدلة متكلفة ال عالقة هلا باملسألة ، وحلول ال عالقة هلا 

باملشكلة ، وكذا نتائج بعيدة عن احلدث احلاصل ، أو ارتباطها به ضعيف جدًا .
والوضع الصحيح أن يفكر الفرد يف كل االحتماالت املنطقية ، مع فرز االحتماالت 
األقوى لتفضيلها على غريها ، وفرز االحتماالت املرفوضة متامًا الستبعادها ؛ إذ النتيجة 
املتعددة تتفاوت مراتبها تبعًا لعدد النتائج املقبولة اليت حتتملها القضية موضع البحث والنظر 

.
ويف هذا املجال جند كيف يقوم علم أصول الفقه بتوجيه املتلقي لضوابط حتديد أنواع 

االختالفات )تنوع وتضاد( ، مث حتديد مدى األولوية يف االختيار بني خالفات التنوع .



65    |   أثر تعليم أصول الفقه يف تنمية القدرات الفكرية والعقلية يف املجتمع

املبحث الرابع
دور تعليم أصول الفقه يف تنمية وسائل إعمال العقل

القدرات  تنمية  الفقه يف  تعليم أصول  السابق - مناذج لدور  املبحث  أوردت - يف 
املبحث  بينت سابقًا يف  الثالث كما  الشرائح  تقاطع  العقلية اجلزئية ، فكل منوذج ميثل 

األول .
ويف هذا املبحث سأتناول دور تعليم أصول الفقه يف تنمية وسائل إعمال العقل من 

حيث اإلمجال . ويظهر هذا الدور من خالل النقاط التالية :
أواًل : تقوية القدرة على التمييز :

حيصل ذلك من خالل اآليت :
-1 دفع املتعلم للتمييز عمليًا - وإن مل مييز نظريًا - بني جوانب الذكاء الثالث .

-2 التمييز بني كل شرحية من شرائح تلك اجلوانب الثالث عند دراسة النص ، فعند 
وأفعاهلم   ، األفراد )مكلف(  بني  مييز  أن  األصويل  مثاًل - جيب على  حصول حادثة - 

)عرض( ، واألعيان )جوهر( ، وبني احلكم التكليفي والوضعي .
-3 التمييز بني مراتب التفاوت يف كل قدرة من القدرات اجلزئية ، فعلى سبيل املثال 
يأيت املتعلم وهو يعرف أمرين اثنني فقط : مسموح وممنوع فقط ، متامًا كما يف القانون 
الوضعي ، فيتعلم املراتب اخلمس لألحكام : احلالل ، والواجب ، واملستحب ، واملحرم 
، واملكروه . مث يتعمق أكثر يف علم أصول الفقه ، فيتعلم أن مراتب األحكام مثانية ، فزاد 
احلنفية : الفرض )36( ، والسنة ، واملكروه حترميًا . مث رمبا يتعمق أكثر فيستنبط نظرية 

ملراتب األحكام تكون أكثر عمقًا وداللة تبعًا ملستواه الفكري .
ثانيًا : تقوية القدرة على املوازنة :

36  بل زاد احلنفية على ذلك ما أمسوه “ الفرض العملي ” ، وهو بني الفرض والواجب . قال ابن عابدين يف رد 
إَلى  اْلَواِجِب  َوَتْقِسيَم  َواْلَواِجِب ،  اْلَفْرِض  َبْيَن  اْلَفْرَق  َهاَرِة  الطَّ ِكَتاِب  َأَواِئِل  ِفي  ْمَنا  َقدَّ املحتار )3/421( : “ 
ِقْسَمْيِن : َأَحُدُهَما - َوُهَو َأْعالُهَما - ُيَسمَّى َفْرضًا َعَمِلّيًا ، َوُهَو َما َيُفوُت اْلَجَواُز ِبَفْوِتِه - َكاْلِوْتِر - َواآلَخُر َما 

ال َيُفوُت ِبَفْوِتِه ... َوُحْكُمُه اْسِتْحَقاُق اْلِعَقاِب ِبَتْرِكِه ، َوَعَدُم إْكَفاِر َجاِحِدِه ، َوالثََّواِب ِبِفْعِلِه ” .
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وميارس الطالب ذلك يف أصول الفقه على النحو التايل :
-1 املوازنة والترجيح عند تعارض املدركات العقلية ؛ ومن ذلك : قول األصوليني : 
“ والتعادل : التساوي ، لكن تعادل قطعيني حمال اتفاقًا فال ترجيح ، واملتأخر ناسخ ولو 

آحادًا يف األصح ، ومثله قطعي وظين ، ويعمل بالقطعي ” )37( .
-2 املوازنة بني مؤثرات الزمان ، واملكان ، والوصف املالزم والطارئ .

ثالثًا : تقوية القدرات العقلية عمومًا :
ومن ذلك :

-1 يتلقى الطالب أثناء دراسته لعلم أصول الفقه مناذج كثرية وواسعة ألنواع متنوعة 
من التمييز بني الشرائح الفكرية املختلفة ، وأمثلة علمية تنمي القدرات العقلية املختلفة ، 
عن طريق التمرين والتطبيق العملي لعلوم أصول الفقه ، مما حيول تلك النشاطات العقلية 
إىل ملكات عقلية نشطة عن طريق التمرين والتدريب ، ونشاطها يساعده يف كل مناحي 

حياته .
ونالحظ يف املباحث السابقة جمموعة من النماذج اجلزئية يف قدرات عقلية بعينها ، 
وهذه النماذج هي غيض من فيض من األمثلة اليت يتلقاها الطالب أثناء دراسته هلذا العلم .

-2 يتعلم الطالب ضرورة االهتمام بالقدرات العقلية املختلفة ، فال جيوز له أن يهتم 
باملدركات البصرية مثاًل ويهمل السمعية ، أو يهتم باللفظية ويهمل البصرية ، وهكذا .

ويتعرض الطالب أثناء دراسته لعدد من التدريبات يف هذا املجال ، فعلى سبيل املثال 
ال احلصر فإن حتديد نوع من أنواع األحكام التكليفية السابقة - كالتحرمي مثاًل - ال يلزم 
منه احلكم على املكلف باإلمث ، “َفاْلُمْخِطُئ َقْد َيُكوُن َمْعُفّوًا َعْنُه ، َوَقْد َيُكوُن ُمْذِنبًا ، َوَقْد 

َيُكوُن َفاِسقًا ، َوَقْد َيُكوُن َكاْلُمْخِطِئ ِفي اأَلْحَكاِم اْلَعَمِليَِّة َسَواًء ” )38( .
وكالمي يف هذا املجال ال يعين أن طالب أصول الفقه يدرس علم النفس ، أو يدرس 

37  التحبري شرح التحرير يف أصول الفقه ، للمرداوي )4128/8( ، والعبارة من التحرير ، وانظر شرحها وتفصيلها 
يف التحبري .

38  جمموع الفتاوى ، البن تيمية )58/6( .
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حقيقة الذكاء بشكل نظري ، فهذا ال حيصل على اإلطالق . وغاية ما يف األمر أن دارس 
العقلية بشكل عملي - وإن مل يدرسها نظريًا - ،  العلميات  الفقه ميارس تلك  أصول 
العقل إىل مستوى  العمليات حتوله من مستوى إعمال  مث ميارس تدريبات عدة يف تلك 

امللكات العقلية النشطة .
رابعًا : التحفيز التصاعدي الستخدام العقل :

على  بتنشيط شرحية  ومتارينه(  أمثلته  )مع  الفقه  أصول  أبواب  من  باب  يقوم  عندما 
املستوى )س( يف مكعب الذكاء الوارد يف أول البحث ، مث يقوم باب آخر بتنشيط شرحية 
على املستوى )ص( ، مث يقوم باب آخر بتنشيط شرحية على املستوى )ع( ، مث باب آخر 
ينشط شرحيتني على املستوى )ص( ، مث ثالث شرائح على املستوى )س( ، وهكذا ... 

فإن تقاطعات هذه الشرائح تؤدي الدور التايل يف تنمية القدرات العقلية :
-1 تنشيط جممل القدرات العقلية لدى املتعلم .

-2 القدرات العقلية اليت حتصل على تقاطعات أكرب تنمو وتقوى بشكل أكرب .
-3 تبدأ القدرات العقلية بنمو تصاعدي متسارع ، وينتج ذلك عن أمرين :

- تالزم ذلك مع ازدياد النشاط الفكري .
- تأثري القدرات احلاصلة على تقاطعات أكرب على القدرات املجاورة هلا يف االجتاهات 
الست ؛ ألن كل قوة هي حصيلة تقاطع ثالث شرائح )مدرك ، ووسيلة من وسائل إعمال 

العقل ، واهتمام( ، فقوة قدرة معينة يعين تأثريه قطعًا على جممل الشرائح اليت يتبع هلا .

التوصيات واملقترحات
-1 إقرار مادة أصول الفقه يف مناهج التربية والتعليم يف املدارس بشكل موجز وخمتصر 
، مع مالحظة أن مادة أصول الفقه مادة تشريع ، فهي ال تتعرض للعقائد ، وال تتعارض 

مع العقائد واألديان املختلفة .
-2 تكثيف مقرر أصول الفقه يف كليات احلقوق ، وذلك الرتباطه الوثيق بالقانون ، 

فهو علم وضع لدراسة القانون اإلهلي.
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-3 زيادة عدد ساعات أصول الفقه يف الكليات الشرعية واإلسالمية ، وذلك ألمهيته 
يف رفع مستوى الطلبة يف باقي املقررات .

الوعي  تنمية  ، وذلك ألمهيته يف  اإلعالم  الفقه يف وسائل  أفكار أصول  تعميم   4-
الفكري والقانوين لدى األفراد يف املجتمع .

-5 تشجيع طلبة الدراسات العليا على التخصص يف هذا الفن، وذلك لتعويض النقص 
احلاصل فيه .

-6 زيادة عدد احللقات اليت تدرس مادة أصول الفقه يف املساجد .
تتضمن  وشعبية  ومرحة  سلسة  إلكترونية  ومواقع   ، آيل  حاسب  برامج  تصميم   7-
املنهجية اإلبداعية ألصول الفقه يف التفكري ، وذلك هبدف إنشاء جيل جديد مفكر ومبدع .

فهرس املراجع

الصفحةم
 اإلحكام يف أصول األحكام ، علي بن حممد اآلمدي ، حتـ: د. سيد اجلميلي ، دار الكتاب العريب-بريوت ،1

ط1 )4041( .
اإلحكام يف أصول القرآن ، ابن حزم .2
 إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول ، حممد بن علي الشوكاين ، حتـ: أمحد عزو عناية ، دار3

الكتاب العريب-دمشق ، ط1 )9991-9141( .
األصول من علم األصول ، حممد بن صاحل العثيمني ، دار ابن اجلوزي-الرياض ، )6241( .4
البحر الرائق شرح كزن الدقائق ، زين الدين ابن جنيم ، دار املعرفة-بريوت .5
 البحر املحيط يف أصول الفقه ، حممد بن هبادر الزركشي ، حتـ: حممد حممد تامر ، دار الكتب العلمية-بريوت6

. )0002-1241( ،
 التحرير شرح التحبري يف أصول الفقه ، علي بن سليمان املرداوي ، حتـ: د. عبد الرمحن اجلربين وآخرون ،7

مكتبة الرشد-الرياض ، )0002-1241( .
التحرير والتنوير ، حممد الطاهر ابن عاشور ، الدار التونسية للنشر-تونس ، ط:4891م .8
البغدادي ، عبد اهلل بن صاحل9  تيسري الوصول إىل قواعد األصول ومعاقد الفصول لعبد املؤمن بن عبد احلق 

الفوزان ، ط2 .



69    |   أثر تعليم أصول الفقه يف تنمية القدرات الفكرية والعقلية يف املجتمع

اجلامع ألحكام القرآن ، حممد بن أمحد األنصاري القرطيب ، دار الكاتب العريب-القاهرة ، ط: )7831هـ-10
7691م( .

اجلديد يف احلكمة ، لسعيد بن منصور بن كمونة ، حتـ: محيد مرعيد الكبيسي ، جامعة بغداد ، )11-3041
. )3891

 اجلواهر اللؤلؤية يف شرح األربعني النووية ملحمد بن عبد اهلل اجلرداين الدمياطي الشافعي ، مطبعة حممد علي12
صبيح وأوالده-ميدان األزهر .

حاشية البجريمي على اخلطيب ، سليمان بن حممد البجريمي .13
 حاشية الطحاوي على مراقي الفالح شرح نور اإليضاح ، أمحد بن حممد الطحاوي ، املطبعة الكربى األمريية14

ببوالق-مصر ، )8131( .
 رد املحتار على الدر املختار شرح تنوير األبصار ، حممد أمني بن عمر ابن عابدين ، دار الفكر-بريوت ،15

. )0002-1241(
روضة الناظر وجنة املناظر ، عبد اهلل بن أمحد ابن قدامة ، حتـ: عبد العزيز عبد الرمحن السعيد ، ط2 )9931( .16
سنن الترمذي ، حممد بن عيسى الترمذي ، حتـ: أمحد حممد شاكر ، دار إحياء التراث العريب-بريوت .17
شرح القواعد الفقهية ، الشيخ أمحد الزرقا ، دار القلم-دمشق ، ط6 )1002-2241( .18
صحيح البخاري ، حممد بن إمساعيل البخاري ، املكتبة اإلسالمية-استانبول ، 1891م .19
العقل وفهم القرآن ، احلارث بن أسد املحاسيب .20
عمدة القاري بشرح صحيح البخاري للبدر العيين ، دار الفكر-بريوت .21
العلمية22 البحوث  إدارات  رئاسة   ، العسقالين  بن حجر  بن علي  البخاري ألمحد  الباري بشرح صحيح   فتح 

واإلفتاء-الرياض .
 الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين ، أمحد بن غنيم النفراوي ، حتـ: رضا فرحات ، مكتبة23

الثقافة الدينية .
يف ظالل القرآن لسيد قطب ، دار الشروق-بريوت ، القاهرة ، ط01 )2041هـ-2891م( .24
القاموس الفقهي لغة واصطالحًا لسعدي أبو جيب ، دار الفكر-دمشق، ط1 )2041هـ-2891م( .25
القاموس املحيط ، حممد بن يعقوب الفريوز آبادي ، مؤسسة الرسالة-بريوت ، ط2 )7041هـ-7891م( .26
 قواطع األدلة يف األصول ، منصور بن حممد املروزي ، حتـ: حممد حسن الشافعي ، دار الكتب العلمية-بريوت27

، ط1 )9991-8141( .
 كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي ، عبد العزيز بن أمحد البخاري ، حتـ: عبد اهلل حممود حممد28

عمر ، دار الكتب العلمية-بريوت ، ط1 )7991-8141( .



70    |    Dr. İbrahim Abdullah Silkînî

 كزن العمال يف سنن األقوال واألعمال ، علي بن حسام الدين املتقي اهلندي ، حتـ: بكري حياين وصفوة السقا29
، مؤسسة الرسالة-بريوت ، ط5 )1891-1041( .

الفتوحي ، حتـ: حممد الزحيلي ونزيه محاد ، مكتبة30 التحرير ، حممد بن أمحد   الكوكب املنري شرح خمتصر 
العبيكان-الرياض ، ط2 )7991-8141( .

جممع الزوائد ومنبع الفوائد ، علي بن أيب بكر اهليثمي ، دار الفكر-بريوت ، )4141هـ-4991م( .31
جمموع الفتاوى ، أمحد عبد احلليم ابن تيمية ، حتـ: عبد الرمحن بن حممد النجدي ، مكتبة ابن تيمية .32
مدخل إىل فهم الذكاء ، د. حسن مرضي حسن .33
املستصفى يف علم األصول ، حممد بن حممد الغزايل ، حتـ: حممد عبد السالم عبد الشايف ، دار الكتب العلمية-34

بريوت ، ط1 )3141( .
املعجم الكبري لسليمان بن أمحد الطرباين عن معاوية ، مكتبة التوعية اإلسالمية-القاهرة ، ط2 )3891م( .35
مغين املحتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج ، حممد بن أمحد اخلطيب الشربيين ، دار الفكر-بريوت .36
 هناية السول شرح منهاج الوصول ، مجال الدين عبد الرحيم اإلسنوي ، دار الكتب العلمية-بريوت ، ط371

. )9991-0241(
الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية للدكتور حممد صدقي البورنو ، مكتبة التوبة-الرياض، ط3 )5141هـ-38

4991م( .


