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تغيري معنى الفقه
و موقف اإلمام أبي حامد الغزالي من ذلك
املدرس  /خالد حممد غريب
جامعة حلبجة
بسم اهلل الرمحن الرحيم
ملخص البحث
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني ،وعلى آله و أصحابه الغرّ امليامني ،ومن
سلك سبيله و اهتدى بهداه إىل يوم الدين .أما بعد فقد كانت كلمة الفقه يف اجلاهلية تستعمل يف
احملسوسات و استعملها القرآن الكريم يف اجملردات و كانت تطلق يف زمن النيب ( )على األحكام
الشرعية مجلة مع فهمها ،و كانت يف ذلك العصر تشمل :مجيع األحكام الشرعية سواء االعتقادية ,أو
العملية ,أو األخالقية .أي أنها كانت مرادفة لكلمة الشريعة.
و هذا يتوافق متاماً مع تعريف أبي حنيفة رمحه اهلل للفقه :فقال :الفقه ،معرفة النفس ما هلا وما
عليها.
فالفقه بهذا املعنى عام ،يشمل الدين مجلة ،لكن هذا العموم مل يبق على عمومه ،بل خصّ بنوع معني من
األحكام ،وهو األحكام العملية دون االعتقادية ،أو األخالقية ،كما قصر مدلوله على األحكام اليت يكون
طريقها النظر واالستدالل ،فما ال حيتاج إىل ذلك ال يسمى فقهاً كاألمور املعلومة من الدين بالضرورة :
كوجوب الصالة ،والصيام وحنوها.
ومل يقف ختصيصه عند هذا احلد ،بل تصرف فيه الفقهاء مبزيد من التخصيص ،فخصصوه مبعرفة
الفروع الغريبة يف الفتاوى و الوقوف على دقائق عللها و استكثار الكالم فيها و حفظ املقاالت املتعلقة بها.
و هذا التغيري الذي طرأ على معنى الفقه محل حجة اإلسالم أبا حامد الغزالي على أن يعرتض عليه ،و
يدعو الذين يهتمون باملسائل الخالفية و اجلدليات الفرعية إىل االهتمام باملعنى القرآني للفقه الذي هو
الفقه عن اهلل ومعرفة أمسائه و صفاته املخوفة واملرجوة ليستشعر القلب الخوف ويالزم التقوى .
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املقدمة
إن كلمة الفقه شأنها شأن كثري من املصطلحات الشرعية قد طرأت على معناها ـ مبرور الزمن ـ تغيريات و
تنقالت ،و هذه التغيريات و التنقالت هلا من الناحية الداللية أثر كبري على فهم معناها احلقيقي.
من هذا املنطلق أصبح لزاماً علينا توضيح تلك التغيريات الطارئة على معناها و رفع الخلط بني املعنى
القرآني و املعنى االصطالحي لكلمة الفقه ،حتى ال نقع يف اإلخالة و االلتباس يف هذا املوضوع املهم الذي
ال ميكن إهماله أو التغاضي عنه ،ألنه متعلق بفهم الشريعة اإلسالمية الغرّاء اليت يعتنقها أكثر من مليار
و نصف مليار إنسان على وجه البسيطة.
كل ذلك دفعين إىل كتابة هذا البحث ،فأرجو أن أوفيه حقه ،ومسّيته " :تغيري معنى الفقه و موقف اإلمام
الغزالي من ذلك".
و سيكون منهج البحث استقرائياً لتتبع معنى هذه الكلمة يف املصادر اللغوية و األصولية ،و حتليلياً لفهم
معناها احلقيقي و بيان التغيريات اليت طرأت على معناها و موقف اإلمام أبي حامد الغزالي من تلكم
التغيريات.
و طبيعة املوضوع تقتضي تقسيمه على مبحثني تعقبهما خامتة.
املبحث األول يف بيان معنى الفقه حتى يتبني من خالله التغيري الذي طرأ على معنى الفقه.
و تناولت ذلك يف ثالثة مطالب:
املطلب األول :معنى الفقه عند اللغويني و الفرق بينه و بني الفهم و العلم .وفيه فرعان:
الفرع األول :معنى الفقه عند اللغويني.
الفرع الثاني :الفرق بني الفقه و الفهم و العلم.
املطلب الثاني :معنى الفقه يف القرآن الكريم و تطور معناه .و فيه فرعان:
الفرع األول :معنى الفقه يف القرآن الكريم
الفرع الثاني :تطور كلمة الفقه.
املطلب الثالث :معنى الفقه عند األصوليني و الفقهاء .و فيه فرعان:
الفرع األول :معنى الفقه عند األصوليني.
الفرع الثاني :معنى الفقه عند الفقهاء.
املبحث الثاني :موقف اإلمام الغزالي من تغيري معنى الفقه ،و فيه مطلبان:
املطلب األول :مرتبة الفقه عند الغزالي.
املطلب الثاني :اعرتاض أبي حامد الغزالي على تغيري معنى الفقه.
أمّا الخامتة فقد ضمّنتها أهمّ النتائج اليت توصلت إليها من خالل هذا البحث.
هذا وقد بذلت يف كتابته ما يف وسعي وطاقيت ،فأرجو أن أكون قد وفقت فيه ومن اهلل التوفيق.
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املبحث األول :بيان معنى الفقه
املطلب األول :معنى الفقه عند اللغويني و الفرق بينه و بني الفهم و العلم
الفرع األول
معنى الفقه عند اللغويني
الفقه يف البيان العربي مصدر مساعي ،يف ماضيه و مضارعه لغتان:
األوىل :فقِهَ ـ يفقَهُ ،بكسر عني الفعل يف املاضي و فتحها يف املضارع ،أي فهِمَ ـ يفهَمُ.
األخرى :فقُهَ ـ يفقُهُ ،بضم عني الفعل يف املاضي و املضارع ،وهذه تستعمل يف النعوت ،يقال :رجل فقيه و
()1
قد فقُهَ يفقُه فقاهة إذا صار فقيهاً و ساد الفقهاء و صار الفقه له سجية و خلقاً و ملكةً.
و زاد ابن القطاع( )2و احلافظ بن حجر لغةً ثالثةً و هي :فقَهَ ـ يفقَهُ ،بفتح عني الفعل يف املاضي و
املضارع ،يقال :فقَهَ غريَهُ إذا سبقه إىل الفهم و غلبه فيه )3(،فعلى هذا تكون فقه مثلّثة عني املاضي مثنّاة
عني املضارع.
هذا و تطلق مادة فقه و يراد بها ما يأتي :الفِطْنة ،يقال :فَحْلٌ فَقيهٌ ،أي طَبٌّ بالضِّراب حاذِقٌ بذوات
()4
الضبع و ذوات احلمل
 -1العلم الفهم مطلقاً ،يقال :أُوتِيَ فالنٌ فِقْهاً يف الدين أَي فَهْماً فيه .ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲶ ﲷ ﲸ
() 5

ﲺ ﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅ ﳆﳇﳈﳉ
ﲻ
ﲹ
ﳊﳋﳌﳍﱠ

()6

 -2و دعا النيب صلى اهلل عليه وسلم البن عباس فقال :اللهم عَلِّمْه الدِّينَ وفَقِّهْه يف التأْويل( )7أَي فَهِّمْه
()8
تأْويلَه ومعناه.
ﱮﱰﱱ
ﱯ
و منه قوله تعاىل:ﭐﱡﭐ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ
ﱲﱴﱵ ﱶﱷﱸﱠ
ﱳ

()9

ﲈﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐ
ﲉ
أي ما نفهم ،و قوله تعاىل :ﭐﱡﭐ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ

ﲓ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﱠ( )10أي ال تفهمون ،و غري ذلك.
ﲔ
ﲑﲒ
 -3فهم األشياء الدقيقة ،حَكى ا ْلقَرافِيُّ عن أَبي إِسْحاق الشِّريازيِّ  :أَنَّ الفقهَ يف اللُّغة إِدْرَاكُ الْأَشْيَاءِ
الْخفيَّة ،فَلذلكَ تَقُولُ :فَهِمْتُ كَلَامَكَ ،وَلَا تَقُولُ :فَهِمْتُ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ .وهذا يَقْتَضِي أَنَّ ا ْلفِ ْقهَ أَخَصُّ مِن
()11
العلمِ.
()13
()12
قال ابن هبرية  ( :هو استخراجُ الغوامضِ واالطّالع عليها )
()15
()14
 -4فهم غرض املتكلم من كالمه ،وهذا قول أبي احلسني البصري يف املعتمد و الرازي يف احملصول و
ابن قيم اجلوزية يف إعالم املوقعني ( )16ويف هذا إشارة إىل أن غرض املتكلم زائد على جمرد داللة اللفظ
()17
الوضعية ،فإنه يشرتك يف معرفتها الفقيه وغريه ممن عرف الوضع.
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()18

 -6التوصل إىل علم غائب بعلم شاهد ،فهو أخص من العلم ،وهذا قول الراغب يف املفردات.
 -7الشق و الفتح ،وهذا ما ذهب إليه الزخمشري يف الفائق يف غريب احلديث و أبو السعادات ابن األثري
يف النهاية يف غريب احلديث أيضاً.
يقول الزخمشري :وَالْفِقْه حَقِيقَة :الشق وَا ْلفَتْح والفقيه :الْعَامل الَّذي يشق الْأَحْكَام ويفتش عَن حقائقها
()19
وَيفتح مَا استغلق مِنْهَا .و ما وَقعت من العربيَّة فاؤه فَاءاً و عينُه قافاً جُلّهُ دالٌّ على هَذَا ا ْلمَعْنى.
وقال ابنُ األَثِريِ :واشْتقاقُهُ من الشَّقِّ والفتح ،و قدْ جَعَلَتْهُ العربُ خَاصًّا بِعلم الشَّريعَة ،وَتَخْصِيصاً بِعلمِ
()20
الفُرُوعِ منها.
الفرع الثاني
الفرق بني الفقه و الفهم والعلم
أوالً :الفرق بني الفقه والعلم:
يقول أبو هالل العسكري :إن الفقه هو العلم مبقتضى الكالم على تأمله وهلذا ال يقال إن اهلل يفقه ،ألنّه ال
يوصف بالتأمل ،وتقول ملن ختاطبه تفقه ما أقوله أي تأمله لتعرفه ،وال يستعمل إال على معنى الكالم
ﲳﲵﲶ ﲷ
ﲴ
قال ومنه قوله تعاىل:ﭐﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ
ﳊﳌﳍﳎﳏ
ﳄﳆﳇﳈﳉ ﳋ
ﳅ
ﲼﲾﲿﳀﳁ ﳂﳃ
ﲸﲹﲺﲻ ﲽ
ﳐ ﳑﳒﳓﱠ

()11

ﲈﲊ
ﲉ
وأما قوله تعاىل :ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ

ﲓ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﱠ( )11فإنه ملا أتى بلفظ
ﲔ
ﲋﲌﲍﲎﲏﲐ ﲑﲒ

التسبيح الذي هو قول ذكر الفقه كما قال :ﭐﱡﭐ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﱠ( )13عقب قوله:ﭐ
ﱺ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﱠ( )14قال الشيخ أبو هالل رمحه اهلل:
ﱻ
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ
()25

ومسي علم الشرع فقها ألنه مبين عن معرفة كالم اهلل تعاىل و كالم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.
و قال الطّويف  ( :ومما يدل على تغايرهما ؛ أنَّ الفقه يتعلق باملعاني دونَ األعيان  ،والعلمُ يتعلق بهما ،
()26
فيصحُ أن يقالَ  :علمتُ معنى كالمِك و فهِمتُه ).
ثانياً :الفرق بني الفقه و الفهم
الفهم عام ،أمّا الفقه فهو خاص ،قال ابن قيم اجلوزية :الفقه أخص من الفهم وهو فهم مراد املتكلم من
كالمه وهذا قدر زائد على جمرد وضع اللفظ يف اللغة وحبسب تفاوت مراتب الناس يف هذا تتفاوت
مراتبهم يف الفقه والعلم.

()27

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍ ﲎﲏﲐﲑﲒ

ﲣﲥ
ﲤ
ﲜ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡﲢ
ﲝ
ﲗ ﲙﲚﲛ
ﲘ
ﲓﲔ ﲕ ﲖ

ﲦﲧ ﱠ( )28قال ابن عثيمني :فقد فضَّل اهلل عز وجل سليمان على داود يف هذه القضية بالفهم
()29
{فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ} ولكن ليس هناك نقص يف علم داود وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا
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ثالثاً :الفرق بني الفهم و العلم
قال ابن فارس يف معجم مقاييس اللغة  :الفاء والقاف واهلاء أصلٌ واحد صحيح ،يدلُّ على إدراكِ
()30
الشَّيء والعِ ْلمِ به .تقول :فَقِهْتُ احلديث أفْقَهُه .وكلُّ عِلْمٍ بشيءٍ فهو فِقْه.
و يقول اآلمدي :وَالْأَشْبهُ أَنَّ الفهم مغاير للعلم إذ الفهم عبارة عن جودة الذِّهْن من جهة تَهْيِئَتِه القتناص
كلِّ ما يرد عليه من املطالب وإن مل يكن الْمتَّصفُ به عَالِمًا كالْعامِّيِّ الْفَطِن ،وعلى هذا فكلُّ عاملٍ فهِمٌ و
()31
لَيْسَ كُلُّ فَهِمٍ عَالِمًا.
و يقول أبو هالل العسكري :إن الفهم هو العلم مبعاني الكالم عند مساعه خاصة وهلذا يقال فالن سيئ
الفهم إذا كان بطيء العلم مبعنى ما يسمع ولذلك كان األعجمي ال يفهم كالم العربي ،وال جيوز أن يوصف
اهلل بالفهم ألنه عامل بكل شئ على ما هو به فيما مل يزل ،وقال بعضهم ال يستعمل الفهم إال يف الكالم أال
ترى انك تقول فهمت كالمه وال تقول فهمت ذهابه وجميئه كما تقول علمت ذلك.
و نقل أبو هالل عن أبي أمحد بن أبي سلمة( )32رمحه اهلل ،أنه قال :الفهم يكون يف الكالم وغريه من البيان
كاإلشارة أال ترى أنك تقول فهمت ما قلت وفهمت ما أشرت به إلي.
ثم قال أبو هالل رمحه اهلل :األصل هو الذي تقدم وإمنا استعمل الفهم يف اإلشارة ألن اإلشارة جتري
جمرى الكالم يف الداللة على املعنى.
و قيل :الفهم :تصور املعنى من لفظ املخاطب ،وقيل :إدراك خفي ،دقيق ،فهو أخص من العلم ،الن العلم
نفس اإلدراك سواء كان خفيا أو جليا ،وهلذا قال سبحانه يف قصة داود وسليمان عليهما السالم
ﲤ
ﲣ
ﲜﲞ ﲟﲠﲡﲢ
ﲝ
ﲗﲙﲚﲛ
ﲘ
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲖ
ﲥﲦﲧ ﱠ

()33

خصّ الفهم بسليمان ،وعمّم العلم لداود وسليمان.
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املطلب الثاني
معنى الفقه يف القرآن الكريم و تطور معناه
الفرع األول
معنى الفقه يف القرآن الكريم
إذا تتبعنا اآليات القرآنية اليت ذكرت فيها مادة (فقه) جند أنها مل ترد يف القرآن الكريم إال بصيغة
الفعل املضارع ،حيث وردت يف القرآن الكريم ( )20عشرين مرّة.
ﲈﲊﲋﲌ
ﲉ
وردت بصيغة املخاطب مرة واحدة وهي قوله تعاىل :ﭐﱡﭐﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ
ﲓﲕﲖﲗﲘﲙﱠ
ﲔ
ﲍﲎﲏﲐ ﲑﲒ

()35

 -1و وردت بصيغة املتكلم مرة واحدة أيضاً وهي قوله تعاىل :ﭐﱡﭐ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ
ﱲﱴﱵ ﱶﱷﱸﱠ
ﱳ
ﱮﱰﱱ
ﱯ
ﱫﱬﱭ

()36

أي أنك تأتينا مبا ال عهد لنا به من اإلخبار باألمور الغيبية كالبعث والنشور وال نفهم ذلك كما نفهم
األمور احلاضرة املشاهدة فيكون نفي الفقه على هذا حقيقة ال جمازاً.
وقيل قالوا ذلك إعراضاً عن مساعه وإيذاناً بقلة املباالة به واحتقاراً لكالمه مع كونه مفهوماً لديهم
()37
معلوماً عندهم ،فال يكون نفي الفقه حقيقة بل جمازاً.
 -2و بصيغة املضارع املتّصل ب(الم) األمر مرّةً واحدة أيضاً وهي قوله تعاىل :ﱡﭐ ﲶ ﲷ ﲸ
ﲺ ﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅ ﳆﳇﳈﳉ
ﲻ
ﲹ

ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﱠ ( )38لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدين أي :ليعلموا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِمْ ،وَلِيُعَلِّمُوا
السَّرَايَا إِذَا رَجَعَتْ إِلَيْهِم )39(.ويف بقية املواضع األخرى وردت بصيغة املضارع املسند إىل واو اجلماعة و
أكثرها منفية ،و يف مجيعها تعين الفهم أو الفهم الدقيق )40(،مع أنّ مادة (فهم) نفسها مل تذكر يف
ﲜﲞ ﲟ
ﲝ
ﲗﲙﲚﲛ
ﲘ
القرآن الكريم إال مرة واحدة ،قال تعاىل :ﭐﱡﭐ ﲖ

ﲣ ﲥ ﲦ ﲧ ﱠ ( )41نستنتج مما قدّمناه أنّ كلمة الفقه يف اللغة
ﲤ
ﲠﲡﲢ
العربية استعملت يف احملسوسات ثم استعملها القرآن الكريم يف اجملردات وهي يف احملسوسات تعين الفطنة
و يف اجملردات تعين مطلق الفهم كما أنها تعين فهما خا صا و هو فهم األمور الدقيقة و الخفية ،كما تعين
العلم أيضاً ،ألن العلم يلزم منه الفهم ،فيكون إطالق كلمة الفقه على العلم من باب التعبري عن الالزم
بامللزوم.
و اآلن سنتطرق إىل مدى تطور هذه الكلمة و انتقاهلا من احملسوسات إىل اجملردات و ختصيصها بعلم
خمصوص.
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الفرع الثاني
تطور كلمة الفقه
كلمة الفقه كانت و بال شك شائعة االستعمال عند العرب يف اجلاهلية ،و لو كانت كلمة ميتة أو حوشية ملا
استعملها القرآن الكريم الذي أنزل بلسان عربي مبني ،لكنها كانت يف الغالب تستعمل يف احملسوسات ،و
كانت تطلق على الفحل احلاذق الذي مييز النوق احلوامل من احلوائل ،ثم استعملها القرآن الكريم للداللة
على اإلدراك و إدراك األشياء و األمور الدقيقة .ثم أطلقها الصحابة الكرام رضوان اهلل عليهم للداللة على
اإلميان و اإلسالم و استعملوها جبانب كلمة الكتاب و السنة ،فمن ذلك :قول ابن عباس رضي اهلل عنهما:
()42
أفضل اجلهاد من بنى مسجداً يعلم فيه القرآن و الفقه و السنة.
يقول الشيخ عبداهلل بن بيّه :و هذا يدل على أن الفقه بدأ يف متثيل مصطلح خاص متميز يف أيام
()43
الصحابة ،وذلك راجع إىل ظهور مسائل اجتهادية.
بعد أن اتسعت رقعة الدولة اإلسالمية و تباعدت أطرافها و امتدت حدودها شرقا و غربا و دخلت يف
اإلسالم شعوب خمتلفة األجناس و العادات و املصاحل و تفرقت الصحابة يف األقطار و األصقاع و طرأت
للمسلمني حاجات و حوادث و أقضية مل تطرأ يف عهد الرسول و ال يوجد يف الكتاب و السنة ما يدل على
حكمها ،فبيّن العلماء من الصحابة الكرام للمسلمني ما حيتاج إىل التبيني و أفتوا الناس فيما طرأ هلم من
الوقائع و األقضية اليت ال نص فيها ،كل بقدر ما مسع من الرسول و بقدر ما فهم و وعى من النصوص و
الشك أن ذلك خيتلف من صحابي إىل آخر و من هنا اختلفت اآلراء و برزت احلاجة للنظر يف املصدر الثاني
من مصادر التشريع و هو السنة ،فكان أول مجع هلا بأمر أمري املؤمنني عمر بن عبد العزيز يف نهاية القرن
األول اهلجري و بداية القرن الثاني حيث كتب إىل عامله يف املدينة املنورة أن جيمع السنة ،ثم تبارى
العلماء يف مجع احلديث و تصحيحه و تنقيحه.
و يف نفس الوقت تقريبا اهتم العلماء باستخراج املسائل الفقهية و جتريدها ،فتكونت مدارس فقهية يف
احلجاز و العراق و مصر و كثرت اآلراء و اتسعت القضايا و تباينت الفتوى ،و ظهرت مسائل استنباطية
معزوة إىل أصحابها الذين مل يعودوا جمرد مفتني ،و إمنا مؤسّسوا مدارس يشار إليهم بالبنان نظرا لرسوخ
أقدا مهم يف العلم و دقة مداركهم يف الفهم ،فألفت املدونات و الكتب اليت تعتين باملسائل الفقهية
االستنباطية و مسيت هذه املسائل اجلديدة فقهاً( )44و أصبح الفقه امساً لعلم خاص و اختلف العلماء يف
تعريفه و حتديد موضوعاته.
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املطلب الثالث
معنى الفقه عند األصوليني و الفقهاء
الفرع األول
معنى الفقه عند األصوليني
نذكر فيما يأتي أهم التعريفات اليت ذكرها العلماء للفقه ثم حنللها باختصار كي يتبيّن مدى التغيريات
اليت طرأت على مفهوم هذه الكلمة إىل أن استقرت على ما هي عليه اآلن.
 -1عرفه أبو حنيفة :بأنه "معرفة النفس ما هلا وما عليها" )45(.هذا التعريف هو التعريف األقدم و
األمشل للفقه ألنه يشمل :العقائد ،واألخالق ،والعبادات ،واملعامالتو من هذا املنطلق مسّى صاحب
()46
التعريف (أبو حنيفة) كتابه يف العقائد :الفقه األكرب.
 -2و عرّفه كثريٌ من األصوليني بأنه العلم باألحكام الشرعية العملية املكتسب من أدلتها
التفصيلية)47(.املقصود بالعلم هنا :هو اإلدراك مطلقاً الذي يتناول اليقني والظن؛ ألن األحكام العملية قد
تثبت بدليل قطعي يقيين ،كما تثبت غالباً بدليل ظين.
وحيرتز بعبارة (العلم باألحكام) عن العلم بالذوات والصفات واألفعال.
و بـ(الشرعية) :عن األحكام احلسية مثل :الشمس املشرقة ،واألحكام العقلية مثل :الواحد نصف
االثنني ،واألحكام اللغوية أو الوضعية ،مثل :الفاعل مرفوع ،أو نسبة أمر إىل آخر إجياباً أو سلباً مثل زيد
قائم ،أو غري قائم.
و بـ(العملية) :عن األحكام العلمية و االعتقادية ،كأصول الفقه ،وأصول الدين كالعلم بكون اإلله واحداً
مسيعاً بصرياً.
و (املكتسب) صفة للعلم :ومعناه املستنبط بالنظر واالجتهاد ،وهو احرتاز عن علم اهلل تعاىل ،وعلم
مالئكته باألحكام الشرعية ،وعلم الرسول صلّى اهلل عليه وسلم احلاصل بالوحي ،ال باالجتهاد ،وعلمنا
بالبدهيات أو الضروريات اليت ال حتتاج إىل دليل ونظر ،كوجوب الصلوات الخمس ،فال تسمى هذه
املعلومات فقهاً ،ألنها غري مكتسبة.
واملراد باألدلة التفصيلية :ما جاء يف القرآن ،والسنة ،واإلمجاع ،والقياس .وحيرتز بها عن علم املقلد
ألئمة االجتهاد ،فإن املقلد مل يستدل على كل مسألة يعلمها بدليل تفصيلي ،بل بدليل واحد يعم مجيع
()48
أعماله ،وهو مطالبته بسؤال أهل الذكر والعلم ،فيجب عليه العمل بناء على استفتاء منه.
و يقال إن الفقه ليس العلم باألحكام و إمنا هو نفس األحكام سواء علم به اإلنسان أو ال ،و العلم ضروري
للعمل به(.)49
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الفرع الثاني
تعريفُ الفقهِ عند الفقهاء:
يُطلق الفقهُ عندهم على أَحد مَعْنيَنيِ:
أَوَّهلما :حِفظُ طائفةٍ من األَْحكامِ الشَّرعيَّةِ العمليَّة.
وثانِيهِما :أَنَّ الفقهَ يُطلقُ على جمموعةِ األحكامِ و املسائِل الشَّرعيَّةِ العمليَّة .وهذا اإلِطالقُ من قبيل إِطال ِق
ﳀﳂ
ﳁ
املصدرِ و إرادة احلاصِل بِهِ ،كقوله تعاىل :ﱡﭐ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ

ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﱠ( )50وَالْخَ ْلقُ بِمَعْنَى الْمَخْلُوقِ ،أَيْ هَذَا الَّذِي ذَكَرْتُهُ مِمَّا تُعَايِنُونَ" خَ ْلقُ اللَّهِ"
أَيْ مَخْلُوقُ اللَّهِ ،أَيْ خَلَقَهَا مِنْ غَيْرِ شَرِيكٍ )51(.هكذا أصبح الفقه امساً لعلم خمصوص و تغيّر معناه ،و هذا
التغيري قد محل عاملاً من كبار علماء األمة يف القرن الخامس اهلجري على أن يعرتض عليه و يتحسر على
ما آل إليه معنى الفقه يف زمانه و هو شيخ اإلسالم أبو حامد الغزالي (ت 505هـ).
املبحث الثاني
موقف اإلمام أبي حامد الغزالي من تغيري معنى الفقه
املطلب األول
مرتبة الفقه عند الغزالي
يقسّم الغزالي العلوم إىل علوم شرعية وغري شرعية ويعين بالشرعية ما استفيد من األنبياء صلوات اهلل
عليهم وسالمه
والعلوم غري الشرعية ما أرشد العقل إليها مثل احلساب و الطب.
و يقسّم العلوم اليت ليست بشرعية إىل ما هو حممود وإىل ما هو مذموم وإىل ما هو مباح.
و العلوم الشرعية حممودة كلها ولكن قد يلتبس بها ما يظن أنها شرعية وتكون مذمومة فتنقسم إىل
احملمودة واملذمومة.
أما احملمودة فلها أصول وفروع ومقدمات ومتممات وهي أربعة أضرب
الضرب األول األصول وهي أربعة الكتاب والسنة وإمجاع األمة وآثار الصحابة.
الضرب الثاني الفروع وهو ما فهم من هذه األصول ال مبوجب ألفاظها بل مبعان تنبه هلا العقول فاتسع
بسببها الفهم حتى فهم من اللفظ امللفوظ به غريه كما فهم من قوله عليه السالم :ال يقضي القاضي وهو
غضبان( ،)52أنه ال يقضي إذا كان خائفا أو جائعا أو متأملا مبرض .وهذا على ضربني أحدهما يتعلق
مبصاحل الدنيا وحيويه كتب الفقه واملتكفل به الفقهاء وهم علماء الدنيا.
والثاني ما يتعلق مبصاحل اآلخرة وهو علم أحوال القلب وأخالقه احملمودة واملذمومة وما هو مرضي عند
()53
اهلل تعاىل وما هو مكروه.
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و بهذا أحلق الغزالي الفقه بعلم الدنيا و الفقهاء بعلماء الدنيا قائالً" :فإن قلت مل أحلقت الفقه بعلم
الدنيا فاعلم أن اهلل عز وجل أخرج آدم عليه السالم من الرتاب وأخرج ذريته من ساللة من طني ومن ماء
دافق فأخرجهم من األصالب إىل األرحام ومنها إىل الدنيا ثم إىل القرب ثم إىل العرض ثم إىل اجلنة أو إىل
النار فهذا مبدؤهم وهذا غايتهم وهذه منازهلم وخلق الدنيا زادا للمعاد ليتناول منها ما يصلح للتزود فلو
تناولوها بالعدل النقطعت الخصومات وتعطل الفقهاء ولكنهم تناولوها بالشهوات فتولدت منها
الخصومات فمست احلاجة إىل سلطان يسوسهم واحتاج السلطان إىل قانون يسوسهم به فالفقيه هو العامل
بقانون السياسة وطريق التوسط بني الخلق إذا تنازعوا حبكم الشهوات فكان الفقيه معلم السلطان ومرشده
إىل طرق سياسة الخلق وضبطهم لينتظم باستقامتهم أمورهم يف الدنيا ولعمري إنه متعلق أيضا بالدين
لكن ال بنفسه بل بواسطة الدنيا فإن الدنيا مزرعة اآلخرة وال يتم الدين إال بالدنيا وامللك والدين
توأمان فالدين أصل والسلطان حارس وما ال أصل له فمهدوم وما ال حارس له فضائع وال يتم امللك والضبط
()54
إال بالسلطان وطريق الضبط يف فصل احلكومات بالفقه".
هذا و العالقة بني العلوم الشرعية و العلوم غري الشرعية حسب مفهوم الغزالي هي عالقة الرتابط و
التكامل ،فالذي يقتصر على الثانية دون األوىل الشك أنه يضيّع عمره فيما ال ينفعه يف اآلخرة ،و من
يقتصر على األوىل دون الثانية ال يفهم من الدين إال قشوره.
يقول الغزالي" :من مل يكن بصريةُ عقلهِ نافذةً ،فال تعلق به من الدين إال قشوره ،بل خياالته وأمثلته،
دون لبابه وحقيقته .فال تدرك العلوم الشرعية ،إال بالعلوم العقلية ،فإن العقلية كاألدوية للصحة،
()55
والشرعية كالغذاء ،والنقل جاء من العقل ،وليس لك أن تعكس".
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املبحث الثاني
اعرتاض الغزالي على تغيري معنى الفقه يف زمانه
بعد أن كان املعنى احلقيقي للفقه معرفة النفس ما هلا و ما عليها ،على حد تعبري اإلمام أبي حنيفة
النعمان رمحه اهلل و كان بهذا املعنى يشمل معرفة كل ما جاء به ديننا احلنيف أصبح خاصاً مبعرفة
األحكام الشرعية العملية كما سبق بيانه ،و مل يقف ختصيصه عند هذا احلد ،بل تصرف فيه الفقهاء
مبزيد من التخصيص ،فخصصوه مبعرفة الفروع الغريبة يف الفتاوى و الوقوف على دقائق عللها و استكثار
الكالم فيها و حفظ املقاالت املتعلقة بها.
و هذا التغيري طرأ على معنى الفقه منذ زمن بعيد و ال يزال قائما إىل اآلن.
ففي النصف األخري من القرن الخامس اهلجري اعرتض أبو حامد الغزالي على تغيري معنى الفقه يف زمانه و
ذكر مخسة ألفاظ من األسامي احملمودة اليت قد مت حتريفها و تبديلها و نقلها باألغراض الفاسدة إىل
معان غري ما أراده السلف الصاحل والقرن األول وهي :الفقه والعلم والتوحيد والتذكري واحلكمة.
يقول الغزالي" :فهذه أسام حممودة واملتصفون بها أرباب املناصب يف الدين ولكنها نقلت اآلن إىل معان
مذمومة فصارت القلوب تنفر عن مذمة من يتصف مبعانيها لشيوع إطالق هذه األسامي عليهم.
اللفظ األول :الفقه ،فقد تصرفوا فيه بالتخصيص ال بالنقل والتحويل إذ خصصوه مبعرفة الفروع
الغريبة يف الفتاوى والوقوف على دقائق عللها واستكثار الكالم فيها وحفظ املقاالت املتعلقة بها فمن كان
أشد تعمقا فيها وأكثر اشتغاال بها يقال هو األفقه .ولقد كان اسم الفقه يف العصر األول مطلقا على علم
طريق اآلخرة ومعرفة دقائق آفات النفوس ومفسدات األعمال وقوة اإلحاطة حبقارة الدنيا وشدة التطلع
إىل نعيم اآلخرة واستيالء الخوف على القلب ويدلك عليه قوله عز وجل :ﱡﭐ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ
ﲺ ﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅ ﳆﳇﳈﳉﳊﳋ
ﲻ

ﳌ ﳍ ﱠ ( )56و ما حيصل به اإلنذار والتخويف هو هذا الفقه دون تفريعات الطالق والعتاق
واللعان والسلم واإلجارة فذلك ال حيصل به إنذار وال ختويف بل التجرد له على الدوام يقسي القلب
وينزع الخشية منه كما نشاهد اآلن من املتجردين له.
ﱇﱉﱊ ﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒ
ﱈ
وقـــال تعـــاىل :ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ

ﱝ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱠ( )57وأراد بــــه معــــاني
ﱞ
ﱗﱙﱚﱛﱜ
ﱘ
ﱓﱔﱕﱖ
اإلميــان دون الفتــاوى ولعمــري إن الفقــه والفهــم يف اللغــة امســان مبعنــى واحــد وإمنــا يــتكلم يف عــادة
االستعمال به قدميا وحـديثا ،وقـد سـأل فرقـد السـبخي احلسـن عـن الشـيء فأجابـه فقـال إن الفقهـاء
خيالفونك فقال احلسن رمحه اهلل ثكلتك أمـك فريقـد وهـل رأيـت فقيهـا بعينـك إمنـا الفقيـه الزاهـد يف
الدنيا الراغب يف اآلخرة البصري بدينه املداوم على عبادة ربـه الـورع الكـاف نفسـه عـن أعـراض املسـلمني
11

جملة جامعة هةلَةجبة

Halabja University Magazine

طؤظارى زانكؤى هةلَةجبة

العفيف عن أمواهلم الناصح جلماعتهم ومل يقل يف مجيع يف ذلك احلافظ لفروع الفتاوى ،ولست أقـول إن
اسم الفقه مل يكن متناوال للفتـاوى يف األحكـام الظـاهرة ولكـن كـان بطريـق العمـوم والشـمول أو بطريـق
االستتباع فكان إطالقهم له على علم اآلخرة أكثر فبان من هذا التخصيص تلبيس بعث الناس علـى التجـرد
له واإلعراض عن علم اآلخرة وأحكام القلوب و وجدوا على ذلك معينا من الطبـع فـإن علـم البـاطن غـامض
والعمل به عسري والتوصل به إىل طلب الوالية والقضاء واجلاه واملال متعذر فوجد الشيطان جماال لتحسـني
ذلك يف القلوب بواسطة ختصيص اسم الفقه الذي هو اسم حممود يف الشرع.)58(.مما جتدر اإلشـارة إليـه أن
الغزالي مل يكن يف موقفه هذا من الفقه و الفقهاء ضد الفقه أو الفقهـاء باجلملـة ،بـل كـان ضـد الفقهـاء
الذين تهاتروا على علم الفقه ال سيما الخالفيات و اجلدليات و ضد الذين كانوا يقدّمون على ما هو فـرض
عني ،كثرياً من فروض الكفاية .يقول الغزالي :ولنذكر اآلن غـرور الـذين قنعـوا مـن العلـوم مبـا ال يهمهـم
وتركوا املهم و هم به مغرتون إمـا السـتغنائهم عـن أصـل ذلـك العلـم وإمـا القتصـارهم عليـه فمـنهم فرقـة
اقتصروا على علم الفتاوى يف احلكومات والخصـومات وتفاصـيل املعـامالت الدنيويـة اجلاريـة بـني الخلـق
ملصاحل العباد وخصصوا اسم الفقه بها ومسوه الفقه وعلم املذاهب ورمبا ضيعوا مع ذلك األعمـال الظـاهرة
و الباطنة فلم يتفقدوا اجلوارح ومل خيرسوا اللسان عن الغيبة وال البطن عن احلرام وال الرجل عن املشـي
إىل السالطني وكذا سائر اجلوارح ومل حيرسوا قلوبهم عن الكرب واحلسد والريـاء وسـائر املهلكـات .فهـؤالء
مغرورون علماً و عمالً و ال يدرون أنّ الفقه هو الفقـه عـن اهلل ومعرفـة صـفاته املخوفـة واملرجـوة ليستشـعر
ﲺ ﲼﲽﲾﲿﳀ
ﲻ
القلب الخوف ويالزم التقـوى ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ

ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﱠ ( )59والذي حيصل
به اإلنذار غري هذا العلم")60(.ويقول أيضاً" :ولو سئل فقيه عن معنى من هـذه املعـاني حتـى عـن اإلخـالص
مثال أو عن التوكل أو عن وجه االحرتاز عن الرياء لتوقف فيه مع أنه فرض عينه الذي يف إهماله هالكـه يف
اآلخرة ولو سألته عن اللعان والظهار والسبق والرمي لسرد عليك جملـدات مـن التفريعـات الدقيقـة الـيت
تنقضي الدهور وال حيتاج إىل شيء منها ..وإذا روجع فيه قال اشتغلت به ألنه علم الـدين وفـرض الكفايـة
ويلبس على نفسه وعلى غريه يف تعلمه والفطن يعلم أنه لو كـان غرضـه أداء حـق األمـر يف فـرض الكفايـة
لقدم عليه فرض العني بل قدم عليه كثريا من فروض الكفايات ،فكم من بلدة ليس فيها طبيـب إال مـن أهـل
الذمــة وال جيــوز قبــول شــهادتهم فيمــا يتعلــق باألطبــاء مــن أحكــام الفقــه ثــم ال نــرى أحــدا يشــتغل بــه
ويتهاترون على علم الفقه ال سيّما الخالفيات واجلدليات والبلد مشحون من الفقهاء مبن يشـتغل بـالفتوى
واجلواب عن الوقائع فليت شعري كيف يرخص فقهاء الدين يف االشتغال بفرض كفاية قد قـام بـه مجاعـة
وإهمال ما ال قائم به هل هلذا سـبب إال أن الطـب لـيس يتيسـر الوصـول بـه إىل تـولي األوقـاف والوصـايا
وحيازة مال األيتام وتقلد القضاء واحلكومة والتقدم به على األقـران والتسـلط بـه علـى األعـداء هيهـات
هيهات قد اندرس علم الدين بتلبيس العلماء السوء فاهلل تعاىل املستعان وإليه املالذ يف أن يعيذنا من هـذا
()61
الغرور الذي يسخط الرمحن ويضحك الشيطان.
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خامتة
أخرياَ بعد هذا اجلهد املتواضع متخض البحث عن جمموعة من النتائج ،نوجزها يف النقاط اآلتية:
 -1كانت كلمة الفقه يف العصر اجلاهلي تستعمل يف احملسوسات ،و كانت العرب تطلقها على الفحل احلاذق
الذي مييّز النوق احلوامل من احلوائل.
 -2وردت مادة (فقه) يف القرآن الكريم عشرين مرّة وهي يف مجيعها تعين الفهم أو الفهم الدقيق.
 -3هناك فرق بني الفقه و العلم ،فالفقه هو العلم مع التأمل و هو يتعلق باملعاني دون األعيان ،أما العلم
فهو يتعلق بهما .و هناك أيضاَ فرق بني الفقه والفهم ،فالفهم عام و الفقه خاص .و هناك أيضاَ فرق بني
الفهم و العلم فالفهم خاص و العلم عام و عليه يكون كل عامل فهما و ليس كل فهم عاملاَ.
 -4أطلقت كلمة الفقه يف زمن النيب ( )و صحابته الكرام للداللة على اإلميان و اإلسالم و استعملت
جبانب الكتاب و السنة كمصطلح خاص يدلّ على األحكام الشرعية و فهمها سواء كانت اعتقادية أو عملية
أو أخالقية.
 -5خصّصت كلمة الفقه بعد ذلك بنوع معني من األحكام و هو األحكام العملية دون االعتقادية و األخالقية.
ثم خصّصت مبعرفة الفروع الفقهية و هذا التخصيص محل أبا حامد الغزالي على االعرتاض على ذلك.
 -6أحلق الغزالي الفقه بعلم الدنيا و الفقهاء بعلماء الدنيا و اعرتض على تغيري معنى الفقه و على
ختص يصه مبعرفة الفروع الغريبة يف الفتاوى و الوقوف على دقائق عللها و استكثار الكالم فيها.
 -7أكّد الغزالي على أن اسم الفقه يف عصر النيب ( )و صحابته كان يطلق على علم اآلخرة و معرفة
آفات النفس و مفسدات األعمال ،كما أكّد على أن اسم الفقه عام و الشك أنه يتناول الفتاوى يف األحكام
لكن بطريق العموم و ختصيصه بالفروع إمنا هو تلبيس و غرور يسخط الرمحن و يضحك الشيطان.
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اهلوامش
( )1لسان العرب ،ابن منظور ،حتقيق  :عبد اهلل علي الكبري و آخران ،دار النشر  :دار املعارف ،القاهرة،
ج 5ص3450
( )2أبو القاسم علي بن جعفر بن علي السعدي ،الصِّقِلِّيُّ ،ثم املصري اللغوي ،ولد يف صقلية سنة 433هـ،
له شعر جيد قويّ ،وله مصنفات كثرية ،منها كتاب األفعال ،و الدرّة الخطرية يف شعراء اجلزيرة ،وكان
إمام وقته يف علم العربية وفنون األدب ،قدم مصر يف حدود سنة مخسمائة .فأكرمه أهلها ،وأقام بها إىل
أن مات سنة مخس عشرة ومخسمائة ،وقيل أربع عشرة ومخسمائة مبصر وقد جاوز الثمانني.
انظر ترمجته يف :البداية والنهاية ،أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري (املتوفى774 :هـ) دار الفكر،
 1407هـ ،ج12ص 188و حسن احملاضرة يف تاريخ مصر والقاهرة ،عبد الرمحن بن أبي بكر ،جالل الدين
السيوطي (املتوفى 911 :هـ) حتقيق  :حممد أبو الفضل إبراهيم ،دار إحياء الكتب العربية  -عيسى البابي
احلليب وشركاه – مصر ،الطبعة األوىل  1387هـ،ج 532 1و معجم األدباء = إرشاد األريب إىل معرفة
األديب ،شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي احلموي (املتوفى626 :هـ) ،حتقيق :إحسان
عباس ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،الطبعة األوىل 1414 ،هـ ،ج 4ص.1669
نقل هذه اللغة عن ابن قطاع ،الشيخُ شهاب الدين الرملي املتوفى957هـ ،يف غاية الوصول إىل شرح
ورقات األصول  ،حتقيق عثمان يوسف ،مؤسسة الرسالة ناشرون ،بريوت لبنان ،الطبعة األوىل 1426هـ،
ص.72
( )3فتح الباري شرح صحيح البخاري احلافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالني ،حتقيق عبد العزيز بن
عبد اهلل بن باز و ترقيم و تبويب حممد فؤاد عبد الباقي ،دار الفكر ج 1ص165
( )4لسان العرب ،ج 5ص 3450و تاج العروس من جواهر القاموس ،حممّد بن حممّد بن عبد الرزّاق
احلسيين ،أبو الفيض ،امللقّب مبرتضى ،الزَّبيدي (املتوفى1205 :هـ) ،حتقيق :جمموعة من احملققني ،دار
اهلداية ،ج36ص457
( )5تاج العروس ج36ص456
( )6سورة التوبة122 :
( )7رواه احلاكم يف مستدركه برقم  6280و قال :هذا حديث صحيح اإلسناد و مل خيرّجاه ،املستدرك على
الصحيحني ،أبو عبداهلل حممد بن عبداهلل احلاكم النيسابوري ،املتوفى  405هـ ،حتقيق مصطفى عبد
القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بريوت 1411هـ ،ج 3ص615
( )8لسان العرب ،ج5ص3450
( )9سورة هود91 :
()10سورة اإلسراء44 :
( )11شرح خمتصر الروضة ،سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطّويف (املتوفى716 :هـ) ،حتقيق  :عبد
اهلل بن عبد احملسن الرتكي ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1407 ،هـ ،ج 1ص132
( )12ابن هبرية ( 560- 499ه) أَبو املُظَفَّر حييى بن حممَّد بن هُبَيْرَةَ بن سعيد بنِ احلسنِ الشَّيبانِيّ الدُّوْرِيّ
العراقِيّ احلَنبليّ ، ،من كبار الوزراء يف الدولة العباسية .عامل بالفقه واألدب .له نظم جيد وتصانيف
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كثرية ،منها " اإليضاح والتبيني يف اختالف األئمة اجملتهدين و اإلشراف على مذاهب األشراف و اإلفصاح
عن معاني الصحاح.
تنظر ترمجته يف سري أعالم النبالء ،لشمس الدين أبي عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن قَايْماز
الذهيب ،املتوفى748 :هـ) دار احلديث -القاهرة ،الطبعة1427 :هـ2006-م ،ج 15ص 174رقم 5083
و وفيات األعيان و انباء أبناء الزمان ،أبي العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن أبي بكر بن خلكان
املتوفى 681هـ ،حتقيق احسان عباس ،دار الثقافة ،لبنان بدون تأريخ ،ج 6ص 230و األعالم ،لخري
الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس ،الزركلي الدمشقي (املتوفى1396 :هـ) دار العلم للماليني،
الطبعة :الخامسة عشر  -أيار  /مايو  2002م ،ج8ص175
( )13التحبري شرح التحرير يف أصول الفقه ،عالء الدين أبي احلسن علي بن سليمان املرداوي احلنبلي
املتوفى  885هـ ،حتقيق د .عبد الرمحن اجلربين و آخران ،مكتبة الرشد ،السعودية –الرياض1421 ،هـ،
ج 1ص160
( )14املعتمد يف أصول الفقه ،حممد بن علي بن الطيب البصري أبو احلسني املتوفى 436هـ ،حتقيق خليل
امليس ،دار الكتب العلمية،بريوت 1403هـ ،ج1ص4
( )15احملصول يف علم األصول ،حممد بن عمر بن احلسني الرازي املتوفى 606هـ ،حتقيق طه جابر فياض
العلواني ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،الرياض 1400هـ ،ج 1ص92
( )16إعالم املوقعني عن رب العاملني ،حممد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية
(املتوفى 751 :هـ) حتقيق  :طه عبد الرؤوف سعد ،مكتبة الكليات األزهرية ،مصر ،القاهرة1388 ،هـ،
ج1ص219
()17اإلبهاج يف شرح املنهاج ((منهاج الوصول إلي علم األصول للقاضي البيضاوي املتويف سنه 785هـ))،
تقي الدين أبو احلسن علي بن عبد الكايف بن علي بن متام بن حامد بن حييي السبكي و ولده تاج الدين
أبو نصر عبد الوهاب ،دار الكتب العلمية ،بريوت1416 ،هـ ،ج1ص28
( )18املفردات يف غريب القرآن ،أبو القاسم احلسني بن حممد املعروف بالراغب األصفهانى (املتوفى:
502هـ) دار ابن اجلوزي ،مجهورية مصر العربية القاهرة ،الطبعة األوىل 2012م ،كتاب الفاء ص423
( )19الفائق يف غريب احلديث واألثر ،أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد ،الزخمشري جار اهلل
(املتوفى538 :هـ) ،حتقيق :علي حممد البجاوي -حممد أبو الفضل إبراهيم ،دار املعرفة ،لبنان،الطبعة
الثانية ج3ص134
( )20النهاية يف غريب احلديث واألثر ،أبو السعادات املبارك بن حممد اجلزري ،املتوفى 606هـ ،حتقيق
طاهر أمحد الزاوي  -حممود حممد الطناحي ،املكتبة العلمية بريوت 1399 ،هـ ،ج3ص465
( )11سورة النساء78 :
( )11سورة اإلسراء44 :
( )23سورة الرمحن31 :
( )24سورة الرمحن29 :
( )25معجم الفروق اللغوية ،أبو هالل احلسن بن عبد اهلل بن سهل العسكري (املتوفى :حنو 395هـ)،
حتقيق :الشيخ بيت اهلل بيات ،ومؤسسة النشر اإلسالمي ،الناشر :مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة جلماعة
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املدرسني بـ «قم» الطبعة األوىل1412 ،هـ ،ص412
( )26شرح خمتصر الروضة ،للطويف ،ج1ص131
( )27إعالم املوقعني عن رب العاملني ،ج1ص219
( )28سورة األنبياء من اآليتني  78و79
( )29كتاب العلم ،حممد بن صاحل بن حممد العثيمني (املتوفى1421 :هـ) حتقيق :صالح الدين حممود،
مكتبة نور اهلدى ،بدون تأريخ ،ص 41
( )30معجم مقاييس اللغة ،أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا ،حتقيق  :عبد السالم حممد هارون ،دار
الفكر ،الطبعة 1399 :هـ ،كتاب الفاء ،ج 4ص442
( )31اإلحكام يف أصول األحكام ،أبو احلسن سيد الدين علي بن أبي علي بن حممد بن سامل الثعليب
اآلمدي (املتوفى631 :هـ) ،حتقيق :د .سيد اجلميلي ،دار الكتاب العربي – بريوت ،الطبعة األوىل،
1404هـ ،ج 1ص
( )32احلَسَن بْن أمحد بْن حييى أبو أمحد بْن أبي سَلَمَة الكاتب ،النَّيْسابوريّ ،أحد املعروفني بالفضل
والشّعْر .تويف سنة 510هـ .تنظر ترمجته يف :تاريخ اإلسالم و وفيات املشاهري واألعالم ،لشمس الدين أبي
عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن قَايْماز الذهيب (املتوفى748 :هـ) حتقيق :الدكتور بشار عوّاد
معروف ،دار الغرب اإلسالمي ،الطبعة األوىل 2003 ،م ،ج11ص.135
( )33سورة األنبياء من اآلية 79
( )34معجم الفروق اللغوية ،ص414
( )35سورة اإلسراء44 :
( )36سورة هود 91 :
( )37فتحُ البيان يف مقاصد القرآن ،أبو الطيب حممد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف اهلل
احلسيين البخاري القِنَّوجي (املتوفى1307 :هـ) ،عين بطبعهِ وقدّم له وراجعه :عَبد اهلل بن إبراهيم
األنصَاري ،املَكتبة العصريَّة للطبَاعة والنّشْر ،صَيدَا – بَريوت 1412 ،هـ  ،ج 6ص234
( )38سورة التوبة122 :
( )39خمتصر تفسري ابن كثري( ،اختصار وحتقيق) حممد علي الصابوني ،دار القرآن الكريم ،بريوت –
لبنان ،الطبعة السابعة 1402 ،هـ ،ج 2ص178
( )40سورة طه 28 :و سورة األنعام 25 :و سورة اإلسراء 46 :و سورة الكهف 57 :و 93و سورة النساء 78 :و
سورة األنعام65:و  98و سورة األعراف 179:و سورة األنفال 65 :و سورة التوبة 81 :و 87و  127و سورة
الفتح 15:و سورة احلشر 13:و سورة املنافقون 3 :و 7
( )41سورة األنبياء79 :
( )42اجلامع ألحكام القرآن ،أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي مشس
الدين القرطيب (املتوفى 671 :هـ) ،حتقيق :هشام مسري البخاري ،دار عامل الكتب ،الرياض ،اململكة
العربية السعودية 1423 ،هـ ،ج8ص296
( )43الفقه اإلسالمي تعريفه و تطوره و مكانته ،عبد اهلل شيخ حمفوظ بن بيّه ،جملة البحوث الفقهية
املعاصرة ،العدد  1السنة  1ص 117
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( )44املصدر السابق بتصرف ص 117
( )45منحة السلوك يف شرح حتفة امللوك ،أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى الغيتابى احلنفى بدر
الدين العينى (املتوفى855 :هـ) ،حتقيق :د .أمحد عبد الرزاق الكبيسي ،وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية – قطر ،الطبعة األوىل1428 ،هـ ،ص 30و رد احملتار على الدر املختار ،ابن عابدين ،حممد أمني
بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي (املتوفى1252 :هـ) ،دار الفكر-بريوت ،الطبعة
الثانية1412 ،هـ ،ج 1ص .61و شرح التلويح على التوضيح ملنت التنقيح يف أصول الفقه ،سعد الدين مسعود
بن عمر التفتازاني الشافعي (املتوفى 793 :هـ) ،حتقيق  :زكريا عمريات ،دار الكتب العلمية بريوت –
لبنان ،الطبعة األوىل  1416هـ ،ج 1ص17
( )46الفقه األكرب (مطبوع مع الشرح امليسر على الفقهني األبسط واألكرب املنسوبني ألبي حنيفة تأليف
حممد بن عبد الرمحن الخميس) ،أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي بن ماه (املتوفى150 :هـ) ،مكتبة
الفرقان  -اإلمارات العربية ،الطبعة األوىل1419 ،هـ 1999 -م.
( )47انظر :الغيث اهلامع شرح مجع اجلوامع ،ولي الدين أبي زرعة أمحد بن عبد الرحيم العراقي (ت:
826هـ)
حتقيق :حممد تامر حجازي ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل1425 ،هـ 2004 -م ،ص26
و بيان املختصر شرح خمتصر ابن احلاجب ،حممود بن عبد الرمحن أبو الثناء ،مشس الدين األصفهاني
(املتوفى749 :هـ) ،حتقيق :حممد مظهر بقا ،دار املدني ،السعودية ،الطبعة األوىل1406 ،هـ  ،ج1ص .18و
اإلبهاج يف شرح املنهاج ،ج1ص .28و التمهيد يف ختريج الفروع على األصول ،عبد الرحيم بن احلسن بن
علي اإلسنوي الشافعيّ ،أبو حممد ،مجال الدين (املتوفى772 :هـ) ،حتقيق :د .حممد حسن هيتو ،مؤسسة
الرسالة – بريوت ،الطبعة األوىل ،1400 ،ص 50و نهاية السول شرح منهاج الوصول ،عبد الرحيم بن
احلسن بن علي اإلسنوي ،دار الكتب العلمية -بريوت-لبنان ،الطبعة األوىل 1420هـ ،ص 11و شرح التلويح
على التوضيح للتفتازاني ،ج 1ص 18و األصل اجلامع إليضاح الدرر املنظومة يف سلك مجع اجلوامع ،حسن
بن عمر بن عبد اهلل السيناوني املالكي (املتوفى :بعد 1347هـ) مطبعة النهضة ،تونس ،الطبعة األوىل،
1928م ،ج1ص 6و املدخل املفصل ملذهب اإلمام أمحد وخترجيات األصحاب ،بكر بن عبد اهلل أبو زيد بن
حممد بن عبد اهلل (املتوفى1429 :هـ) دار العاصمة  -مطبوعات جممع الفقه اإلسالمي جبدة ،الطبعة
األوىل 1417 ،هـ ج 1ص 44و الغرر البهية يف شرح البهجة الوردية ،زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا
األنصاري ،زين الدين أبو حييى السنيكي (املتوفى926 :هـ) املطبعة امليمنية ،بدون طبعة وبدون تاريخ،
ج 1ص 8
( )48لشرح التعريف أنظر :البحر احمليط يف أصول الفقه ،بدر الدين حممد بن بهادر بن عبد اهلل
الزركشي،املتوفى794هـ ،حتقيق :د .حممد حممد تامر ،دار الكتب العلمية ،لبنان ـ بريوت 1421هـ،
ج1ص 14والفِ ْقهُ اإلسالميُّ وأدلَّتُهُ ،أ .د .وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ ،دار الفكر  -سوريَّة – دمشق ،الطبعة
الرَّابعة املنقَّحة ج 1ص31
( )49التمهيد  -شرح خمتصر األصول من علم األصول ،أبو املنذر حممود بن حممد بن مصطفى بن عبد
اللطيف املنياوي ،املكتبة الشاملة ،مصر ،الطبعة األوىل 1432 ،هـ ،ص 5و املدخل لدراسة الشريعة
اإلسالمية يف منط جديد ،الدكتور مصطفى إبراهيم الزملي ،الطبعة الخامسة أربيل 2009م ،ص9
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( )50سورة القمان من اآلية 11
( )51البحر احمليط يف أصول الفقه ،ج 1ص 564و اجلامع ألحكام القرآن ،للقرطيب ج 14ص 57و املوسوعة
الفقهية الكويتية صادر عن :وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية – الكويت ،الطبعة الثانية ،دار السالسل –
الكويت ،ج 1ص15-14
( )52متفق عليه من حديث أبي بكرة رواه البخاري بلفظ "الَ يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهْوَ غَضْبَانُ".يف
كتاب بدء الوحي باب هل يقضي القاضي أو يفيت وهو غضبان .برقم 7158ورواه مسلم بلفظ "الَ يَحْكُمْ
أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ " .يف كتاب األقضية ،باب كَرَاهَةِ قَضَاءِ الْقَاضِى وَهُوَ غَضْبَانُ .برقم .1717
انظر :اجلامع الصحيح ،حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري ،أبو عبد اهلل (املتوفى:
256هـ) دار الشعب – القاهرة ،الطبعة :األوىل1987 – 1407 ،م ،ج 9ص 82و املسند الصحيح املختصر
بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي
النيسابوري املتوفى  261 :هـ ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث العربي ،بريوت بدون
تأريخ،ج1342 3
()53إحياء علوم الدين ،أبو حامد حممد بن حممد بن حممد الغزالي ،صححه و اعتنى به :حممد بن
مسعود األمحدي ،عامل الكتب ،بريوت ،الطبعة األوىل 1426هـ ،ص19
( )54املصدر السابق ص20
( )55ميزان العمل ،أبو حامد حممد بن حممد الغزالي الطوسي (املتوفى505 :هـ) ،حتقيق :الدكتور
سليمان دنيا ،دار املعارف ،مصر ،الطبعة األوىل 1964 ،هـ ،ص339-338
( )56سورة التوبة122 :
( )57سورة األعراف179 :
( )58إحياء علوم الدين ،ص33
( )59سورة التوبة من اآلية 122
( )60إحياء علوم الدين ،ص 1047بتصرف يسري
( )61املصدر السابق ص24
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ثبت املصادر و املراجع
.1
.2

.3

.4
.5
.6
.7

.8
.9
.10

.11
.12

.13

القرآن الكريم.
اإلبهاج يف شرح املنهاج ((منهاج الوصول إلي علم األصول للقاضي البيضاوي املتويف سنه 785هـ))،
تقي الدين أبو احلسن علي بن عبد الكايف بن علي بن متام بن حامد بن حييي السبكي و ولده تاج
الدين أبو نصر عبد الوهاب ،دار الكتب العلمية ،بريوت1416 ،هـ.
اإلحكام يف أصول األحكام ،أبو احلسن سيد الدين علي بن أبي علي بن حممد بن سامل الثعليب
اآلمدي (املتوفى631 :هـ) ،حتقيق :د .سيد اجلميلي ،دار الكتاب العربي – بريوت ،الطبعة األوىل،
1404هـ.
إحياء علوم الدين ،أبو حامد حممد بن حممد بن حممد الغزالي (املتوفى505 :هـ) ،صححه و اعتنى
به :حممد بن مسعود األمحدي ،عامل الكتب ،بريوت ،الطبعة األوىل 1426هـ.
األصل اجلامع إليضاح الدرر املنظومة يف سلك مجع اجلوامع ،حسن بن عمر بن عبد اهلل السيناوني
املالكي (املتوفى :بعد 1347هـ) مطبعة النهضة ،تونس ،الطبعة األوىل1928 ،م.
األعالم ،لخ ري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس ،الزركلي الدمشقي (املتوفى1396 :هـ)
دار العلم للماليني ،الطبعة :الخامسة عشر  -أيار  /مايو  2002م.
إعالم املوقعني عن رب العاملني ،حممد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية
(املتوفى 751 :هـ) حتقيق  :طه عبد الرؤوف سعد ،مكتبة الكليات األزهرية ،مصر ،القاهرة،
1388هـ.
البحر احمليط يف أصول الفقه ،بدر الدين حممد بن بهادر بن عبد اهلل الزركشي،املتوفى794هـ،
حتقيق :د .حممد حممد تامر ،دار الكتب العلمية ،لبنان ـ بريوت 1421هـ.
البداية والنهاية ،أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري ثم الدمشقي (املتوفى:
774هـ) دار الفكر 1407 ،هـ.
بيان املختصر شرح خمتصر ابن احلاجب ،حممود بن عبد الرمحن أبو الثناء ،مشس الدين
األصفهاني (املتوفى749 :هـ) ،حتقيق :حممد مظهر بقا ،دار املدني ،السعودية ،الطبعة األوىل،
1406هـ.
تاج العروس من جواهر القاموس ،حممّد بن حممّد بن عبد الرزّاق احلسيين ،أبو الفيض،
امللقّب مبرتضى ،الزَّبيدي (املتوفى1205 :هـ) ،حتقيق :جمموعة من احملققني ،دار اهلداية.
تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم ،لشمس الدين أبي عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان
بن قَايْماز الذهيب (املتوفى748 :هـ) حتقيق :الدكتور بشار عوّاد معروف ،دار الغرب اإلسالمي،
الطبعة :األوىل 2003 ،م.
التحبري شرح التحرير يف أصول الفقه ،عالء الدين أبي احلسن علي بن سليمان املرداوي احلنبلي
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املتوفى  885هـ ،حتقيق د .عبد الرمحن اجلربين ،د .عوض القرني ،د .أمحد السراح ،مكتبة الرشد،
السعودية –الرياض1421 ،هـ.
التمهيد شرح خمتصر األصول من علم األصول ،أبو املنذر حممود بن حممد بن مصطفى بن عبد
اللطيف املنياوي ،املكتبة الشاملة ،مصر ،الطبعة األوىل 1432 ،هـ.
التمهيد يف ختريج الفروع على األصول ،عبد الرحيم بن احلسن بن علي اإلسنوي الشافعيّ ،أبو
حممد ،مجال الدين (املتوفى772 :هـ) ،حتقيق :د .حممد حسن هيتو ،مؤسسة الرسالة – بريوت،
الطبعة األوىل1400 ،هـ.
اجلامع ألحكام القرآن ،أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي مشس
الدين القرطيب (املتوفى 671 :هـ) ،حتقيق :هشام مسري البخاري ،دار عامل الكتب ،الرياض،
اململكة العربية السعودية1423 ،هـ.
اجلامع الصحيح املختصر ،حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري ،أبو عبد اهلل (املتوفى:
256هـ) دار الشعب – القاهرة ،الطبعة :األوىل1987 – 1407 ،م.
حسن احملاضرة يف تاريخ مصر والقاهرة ،عبد الرمحن بن أبي بكر ،جالل الدين السيوطي (املتوفى :
911هـ) حتقيق  :حممد أبو الفضل إبراهيم ،دار إحياء الكتب العربية  -عيسى البابي احلليب
وشركاه – مصر ،الطبعة األوىل  1387هـ.
رد احملتار على الدر املختار ،ابن عابدين ،حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي
احلنفي (املتوفى1252 :هـ) ،دار الفكر-بريوت ،الطبعة الثانية1412 ،هـ.
سري أعالم النبالء ،لشمس الدين أبي عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن قَايْماز الذهيب،
املتوفى748 :هـ) دار احلديث -القاهرة ،الطبعة1427 :هـ2006-م،
شرح التلويح على التوضيح ملنت التنقيح يف أصول الفقه ،سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني
الشافعي (املتوفى 793 :هـ) ،حتقيق  :زكريا عمريات ،دار الكتب العلمية بريوت – لبنان ،الطبعة
األوىل  1416هـ.
شرح خمتصر الروضة ،سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطّويف ،أبو الربيع ،جنم الدين
(املتوفى 716 :هـ) ،حتقيق  :عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل،
1407هـ.
غاية الوصول إىل شرح ورقات األصول ،الشيخ شهاب الدين الرملي املتوفى957هـ ،،حتقيق عثمان
يوسف ،مؤسسة الرسالة ناشرون ،بريوت لبنان ،الطبعة األوىل 1426هـ.
الغرر البهية يف شرح البهجة الوردية ،زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا األنصاري ،زين
الدين أبو حييى السنيكي (املتوفى926 :هـ) املطبعة امليمنية ،بدون طبعة وبدون تاريخ.
الغيث اهلامع شرح مجع اجلوامع ،ولي الدين أبي زرعة أمحد بن عبد الرحيم العراقي (ت826 :هـ)
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حتقيق :حممد تامر حجازي ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل1425 ،هـ 2004 -م.
الفائق يف غريب احلديث واألثر ،أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد ،الزخمشري جار اهلل
.26
(املتوفى538 :هـ) ،حتقيق :علي حممد البجاوي -حممد أبو الفضل إبراهيم ،دار املعرفة،
لبنان،الطبعة الثانية.
 .27فتح الباري شرح صحيح البخاري احلافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالني ،حتقيق عبد العزيز بن
عبد اهلل بن باز و ترقيم و تبويب حممد فؤاد عبد الباقي ،دار الفكر ،بدون تاريخ.
فتحُ البيان يف مقاصد القرآن ،أبو الطيب حممد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف اهلل
.28
احلسيين البخاري القِنَّوجي (املتوفى1307 :هـ) ،حتقيق :عبد اهلل بن إبراهيم األنصَاري ،املَكتبة
العصريَّة للطبَاعة والنّشْر ،صَيدَا – بَريوت 1412 ،هـ.
الفقه اإلسالمي تعريفه و تطوره و مكانته ،عبد اهلل شيخ حمفوظ بن بيّه ،جملة البحوث
.29
الفقهية املعاصرة ،العدد األول ،السنة األوىل.
 .30الفِ ْقهُ اإلسالميُّ وأدلَّتُهُ ،أ .د .وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ ،دار الفكر  -سوريَّة – دمشق ،الطبعة
الرَّابعة املنقَّحة املعدَّلة ،بدون تأريخ.
الفقه األكرب (مطبوع مع الشرح امليسر على الفقهني األبسط واألكرب املنسوبني ألبي حنيفة
.31
تأليف حممد بن عبد الرمحن الخميس) ،أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي بن ماه (املتوفى:
150هـ) ،مكتبة الفرقان  -اإلمارات العربية ،الطبعة األوىل1419 ،هـ 1999 -م.
كتاب العلم ،حممد بن صاحل بن حممد العثيمني (املتوفى1421 :هـ) حتقيق :صالح الدين
.32
حممود ،مكتبة نور اهلدى ،بدون تأريخ.
 .33لسان العرب ،ابن منظور ،حتقيق  :عبد اهلل علي الكبري  +حممد أمحد حسب اهلل  +هاشم حممد
الشاذلي ،دار النشر  :دار املعارف ،القاهرة.
احملصول يف علم األصول ،حممد بن عمر بن احلسني الرازي املتوفى 606هـ ،حتقيق طه جابر
.34
فياض العلواني ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،الرياض 1400هـ.
خمتصر تفسري ابن كثري( ،اختصار وحتقيق) حممد علي الصابوني ،دار القرآن الكريم ،بريوت
.35
– لبنان ،الطبعة السابعة 1402 ،هـ.
 .36املدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية يف منط جديد ،الدكتور مصطفى إبراهيم الزملي ،الطبعة الخامسة
أربيل 2009م.
 .37املدخل املفصل ملذهب اإلمام أمحد وخترجيات األصحاب ،بكر بن عبد اهلل أبو زيد بن حممد بن عبد
اهلل (املتوفى 1429 :هـ) دار العاصمة  -مطبوعات جممع الفقه اإلسالمي جبدة ،الطبعة األوىل،
1417هـ.
 .38املستدرك على الصحيحني ،أبو عبداهلل حممد بن عبداهلل احلاكم النيسابوري ،املتوفى  405هـ،
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حتقيق مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بريوت 1411هـ.
املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،أبو احلسني مسلم
بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري املتوفى  261 :هـ ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار
إحياء الرتاث العربي ،بريوت بدون تأريخ.
املعتمد يف أصول الفقه ،حممد بن علي بن الطيب البصري أبو احلسني املتوفى 436هـ ،حتقيق
خليل امليس ،دار الكتب العلمية،بريوت 1403هـ.
معجم األدباء = إرشاد األريب إىل معرفة األديب ،شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل
الرومي احلموي (املتوفى626 :هـ) ،حتقيق :إحسان عباس ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،الطبعة
األوىل1414 ،هـ
معجم الفروق اللغوية ،أبو هالل احلسن بن عبد اهلل بن سهل العسكري (املتوفى :حنو 395هـ)،
حتقيق :الشيخ بيت اهلل بيات ،ومؤسسة النشر اإلسالمي ،الناشر :مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة
جلماعة املدرسني بـ «قم» الطبعة األوىل1412 ،هـ.
معجم مقاييس اللغة ،أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا ،حتقيق  :عبد السالم حممد هارون ،دار
الفكر ،الطبعة 1399 :هـ.
املفردات يف غريب القرآن ،أبو القاسم احلسني بن حممد املعروف بالراغب األصفهانى
(املتوفى502 :هـ) دار ابن اجلوزي ،مجهورية مصر العربية القاهرة ،الطبعة األوىل 2012م.
منحة السلوك يف شرح حتفة امللوك ،املؤلف :أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن
حسني الغيتابى احلنفى بدر الدين العينى (املتوفى855 :هـ) ،حتقيق :د .أمحد عبد الرزاق
الكبيسي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية – قطر ،الطبعة األوىل1428 ،هـ.
املوسوعة الفقهية الكويتية صادر عن :وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية – الكويت ،الطبعة الثانية،
دار السالسل – الكويت.
ميزان العمل ،أبو حامد حممد بن حممد الغزالي الطوسي (املتوفى505 :هـ) ،حتقيق :الدكتور
سليمان دنيا ،دار املعارف ،مصر ،الطبعة األوىل 1964 ،هـ.
نهاية السول شرح منهاج الوصول ،عبد الرحيم بن احلسن بن علي اإلسنوي الشافعيّ ،أبو
حممد ،مجال الدين (املتوفى772 :هـ) دار الكتب العلمية -بريوت-لبنان ،الطبعة األوىل 1420هـ.
النهاية يف غريب احلديث واألثر ،أبو السعادات املبارك بن حممد اجلزري ،املتوفى 606هـ،
حتقيق طاهر أمحد الزاوي  -حممود حممد الطناحي ،املكتبة العلمية بريوت 1399 ،هـ.
وفيات األعيان و انباء أبناء الزمان ،أبي العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن أبي بكر بن
خلكان املتوفى 681هـ ،حتقيق احسان عباس ،دار الثقافة ،لبنان بدون تأريخ.
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Abstract
Befor Islam, the Word Fiqh was used in sensible, but in the Holly Kuran
it is used in abstracts. at the time of our Prophet Muhammad, Fiqh was
to understand Islamic laws. At that time Fiqh was included all legal
provisions, beliefs, or practical or moral)
That is, it was synonymous with the word sharia. And this is fully
compatible with the Abu Hanifa’s definition of God's mercy
jurisprudence: He said: Figh is that Women's should know about their
rights and their obligations. thus Fiqh in this meaning is general includes
all of Islamic laws. But this generally changes to specialized kind of
specific law which is a practical law nor beliefs law non ethical law.
Jurists specialized the word Fiqh with strange advisory and knowing the
very small things in Fiqh, this changes made Abu hanifa to object the
changes which happened to Fiqh and call whom that interested in
difference subjects and told them to be interested in Quran meanings’ of
Fiqh which includes (knowing, and fearing of Allah(.
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