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افتتاحـية
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه
و َم ْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.
وبعـــــد :فيرس « دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بدبي  -إدارة البحوث » أن
إصدارها اجلديد « َجن ُْي المحصول في التعريف بعلم األصول » جلمهور
تقــدِّ م
َ
القراء من السادة الباحثني واملثقفني واملتطلعني إىل املعرفة.
ٌ
بحث موج ٌز يتناول التعريف بعلــ ٍم عظيم القدر ،رفيع املكانة ،جليل
فهذا
َوصل إىل منهج استنباط األحكام الرشعية
الشــأن ،علم أصول الفقه الذي به ُيت َّ
من أدلتها ،تناول فيه الباحث املبادئ (املقدمــات) العرشة هلذا العلم ،كام َ
تناول
األطوار التي مر هبا هذا العلم من لدن نشأته يف عهد النبي ﷺ والصحابة الكرام
َ
وتناول كذلك مناهج
ريض اهلل عنهم إىل عرص تدوينه عىل يد اإلمام الشــافعي،
التأليف فيه ،وأبرز املؤلفات لكل منهج.
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ســلس رائق ،حقق ما توخاه
وترتيب
سهل شــائق،
بأســلوب
كل ذلك
الباحث من تبسيط التعريف هبذا العلم وتقديمه لعامة املثقفني ،لعل ذلك يكون
إيقاظ ًا لبعض اهلمم ،فتتجه إىل طلب هذا العلم وإتقانه.
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وهذا اإلنجاز العلمي جيعلنا نقدم عظيم الشــكر والدعاء ألرسة آل مكتوم
حفظها اهلل تعاىل التي حتب العلم وأهله ،وتؤازر قضايا اإلســام والعروبة بكل
متيز وإقدام ،ويف مقدمتها صاحب الســمو الشــيخ حممد بن راشد بن سعيد آل
مكتوم ،نائب رئيس الدولة ،رئيس جملس الوزراء ،حاكم ديب الذي يش ِّيد جمتمع
املعرفة ،ويرعى البحث العلمي ،ويشجع أصحابه و ُطالبه .
راجني من العيل القدير أن ينفع هبذا العمل ،وأن يرزقنا التوفيق والســداد،
وأن يوفق إىل مزيد من العطاء عىل درب التميز املنشود.
َّ
وصل اهلل وســ َّلم عىل النَّبي األمي
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني،
اخلاتم س ّيدنا حممد وعىل آله وصحبـه أمجعني.
إدارة البحـوث
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احلمد هلل الذي أحىص كل يشء و َع ِل َمه ،وخلق اإلنسان و َع َّل َمه ،وأشهد

وخص به
أن ال إلــه إال اهلل وحده ال رشيك له ،رفع قدر العلــم وع ّظمه،
َّ

الرسالة ،وأ َّدى
كرمه ،وأشــهد أن حممد ًا عبده ورسوله ،ب َّلغ ِّ
من خلقه من َّ
األمانة ،ونصح األ َّمة ،وكشف عنها ال ُغ َّمة ،صىل اهلل عليه وعىل آله األطهار،

وصحابته األبرار ،وعىل التابعني األخيار وتابعيهم بإحسان يف اقتفاء اآلثار.
أما بعد:
فإن علم أصول الفقه من ِّ
أجل العلــوم وأعالها قدر ًا ،وأزكى الفنون

َوصل به إىل استنباط األحكام
وأسامها رشف ًا ،وما ذاك إال ألنه العلم الذي ُيت َّ

الرشعية من أدلتها ،ومعرفة كليات الرشيعــة ومقاصدها ،ورصد أدوات
االجتهاد وضوابطها.
وإن معرفة مبادئ أو مقدمات هذا العلم وتاريخ نشأته وطرق التأليف
ّصور السليم هلذا العلم.
فيه ُي َعدُّ من األمور املهمة التي يتشكل منها الت ّ
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وهذا بحث يتضمن ثالثة مباحث :مقدمة موجزة يف املبادئ العرشة (أو

املقدمات العرش كام يسميها بعض العلامء) لعلم أصول الفقه وتاريخ نشأته
ومناهج التأليف فيه.

وقد كان غريض من هذا التأليف :التعريف باملباحث الثالثة املذكورة يف

تصنيف مستقل ،جيمع أطرافه ،ويضم متفرقاته ،ويلم شعثه ،ويعطي طالبه
مبادئ وأساسيات هذا العلم بعبارة سهلة موجزة ،وبأسلوب مبسط ميرس،

ال تعقيد فيه وال إطالة ،خيترص الوقت واجلهد يف فهم واســتيعاب أســس
هذا العلم ،وحفظها واســتذكارها واســتحضارها ،يســتفيد منه املبتدئ،
ويتذكر به املتقدم واملتخصص فيه ،ســميته« :جنــي املحصول يف التعريف

بعلم األصول».

وقد انتظمت خطــة البحث بعد هذه املقدمة يف ثالثة مباحث ،وخامتة،

عىل النحو اآليت:

3

 oاملبحث األول :املبادئ العرشة لعلم أصول الفقه ،ويتضمن:
أوالً :تعريفـــــــــــه.

سادســ ًا :واضعـــه.

ثالثــ ًا :ثمرته وفائدتــه.

ثامنــ ًا :استمـــداده.

خامس ًا :نسبته ومرتبتـه.

عاشـر ًا :مسائلـــــه.

ثاني ًا :موضوعــــــــه.
رابعــ ًا :فضله ورشفـه.

سابعــ ًا :اسمــــــه.
تاسعـ ًا :حكم تعلمه.

 oاملبحث الثاين :نشأة علم أصول الفقه وتارخيه ،ويتضمن:
أوالً:

ثاني ًا:

ثالث ًا:

رابع ًا:

ثامنــ ًا :استمـــداده.

ثالثــ ًا :ثمرته وفائدتــه.

تاسعـ ًا :حكم تعلمه.

رابعــ ًا :فضله ورشفـه.
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عاشـر ًا :مسائلـــــه.

خامس ًا :نسبته ومرتبتـه.

 oاملبحث الثاين :نشأة علم أصول الفقه وتارخيه ،ويتضمن:
أوالً:

أصول الفقه يف

ثالث ًا:

ثاني ًا:

أصول الفقه

أصول الفقه يف

يف

عهد رسول اهلل

عهد الصحابة


(دور النشأة)

(دور التأسيس)

عهد التابعني

الكرام 

(دور النمو)

رابع ًا:

أصول الفقه يف
عهد تابعي
التابعني

(دور التدوين)

 oاملبحث الثالث :مناهج التأليف يف علم أصول الفقه ،ويتضمن:
أوالً:

املنهج

االستقرائي
اجلزئي.

ثاني ًا:
املنهج
التأصييل.

ثالث ًا:

منهج اجلمع
بني

املنهجني

السابقني.

رابع ًا:
املنهج
التخرجيي.

خامس ًا:
املنهج

االستقرائي
الكيل.

اخلامتة :وفيها أهم النتائج ،وبعض التوصيات التي ختص هذا املوضوع.
واعتنيت قدر املستطاع بعزو ما ورد يف هذا البحث من اآليات القرآنية،
واألحاديث النبوية ،واألقوال األثرية ،واملوضوعات األصولية.
وال أنســى يف ختام مقدمتي أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إىل كل

من أعانني عىل هذا العمل ،من ٍ
أهل وأســاتذة ومشــايخ ُ
وخ ّلة وأصدقاء
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ومعارف وزمالء ،وأن جيعل ذلك يف ميزان حســناهتم ،إنه ســميع قريب
جميب الدعاء.

وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
•

•

•
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األول
املبحث األول
املبحث
أولا:

عارش اا:

تعريفه

مسائله

ثاني اا:

موضوعه
ثالث اا :ثمرته
وفائدته

تاسع اا:

العشـرةة
املبــادئ العشـر
املبـادئ

الفقـه
لعلمأصـول
لعلم
أصول الفقه

رابع اا :فضله
ورشفه

حكم تعلمه
ثامن اا:

استمداده
سابع اا:

خامس اا :نسبته
ومرتبته بني
العلوم

اسمه

سادس اا:
واضعه
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متهيد

مــن املعلوم أن لكل علــم مبادئ ينبغي لكل مــن أراد الرشوع فيه أن
يعرفها؛ ليكون يف طلبه ودراسته عىل بصرية كاملة ،وجيتهد يف حتصيله ،وهي
عرشة ،وقد نظمها أبو العرفان حممد بن عيل الصبان الشافعي رمحه اهلل بقوله:
ِ
بـــادئ ك ّ
ُـل َفـ ٍّن َع َ
ــــره
إِ َّن َم
ـش َ

ــره
حلـدُّ ((( َو
ُ
ا َ
ـم َ
املـوضـوع ُث َّم ال َّث َ

ِ
ِ
ــــع
َو َف ْض ُلـ ُه َون ْس َبــــ ٌة َوالواض ْ

ِ
الش ِ
االستِ ْمدا ُد ُحك ُْم َّ
ار ْع
َواال ْس ُم ْ

م ِ
سـائ ٌل وال َب ْع ُض بِال َب ْع ِ
ض ا ْك َت َفى
َ

الشفا
ميع َ
جل َ
َو َم ْن َدرى ا َ
حاز َّ َ

(((

قال إمام احلرمني اجلويني رمحــه اهلل يف مقدمة كتابه« :حق عىل كل من
حياول اخلوض يف فن من فنون العلوم ،أن حييط باملقصود منه ،وباملواد التي
منها ُيســتمد ذلك الفن ،وبحقيقته وفنه وحدِّ ه ... ،والغرض من ذلك ،أن

جلمــي بالعلم الذي حياول
يكــون اإلقدام عىل تعلمه مع حــظ من العلم ا ُ
اخلوض فيه»(((.

((( احلد يف اللغة :الفصل بني الشــيئني ،واملقصود هنا التعريف ،فالتعريف حد؛ ألنه يفصل
املعرف ويميزه عن غريه ،وال يكون احلد أو التعريف صحيح ًا إال إذا كان جامع ًا جلميع
َّ
أفراد اليشء املحدود ومانع ًا من دخول غريه.

((( حاشية عىل رشح السلم للملوي ،ملحمد بن عيل الصبان ،ص.)35( :
((( الربهان يف أصول الفقه ،إلمام احلرمني اجلويني.)83/1( :
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وقــال أبو حامد الغزايل رمحه اهلل يف مقدمة كتابه« :كل عل ٍم ال يســتويل
الطالب يف ابتداء نظره عىل جمامعه وال مبانيه ،فال مطمع له يف الظفر بأرساره
ومباغيه»(((.
وهلذا ســنرشع بــإذن اهلل يف بيان املبادئ العرشة لعلــم أصول الفقه يف
هذا املبحث.
•

•

•

((( املستصفى من علم األصول ،أليب حامد الغزايل.)34/1( :
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أو ًال :تعريف أصول الفقه
أولا :تعريف أصول الفقه

7

ُي َع ِّرف العلامء أصول الفقه باعتبارين:
األول :تعريفه باعتباره مركب ًا
إضافي ًا يتكون من كلمتني إحدامها:

الثاين :تعريفه باعتباره عل ًام ولقب ًا يطلق

عىل ف ٍّن معني خاص مستقل.

"أصول" وهي املضاف ،واألخرى
"الفقه" وهي املضاف إليه.

تعريف أصول:

يف اللغة

تعريف الفقــه:

يف الرشع

 oأوالً :تعريف أصول الفقه باعتباره مركب ًا إضافي ًا من كلمتني ،فال بد من تعريف كلمة

أوالً :تعريف أصول الفقه باعتباره مركب ًا إضافي ًا من كلمتني ،فال بد من
"األصول" أوالً ،وتعريف كلمة "الفقه" ثاني ًا ،وبيان معانيهام يف اللغة واالصطالح:

«األصول» أوالً ،وتعريف كلمة «الفقه» ثاني ًا ،وبيان معانيهام
تعريف
كلمــة (أصول):
تعريف كلمة
أ.
اللغـوي:
اللغة االصطالح
يف  .1يف
واالصطالح:

كلمة "أصول" :مجع أصل.

أ -تعريف كلمة (أصول):

وأشهر معاين األصل يف اللغة :أساس اليشء وأسفله(.)1

االصطالح
اللغـوي:ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﭼ [سورة إبراهيم.]24 :
تعاىل :ﭽ ﯼ
 -1يفومنه قوله

رمحه اهلل" :اهلمزة والصاد والالم ،ثالثة أصول متباعد
كلمة قال أمحد
فارسأصل.
«أصول»:بنمجع

بعضها من بعض ،أحدها :أساس اليشء ،والثاين :احلية ،والثالث :ما كان من النَّهار

وأشهر معاين األصل يف اللغة :أساس اليشء وأسفله(((.
بعد العيش"(.)2

ملحمدبنبن
ألمحد بن
اللغة،اللغة،
مقاييــس
العرب،مكرم
لســانحمد بن
(،)109/1العرب ،مل
فارس ،)109:لسان
فارس/1( :
ألمحد بن
معجممقاييس
انظــر:معجم
((( )1انظر:
(
(،)16/1
مكرم بــن منظور ،)16/11( :املصبــاح املنري ،ألمحد بن حممــد الفيومي:
( ،)16/11املصباح املنري ،ألمحد بن حممد الفيومي ،)16/1( :القاموس املحيط ،ملحمد بن يعقوب
ملحمد بن يعقوب الفريوزآبادي ،ص.)961( :
القاموس املحيط،
الفريوزآبادي ،ص.)961( :
( )2معجم مقاييس اللغة ،ألمحد بن فارس.)109/1( :
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ومنه قوله تعاىل ﴿:ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﴾ [سورة إبراهيم.]٢٤:
ٍ
أصول
قــال أمحد بن فارس رمحــه اهلل« :اهلمزة والصاد والــام ،ثالثة
ٍ
بعضها من بعض ،أحدها :أســاس اليشء ،والثاين :احلية ،والثالث:
متباعد ُ

ما كان من النَّهار بعد العيش»(((.

ُ
«األصل :أســفل اليشء ،كاليأصول ،ج:
وقال الفريوزآبادي رمحه اهلل:

ٌ
ٌ
أصول
وآصل»(((.

وذكر علامء األصول عدة معان لكلمة األصل يف اللغة ،أشهرها وأقرهبا

إىل احلقيقة اللغوية هو قوهلم :ما يبنى عليه غريه((( ،وذلك أن أســفل اليشء

وأساسه هو الذي ُيعتمد عليه يف البناء والتفريع.

قال أبو احلسني البرصي رمحه اهلل« :فأما قولنا أصول فإنه يفيد يف اللغة

ما يبتني عليه غريه»(((.

((( معجم مقاييس اللغة ،ألمحد بن فارس.)109/1( :

((( القاموس املحيط ،ملحمد بن يعقوب الفريوزآبادي ،ص.)961( :

((( انظر :املعتمد يف أصول الفقه ،أليب احلســن البرصي ،)5/1( :الورقات ،إلمام احلرمني
اجلويني ،ص ،)7( :هناية الســول رشح منهاج الوصول ،جلامل الدين اإلسنوي ،ص:

( ،)8البحر املحيط يف أصول الفقه ،ملحمــد بن هبادر الزركيش ،)16-15/1( :رشح

الكوكب املنري ،البن النجار احلنبيل ،)38/1( :إرشــاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم
األصول ،ملحمد بن عيل الشوكاين.)57/1( :

((( املعتمد يف أصول الفقه ،أليب احلسني البرصي.)5/1( :

َج ْ ُ
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وقال اجلويني رمحه اهلل« :فاألصل :ما ينبني عليه غريه ،والفرع :ما يبنى

عىل غريه»(((.

 -2يف االصطالح الرشعي:
يطلق (األصــل) يف اصطالح علامء الرشع عىل معان كثرية ،أشــهرها
ٍ
مخسة
معان ،هي(((:
 )1الدليل:
ومن ذلــك قوهلم :أصل وجوب الزكاة ،أي :دليلهــا ،هو قوله تعاىل:

﴿ ﮝ ﮞ ﴾ [سورة البقرة.]٤٣ :
 )2القاعدة الكلية املستمرة:

ومن ذلك قوهلم :األصل بقاء ما كان عىل ما كان ،أي القاعدة املستمرة

بقاء ما كان عىل ما كان ،وقوهلم :إباحة أكل امليتة للمضطر عىل خالف األصل،
أي عــى خالف القاعدة الكلية؛ ألن القاعــدة الكلية هي حتريم أكل امليتة.

((( الورقات ،إلمام احلرمني اجلويني ،ص.)7( :

((( انظر هذه املعاين يف :رشح تنقيح الفصول يف اختصار املحصول يف األصول ،لشهاب الدين
القرايف ،ص ،)21-20( :هناية الســول رشح منهاج الوصول ،جلامل الدين اإلسنوي،

ص ،)8( :البحــر املحيط يف أصول الفقه ،ملحمد بــن هبادر الزركيش،)17-16/1( :

رشح الكوكب املنري ،البن النجار احلنبيل ،)40-39/1( :فواتح الرمحوت برشح مسلم
الثبوت ،لعبد العيل حممد بن نظام الدين األنصاري ،)10-9/1( :إرشــاد الفحول إىل

حتقيق احلق من علم األصول ،ملحمد بن عيل الشوكاين.)57/1( :
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 )3الراجح من األمرين:
ومن ذلك قوهلم :األصل يف الــكالم احلقيقة ،أي الراجح عند إطالق

الكالم هو املعنى احلقيقي دون املعنى املجازي.
 )4املقيس عليه:

ومــن ذلك قوهلم :اخلمر أصــل النبيذ يف احلرمــة ،أي أن حرمة النبيذ

متفرعة عن حرمة اخلمر؛ بسبب اشرتاكهام يف العلة التي هي اإلسكار.
 )5املستصحب:

ومن ذلك قوهلم :من كان متيقن ًا من الطهارة وشك يف احلدث فاألصل

الطهارة ،أي تستصحب الطهارة حتى يثبت عكسها.

واإلطــاق األول هو املقصود من إطالق أصول الفقه ،أي أدلة الفقه؛

وذلك ملناسبته للمعنى اللغوي الذي ذكره علامء األصول من أن األصل هو

ما يبنى عليه غريه ،فالدليل يبنى عليه احلكم.
ب -تعريف كلمة (الفقه):

 -1يف االصطالح اللغوي:

الفقه يف اللغة :فهم اليشء والعلم به واإلدراك له والفطنة إليه(((.
((( انظــر :معجم مقاييــس اللغة ،ألمحد بن فارس ،)442/4( :لســان العرب ،ملحمد بن
مكرم بن منظور ،)522/13( :املصباح املنــر ،ألمحد بن حممد الفيومي،)479/2( :
القاموس املحيط ،ملحمد بن يعقوب الفريوزآبادي ،ص.)1250( :

َج ْ ُ
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ومن ذلك قوله تعاىل عىل لســان موســى ﴿ :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦ ﯧ ﴾ [سورة طه ،]28-٢٧ :أي :يفهموا قويل(((.

وقوله عز وجــل ﴿ :ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﴾ [ســورة

النساء ،]٧٨ :أي :ال يفهمون حديث ًا (((.

ٌ
قال أمحد بــن فارس رمحــه اهلل« :الفــاء والقاف واهلاء
أصــل واحدٌ

صحيــح ،يدل عىل إدراك اليشء والعلم به ،تقــول :فقهت احلديث أفقهه،
ٌ
ٍ
بــيء فهو فق ٌه ،يقولــون :ال يفقه وال ينقه ،ثــم اختص بذلك
وكل عل ٍم
علم الرشيعة ،فقيل لــكل عاملٍ باحلالل واحلرام :فقي ٌه ،وأفقهتك اليشء ،إذا
ب ّينتُه لك»(((.

وقال الفريوزآبادي رمحــه اهلل« :الفقه ،بالكرس :العلم باليشء ،والفهم

له ،والفطنة ،وغلب عىل علم الدين لرشفه»(((.

وذكر علامء األصول عدة معــان لكلمة الفقه يف اللغة((( ،يرجع أغلبها
((( انظر :اجلامع ألحكام القرآن ،ملحمد بن أمحد القرطبي.)53/14( ،

((( انظــر :تيســر الكريم الرمحن يف تفســر كالم املنان ،لعبد الرمحن بن نارص الســعدي،
ص.)189( :

((( معجم مقاييس اللغة ،ألمحد بن فارس.)442/4( :

((( القاموس املحيط ،ملحمد بن يعقوب الفريوزآبادي ،ص.)1250( :

((( انظر :رشح الكوكــب املنري ،البن النجار احلنبيل ،)41-40/1( :إرشــاد الفحول إىل
حتقيق احلق من علم األصول ،ملحمد بن عيل الشوكاين.)58/1( :
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إىل ما ذكره علامء اللغة.
قال الغزايل رمحه اهلل« :والفقه :عبار ٌة عن العلم والفهم يف أصل الوضع،

يقالٌ :
فالن يفقه اخلري والرش ،أي يعلمه ويفهمه»(((.
 -2يف االصطالح الرشعي:

عرف األصوليــون «الفقه» بتعريفات عــدة((( ،لعل أمجعها تعريف
َّ -

اإلمام البيضاوي الشــافعي رمحه اهلل ،حيث عرفه بأنــه« :العلم باألحكام
الرشعية العمليــة املكتسب من أدلتها التفصيلية»(((.
 رشح التعريف(((:((( املستصفى من علم األصول ،أليب حامد الغزايل.)35/1( :

((( انظر تعريفات العلامء للفقه يف :املعتمد يف أصول الفقه ،أليب احلسني البرصي،)4/1( :
العــدة يف أصول الفقه ،أليب يعىل الفــراء ،)69-68/1( :اللمع يف أصول الفقه ،أليب

إســحاق الشــرازي ،ص ،)34( :الربهان يف أصول الفقه ،إلمــام احلرمني اجلويني:
( ،)85/1املســتصفى من علم األصــول ،أليب حامد الغــزايل ،)35/1( :املحصول
يف علــم أصول الفقه ،لفخر الدين الــرازي ،)92/1( :روضة الناظــر وجنة املناظر،
البن قدامة املقديس ،)24/1( :اإلحكام يف أصول األحكام ،لســيف الدين اآلمدي:

( ،)20/1خمترص منتهى الســول واألمل ،البن احلاجب ،)201/1( :البحر املحيط يف
أصول الفقه ،ملحمد بن هبادر الزركيش ،)24-22/1( :إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق

من علم األصول ،ملحمد بن عيل الشوكاين.)58/1( :

((( منهاج الوصول إىل علم األصول ،لعبد اهلل بن عمر البيضاوي ،ص.)51( :
((( انظر يف رشح تعريف الفقه اصطالح ًا :رشح اللمع ،أليب إسحاق الشريازي-158/1( :

 ،)161التمهيــد يف أصول الفقه ،أليب اخلطاب الكلوذاين ،)5-4/1( :الوصول إىل=  
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أ -العلم :وهو مطلق اإلدراك الشامل لألحكام الفقهية الظنية والقطعية.
خيرج هبذا القيد اجلهل ،والوهم ،والشك.
ب -باألحكام :األحكام مجع حكم ،واملــراد به هنا إثبات يشء ليشء
آخر ،أو نفيه عنه .خيرج هبذا القيد ما ليس بأحكام كالذوات (زيد) والصفات
(سواد زيد) ،واألفعال (قيام زيد).
جـ -الرشعية :أي األحكام التــي ثبتت من طريق الرشع ،نحو :العلم
واجب.
بأن الصيام
ٌ
خيرج هبذا القيد األحكام:
 )1العقلية :وهي األحكام التي ثبتت من طريق العقل ،نحو :العلم بأن
األربع نصف الثامن ،وأن الكل أعظم من اجلزء.
=  األصــول ،ألمحد بن عيل بــن برهان البغــدادي ،)51-50/1( :املحصول يف علم

أصول الفقه ،لفخر الدين الرازي ،)93-92/1( :اإلحكام يف أصول األحكام ،لسيف
الديــن اآلمدي ،)20/1( :رشح خمتــر الروضة ،لنجم الديــن الطويف (-133/1

 ،)175مجع اجلوامع يف أصول الفقه ،لتاج الدين الســبكي ،)13( :هناية الســول رشح
منهــاج الوصول ،جلامل الدين اإلســنوي ،ص ،)13-11( :البحــر املحيط يف أصول
الفقه ،ملحمــد بن هبادر الزركــي ،)24-21/1( :رشح الكوكب املنري ،البن النجار
احلنبيل ،)44-41/1( :فواتح الرمحوت برشح مسلم الثبوت ،لعبد العيل حممد بن نظام

الدين األنصاري.)13-11/1( :
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 )2اللغويــة :وهي األحكام التي ثبتت من طريــق قواعد اللغة ،نحو:

العلم بأن الفاعل مرفوع ،واملفعول به منصوب.

 )3احلسية :وهي األحكام التي ثبتت من طريق احلواس اخلمس ،نحو:

العلم بأن النار حمرقة ،وأن الثلج بارد ،وأن الشمس مرشقة.

 )4التجريبية :وهي األحكام التي ثبتت من طريق التجربة ،نحو :العلم

بأن هذا الدواء مفيد للمريض.

فإن العلم هبذه األحكام ال يسمى فقه ًا يف اصطالح الفقهاء.
د -العملية :وهــي األحكام الفرعية التي تتعلق بعمل العباد من صالة

وزكاة وحج وبيع.

وخيرج هبذا القيد العلــم باألحكام الرشعية االعتقادية األصلية ،كعلم

التوحيد املتعلق بمعرفة اهلل تعاىل بربوبيته وألوهيته وأسامئه وصفاته ،ومعرفة
املالئكة والكتب والرسل ،ونحو ذلك مما يتعلق باالعتقادات.
هـ -املكتسب :أي املستفاد بطريق النظر واالستدالل.
وخيرج هبذا القيد علم اهلل عز وجل ،فهو وصف الزم له ســبحانه عىل

وجه الكامل ،وليس عل ًام مستفاد ًا عن طريق النظر والبحث.

و -من أدلتهــا :خيرج هبذا القيد ما علم بغري اجتهــاد ونظر يف األدلة،

كعلــم املالئكة فهو حاصل عن طريق إعالم اهلل هلم ،وعلم الرســل عليهم

َج ْ ُ
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الســام فهو حاصل هلم عن طريق الوحي ،وعلــم املقلد فهو حاصل عن
طريق فتوى الذي ق َّلده.

ز -التفصيليــة :الدليل التفصييل هو الذي يتعلق بمســألة فقهية بعينها

كدليل حرمة اخلمر.

وخيرج هبذا القيد األدلة اإلمجالية الكلية :كاإلمجاع ،والقياس ،واملصالح

املرسلة؛ لكوهنا من شأن علم األصول ال الفقه.

ثاني ًا :تعريــف أصول الفقه باعتبــاره عل ًام ولقب ًا يطلــق عىل ف ٍّن معني

خاص مستقل:

عرف األصوليون مصطلــح «أصول الفقه» بتعريفــات عدة((( ،لعل
َّ

عرفه
أمجعها وأقرهبا إىل الصحة تعريف اإلمــام البيضاوي رمحه اهلل ،حيث َّ
بأنه« :معرفة دالئل الفقه إمجاالً ،وكيفية االستفادة منها ،وحال املستفيد»(((.

((( انظر :املعتمد يف أصول الفقه ،أليب احلســن البــري ،)5/1( :اللمع يف أصول الفقه،
أليب إســحاق الشــرازي ،ص ،)35( :الورقات ،إلمام احلرمني اجلويني ،ص،)7( :

املســتصفى من علم األصول ،أليب حامد الغزايل ،)36/1( :التمهيد يف أصول الفقه،
أليب اخلطــاب الكلوذاين ،)6/1( :روضة الناظر وجنة املناظــر ،البن قدامة املقديس:

( ،)25/1اإلحكام يف أصول األحكام ،لسيف الدين اآلمدي ،)21/1( :خمترص منتهى
السول واألمل ،البن احلاجب ،)201/1( :رشح الكوكب املنري ،البن النجار احلنبيل:

( ،)44/1إرشــاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول ،ملحمد بن عيل الشوكاين:
(.)59/1

((( منهاج الوصول إىل علم األصول ،لعبد اهلل بن عمر البيضاوي ،ص.)51( :
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رشح التعريف(((:
أ -معرفة دالئل الفقه إمجاالً :أي :معرفة األدلة الرشعية القطعية والظنية

مــن حيث ثبوت حجيتها وقوهتا يف اإليصال إىل احلكم ،ومعرفة أقســامها

ورشوطها وترتيبها ،وكيفية اجلمع بينها عند تعارضها يف نظر املجتهد.
واألدلة تنقسم إىل قسمني:

 )1أدلة متفق عليها من حيث اجلملة :وهي :القرآن ،والسنة ،واإلمجاع،

والقياس.

 )2أدلة خمتلف فيها :وهي :االستحســان ،واملصلحة املرســلة ،وسدُّ

ورشع من قب َلنا ،وقــول الصحايب ،وعمل أهل
الذرائع ،واالســتصحاب،
ُ
املدينة ،وال ُعرف.

ب -كيفية االســتفادة منهــا :أي معرفة طرق اســتفادة األحكام من

أدلتها اإلمجالية ،وذلك بدراسة العلل واملقاصد ومعرفة داللة ألفاظ األدلة
((( انظر يف رشح تعريف أصول الفقه :رشح اللمع ،أليب إســحاق الشريازي-161/1( :

 ،)163الربهــان يف أصول الفقه ،إلمــام احلرمني اجلوينــي ،)85/1( :الوصول إىل
األصــول ،ألمحد بن عيل بــن برهــان البغــدادي ،)52-51/1( :املحصول يف علم
أصول الفقه ،لفخر الدين الرازي ،)95-94/1( :خمترص منتهى السول واألمل ،البن
احلاجب ،)201/1( :رشح خمتــر الروضة ،لنجم الدين الطويف (،)128-120/1

مجــع اجلوامع يف أصول الفقه ،لتاج الدين الســبكي ،)14-13( :هناية الســول رشح
منهاج الوصول ،جلامل الدين اإلسنوي ،ص ،)11-8( :البحر املحيط يف أصول الفقه،

ملحمد بن هبادر الزركيش.)27-24/1( :
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الرشعيــة من كوهنا مطلقة ،أو مقيدة ،أو عامة أو خاصة ،أو جمملة أو مبينة،
أو منطوقة أو مفهومة ،أو ناســخة أو منســوخة ،ونحــو ذلك من دالالت

األلفاظ التي جيب معرفتها الستنباط األحكام منها.

جـ -وحال املســتفيد :أي معرفة صفة املجتهد الذي يستفيد احلكم من

األدلة ورشوطه وأحكام االجتهاد ،ومعرفة املقلد الذي يســتفيد احلكم من
املجتهد وأحكام التقليد.

وبعد ذكر تعريف الفقه وأصول الفقه ،حيســن بنــا أن نذكر16الفرق بني
وبعد ذكر تعريف الفقه وأصول الفقه ،حيسن بنا أن نذكر الفرق بني مهمة األصويل

مهمة األصويل والفقيه:
والفقيه:

الفقيه

األصويل

مهمته :البحث عن األدلة من حيث اإلمجال( .كحجية البحث عن األدلة من حيــث
دليل السنة واإلمجاع والقياس).

التفصيــل( .كدليل وجوب الصالة

فاألصويل يضع القواعد الكلية والضوابط وحرمة الرسقة).

األساسية التي تعني الفقيه عىل استنباط األحكام فالفقيه يستنبط األحكام الفقهية من
من األدلة الرشعية.

األدلة الرشعية عىل ضوء القواعد

فهو كالضابط لفتاوى واجتهادات وأقوال الفقيه.

والضوابط التي وضعها األصويل.

الفقيه.

األصويل.

وعليه فنظر األصويل سابق ومتقدم عىل نظر وعليه فعمل الفقيه فرع عن عمل

مثاله:

يؤصل األصويل قاعدة عامة[ :أن األمر يقتيض يأيت الفقيـــه فيستـدل بقولـــه تعـاىل:
الوجوب إذا جترد عن القرائن الصارفة له إىل ﭽﮝ ﮞﭼ [سورة البقرة،]43 :

غريه].

عىل وجوب الزكاة؛ ألن آتوا أمر،
واألمر يقتيض الوجوب.

وبعد عقد هذه املفارقة بني مهمة األصويل والفقيه تظهر لنا عالقة علم األصول بعلم

الفقه وهي كعالقة األصل بالفرع أو األساس بالبناء.
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وبعد عقد هذه املفارقة بني مهمة األصويل والفقيه تظهر لنا عالقة علم
األصول بعلم الفقه وهي كعالقة األصل بالفرع أو األساس بالبناء.
•

•

•
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(((

ثانيًا :موضوعه

 -موضوع كل علم هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية ،أي األحوال

واألوصــاف العارضة للذات ،دون العوارض الغريبة الالحقة ألمر خارج

عن الذات.

 فموضوع علم الفقــه مث ًال أفعال العباد ،مــن حيث تعلق األحكام

الرشعية هبا.

 -وموضوع علــم الفرائض هو الرتكات ،من حيث قســمتها وكيفية

توزيعها.

 -اختلف علامء األصول يف حتديد موضوع علم األصول هل هو األدلة،

أم األحكام ،أم مها مع ًا.

 -والذي يظهر أن املوضوع األصيل لعلم أصول الفقه :هو معرفة األدلة

الرشعية الكلية التي توصل إىل األحكام الرشعية.

((( انظر :املنخول من تعليقات األصول ،أليب حامد الغزايل ،ص ،)4( :املستصفى من علم
األصول ،أليب حامد الغــزايل ،)39-38/1( :اإلحكام يف أصول األحكام ،لســيف

الدين اآلمدي ،)21/1( :هناية الســول رشح منهاج الوصول ،جلامل الدين اإلسنوي،

ص ،)10( :البحر املحيط يف أصول الفقه ،ملحمد ابن هبادر الزركيش،)32-30/1( :
رشح الكوكب املنري ،البن النجار احلنبيل ،)36-33/1( :تيسري التحرير ،ألمري بادشاه:
( ،)23-18/1فواتح الرمحوت برشح مســلم الثبوت ،لعبد العيل حممد بن نظام الدين
األنصاري ،)16-15/1( :إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول ،ملحمد بن

عيل الشوكاين.)69-68/1( :
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السبب يف ذلك :ألن علم أصول الفقه ال خيرج عن أحد معنيني ،مها:
 -1البحث يف الدليل الذي يكون حجة تتلقى منه أحكام امللة.
 -2البحث فيام يعرض هلذه األدلة من عوارض الحقة هلا ،من كوهنا عامة

أو خاصة ،أو مطلقة أو مقيدة ،أو جمملة أو مب ّينة ،أو ظاهرة أو نص ًا ،أو منطوقة
أو مفهومــة ،وكون اللفظ أمر ًا أو هني ًا ،ونحو ذلك من مراتب األدلة وكيفية

االستدالل هبا.

قال اآلمدي رمحه اهلل« :وملا كانت مباحث األصوليني يف علم األصول

ال خترج عن أحوال األدلة املوصلة إىل األحكام الرشعية املبحوث عنها فيه،
وأقسامها واختالف مراتبها وكيفية استثامر األحكام الرشعية عنها عىل ٍ
وجه

كيل ،كانت هي موضوع علم األصول»(((.

ف
وقال شــيخ اإلســام ابن تيمية رمحــه اهلل األصويل هو« :مــن َي ْع ِر ُ

أصول الفقه وهي أدلة األحــكام الرشعية عىل طريق اإلمجال؛ بحيث يميز
بــن الدليل الرشعي وبني غــره؛ ويعرف مراتب األدلــة؛ فيقدم الراجح
منهــا ،وهذا هــو موضوع أصــول الفقه؛ فــإن موضوعه معرفــة الدليل

الرشعي ومرتبته»(((.

((( اإلحكام يف أصول األحكام ،لسيف الدين اآلمدي.)21/1( :
((( جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد ابن تيمية.)401/20( :
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وأما مباحــث األحكام الرشعية واالجتهاد والتقليد التي توجد يف هذا
العلم ،فهي من مكمالت هذا العلم ومتمامته وثمراته.
•

•

•
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(((

ثالثًا :ثـمـرته وفائدته

تتجىل فائدة وثمرة علم أصول الفقه يف النقاط اآلتية:
 -1معرفــة هذا العلم هي املوصلة إىل معرفة كيفية اســتنباط األحكام
الرشعية العملية من األدلة التفصيلية وفق ضوابط وموازين سليمة ،وقواعد
وطرق دقيقة ،وأسس ومناهج مرسومة.
قال شيخ اإلســام ابن تيمية رمحه اهلل« :املقصود من أصول الفقه :أن
يفقه مراد اهلل ورسوله بالكتاب والسنة»(((.
 -2معرفــة هذا العلم متد العلامء بالقواعد والضوابط التي تســاعدهم
عىل التمكن من معرفة احلكم الرشعي للقضايا املستجدة والوقائع احلادثة،
التي مل يرد فيها نص رشعي ،وهبذه املسايرة للمسائل املتجددة تربز صالحية
الرشيعــة لكل زمان ومكان ،وأهنا قادرة عىل إجياد األحكام ملا يســتجد من
((( انظــر :الوصول إىل األصول ،ألمحد بن عيل بن برهــان البغدادي ،)52/1( :اإلحكام
يف أصــول األحــكام ،لســيف الديــن اآلمــدي ،)21/1( :خمترص منتهى الســول
واألمــل ،البن احلاجــب ،)201/1( :تاريخ ابــن خلدون (املقدمــة)،)573/1( :
إرشــاد الفحــول إىل حتقيق احلــق من علــم األصول ،ملحمــد بن عيل الشــوكاين:

(.)69/1

((( جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد ابن تيمية.)497/20( :
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حوادث مهام تطورت احلياة ،وبذلك يقىض عىل دعوى غلق باب االجتهاد
وسد طريق االستنباط.

قال اإلسنوي رمحه اهلل« :إن أصول الفقه علم عظم نفعه وقدره ،وعال

رشفه وفخره ،إذ هو مثار األحكام الرشعية ،ومنار الفتاوى الفرعية التي هبا
صالح املكلفني معاش ًا ومعاد ًا ،ثم إنه العمدة يف االجتهاد ،وأهم ما يتوقف

عليه من املواد ،كام نص عليه العلامء ،ووصفه به األئمة الفضالء»(((.

 -3معرفة هذا العلم تبني لطالبه ودارســه املنهج الذي ســلكه الفقهاء

املجتهدون يف اســتنباط األحكام الفقهية ،ومعرفة األســباب التي أدت إىل

وقــوع اخلالف بينهم ،والتامس األعذار هلم يف ذلــك ،وبذلك حتصل الثقة

واالقتناع باحلكم الذي وصل إليه اجتهاد األئمة ،وأن حكمهم مل ينشــأ عن
هوى ،وإنام صدر عن قواعد ثابتة وأسس علمية.

 -4معرفة هذا العلم حتقق يف دارسه قوة اإلدراك حلقائق ودقائق العلوم

الرشعية األخرى كالفقه والتفسري واحلديث واللغة وتعينه عىل فهمها.

 -5معرفة هذا العلم تســاعد عىل الرتجيح واملقارنة بني آراء الفقهاء يف

املســائل اخلالفية ،وما هو أقرب اآلراء واألقــوال إىل الصحة وأجرى عىل

قواعد الرشيعة.

((( التمهيد يف ختريج الفروع عىل األصول ،جلامل الدين اإلسنوي ،ص.)43( :
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 -6معرفة هــذا العلم واإلحاطــة بقواعده من أكرب الوســائل حلفظ
امللة ومقاصدها وصون األدلة ودالالهتا من ضالالت املفســدين ،وشــبه
امللحدين ،وبدع املنحرفني.
 -7معرفة هذا العلم تُعرف ُمطالِعه عىل حماسن الدين احلنيف ،وسامحة

الرشيعة اإلسالمية ويرسها.

•

•

•
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رابعًا :فضله وشرفه

يدل عىل فضل علم أصول الفقه ورشف طالبه:
 -1ما جاء يف قوله ﷺ« :من يرد اهلل به خري ًا يفقهه يف الدين»(((.
قال ابن برهان البغدادي رمحــه اهلل« :اعلم وفقك اهلل وأعانك أن َّ
أجل

العلوم قدر ًا ،وأعالها رشف ًا وذكر ًا علم أصول الفقه ،وذلك ألن الفقه ُّ
أجل

العلوم قدر ًا ،وأسامها رشف ًا وذكر ًا ،ملا يتعلق به من مصالح العباد يف املعاش
واملعاد ،وإنام يعرف رشف اليشء وقدره بتقدير فقده وتصوير ضده.

ولو قدرنا فقد هذه املراســم املرعية ،واألحــكام الرشعية ،املوضوعة

ألفعال اإلنسانية ،لصار الناس فوىض مه ً
ال مضاعني ،ال يأمترون ألمر آمر،
وال ينزجرون لزجر زاجر ،وذلك من الفساد يف العباد والبالد ما ال خفاء به،
وقال شاعرهم وهو األفـوه األودي:
النـاس فوىض ال ُسا َة هلم
ال َي ْص ُل ُح
ُ

ـهـاهلــم ســادوا
وال ُســراة إذا ُج ّ

فــإذا عرفت هذا ،وعرفت الفقه ومرتبته ،فام ظنــك بأصوله التي منها
اســتمداده ،وإليها اســتناده؟ فمن الواجب عىل كل من اشــتغل بالفقه أن
((( أخرجــه البخاري يف صحيحه ،كتاب العلم ،باب من يــرد اهلل به خري ًا يفقهه يف الدين،
رقم.)71( :
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يرصف صدر ًا من زمانه إىل معرفة أصول الفقه ليكون عىل ثقة مما دخل فيه،

قادر ًا عىل فهم معانيه»(((.

 -2ما جاء يف كتاب اهلل تعاىل وأحاديث النبي عليه الصالة والسالم من

فضل العلامء وطلبة العلم.

 -3ما ذكرناه يف النقطة الثالثة من فوائد وثمرات علم أصول الفقه(((.
 -4ما ذكره العلامء من كونه عل ًام يشرتك فيه العقل والنقل.
قــال الغزايل رمحــه اهلل يف بيان فضل هــذا العلم ورشفــه« :وأرشف

العلوم مــا ازدوج فيه العقل والســمع ،واصطحب فيه الــرأي والرشع،

وعلم الفقــه وأصوله من هذا القبيل؛ فإنه يأخذ مــن َص ْف ِو الرشع والعقل

ف بمحض العقول بحيــث ال يتلقاه الرشع
ترص ٌ
ســواء الســبيل :فال هو ّ
بالقبــول ،وال هو مبني عىل حمض التقليد الذي ال يشــهد له العقل بالتأييد
والتسديد»(((.

وقال القرايف رمحه اهلل« :أفضل ما اكتســبه اإلنســان عل ًام يســعد به يف

عاجل معاشــه ،وآجل معاده ،ومن أفضل ذلك علم أصول الفقه؛ الشتامله
((( الوصول إىل األصول ،ألمحد بن عيل بن برهان البغدادي.)48-47/1( :
((( انظر :ص.) 20 - 19( :

((( املستصفى من علم األصول ،أليب حامد الغزايل.)33/1( :
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عىل املعقول واملنقول ،فهو جامع أشــتات الفضائل ،والواسطة يف حتصيل
لباب الرسائل»(((.
وقال الزركيش رمحه اهلل« :أرشف العلوم بعد االعتقاد الصحيح معرفة
األحكام العملية ،ومعرفة ذلك بالتقليد ونقل الفروع املجردة يستفرغ مجام
الذهــن وال ينرشح هبا الصــدر ،لعدم أخذه بالدليل ،وشــتان بني من يأيت

بالعبادة تقليــد ًا إلمامه بمعقوله وبني من يأيت هبــا وقد ثلج صدره عن اهلل
ٍ
حضيض عن ذلك ،إال
ورسوله ،وهذا ال حيصل إال باالجتهاد ،والناس يف

من تغلغل بأصول الفقه ،وكرع من مناهله الصافية ،وادرع مالبسه الضافية،
وسبح يف بحره ،وربح من مكنون دره»(((.
•

•

•

((( نفائس األصول يف رشح املحصول ،لشهاب الدين القرايف.)90/1( :
((( البحر املحيط يف أصول الفقه ،ملحمد بن هبادر الزركيش.)12/1( :
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خامسًا :نسبته ومرتبته بني العلوم
خامس اا :نسبته ومرتبته بني العلوم

23

قسمني:
العلومإىلإىل
تنقسم
قسمني:
تنقسم العلوم

دينية:

ما تتعلق بأحكام الدين ،كعلم

العقيدة،

والتفسري

واحلديث

وأصوهلام ،والفقه ،وأصوله.

دنيوية:

ما تتعلق بأمور الدنيا ،كعلم اإلدارة،

والتقنية ،واهلندسة ،والطب.

وتتنوع العلوم الدينية إىل نوعني:

علوم كلية:

علوم جزئية:

ما يكون النظر فيه إىل كليات

ما يكون النظر فيه إىل آحاد األدلة

العقائد املسمى بـ "علم التوحيد"

املسائل واألفعال ،كالفقه وأصوله.

الرشيعة وأصوهلا العامة ،كعلم

كالتفسري واحلديث ،أو إىل آحاد

فإن النظر فيه إىل أصول الرشيعة.

ويظهر من هذا التقسيم أن أصول الفقه من العلوم الدينية اجلزئية.
اجلزئيةٍ .
العلوم الدينية
الفقه من
التقسيم أن
الغزايلظهر من
وي
عقلية كالطب،
تنقســم إىل
العلوم
أصولأن
«اعلــم
هذااهلل:
رمحــه
قال
واحلساب ،واهلندسة ،وليس ذلك من غرضنا؛ وإىل ٍ
دينية ،كالكالم ،والفقه،

وأصوله ،وعلم احلديث ،وعلم التفسري ،وعلم الباطن  -أعني علم القلب

وتطهريه عن األخالق الذميمة .-
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ٍ
واحد من العقلية والدينية ينقســم إىل ٍ
ٍ
وجزئية ،فالعلم الكيل
كلية
وكل
من العلوم الدينية هو الكالم ،وسائر العلوم من الفقه ،وأصوله ،واحلديث،
والتفسري ،علو ٌم جزئي ٌة»(((.

•

•

•

((( املستصفى من علم األصول ،أليب حامد الغزايل.)36/1( :
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سادسًا :واضعـه

أول من صنف املــادة العلمية لعلم أصول الفقــه ،ورتب أبوابه وميز

مســائله ،ودون قواعده ،ونظم مباحثه ،وحقــق دقائقه ،هو اإلمام املطلبي

والعامل القــريش أبو عبد اهلل حممد بن إدريس الشــافعي رمحــه اهلل املولود

ســنة 150هـ واملتوىف ســنة 204هـ ،وذلك بتصنيفه كتابه القيم املوســوم

بـ «الرسالة».

ويدل عىل ذلك:
 -1أن كتــاب الرســالة أول وأقدم كتاب مســتقل يف أصــول الفقه

وصل إلينا.

 -2ترصيح كثري من األئمة األعالم والعلامء اهلداة بأن اإلمام الشافعي

أول من صنف يف علم األصول:

ٍ
حنبل رمحه اهلل« :مل نكن نعرف اخلصوص والعموم
قال اإلمام أمحد بن

حتى ورد الشافعي»(((.

ِ
الشافعي أحدٌ يف
يســبق
وقال اجلويني رمحه اهلل يف رشح الرســالة« :مل
َّ

تصانيف األصول ومعرفتها»(((.

((( البحر املحيط يف أصول الفقه ،ملحمد بن هبادر الزركيش.)10/1( :

((( البحر املحيط يف أصول الفقه ،ملحمد بن هبادر الزركيش.)10/1( :
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وقال فخر الدين الرازي رمحه اهلل« :كانوا قبل اإلمام الشافعي يتكلمون
يف مسائل أصول الفقه ،ويعرتضون ويستدلون ،ولكن ما كان هلم قانون كيل
الشعيــة ،ويف كيفية معارضاهتا وترجيحاهتا،
رجع إليه يف معرفة الدالئل ّ
ُي َ
فاســتنبط الشافعي علم أصول الفقه ،ووضع للخلق قانون ًا كلي ًا ،يرجع إليه
يف معرفة مراتب أدلة الرشع ،فثبت أن نســبة الشافعي إىل علم أصول الفقه
كنسبة أرسطاطاليس احلكيم إىل علم العقل»(((.
وقال اإلسنوي رمحه اهلل« :وكان إمامنا الشافعي ريض اهلل عنه هو املبتكر
هلذا العلم بال نــزاع ،وأول من صنف فيه باإلمجــاع ،وتصنيفه املذكور فيه
موجود  -بحمد اهلل تعاىل  ،-وهو الكتاب اجلليل املشــهور ،املسموع عليه،
املتصل إسناده الصحيح إىل زماننا ،املعروف «بالرسالة» ،الذي أرسل اإلمام
عبد الرمحن بن مهدي من خراســان إىل الشافعي بمرص فصنفه له ،وتنافس
يف حتصيله علامء عرصه.
عىل أنه قد قيل :إن بعض من تقدم عىل الشــافعي ن ُِقل عنه إملام ببعض
وجواب عن سؤال سائل ال يسمن
مسائله يف أثناء كالمه عىل بعض الفروع،
ٌ
وال يغني من جوع.
((( مناقب اإلمام الشافعي ،لفخر الدين الرازي ،ص.)157( :
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وهل يعارض مقالة قيلت يف بعض املســائل بتصنيف موجود مسموع
مستوعب ألبواب العلم؟»(((.
وقــال الزركيش رمحــه اهلل« :وكان علــم أصول الفقه جــواده الذي
ٌ
وأصل
ال ُيلحق ،وحبله املتني الذي هو أقوى وأوثــق ،فإنه قاعدة الرشع،
ُيرد إليه كل فرعٍ ،وقد أشــار املصطفى ﷺ يف جوامع كلمه إليه ،ونبه أرباب

ورموز خفي ٌة ،حتى
اللســان عليه ،فصدر يف الصدر األول منه مجل ٌة ســني ٌة،
ٌ
جاء اإلمام املجتهد حممد بن إدريس الشافعي ريض اهلل عنه فاهتدى بمناره،
ومشــى إىل ضوء ناره ،فشمر عن ســاعد االجتهاد ،وجاهد يف حتصيل هذا
الســني حق اجلهــاد ،وأظهر دفائنــه وكنوزه ،وأوضح إشــاراته
الغرض َّ
ورمــوزه ،وأبرز خمبآته وكانت مســتورة ،وأبرزهــا يف أكمل معنى وأمجل
صــورةً ،حتى َّنو َر بعلم األصول ُدجا اآلفاق ،وأعاد ســوقه بعد الكســاد
إىل َن َفاق»(((.

وقال رمحه اهلل أيض ًا« :الشــافعي ريض اهلل عنه أول من صنف يف أصول
الفقه ،صنف فيه كتاب «الرســالة» ،وكتاب «أحــكام القرآن» ،و»اختالف
((( التمهيد يف ختريج الفروع عىل األصول ،جلامل الدين اإلسنوي ،ص.)46-45( :

((( البحر املحيط يف أصول الفقه ،ملحمد بن هبادر الزركيش.)6-5/1( :
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احلديــث» ،و«إبطال االستحســان» ،وكتــاب «مجاع العلــم»  ...ثم تبعه
املصنفون يف األصول»(((.
•

•

•

((( البحر املحيط يف أصول الفقه ،ملحمد بن هبادر الزركيش.)10/1( :
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سابعًا :اسـمــه

يسمى هذا العلم بعلم «أصول الفقه» ،وهذه التسمية ظاهرة من وجوه:
أ -الوجه األول :تســمية طائفة من العلامء ملصنفاهتم بأسامء مضافة إىل
علم أصول الفقه ،من ذلك:
 -1كتاب تقويم األدلة يف أصول الفقه ،أليب زيد الدبويس احلنفي.
 -2كتاب منار األنوار يف أصول الفقه ،أليب الربكات النسفي احلنفي.
 -3كتاب الربهان يف أصول الفقه ،أليب املعايل اجلويني الشافعي.
 -4كتاب قواطع األدلة يف أصول الفقه ،أليب املظفر السمعاين الشافعي.
 -5كتاب العدة يف أصول الفقه ،أليب يعىل الفراء احلنبيل.
 -6كتاب التمهيد يف أصول الفقه ،أليب اخلطاب الكلوذاين احلنبيل.
ب -الوجــه الثاين :افتتاح كثري من علامء األصــول مؤلفاهتم بتعريف
أصول الفقه باعتباره مركب ًا إضافي ًا وباعتباره لقب ًا عىل فن خاص.
جـــ -الوجه الثالث :ذكر كثري من العلامء اســم أصول الفقه يف مقدمة
كتبهم ،من ذلك:

َج ْ ُ
ن احملصول يف التعريف بعلم األصول

43

 -1قال أبو بكر اجلصاص احلنفي رمحه اهلل« :بســم اهلل الرمحن الرحيم،
ٌ
وأبواب
فصول
أما بعد محد اهلل ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل ﷺ فهذه
ٌ

يف أصول الفقه»(((.

 -2قــال أبو الوليد الباجــي املالكي رمحه اهلل« :أما بعد :فقد ســألتني
يمل أقوال املالكيني ،وحييط بمشــهور
أن أمجــع لك كتاب ًا يف أصول الفقهْ ُ ،
مذاهبهم»(((.

 -3قال شــهاب الدين القرايف املالكي رمحه اهلل« :فأفضل ما اكتســبه
اإلنسان عل ًام يسعد به يف عاجل معاشه ،وآجل معاده ،ومن أفضل ذلك علم
أصول الفقه»(((.
 -4قال أبو احلســن البرصي الشــافعي رمحه اهلل« :ثم الذي دعاين إىل
تأليــف هذا الكتاب يف أصول الفقه ،بعد رشحي كتاب العمد واســتقصاء
القول فيه ،أين ســلكت يف الرشح مسلك الكتاب يف ترتيب أبوابه ،وتكرار
كثري من مسائله ،ورشح أبواب ال تليق بأصول الفقه من دقيق الكالم»(((.
((( الفصول يف األصول ،أليب بكر أمحد بن عيل اجلصاص.)40/1( :

((( إحكام الفصول يف أحكام األصول ،أليب الوليد الباجي.)44/1( :

((( نفائس األصول يف رشح املحصول ،لشهاب الدين القرايف.)90/1( :
((( املعتمد يف أصول الفقه ،أليب احلسني البرصي.)3/1( :
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 -5قال أبو حامد الغزايل الشــافعي رمحه اهلل« :اقــرح عيل طائف ٌة من
ُم َ ِّصيل علم الفقه تصنيف ًا يف أصول الفقه ،أرصف العناية فيه إىل التلفيق بني
اإلخالل ِ
الرتتيب والتحقيق ،وإىل التوسط بني ِ
واإلمالل»(((.

 -6قال ابــن عقيل احلنبيل رمحه اهلل« :فإن كثري ًا مــن أصحابنا املتف ِّقهة

ٍ
كتاب جام ٍع ألصول الفقه ،يوازي يف اإليضاح والبســط
ســألوين تأليف
وتسهيل العبارة التي َغ ُم َض ْت يف كتب املتقدِّ مني»(((.
 -7قــال ابن قدامة احلنبيل رمحه اهلل« :أما بعــد :فهذا الكتاب نذكر فيه
ونبي من ذلك ما
أصول الفقه واالختالف فيه ،ودليل كل قول عىل املختارّ ،

نرتضيه ،ونجيب من خالفنا فيه»(((.
•

•

•

((( املستصفى من علم األصول ،أليب حامد الغزايل.)33/1( :

((( الواضح يف أصول الفقه ،أليب الوفاء عيل بن عقيل احلنبيل.)5/1( :
((( روضة الناظر وجنة املناظر ،البن قدامة املقديس.)19/1( :
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(((

ثامنًا :استمـداده

 30أصول
بحســب اســتقراء العلامء للمباحث األصولية تبني هلم أن علم

ف
ومعارفهلم أن
األصولية تبني
العلامء ل
استقراء
هي :علم أصول الفقه متو َّق ٌ
لمباحثعلوم
من ثالثة
ومستمد
ف
الفقه متو َّق
بحسب ٌ

ومستمد من ثالثة علوم ومعارف هي:

 .1علم التوحيد

 .2علم العربية

 .3األحكام الرشعية

ومدى
الرئيسة هو
العلم
أحد مباحث
من :أن
التوحيد
كونهمن علم
مستمدّ ًا
-1كونه
 .1وجه
األدلة العلم
مباحث هذا
أحد
هذاأن
التوحيــد:
علم
مســتمدّ ًا
وجه
ثبوت حجيتها ،وحجية األدلة متوقف عىل ثبوت أهنا من عند اهلل تعاىل ،وهذا متوقف

الرئيسة هو األدلة ومدى ثبوت حجيتها ،وحجية األدلة متوقف عىل ثبوت

عىل معرفة اهلل تعاىل وتوحيده يف ربوبيته وألوهيته وأسامئه وصفاته ،ومعرفة رسوله 

ربه.وهذا متوقــف عىل معرفة اهلل تعــاىل وتوحيده يف
تعاىل،
عنــد
أهنــا من
جاءاهللبه عن
وتصديقه فيام

قال اآلمدي رمحه اهلل" :أما علم الكالم؛ فلتوقف العلم بكون أدلة األحكام مفيدة هلا
ربوبيته وألوهيته وأسامئه وصفاته ،ومعرفة رسوله ﷺ وتصديقه فيام جاء به
ِ
ِ
وصدق رسولِ ِه فيام جاء به"(.)1
معرفة اهللِ تعاىل وصفاته،
رشع ًا عىل

ربه.
كونه مستمدّ ًا من علم اللغة :أن أحد مباحث هذا العلم الرئيسة هو دالالت ألفاظ
.2عنوجه

الكتاب والسنة عىل األحكام ومعرفة وجوه ورود هذه األلفاظ من أمر وهني ،وإشارة
((( انظر :الربهــان يف أصول الفقه ،إلمام احلرمني اجلوينــي ،)85-84/1( :املنخول من
وتنبيه ،واقتضاء وإيامء ،وحقيقة وجماز ،وإطالق وتقييد ،وعموم وخصوص ،وجممل
تعليقات األصول ،أليب حامــد الغزايل ،ص ،)4( :الوصــول إىل األصول ،ألمحد بن
معرفة
توقفة عىل
األلفاظ امل
دالالت
من وجوه
البغدادي :ونحو ذلك
منطوق ومفهوم،
لســيف الدين
األحكام،
أصول
اإلحكام يف
(،)56-53/1
ومبني،بنو برهان
عيل

البننبيهم .
بلسان
وجاءت السنة
( ،)22-21/1القرآن
اآلمدي:اللغة الذين نزل
عرف أهل
احلاجب-201/1( :
واألمــل،
بلغتهم،الســول
خمترص منتهى
 ،)202البحر املحيط يف أصول الفقه ،ملحمد بن هبادر الزركيش ،)30-28/1( :رشح

الكوكب املنري ،البن النجار احلنبيل ،)50-48/1( :إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من
علم األصول ،ملحمد بن عيل الشوكاين.)69/1( :

رشح الكوكب املنري ،البن النجار احلنبيل ،)50-48/1( :إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم
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قــال اآلمدي رمحه اهلل« :أمــا علم الكالم؛ فلتوقــف العلم بكون أدلة
ِ
ِ
وصدق رســولِ ِه فيام
معرفة اهلل تعاىل وصفاته،
األحكام مفيدة هلا رشع ًا عىل
جاء به»(((.
 -2وجه كونه مســتمدّ ًا من علــم اللغة :أن أحد مباحــث هذا العلم

الرئيســة هو دالالت ألفاظ الكتاب والســنة عىل األحكام ومعرفة وجوه
ورود هــذه األلفــاظ من أمر وهنــي ،وإشــارة وتنبيه ،واقتضــاء وإيامء،
وحقيقة وجمــاز ،وإطالق وتقييــد ،وعموم وخصــوص ،وجممل ومبني،
ومنطوق ومفهوم ،ونحــو ذلك من وجوه دالالت األلفــاظ املتوقفة عىل
معرفة عرف أهل اللغة الذين نزل القرآن بلغتهم ،وجاءت الســنة بلســان
نبيهم ﷺ.
قال اجلوينــي رمحه اهلل« :ومن مواد أصول الفقــه :العربية؛ فإنه يتعلق
طــرف صالح منه بالكالم عىل مقتىض األلفاظ ،ولن يكون املرء عىل ثقة من
هذا الطرف حتى يكون حمقق ًا مستق ً
ال باللغة والعربية»(((.

 -3وجه كونه مســتمدّ ًا من األحكام الرشعيــة :أن أحد مباحث هذا

العلم الرئيسة هو إثبات األحكام الفقهية أو نفيها باألدلة ،واحلاجة إىل ذكر
((( اإلحكام يف أصول األحكام ،لسيف الدين اآلمدي.)21/1( :
((( الربهان يف أصول الفقه ،إلمام احلرمني اجلويني.)84/1( :
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الشواهد ورضب األمثلة وتصور املسائل ،وهذا متوقف عىل معرفة حقائق
األحكام الفقهية.
قال اآلمدي رمحه اهلل« :فال بد أن يكون عامل ًا بحقائق األحكام ليتصور
القصد إىل إثباهتا ونفيهــا ،وأن يتمكن بذلك من إيضاح املســائل برضب
األمثلة وكثرة الشواهد ،ويتأهل بالبحث فيها للنظر واالستدالل»(((.
•

•

•

((( اإلحكام يف أصول األحكام ،لسيف الدين اآلمدي.)22/1( :
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تاسعًا :حكم تعلمه

خيتلف حكم تعلم أصول الفقه باختالف املتعلمني ،فهو:
 -غري واجب عىل غري املجتهد :ألن غري املجتهد ليس الزم ًا يف حقه أن

يكون قادر ًا عىل التوصل إىل معرفة األحكام الرشعية من أدلتها التفصيلية،

وإنام يتعرف عىل حكم اهلل ،بواســطة غريه لقوله ســبحانه ﴿ :ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﴾ [سورة النحل.]٤٣ :

واجب عــى من أراد االجتهــاد :ألن املجتهد ال يكــون قادر ًا عىل
ٌ

استنباط األحكام الرشعية من أدلتها إال بمعرفة أصول الفقه.

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل« :معرفة أصول الفقه فرض كفاية،

وقيل فرض عني عىل من أراد االجتهاد واحلكم والفتوى»(((.
•

•

•

((( املسودة يف أصول الفقه ،آلل تيمية ،ص.)998/2( :
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عاشراً :مسائله

مســائل كل علم هي مطالبه التي يســتدل عليها يف ذاك العلم ،ويكون
الغرض من ذلك العلم معرفتها.
قال الزركيش رمحه اهلل« :مسائل كل علم هي مطالبه اجلزئية التي يطلب
إثباهتا فيه ،كمســائل العبادات واملعامالت ونحوها للفقه ،ومسائل األمر
والنهي والعام واخلاص واإلمجاع والقياس وغريها ألصول الفقه»(((.
وأفضل تقسيم ملسائل أصول الفقه بحسب اطالعي هو ما ذكره الغزايل
رمحــه اهلل يف صدر كتابه بقوله« :اعلم أنــك إذا فهمت أن نظر األصويل يف
ْف عليك أن املقصود
وجوه داللة األدلة السمعية عىل األحكام الرشعية ،مل َي َ

معرفة كيفية اقتبــاس األحكام من األدلة ،فوجب النظر يف األحكام ،ثم يف
األدلة وأقســامها ،ثم يف كيفية اقتباس األحكام مــن األدلة ،ثم يف صفات
املقتبس الذي له أن يقتبس األحكام ،فإن األحكام ثمرات ،وكل ٍ
ثمرة فلها

وطريق يف االستثامر.
ومستثمر،
صف ٌة وحقيق ٌة يف نفسها ،وهلا ُم ْث ِم ٌر
ٌ
ٌ

والنــدب والكراه َة
واحلظر
الوجوب
والثمــرة هي األحكام ،أعنــي
َ
َ
َ

واإلباحة ،واحلس َن وال ُق ْبح ،والقضاء واألداء ،والصح َة والفساد ،وغريها.
((( البحر املحيط يف أصول الفقه ،ملحمد بن هبادر الزركيش.)31/1( :
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واملثمر هي األدلة ،وهي ثالث ٌة الكتاب ،والسنة ،واإلمجاع ،فقط.
وطرق االستثامر هي وجوه داللة األدلة ،وهي أربع ٌة :إذ األقوال إما أن

تدل عىل اليشء بصيغتها ومنظومهــا ،أو بفحواها ومفهومها ،أو باقتضائها
ورضورهتا ،أو بمعقوهلا ومعناها املستنبط منها.

واملستثمر هو املجتهد ،وال بد من معرفة صفاته ورشوطه وأحكامه»(((.
وعىل هذا يمكن لنا أن نقول إن علم أصول الفقه ينقسم إىل أربعة أقسام

رئيسة عىل سبيل اإلمجال ،هي:

34

ينقسم علم أصول الفقه إىل أربعة أقسام رئيسة:
األحكام الرشعية

األدلة الرشعية

داللة ألفاظ األدلة:

(الثمرة)

( ِ
املثمر)

املجتهد

(طرق االستثامر)

ِ
املستثمر)
(

ونذكر شيئ ًا من التفصيل يف هذه األقسام:
أوالً :األحكام الرشعية (الثمرة) ،وينقسم احلكم إىل:

حكم تكليفي ،ويشمل:

حكم وضعي ،ويشمل:

الواجب

السبب

واملندوب

والرشط

واملباح

واملانع

واملكروه

والصحة والفساد والبطالن

واملحرم.

والعزيمة والرخصة.

((( املستصفى من علم األصول ،أليب حامد الغزايل.)39-38/1( :
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35
ثاني ًا :األدلة الرشعية ( ِ
املثمر) ،وهي قسامن:
القسم األول :أدلة متفق عليها يف اجلملة ،وهي:

القسم الثاين :أدلة خمتلف فيها ،وهي:

الكتاب

السنة

االستحسان

املصلحة املرسلة

اإلمجاع

القياس

سد الذرائع

قول الصحايب

االستصحاب

رشع من قبلنا

عمل أهل املدينة

العرف
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رصيح

غري رصيح

داللة املنطوق

الظاهر

من حيث الظهور
النص

واخلفاء:

املجمل

ِ
املستثمر):
رابع ًا :حال املجتهد (

مفهوم خمالفة

داللة املفهوم
مفهوم موافقة

املنطوق واملفهوم:

األلفاظ من حيث

من حيث اخلفاء

األلفاظ من حيث الظهور

املتشابه

األمر

الطلب:

النهي

األلفاظ من حيث

مطلق

عام

مقيد

خاص

:

الشمول

األلفاظ من حيث

ثالث ًا :داللة ألفاظ األدلة (طرق االستثامر) ،وتنقسم إىل أربعة أقسام عند اجلمهور:
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املبحث الثاين
الثاني
املبحث

أولا :أصول الفقه يف

رابع اا :أصول الفقه يف

(دور النشأة)

(دور التدوين)

عهد رسول اهلل 

عهد تابعي التابعني

علم
نشأةعلم
نشأة

وتارخيه
أصول الفقه
أصول الفقه وتارخيه
ثاني اا :أصول الفقه يف

عهـد الصحابة الكرام
ريض اهلل عنهم

(دور التأسيس)

ثالث اا :أصول الفقه يف
عهــــد التابعـــني

(دور النمو)
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متهيد

من املعلوم أن نشأة علم أصول الفقه متزامنة مع نشأة علم الفقه ،ونشأة
علم الفقه مرتبطة بمجيء الدين اإلســامي من عند اهلل تعاىل ،وذلك ببعثة
نبيه عليه الصالة والسالم.
فعلــم أصول الفقه بدأ مع بدء نزول الوحي عىل النبي ﷺ ،حيث رشع
اإلسالم أصوالً وقواعد تستقى منها األحكام ،وترد إليها احلوادث.
وإن دراسة نشأة علم األصول وتارخيه يتطلب أوالً رصد نشأته يف عهد
النبوة ،ثم تأسسه يف عهد الصحابة ريض اهلل عنهم ،ثم نموه يف عرص التابعني،
ثم تدوينه يف عرص أتباع التابعني واألئمة املجتهدين ،وهذا ما سنرشع يف بيانه يف
هذا املبحث.
•

•

•

56

َج ْ ُ
ن احملصول يف التعريف بعلم األصول

أو ًال :أصول الفقه يف عهد رسول اهلل ﷺ (دور النشأة)

يعترب عهد الرســول ﷺ عهد النشــأة لعلم أصول الفقه ،فالنبي عليه

الصالة والسالم هو املبلغ لرسالة اإلسالم واملبني ألحكام الترشيع واملع ِّلم

لشعائر الدين عن ربه العزيز املتني ،وينتهي هذا العهد يف سنة ( )11هجرية،
ومدته ثالثة وعرشون عام ًا تقريب ًا.

ويمكن لنا أن نستخلص مصادر الترشيع يف هذا العهد فيام يأيت:
 -1القرآن الكريم :املصــدر الترشيعي األول ،فقد كان االعتامد األول

يف معرفة أحكام اهلل ســبحانه وتعاىل عىل هذا املصدر العظيم ،الذي عُدَّ فيام

بعد األصل األول من أصول الفقه واملصدر األسايس من مصادر الترشيع،

أمر رجع إىل
فكان عليه الصالة والســام إذا أشــكل عليه أو عىل صحابته ٌ

البحث عن جوابه يف القرآن الكريم ،وإذا مل جيد انتظر عليه الصالة والسالم
الوحي لبيان حكمه ،ويدل عىل ذلك ما يأيت:

أ -قولــه تعــاىل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﴾ [ســورة املجادلــة]١ :؛ الذي جــاء جواب ًا لقصة خولة
بنت ثعلبة.

ب -قوله تعاىل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
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ﭰ ﴾ [ اآليــات من  20-11من ســورة النور] ،التي جــاءت رد ًا عىل املنافقني

الذين اهتموا أم املؤمنني عائشــة ريض اهلل عنها وهو ما يعرف بقصة اإلفك،

فربأها اهلل عز وجل مما قاله املنافقون.

 -2الســنة النبوية :املصدر الترشيعي الثاين بعد القرآن الكريم ،فالسنة

القوليــة والفعلية والتقريرية هــي بيان للقرآن الكريم وتوضيح ملشــكله،
ومســتند يرجــع إليه يف معرفة أحــكام الرشع ،ويدل عــى ذلك أحاديث

كثرية ،منها:

أ -عن عائشة ريض اهلل عنها أن هند ًا بنت عتبة قالت« :يا رسول اهلل ،إن

أبا سفيان ٌ
شحيح ،وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إال ما أخذت منه
رجل
ٌ
وهو ال يعلم ،فقال :خذي ما يكفيك وولدك باملعروف»(((.

ب -عــن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال :جاء ٌ
رجل إىل رســول اهلل ﷺ

فقال« :يا رســول اهلل ،أرأيت إن جاء ٌ
رجل يريد أخذ مايل؟ قال :فال تعطه

مالك ،قال :أرأيــت إن قاتلني؟ قال :قاتله ،قــال :أرأيت إن قتلني؟ قال:
فأنت شهيدٌ  ،قال :أرأيت إن قتلته؟ قال :هو يف النار»(((.

((( أخرجه البخــاري يف صحيحه ،كتاب النفقات ،باب إذا مل ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ
بغري علمه ما يكفيها وولدها باملعروف ،رقم.)5364( :

((( أخرجه مســلم يف صحيحه ،كتاب اإليامن ،باب الدليل عىل أن من قصد أخذ مال غريه
بغــر حق كان القاصد مهدر الدم يف حقه ،وإن قتل كان يف النار ،وأن من قتل دون ماله

فهو شهيد ،رقم.)140( :
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 -3االجتهاد بالرأي :كان عليه الصالة والســام جيتهد بنفسه ويوجه

بعــض الصحابة ريض اهلل عنهــم إىل أن جيتهدوا يف األحــكام التي مل ينزل
بشأهنا الوحي ،ويدل عىل ذلك ما ييل:

أ -قولــه تعــاىل ﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﴾ [ســورة التوبــة .]٤٣ :الــذي نزل بعد

اجتهاده عليه الصالة والسالم يف اإلذن للمنافقني الذين استأذنوه يف القعود

عــن غزوة تبوك ،منتحلني األعذار ،قبل أن يتبني له من هو صادق يف عذره
الذي أبداه ومن هو كاذب فيه ،فنزل القرآن مبين ًا أنه جيب عليه أن يتثبت من

أمرهم قبل اإلذن.

ب -قوله تعــاىل ﴿ :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﴾ [ســورة

األنفال ،]٦٧ :الذي نزل بعد استشــارته عليه الصالة والســام لصحابته يف

غزوة بدر يف موضوع األرسى ،فأشار أبو بكر بأخذ الفدية ،وقال :عشريتك

احلكم
فأرســلهم ،وأشار عمر بقتلهم ،ففاداهم رســول اهلل ﷺ ،فأنزل اهلل
َ

هبذه اآليات ،التي د ّلت عىل صحة رأي عمر.

 -4القيــاس :فكان ﷺ يقيس ما مل يعلم حكمــه عىل ما علم حكمه،

ومن ذلك:
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أ -مــا روي عن ابن عبــاس ريض اهلل عنهام أنه قــال« :جاء ٌ
رجل إىل

النبي ﷺ ،فقال :يا رســول اهلل ،إن أمي ماتت وعليها صوم ٍ
شهر ،أفأقضيه

ِ
قاضيــه عنها؟ قال :نعم ،قال:
أكنت
عنها؟ فقال :لــو كان عىل أمك َد ْي ٌنَ ،

أحق أن ُيقىض»(((.
َفدَ ْي ُن اهلل ُّ

فقاس عليه الصالة والســام حقوق اهلل عز وجل عىل حقوق اآلدميني
يف وجوب القضاء.
ب -ما روي عــن عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه أنه قال« :هششــت
صائم ،فقلت :يا رسول اهلل ،صنعت اليوم أمر ًا عظي ًام ،قبلت وأنا
فقبلت وأنا
ٌ
صائم ،قال :أرأيت لو مضمضت من املاء وأنت
صائم؟»(((.
ٌ
ٌ

فقاس عليه الصالة والســام قبلة الصائم عىل املضمضة يف أهنا مقدمة
للفطر ولكنها ال تفطر.
•

•

•

((( أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب الصيام ،باب قضاء الصيام عن امليت ،رقم.)1148( :
((( أخرجه أبو داود يف سننه ،كتاب الصيام ،باب القبلة للصائم ،رقم.)2385( :
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ثانيًا :أصول الفقه يف عهد الصحابة الكرام رضي اهلل عنهم (دور التأسيس)

بعد وفاة النبي الكريم عليه الصالة والسالم وانقطاع الوحي ،واكتامل

الدين ،شــهد علم األصول تطور ًا ملحوظ ًا يف عهد الصحابة من بداية تويل
اخلليفــة أيب بكر ريض اهلل عنه للخالفة يف الســنة احلاديــة عرشة للهجرة،

فارتكز الصحابــة ريض اهلل عنهم يف اجتهادهم وفتاوهيم وتنظيم شــؤون

حياهتم عىل أدلة ثابتة واضحة ،وقواعد منهجية حمددة ،فكانوا يرتكزون عىل

كتــاب اهلل أوالً ،فإذا مل جيدوا فيه حكم القضية التي يبحثون عنها انتقلوا إىل
البحث يف السنن القولية والفعلية لرسوهلم الكريم ﷺ ،فإذا أعياهم البحث

عن ســنة تتعلق بموضوع قضيتهم ومل يظفــروا بطائل ،جلؤوا بعد ذلك إىل
االجتهاد ،إما عن طريق القياس ،بإحلاق املســائل املســكوت عن أحكامها

باملســائل املنطوق بأحكامها يف الكتاب والســنة ،وإما عــن طريق البدائل
البيانية كاالســتصالح والعرف واالســتصحاب ،وإما عــن طريق قواعد
االجتهاد االستثنائي كاالستحسان وسد الذرائع.

قال اجلويني رمحه اهلل« :وقد تواتر من شيمهم (أي الصحابة) أهنم كانوا

يطلبون حكم الواقعة من كتاب اهلل تعاىل ،فإن مل يصادفوه ،فتشــوا يف سنن
رسول اهلل ﷺ فإن مل جيدوها اشتوروا ورجعوا إىل الرأي»(((.

((( الربهان يف أصول الفقه ،إلمام احلرمني اجلويني.)765/2( :
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وقد كان رافدهم يف اجتهادهم األصويل ما متيزوا به من الفطرة السليمة،

واإليامن العميق ،ومعايشتهم لعرص الترشيع وتلقيهم املبارش من النبي ﷺ،

وتربيته عليه الصالة والســام لبعضهم عىل االجتهاد ،وامتالكهم السليقة

اللغوية يف اللغة التي نزل هبا الترشيع.

ويف هذا يقول اإلمام الشــافعي رمحه اهلل« :وقــد أثنى اهلل تبارك وتعاىل

عىل أصحاب رســول اهلل ﷺ يف القرآن والتوراة واإلنجيل ،وسبق هلم عىل

لسان رسول اهلل ﷺ من الفضل ما ليس ألحد بعدهم ،فرمحهم اهلل وهنَّاهم

بام آتاهم من ذلك ،ببلوغ أعىل منازل الصدِّ يقني والشــهداء والصاحلني ،هم

أدوا إلينا سنن رسول اهلل ﷺ ،وشاهدوه والوحي ينزل عليه ،فعلموا ما أراد

رســول اهلل ﷺ ،عام ًا وخاص ًا وعزم ًا وإرشــاد ًا ،وعرفوا من سنته ما عرفنا
وأمر اســت ِ
وجهلنــا ،وهم فوقنا يف كل علــم واجتهاد ،وورع وعقلٍ ،
ُدرك

به علم واســتنبط به ،وآراؤهم لنا أمحد وأوىل بنا من آرائنا عندنا ألنفســنا،
واهلل أعلم»(((.

فهم يف القرآن
ويقول شــيخ اإلســام ابن تيمية رمحه اهلل« :وللصحابة ٌ

ٍ
بأمور من السنة وأحوال الرسول
خيفى عىل أكثر املتأخرين ،كام أن هلم معرف ًة
ﷺ ال يعرفهــا أكثر املتأخرين ،فإهنم شــهدوا الرســول والتنزيل وعاينوا

((( مناقب الشافعي ،ألمحد بن احلسني البيهقي.)442/1( :
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الرسول ،وعرفوا من أقواله وأفعاله وأحواله مما يستدلون به عىل مرادهم ما
مل يعرفه أكثر املتأخرين»(((.
وقــال تاج الدين الســبكي رمحــه اهلل« :الصحابة و َمــن بعدَ هم كانوا

عارفني بــه (أي بأصول الفقه) بطباعهم ،كام كانوا عارفني النحو بطباعهم،
قبل جميء اخلليل وســيبويه ،فكانت ألســنتهم قويم ًة ،وأذهاهنم مستقيم ًة،
وفهمهم لظاهر كالم العــرب ودقيقه عتيدٌ ؛ ألهنم أهله الذين يؤخذ عنهم،
وتغيت ال ُف ُهوم ،ف ُيحتاج إليه كام ُيتاج
وأما بعدهم فقد َف َسدَ ت األلســنَّ ،
إىل النحو ،واعلم أن كامل رتبة االجتهاد تتوقف عىل ثالثة أشــياء ،أحدها:
ال َّتكَيف بالعلوم التي يتهذب هبا الذهن :كالعربية ،وأصول الفقه ،وما ُيتاج
إليه من العلوم العقلية يف صيانة الذهن عن اخلطأ ،بحيث تصري هذه العلوم
ملك ًة للشــخص ،فإذ ذاك ُي َثق بفهمه لدالالت األلفاظ من حيث هي هي،
وحتريره لصحيح األدلة من فاســدها ،والذي نشري إليه من العربية وأصول
الفقه كانت الصحابة أعلم به منا مــن غري ت َع ُّلم ،وغاية املتع ّلم منا أن يصل
إىل أن يفهم بعض فهمهم ،وقد ُيطئ وقد يصيب»(((.
((( جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية.)200/19( :

((( اإلهبــاج يف رشح املنهــاج ،لتقي الدين عــي وولده تاج الدين عبد الوهاب الســبكي:
(.)17-16/2
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ويمكن لنا أن نذكر أمثلة من اجتهادات الصحابة ريض اهلل عنهم  -من
قبيل التمثيل ال احلرص  -التي كانت مبنية عىل بعض األصول:
 -1القياس :يدل عىل ذلك قياســهم إمامة أيب بكر الكربى عىل إمامته
الصغــرى بجامــع األهلية لذلك ،فاختــر أبو بكــر ريض اهلل عنه خليفة

للمســلمني ،وقياس تارك الزكاة عىل تارك الصالة ،بجامع اقرتاهنام غالب ًا يف
كتــاب اهلل ،فقاتل أبو بكر مانعي الــزكاة ،وقياس قتل اجلامعة بالواحد عىل
رسقــة مجاعة ،بجامع اجتامعهم يف علة إزهاق النفس ،فأقام عمر القصاص
بقتل اجلامعة لواحد ،وقياس شــارب اخلمر عىل القــاذف املفرتي ،بجامع
اهلذيان واالفرتاء ،فجلد عمر ريض اهلل عنه شارب اخلمر ثامنني جلدة عندما

حتاقر الناس العقوبة ،وقياس ُم ِعني املحارب عىل املحارب ،بجامع الفســاد

واإلفســاد يف األرض وإتالف أموال النــاس ،فأقام عمر ريض اهلل عنه حدَّ
احلرابة عىل ُم ِع ْ ِ
ي املحاربني.

 -2املصالح املرسلة :ويدل عىل ذلك تولية أيب بكر لعمر والية العهد،
ملصلحــة اجتامع الكلمــة ودرء الفتنة؛ ومجع عمــر ريض اهلل عنه الناس يف
صــاة الرتاويح عىل إمام واحــد ،ملصلحة احتاد الصفوف املشــعرة باحتاد
القلــوب ،واجتامع الكلمة ،ودرء مفســدة التفــرق واالختالف؛ وإضافة

عثــان بن عفان ريض اهلل عنه أذان ًا ثالث ًا يف الســوق ،ملصلحة إيصال األذان
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إىل عدد من املســلمني ليلبوا النداء وجيتمعوا؛ وحفظ كالم اهلل تعاىل بكتابته

يف املصحــف ،ملصلحة احلفظ مــن التحريف والتبديل والضياع؛ وإنشــاء

عمر ريض اهلل عنه بيت مال املســلمني ،وتدوينــه الدواوين ،ومحايته أرض ًا
ألنعــام بيت املال ،وأخذه ريض اهلل عنه األرايض املوات واألرايض املقطعة

ممن ال يستطيع عامرهتا ،وإسقاطه سهم املؤلفة قلوهبم من الذين يعطون من

الزكاة ،وإصداره نقود ًا خاصة بالدولة اإلسالمية ،وأمر عثامن ريض اهلل عنه
بالتقاط ضالة اإلبل والتعريف هبا ،وبيعها إذا مل ِ
يأت صاحبها ،ووضع أثامهنا
يف بيت مال املسلمني ،حتى جييء صاحبها ويأخذ ماله.

 -3ســدُّ الذرائع :يدل عىل ذلك مجع القرآن يف املصحف عىل عهد أيب

بكر بدايــة ،بعدما ُخيش عليه الضياع جراء ذهاب حفظته يف معركة الياممة،

ثــم الحق ًا عىل عهــد عثامن ريض اهلل عنــه؛ إذ مجع الناس عــى القراءات
الثابتة املعروفة عن النبي ﷺ ،وألغى ما ليس منها؛ خوف ًا عىل املســلمني من

االختالف يف ذلك ،واالفتتان به ،وتكفري بعضهم بعض ًا بسبب ذلك ،ففعل

الصحابة ريض اهلل عنهم مبني عىل ســد ذريعة التبديــل والتغيري يف أصيل
الرشيعة ،فدفعوا عنهام كل ما من شأنه املساس هبام ،وسدوا كل ذريعة فساد

حمتملة هبام.

وبرز يف هذا العرص ظهور بعض القواعد األصولية ،من ذلك:
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املخصص :ومما يدل
 -1أن العام يبقى عىل عمومــه إىل أن يرد الدليل
ِّ
ٍ
مظعون للبيد بن ربيعة حني سمعه ينشد يف املسجد
عىل ذلك :قول عثامن بن
احلــرام« :أال كل ٍ
يشء ما خال اهلل باطل ،فقــال عثامن :صدقت ،فقال لبيدٌ :
وكل نعي ٍم ال حمالة زائل ،فقال :كذبــت ،وإنام صدقه يف األوىل؛ ألنه عمو ٌم
ال يلحقه
دائم ال يزول»(((.
ٌ
خصوص ،وكذبه يف الثانية؛ ألن نعيم اجلنة ٌ

 -2أن املتأخر ينسخ املتقدم :ومما يدل عىل ذلك :ما روي عن عبد اهلل بن

مسعود ريض اهلل عنه أنه كان يرى أن عدة احلامل املتوىف عنها زوجها تنتهي

بوضــع احلمل مســتدالً بقوله تعــاىل ﴿ :ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯ ﴾ [ســورة الطالق ،]٤ :وكان يقول« :من شــاء العنتــه أن هذه اآلية
التي يف سورة النساء القرصى ﴿ :ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﴾

[ســورة الطالق ]4 :نزلــت بعد اآلية التي يف البقــرة ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﴾ [ســورة البقرة،»]234 :

قال :وبلغه أن علي ًا قال :هي آخر األجلني ،فقال ذلك»(((.

ومل يكونــوا يرصحون ريض اهلل عنهم هبذه األصــول والقواعد ،وإنام

كانوا يفعلون ذلك عن نزعة فطرية ،وملكة فقهية ،وسليقة أصولية ،ورؤية
((( جامع بيان العلم وفضله ،البن عبد الرب القرطبي.)134/2( :

((( أخرجــه عبد الرزاق يف مصنفه ،كتاب الطالق ،باب املطلقة يموت عنها زوجها وهي يف
عدهتا ،أو متوت يف العدة ،رقم.)11714( :
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مقاصدية ،اكتسبوها من عموم احلوادث والوقائع التي عايشوها مع رسوهلم
الكريم ﷺ ،وتدريبه وتقريره عليه الصالة والسالم هلم عىل االجتهاد.

قال اجلويني رمحه اهلل« :فإن أصحاب الرســول عليه الســام ما كانوا

ٍ
أصــل واالعتناء
جيرون عىل مراســم اجلدليني من ُن َّظــار الزمان يف تعيني

ٍ
حترير عىل الرسم املعروف املألوف يف قبِيله ،وإنام
باالســتنباط منه ،وتك ُّلف
كانوا يرسلون األحكام ويعقلوهنا يف جمالس االشتوار باملصالح الك ِّلية»(((.

وقال ابن خلدون رمحه اهلل« :اعلم أن هذا الفن من الفنون املســتحدثة

يف امللة وكان السلف يف غنية عنه ،بام أن استفادة املعاين من األلفاظ ال ُيتاج

فيها إىل َأ ْز َيدَ مما عندهم من امللكة اللســانية ،وأما القوانني التي ُيتاج إليها
يف اســتفادة األحكام خصوصــ ًا فمنهم ُأ ِخذ معظمها ،وأما األســانيد فلم

يكونوا حيتاجون إىل النظر فيها لقرب العرص وممارســة النقلة وخربهتم هبم،

فلام انقرض الســلف وذهب الصــدر األول ،وانقلبت العلوم كلها صناعة

 ...احتاج الفقهاء واملجتهدون إىل حتصيل هذه القوانني والقواعد الستفادة

األحكام من األدلة فكتبوها فن ًا قائ ًام برأسه سموه أصول الفقه»(((.
•

•

•

((( الربهان يف أصول الفقه ،إلمام احلرمني اجلويني.)828/2( :

((( تاريخ ابن خلدون (املقدمة).)576-575/1( :
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ثالثًا :أصول الفقه يف عهد التابعني (دور النمو)

تتلمــذ التابعون عــى يدي الصحابــة ريض اهلل عنهم الذيــن تفرقوا
يف البلدان:
أ -فكان يف املدينة :ســعيد بن املســيب ،وعروة بــن الزبري بن العوام،
وأبو بكر بن عبــد الرمحن بن احلارث بن هشــام املخزومي ،وعبيد اهلل بن
عبد اهلل بن عتبة بن مسعود ،وخارجة بن زيد بن ثابت ،وسامل بن عبد اهلل بن
عمر ،والقاسم بن حممد بن أيب بكر ،وسليامن بن يسار ،ونافع موىل ابن عمر
الذين تتلمذوا عىل زيد بن ثابت (املتوىف45 :هـ) وعبد اهلل بن عمر (املتوىف:
73هـ) ريض اهلل عنهم.
ب -وبمكــة :جماهد بن جــر ،وعكرمة ،وعطاء بــن أيب رباح الذين
تتلمذوا عىل عبد اهلل بن عباس ريض اهلل عنهام (املتوىف68 :هـ).
جـــ -وبالكوفة :علقمة بن قيــس النخعي ،ومــروق بن األجدع،
ورشيح بن احلارث الكندي ،وعبيدة بن عمر الســلامين ،واألسود بن يزيد
النخعــي ،وإبراهيم بن يزيد النخعي ،وعامر ابن رشاحيل الشــعبي الذين
تتلمذوا عىل عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه (املتوىف32 :هـ).
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د -وبالبرصة :أبو الشــعثاء جابر بن زيد ،واحلسن البرصي ،وحممد بن

سريين ،وقتادة بن دعامة السدويس الذين تتلمذوا عىل أيب موسى األشعري
(املتوىف50 :هـ) وأنس بن مالك (املتوىف93 :هـ) ريض اهلل عنهم.

هـ -وبالشام :عبد الرمحن بن غنم ،وأبو إدريس اخلوالين ،وقبيصة بن

ذؤيب ،ومكحول بن أســلم ،ورجاء بن حيوة الذين تتلمذوا عىل معاذ بن

جبل (املتوىف19 :هـ) ،وعبادة بــن الصامت (املتوىف34 :هـ) وأبو الدرداء

(املتوىف34 :هـ).

قال ابن قيم اجلوزية رمحه اهلل« :والديــن والفقه والعلم انترش يف األمة

عن أصحاب ابن مســعود ،وأصحاب زيد بن ثابت ،وأصحاب عبد اهلل بن
عمر ،وأصحاب عبد اهلل بن عباس؛ فعلم الناس عامته عن أصحاب هؤالء
األربعة؛ فأما أهل املدينة فعلمهــم عن أصحاب زيد بن ثابت وعبد اهلل بن

عمــر ،وأما أهل مكة فعلمهم عن أصحاب عبــد اهلل بن عباس ،وأما أهل
العراق فعلمهم عن أصحاب عبد اهلل بن مسعود»(((.

ونتج عن تتلمذ التابعني عىل أيدي الصحابة ريض اهلل عنهم ما ييل:
 -1هنج التابعون منهج الصحابــة يف التعرف عىل األحكام ،فقد كانوا

يرجعون إىل الكتاب والسنة فيام يواجههم من نوازل ،فإن مل جيدوا رجعوا إىل
((( إعالم املوقعني عن رب العاملني ،البن قيم اجلوزية.)38/2( :
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اجتهاد الصحابة ،وإن مل جيدوا اجتهدوا رأهيم مراعني يف ذلك املنهج الذي
دهلم عليه الكتاب والسنة.
 -2اعتنى أهل كل بلد بأقوال الصحايب الذي يعيش فيه ،فزادت مصادر

الترشيع مصدر ًا آخر هو فتاوى الصحابة ،فكان التابعون يفتون يف األحكام
التي مل يرد بشأهنا نص من كتاب أو سنة بفتاوى الصحابة واجتهاداهتم.
 -3اختالف مناهج التابعني يف اســتنباط األحــكام؛ نتيجة الختالف
مناهج شيوخهم من الصحابة يف النظر يف األدلة وطرق االستنباط.
 -4ظهور مدرسة أهل احلديث يف املدينة النبوية برئاسة سعيد بن املسيب
(املتوىف94 :هـ) ،والتي متيز تابعوها بالتسمك بالنصوص واآلثار عن النبي
ﷺ وصحابته الكرام ريض اهلل عنهم؛ لكون املدينة موطن الصحابة ومكان
الوحي ،وظهور مدرســة أهل الــرأي يف الكوفة برئاســة إبراهيم النخعي
(املتوىف95 :هـ) ،والتي متيز تابعوها بالتمســك بالرأي والقياس والبحث
عن العلل واملقاصد يف استنباط األحكام؛ لعدم توافر أسباب الرواية لدهيم،
بسبب الفتن وكثرة الوضاعني.
•

•

•
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رابعًا:أصول الفقه يف عهد تابعي التابعني (دور التدوين)

شــهد هذا العهد بداية تدوين أصول الفقه ،وباكــورة تكون املذاهب
الفقهية وظهــور أئمتها وتأصيل أصوهلا ووضوح معاملها ومجع مســائلها،

وقــد كان هذا العهد امتداد ًا للعهد الذي ســبقه ،ويف هــذا يقول ابن حزم
رمحه اهلل« :ثم أتى بعد التابعني فقهاء األمصار كأيب حنيفة وسفيان وابن أيب
ليىل بالكوفة ،وابن جريج بمكة ،ومالك وابن املاجشــون باملدينة ،وعثامن
البتي وسوار بالبرصة ،واألوزاعي بالشام ،والليث بمرص ،فجروا عىل تلك
الطريقة من أخذ كل واحد منهم عن التابعني من أهل بلده فيام كان عندهم،
واجتهادهم فيام مل جيدوا عندهم وهو موجود عند غريهم»(((.
ومن أشهر أئمة هذا العهد:
 -1اإلمام أبو حنيفة النعامن بن ثابت الكويف رمحه اهلل (املتوىف150 :هـ):
الذي اشتهر باتباعه ملدرســة أهل الرأي وانتهت إليه رياسة املدرسة ،ومتيز
منهجه يف استنباط األحكام باالستحسان والقياس.
 -2اإلمام مالك بن أنس األصبحي املدين رمحه اهلل (املتوىف204 :هـ):
الذي اشتهر باتباعه ملدرسة أهل احلديث وانتهت إليه رياسة املدرسة ،ومتيز
((( اإلحكام يف أصول األحكام ،البن حزم.)128/2( :
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منهجه يف اســتنباط األحكام بعمــل أهل املدينة وإعامل املصالح املرســلة
وسد الذرائع.
 -3اإلمــام حممد بن إدريــس الشــافعي املطلبي رمحــه اهلل (املتوىف:
204هـ) :الذي اشــتهر باتباعه ملدرستي أهل احلديث وأهل الرأي ،وذلك
ألخذه فقــه أيب حنيفة بالعراق عــن طريق حممد بن احلســن ،وأخذه فقه
مالــك باملدينة عن اإلمام مالك ،ومتيز منهجه يف اســتنباط األحكام بأخذه
بالقياس واإلقالل مــن االعتامد عىل املصالح واالبتعاد عن االستحســان
وسد الذرائع.
دون علم أصول الفقه بشكل مستقل
ويعترب اإلمام الشــافعي أول من َّ

شامل يف كتابه املعروف باسم «الرسالة» ،الذي يعترب أول كتاب وصل إلينا
يف علم األصول.

واألســباب التي دفعت اإلمام الشــافعي لتأليف كتاب الرسالة يمكن
تصنيفها إىل نوعني:
 -1أسباب خاصة:
روي أن عبــد الرمحن بن مهدي رمحه اهلل (املتــوىف198 :هـ) كتب إىل

الشافعي رمحه اهلل وهو شاب أن يضع له كتاب ًا فيه معاين القرآن ،وجيمع قبول
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األخبار فيه ،وحجة اإلمجاع ،وبيان الناســخ واملنسوخ من القرآن والسنة،
فوضع له كتاب الرسالة(((.
وروي أن عبد الرمحن بن مهدي رمحه اهلل كتب إىل الشافعي رمحه اهلل أن
اكتب إيل ببيان من علم ،فكتب إليه الرسالة ،فلام قرأها عبد الرمحن قال« :ما
ظننت أنه يكون يف هذه األمة اليوم مثل هذا الرجل ،أو أن اهلل عز وجل خلق مثل
هذا الرجل»(((.
وهذه الرســالة القديمة ألفها الشــافعي بمكة وقيل ببغداد ،وأرسلها
إىل عبــد الرمحن ابن مهدي الذي كان يقيم ببغــداد ،عن طريق احلارث بن
رسيج النقال(((.
ثم إن الشافعي رمحه اهلل حني خرج إىل مرص أعاد تصنيف كتاب الرسالة
بعــد تأليف أكثر كتبه التي يف (األم)((( ،وهي الرســالة اجلديدة التي توجد
يف أيدي الناس اآلن التي أمالها الشــافعي عىل صاحبه الربيع بن ســليامن
املرادي (املتوىف270 :هـ) إمال ًء ،وجعلها مقدمة لكتابه األم.
((( انظر :مناقب الشافعي ،ألمحد بن احلسني البيهقي.)230/1( :

((( انظر :مناقب الشافعي ،ألمحد بن احلسني البيهقي.)232/1( :

((( انظر :االنتقاء يف فضائل األئمة الثالثة الفقهاء ،البن عبد الرب القرطبي ،ص.)123( :
((( انظر :مناقب الشافعي ،ألمحد بن احلسني البيهقي.)234/1( :
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 -2أسباب عامة:
 )1رغبتــه -رمحــه اهلل -يف تدوين وتنظيم وضبط أصول االســتنباط

وقواعد االجتهاد ومناهــج النظر وموازين الرأي والقيــاس ،بعدما ظهر
االختالف يف طرائق االستنباط بني مدرستي أهل احلديث وأهل الرأي.

 )2رغبته  -رمحه اهلل  -يف تدوين األصول اجلديدة التي ظهرت يف عهده

ٍّ
مستدل هبا ومنكر هلا.
ووقع النزاع فيها بني أئمة املذاهب وتابعيها ما بني

 )3رغبته -رمحه اهلل -يف إصالح األلسن العربية التي فشا فيها اللحن؛

بســبب اختالط املسلمني العرب بغريهم من مســلمي العجم ،مما أدى إىل
ضعف املدارك عن فهم مقاصد الرشيعة.

وقام عدد من العلامء باالعتناء برســالة الشــافعي ودراســتها دراسة

فاحصة ،وكشف أرسارها واستخراج كنوزها ،ومن هؤالء العلامء(((:

 -1أبو بكر الصديق حممد بن عبد اهلل الصرييف (املتوىف330 :هـ) ،الذي

رشح الرسالة وسمى رشحه( :دالئل اإلعالم).

 -2أبو الوليد حســان بــن حممد بن أمحد بن هــارون القريش األموي

النيسابوري (املتوىف349 :هـ).

((( انظر :كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،حلاجي خليفة.)873/1( :
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 -3حممد بن عيل بن إسامعيل القفال الكبري الشايش (املتوىف365 :هـ).
 -4أبو بكر حممد بن عبد اهلل الشــيباين اجلوزقي النيسابوري (املتوىف:

388هـ).

 -5أبو حممد عبد اهلل بن يوسف اجلويني (املتوىف438 :هـ).
وهذه الرشوح اخلمسة لرسالة الشافعي يقال إهنا مفقودة ومل يصل إلينا

يشء منها.

•

•

•
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الثالث
املبحث
املبحث الثالث

خامس اا :املنهج

أولا :املنهج

الستقرائي الكيل

الستقرائي اجلزئي

التأليف
مناهج التأليف
مناهج
الفقه
علم أصول
أصول الفقه
يفيف علم
ثاني اا :املنهج

رابع اا :املنهج

التأصييل

التخرجيي

ثالث اا :منهج اجلمع
بني املنهجني
السابقني
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متهيد

دون اإلمام الشــافعي رمحه اهلل رســالته يف علــم أصول الفقه،
بعدما َّ
وتقررت املذاهب الفقهية األربعة (احلنفية واملالكية والشــافعية واحلنابلة)
انتهج علامء املذاهــب مناهج خمتلفة يف تأليف علم أصول الفقه ،فمنهم من
سلك منهج ًا اســتقرائ ّي ًا جزئ ّي ًا يعتمد عىل الفروع الفقهية ،ومنهم من سلك

منهج ًا تأصيل ّي ًا من غري أن يلتفت إىل الفروع الفقهية ،ومنهم من سلك منهج
اجلمع بني املنهجني السابقني ،ومنهم من سلك منهج ًا خترجيي ًا بتخريج الفروع

عىل األصول ومنهم من ســلك منهج ًا استقرائ ّي ًا كل ّي ًا بتخريج األصول عىل
الفروع ،وهذا ما سنرشع يف بيانه يف هذا املبحث.
•

•

•
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املنهج األول :املنهج االستقرائي اجلزئي

 -يقوم عــى تقعيد القواعد األصولية بنا ًء عىل الفــروع الفقهية ،ولذا

ُس ِّم َي بـ«املنهج االستقرائي اجلزئي»(((.

فالفروع الفقهية حاكمة عىل القواعد األصولية وهي األصل والقواعد

تابعة ،فهو منهج خاضع للفروع الفقهية ،وهلذا كان هذا املنهج َأ َم َّس بالفقه
وأليق بالفروع لكثرة األمثلة فيها(((.

 سلك هذا املنهج :علامء احلنفية. ســبب ســلوك احلنفية هذا املنهج :أن علامء احلنفيــة حينام مل جيدواألئمتهــم قواعد أصوليــة مدونة ،اضطروا إىل اســتقراء الفروع والفتاوى
فطوعــوا القضايا
الســتنباط املنهج األصويل الذي ســار عليــه أئمتهمَّ ،
األصولية للفتاوى الفقهية.

 أبرز ما صنف عىل هذا املنهج الكتب اآلتية:((( َس ّمى بعض العلامء هذا املنهج( :منهج الفقهاء)؛ وذلك العتامد هذا املنهج عىل الفتاوى

وس ِّمي كذلك (منهج احلنفية)؛ ألن احلنفية هم
الفقهية يف اســتخراج اآلراء األصوليةُ ،
الذين التزموا هبا وكتبوا عىل هنجها .انظر :تاريــخ ابن خلدون (املقدمة)-576/1( :

.)577

((( انظر :تاريخ ابن خلدون (املقدمة).)577-576/1( :

79

َج ْ ُ
ن احملصول يف التعريف بعلم األصول

 -1أصول الكرخي ،أليب احلسن عبيد اهلل بن احلسني بن دالل بن دهلم

الكرخي احلنفي (املتوىف340 :هـ).

 -2أصــول اجلصاص (الفصول يف األصــول) ،أليب بكر أمحد بن عيل

الرازي احلنفي املعروف بـ«اجلصاص» (املتوىف370 :هـ).

 -3تأســيس النظر ،وتقويم األدلة يف أصول الفقــه ،كتابان ،أليب زيد

عبيد اهلل بن عمر بن عيسى الدبويس احلنفي (املتوىف430 :هـ).

 -4أصول البزدوي (كنز الوصول إىل معرفة األصول) ،أليب احلســن

عيل بن حممد بن احلسني البزدوي احلنفي ،امللقب بـ«فخر اإلسالم» (املتوىف:
482هـ)(((.

 -5أصول الرسخيس (املحرر يف أصول الفقه) ،أليب بكر حممد بن أمحد

بن أيب سهل الرسخيس امللقب بـ«شمس األئمة» (املتوىف490 :هـ).

 -6منار األنوار يف أصول الفقــه((( ،أليب الربكات عبد اهلل بن أمحد بن

حممود النسفي امللقب بـ«حافظ الدين» (املتوىف710 :هـ).
•

•

•

((( وقــد رشحه :عبد العزيــز بن أمحد بن حممد البخاري امللقب بـــ «عالء الدين» (املتوىف:
730هـ) ،برشح سامه« :كشف األرسار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي».

((( وقد رشحه مؤلفه برشح سامه« :كشف األرسار».
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املنهج الثاني :املنهج التأصيلي

 -يقــوم عىل تقعيد القواعد األصولية بنا ًء عــى األدلة النقلية والعقلية

املجردة ،ولذا ُس ِّم َي بـ«املنهج التأصييل الكيل»(((.

فالقواعــد األصولية حاكمة عىل الفروع الفقهية وهي األصل والفروع
تابعة((( ،فهو منهج نظري ال خيضع للفروع الفقهية إال عىل ســبيل التمثيل
والتوضيح ،وهلذا كان هذا املنهج َأ َم َّس باألصول وأليق بالكليات(((.

 سلك هذا املنهج :مجهور الفقهاء( :املالكية والشافعية واحلنابلة). سبب سلوك اجلمهور هذا املنهج :ألن مجهور الفقهاء وجدوا أصوالًمدونة ألئمتهم ،فلم حيتاجوا يف معرفة منهجهم األصويل إىل استقراء فتاوى
أئمتهم كام احتاج احلنفية لذلك.
((( سمى بعض العلامء هذا املنهج( :منهج األصوليني) وذلك العتامد هذا املنهج عىل األدلة
النصية يف تقعيد القواعد األصولية ،وســمي كذلك (منهج املتكلمني)؛ ملشــاهبته ملنهج

الباحثني يف علم الكالم الذين يســتندون إىل االســتدالل العقيل واالحتجاج الفلسفي
والنظر املنطقي ،وسمي كذلك (منهج الشــافعية)؛ ألن أول من ألف وفقها هو اإلمام

حممد بن إدريس الشافعي رمحه اهلل ،وسمي كذلك( :منهج اجلمهور)؛ ألن اجلمهور هم
الذين التزموا هبا ،انظر :تاريخ ابن خلدون (املقدمة).)577-576/1( :

((( قال اجلويني رمحه اهلل« :عىل أنا يف مســالك األصول ال نلتفت إىل مســائل الفقه ،فالفرع
يصحح عىل األصل ال عىل الفرع» .الربهان يف أصول الفقه.)1363/2( :

((( انظر :تاريخ ابن خلدون (املقدمة).)577-576/1( :

َج ْ ُ
ن احملصول يف التعريف بعلم األصول

81

ِّف عىل هذا املنهج الكتب اآلتية:
 أبرز ما ُصن َ -1التقريب واإلرشــاد ،أليب بكر حممد بن الطيب بن حممد بن جعفر

الباقالين البرصي املالكي (املتوىف403 :هـ).

 -2اإلفادة يف أصول الفقــه ،والتلخيص يف أصول الفقه ،كتابان ،أليب

حممد عبد الوهاب بن عيل بن نرص البغدادي املالكي (املتوىف422 :هـ).

 -3املعتمــد ،أليب احلســن حممد بن عيل بن الطيــب البرصي املعتزيل

الشافعي (املتوىف436 :هـ).

 -4العدة يف أصول الفقه ،أليب يعىل حممد بن احلســن بن حممد الفراء

البغدادي احلنبيل (املتوىف458 :هـ).

 -5إحكام الفصول يف أحكام األصول ،أليب الوليد ســليامن بن خلف

بن سعد الباجي األندليس املالكي (املتوىف474 :هـ).

 -6اللمع يف أصول الفقه ،ورشح اللمــع ،والتبرصة يف أصول الفقه،

ثالثة كتب ،أليب إســحاق إبراهيم بن عيل بن يوســف الشريازي الشافعي

(املتوىف476 :هـ).

 -7الربهــان يف أصــول الفقــه ،والورقــات ،كتابــان ،أليب املعايل

عبد امللك بن عبد اهلل اجلويني النيسابوري الشافعي امللقب بـ«إمام احلرمني»

(املتوىف478 :هـ).
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 -8قواطع األدلة يف أصــول الفقه ،أليب املظفــر منصور بن حممد بن

عبد اجلبار بن أمحد السمعاين الشافعي (املتوىف489 :هـ).

 -9املســتصفى من علم األصول ،واملنخول مــن تعليقات األصول،

وشــفاء الغليل يف بيان الشبه واملخيل ومســالك التعليل ،ثالثة كتب ،أليب
حامد حممد بن حممد الغزايل الشــافعي امللقب بـ«حجة اإلسالم» (املتوىف:

505هـ).

 -10التمهيد يف أصول الفقه ،أليب اخلطاب حمفوظ بن أمحد بن احلسن

الكلوذاين احلنبيل (املتوىف510 :هـ).

 -11الواضــح يف أصول الفقــه ،أليب الوفاء عيل بــن عقيل بن حممد

البغدادي احلنبيل (املتوىف513 :هـ).

 -12الوصول إىل األصــول ،أليب الفتح أمحد بن عيل بن حممد الوكيل

البغدادي الشافعي املعروف بـ«ابن برهان» (املتوىف518 :هـ).

 -13املحصول يف علم األصــول ،أليب بكر حممد بن عبد اهلل بن حممد

بن العريب املعافري األندليس املالكي (املتوىف543 :هـ).

 -14املحصــول يف علم أصول الفقه((( ،أليب عبد اهلل حممد بن عمر بن
((( وقد اخترص املحصول :أبو عبد اهلل حممد بن احلســن األرمــوي امللقب بـ«تاج الدين»
(املتوىف656 :هـ) بمخترص سامه« :احلاصل من املحصول» ،واخترصه أيض ًا حممد بن=  
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احلسني التيمي البكري الطربستاين الرازي الشافعي امللقب بـ«فخر الدين»

(املتوىف606 :هـ).

 -15روضــة الناظــر وجنــة املناظــر((( ،أليب حممــد عبــد اهلل بــن

أمحــد بن حممد بــن قدامــة املقديس احلنبــي امللقــب بـ «موفــق الدين»

(املتوىف620:هـ).

 -16اإلحــكام يف أصــول األحــكام ،لعيل بــن أيب عــي بن حممد

التغلبــي اآلمــدي احلنبيل ثــم الشــافعي امللقب بـــ «ســيف الدين»

(((

(املتوىف631 :هـ).

=  أيب بكر بن أمحد األرموي امللقب بـ «رساج الدين» (املتوىف682 :هـ) بمخترص سامه:

«التحصيل» ،وقد رشح املحصول :أمحــد بن إدريس القرايف املالكي (املتوىف 684هـ)،
برشح ســاه« :نفائس األصول» ،ورشحه أيض ًا :حممد بن حممــود األصفهاين (املتوىف:
688هـ) ،برشح سامه« :الكاشف عن املحصول».

((( وقد اخترصه أبو الربيع ســليامن بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطويف احلنبيل
امللقب بـ«نجم الديــن» (املتوىف716 :هـ) بمخترص ســاه« :البلبل يف أصول مذهب

أمحد بن حنبل» ،ثم رشح خمترصه برشح ســاه« :رشح خمتــر الروضة يف األصول»،
وقــد رشح روضة الناظر عبد القادر بن أمحد احلنبيل املعــروف بـ«ابن بدران» (املتوىف:

1346هـ) ،برشح سامه« :نزهة اخلاطر العاطر».

((( وقد اختــر كتاب اإلحكام مؤلفه اآلمدي بمخترص ســاه« :منتهى الســول يف علم
األصول» ،واختــره أيض ًا أبو عمرو عثامن بن عمر املالكي املعروف بـ«ابن احلاجب»
(املتوىف646 :هـ) بمخترص سامه« :منتهى السول واألمل يف علمي األصول واجلدل»،
واختــر ابن احلاجب خمترصه وســاه« :خمترص منتهى الســول» ،واعتنى العلامء هبذا
املخترص عناية فائقة وكتبوا حوله رشوح ًا كثرية.
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 -17منهــاج الوصول إىل علــم األصول((( ،أليب اخلــر عبد اهلل بن
عمر بن حممــد بن عيل البيضــاوي الشــافعي امللقب بـ «بنــارص الدين»
(املتوىف685 :هـ).
 -18املسودة يف أصول الفقه ،آلل تيمية« :عبد السالم بن تيمية (املتوىف:
652هـ) ،وعبد احلليم بن عبد السالم بن تيمية (املتوىف682 :هـ) ،وشيخ
اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن عبد الســام بن تيمية (املتوىف728 :هـ)»
عليهم رمحة اهلل.
 -19قواعد األصول ومعاقــد الفصول خمترص حتقيق األمل يف علمي
األصــول واجلدل ،لعبد املؤمن بن عبد احلق بن عبد اهلل البغدادي القطيعي
احلنبيل امللقب بـ «صفي الدين» (املتوىف739 :هـ).
 -20تقريب الوصول إىل علم األصول ،أليب القاسم حممد بن أمحد بن
جزي الكلبي الغرناطي املالكي (املتوىف741 :هـ).
((( وقد رشحه :أبو احلســن عيل بن عبد الكايف بن عيل بن متام الســبكي الشــافعي امللقب
بـ«تقي الدين» (املتوىف756 :هـ) وولده عبــد الوهاب امللقب بـ«تاج الدين» (املتوىف:
771هـ) ،برشح ســموه« :اإلهبــاج يف رشح املنهاج» ،ورشحه أيضــ ًا :أبو حممد عبد
الرحيم بن احلسن بن عيل اإلسنوي الشافعي امللقب بـ«مجال الدين» (املتوىف772 :هـ)

برشح سامه« :هناية السول رشح منهاج الوصول».
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 -21حتريــر املنقــول وهتذيــب علــم األصــول((( ،أليب احلســن
عيل بن ســليامن بــن أمحــد املــرداوي احلنبيل امللقــب بـ«عــاء الدين»
(املتوىف885 :هـ).
•

•

•

((( وقــد رشحه مؤلفه برشح ســاه« :التحبــر رشح التحرير يف أصــول الفقه» ،واخترص
ابــن النجار الفتوحي احلنبــي (املتوىف972 :هـ) كتاب حترير املنقول بمخترص ســاه:

«الكوكب املنري» أو «خمترص التحرير» ،ثم رشح خمترصه برشح ســاه« :رشح الكوكب
املنري» أو «املخترب املبتكر رشح املخترص يف أصول الفقه».

86

َج ْ ُ
ن احملصول يف التعريف بعلم األصول

املنهج الثالث :منهج اجلمع بني املنهجني السابقني

 -يقوم عىل تقعيد القواعد األصولية وإثباهتا باألدلة جمردة ،ثم تطبيقها

عىل الفروع الفقهية.

ــم َي بـ «منهج اجلمع
فهو منهج جيمع بني املنهجني الســابقني ،ولذا ُس ِّ

بني املنهجني»(((.

 -ســلك هذا املنهــج :بعــض احلنفية وبعــض الشــافعية يف القرن

السابع اهلجري.

 أبرز ما صنف عىل هذا املنهج الكتب اآلتية: -1بديع النظــام اجلامع بني أصــول البزدوي واإلحــكام لآلمدي،

املسمى« :هناية الوصول إىل علم األصول» ،ألمحد بن عيل بن تغلب احلنفي
املعروف بـ «ابن الساعايت»((( (املتوىف694 :هـ).

 -2تنقيح األصول((( ،لعبيد اهلل بن مسعود بن حممود البخاري احلنفي
((( وسمي كذلك :بـ «منهج املتأخرين».

((( وقد رشحه :أبو الفتح موسى بن حممد التربيزي احلنفي امللقب بـ «مصلح الدين» (املتوىف:
739هـ) برشح ســاه« :الرفيع يف رشح البديع» ،ورشحه أيض ًا :حممود بن عبد الرمحن
األصفهاين الشافعي (املتوىف749 :هـ) برشح سامه« :بيان معاين البديع».

((( وقد رشحه مؤلفه برشح سامه« :التوضيح يف حل غوامض التنقيح» ،ورشح سعد الدين
التفتازاين الشــافعي (املتوىف791 :هـ) كتاب التوضيح برشح سامه« :التلويح يف كشف
حقائق التنقيح».
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امللقب بـ«صدر الرشيعة» (املتوىف747 :هـ).
 -3مجع اجلوامع((( ،لعبد الوهاب بن عيل بن عبد الكايف بن عيل بن متام
السبكي الشافعي امللقب بـ«تاج الدين» (املتوىف771 :هـ).
 -4البحــر املحيط يف أصــول الفقه ،أليب عبد اهلل حممــد بن هبادر بن
عبد اهلل الزركيش الشافعي امللقب بـ«بدر الدين» (املتوىف794 :هـ).
 -5التحريــر((( ،ملحمــد بن عبــد الواحد بن عبد احلميد الســيوايس
السكندري احلنفي املعروف بـ«كامل الدين بن اهلامم»( ،املتوىف861 :هـ).
ُ -6م َس ّلم ال ُّثبوت((( ،ملحب اهلل بن عبد الشكور البهاري اهلندي احلنفي

(املتوىف1119 :هـ).

((( وقــد رشحه :أبو عبــد اهلل حممد بن عبد اهلل بن هبادر الزركيش الشــافعي امللقب بـ«بدر
الدين» (املتوىف794 :هـ) ،برشح ســاه« :تشنيف املســامع بجمع اجلوامع» ،ورشحه
أيض ًا :حممد بــن أمحد بن حممد بن إبراهيم املحيل الشــافعي امللقــب بـ«جالل الدين»
(املتوىف864 :هـ) ،برشح سامه« :البدر الطالع يف حل مجع اجلوامع».

((( وقد رشحه :أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن حممد بن احلسن احللبي احلنفي املعروف بـ«ابن
أمري احلاج» (املتوىف879 :هـ) ،برشح ســاه «التقرير والتحبري رشح التحرير» ،ورشحه
أيض ًا :حممد أمني احلسيني اخلراساين البخاري احلنفي املعروف بـ«أمري بادشاه» (املتوىف:
987هـ) ،برشح سامه« :تيسري التحرير».

((( وقد رشحه أبو العياش عبد العيل حممد بن نظام الدين اللكنوي األنصاري اهلندي احلنفي
(املتوىف1225 :هـ) ،برشح سامه «فواتح الرمحوت برشح مسلم الثبوت».
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 -7إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول ،ملحمد بن عيل بن
حممد بن عبد اهلل الشوكاين (املتوىف1250 :هـ).
•

•

•
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املنهج الرابع :املنهج التخرجيي

 -يقــوم عىل ذكر القاعــدة األصولية ثم ذكر ما يتخــرج عىل القاعدة

األصولية من الفروع الفقهية ،ولذا ُس ِّم َي بـ«املنهج التخرجيي»(((.

 سلك هذا املنهج :بعض علامء املالكية والشافعية واحلنابلة. أبرز ما صنف عىل هذا املنهج الكتب اآلتية: -1ختريج الفروع عىل األصول ،أليب املناقب حممود بن أمحد بن حممود

الزنجاين الشافعي امللقب بـ«شهاب الدين» (املتوىف656 :هـ).

 -2مفتاح الوصول إىل بناء الفروع عىل األصول ،أليب عبد اهلل حممد بن

أمحد بن عيل العلويني الرشيف التلمساين املالكي (املتوىف771 :هـ).

 -3التمهيد يف ختريج الفروع عىل األصول ،أليب حممد عبد الرحيم بن

احلســن بن عيل بن عمر القريش األموي اإلسنوي الشافعي امللقب بـ«مجال
الدين» (املتوىف772 :هـ).

 -4القواعــد والفوائد األصولية ،أليب احلســن عــاء الدين عيل بن

حممــد بن عــي البعــي الدمشــقي احلنبــي املعــروف بـ«ابــن اللحام»

(املتوىف803 :هـ).

وس ِّم َي كذلك :بـ«منهج ختريج الفروع عىل األصول».
((( ُ
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 -5الوصول إىل قواعــد األصول ،ملحمد بن عبد اهلل بن أمحد اخلطيب
التمرتايش الغزي احلنفي (املتوىف1007 :هـ).
•

•

•
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املنهج اخلامس :املنهج االستقرائي الكلي

 يقوم عــى تقعيد القواعد األصولية بناء عىل مقتىض مقاصد الرشيعةوكليات امللة وأرسار الترشيعَ ،فت ُْس َت ْقرأ أحكام الرشيعة وجزئياهتا للتوصل
إىل كليات الرشيعة ،ثم بناء النظر االجتهادي عىل هذه الكليات ،ولذا ُس ِّم َي
بـ«املنهج االستقرائي الكيل».
 ســلك هذا املنهج :أئمة املقاصــد كالعز بن عبد الســام والقرايفوالشاطبي وابن عاشور.
 أبرز ما صنف عىل هذا املنهج الكتب اآلتية: -1القواعد الكربى املسمى بـ«قواعد األحكام يف إصالح األنام» ،أليب
حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد الســام بن أيب القاسم السلمي الشافعي
امللقب بـ«سلطان العلامء» (املتوىف660 :هـ).
 -2الفروق املســمى بـ«أنوار الربوق يف أنــواء الفروق» ،أليب العباس
أمحد بن إدريس بــن عبد الرمحن الصنهاجي املرصي املالكي القرايف امللقب
بـ«شهاب الدين» (املتوىف 684هـ).
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 -3املوافقــات يف أصــول الرشيعــة ،أليب إســحاق إبراهيم بــن
موســى بن حممد اللخمــي الغرناطي املالكــي املعروف بـ «الشــاطبي»
(املتوىف790 :هـ).
 -4مقاصد الرشيعة اإلســامية ،ملحمد الطاهر بن عاشــور (املتوىف:
1393هـ).
•

•

•
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يف هناية هذه الرحلة القصرية ،أود أن أســجل أهم ما توصلت إليه من
نتائج وتوصيات منذ بداية الطريق إىل هنايته:
 أوالً :نتائج البحث: -1علم أصول الفقه له مبادئ عرشة ،هي:
أوالً :تعريفه باعتباره عل ًام :معرفة دالئل الفقه إمجاالً ،وكيفية االستفادة
منها ،وحال املستفيد.
ثاني ًا :موضوعــه :معرفة األدلة الرشعية الكليــة املوصلة إىل األحكام
الرشعية.
ثالثــ ًا :ثمرتــه وفائدته :معرفــة كيفية اســتنباط األحــكام الرشعية
العمليــة من األدلــة التفصيلية وفــق ضوابط وموازين ســليمة ،وقواعد
وطرق دقيقة.
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رابع ًا :فضله ورشفه :يشــمله ما جاء يف قوله ﷺ« :من يرد اهلل به خري ًا
يفقهه يف الدين» ،وما جاء يف فضل طلب العلم الرشعي.
خامس ًا :نسبته :علم ديني جزئي.
سادس ًا :واضعه :اإلمام حممد بن إدريس الشافعي رمحه اهلل.
سابع ًا :اسمه :علم أصول الفقه.
ثامن ًا :اســتمداده :مســتمد من ثالثة علوم :علــم التوحيد ،والعربية،
واألحكام الرشعية.
تاســع ًا :حكم تعلمــه :فــرض كفاية لغــر املجتهــد ،وفرض عني
عىل املجتهد.
عارش ًا :مسائله :تنقسم إىل أربعة أقســام :الثمرة (األحكام الرشعية)،
واملثمر (األدلة الرشعية) ،وطرق االســتثامر (دالالت األلفاظ) ،واملستثمر
(املجتهد).
 -2علم أصول الفقه مر بأربعة أدوار:
أوالً -دور النشــأة :بدأ يف عهد رســول اهلل ﷺ ،ومتيــز بإقرار مصادر
الترشيع وهي القرآن الكريم والسنة النبوية واالجتهاد بالرأي والقياس.
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ثاني ًا -دور التأســيس :بدأ يف عهد الصحابة الكرام ريض اهلل عنهم بعد
وفاة النبي ﷺ ،ومتيز باجتهادات الصحابة التي بنيت عىل القياس واملصالح
املرسلة وسد الذرائع ،وبروز بعض القواعد األصولية.
ثالث ًا -دور النمو :بدأ يف عهد التابعني ،والذي متيز بانتهاج التابعني منهج
الصحابــة يف التعرف عىل األحكام ،وبروز فتــاوى الصحابة كمصدر من
مصادر الترشيع ،وظهور مدرسة أهل احلديث يف املدينة ومدرسة أهل الرأي
يف الكوفة.
رابعــ ًا -دور التدوين :بدأ يف عهد تابعي التابعــن ،والذي متيز بتكون
املذاهب الفقهيــة األربعة وظهور أئمتها وتأصيل أصوهلا ووضوح معاملها،
وتدوين علم أصول الفقه عىل يد اإلمام حممد بن إدريس الشافعي رمحه اهلل.
 -3علم أصول الفقه سار العلامء يف تأليفه عىل مخسة مناهج:
أوالً -املنهج االســتقرائي اجلزئي :يقوم عىل تقعيد القواعد األصولية
بنا ًء عىل الفروع الفقهية ،سلك هذا املنهج علامء احلنفية.
ثاني ًا -املنهج التأصيــي :يقوم عىل تقعيد القواعــد األصولية بنا ًء عىل

األدلة النقلية والعقلية املجردة ،ســلك هذا املنهج مجهور الفقهاء( :املالكية
والشافعية واحلنابلة).
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ثالث ًا -منهج اجلمع بني املنهجني الســابقني :يقــوم عىل تقعيد القواعد

األصولية وإثباهتا باألدلة جمردة ،ثم تطبيقها عىل الفروع الفقهية ،سلك هذا
املنهج :بعض احلنفية والشافعية.

رابع ًا -املنهج التخرجيي :يقوم عىل ذكــر القاعدة األصولية ثم ذكر ما

يتخرج عىل القاعدة األصولية من الفروع الفقهية ،سلك هذا املنهج :بعض
علامء املالكية والشافعية واحلنابلة.

خامســ ًا -املنهج االستقرائي الكيل :يقوم عىل تقعيد القواعد األصولية

بناء عىل مقتىض مقاصد الرشيعة وكليات امللة وأرسار الترشيع ،ســلك هذا
املنهج :أئمة املقاصد.

 ثاني ًا :توصيات البحث: -1العناية بدراســة املبادئ العرشة للعلوم الرشعية األخرى كالعقيدة

والفقه والسرية والتفسري واحلديث ،وكذلك دراسة املبادئ العرشة للعلوم
التي هلا عالقة بالعلوم الرشعية كعلم اللغة والتاريخ اإلســامي والرتاجم،

برشط أن تكون هذه الدراســات مســتوعبة للمبادئ العــرة دون إفراط
وال تفريط.

 -2القيام بدراســة تارخيية دقيقة مســتوعبة تقوم عىل استقراء شامل

ملصنفات علامء األصول ،منذ نشأة هذا العلم إىل العرص احلارض ،تبني مراحل
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تطوره ،ومناهج التصنيف فيه ،مع دراســة مفصلة عن ســرة كل مصن ٍ
ِّف
وبيان منهجه يف مصنَّفه ،بحيث تكشف جوانب التميز ،ومناحي االفرتاق.
ويف اخلتام أســأل اهلل الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا مجيع ًا التباع
كتابه وســنة نبيه ﷺ ،وأن يرزقنا خريي الدنيا واآلخــرة ،وأن جيعلنا دعاة
خملصني عاملني ،وعلامء راشدين ربانيني ،وأئمة مهديني هادين.
وأخري ًا أقول :هــذا جهدٌ  ،فام كان فيه من حــق وصواب فمن الكريم
وحده ،وله املنة والفضل واإلحســان ،وما كان فيه من خطأ وضاللة فمني
ومن الشيطان ،وأستغفر اهلل الكريم وأتوب إليه.
وأعتــذر عن تقصريي وأخطائي يف هذا البحــث ،فالعبد ضعيف مهام
اجتهد ،وخمطئ مهام حاول أن يصيب ،فالكامل كله هلل الواحد القهار.
وال يسعني يف هذا املقام إال أن أمتثل بقول القايض الفاضل عبد الرحيم

البيســاين رمحه اهلل« :إين رأيت أنه ال يكتب إنسان كتاب ًا يف يومه ،إال قال يف
غده :لو ُغ ِّي هذا لكان أحسن ،ولو ِزيد لكان يستحسن ،ولو ُقدِّ م هذا لكان

ِ
ــر ،وهو دليل عىل
أفضل ،ولو ت ُِر َك هــذا لكان أمجل ،وهذا من أعظم الع َ

استيالء النقص عىل مجلة البرش»(((.

((( كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،حلاجي خليفة.)14/1( ،
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واهلل تعـــــاىل أعلــــم،
واحلمد هلل رب العاملــــــني،
وصىل اهلل وسلم عىل خاتم النبيني،
نبينا حممد وعىل آله وصحبــه أمجعـني.
•

•

•
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 -1اإلهبــاج يف رشح املنهــاج ،لتقي الديــن عيل بن عبد الــكايف (املتوىف:

756هـ) وولده تاج الدين عبد الوهاب الســبكي (املتــوىف771 :هـ) ،حتقيق:

أمحد الزمزمي ونور الدين صغريي ،دار البحوث للدراســات اإلسالمية وإحياء
الرتاث ،ديب -اإلمارات ،الطبعة األوىل1424 ،هـ 2004 -م.

 -2إحــكام الفصول يف أحــكام األصول ،أليب الوليد ســليامن بن خلف

الباجــي املالكي (املتوىف474 :هـــ) ،حتقيق :عبد اهلل حممد اجلبوري ،مؤسســة
الرسالة ،بريوت-لبنان ،الطبعة األوىل1409 ،هـ 1989 -م.

 -3اإلحكام يف أصول األحكام ،أليب حممد عيل بن أمحد بن ســعيد بن حزم

الظاهــري (املتوىف456 :هـــ) ،حتقيق :أمحد حممد شــاكر ،دار اآلفاق اجلديدة،
بريوت  -لبنان.

 -4اإلحكام يف أصول األحكام ،لعيل بن أيب عيل بن حممد اآلمدي (املتوىف:

631هـ) ،حتقيق :عبد الرزاق عفيفي ،دار الصميعي ،الرياض -اململكة العربية
السعودية ،الطبعة األوىل1424 ،هـ 2003 -م.

 -5إرشــاد الفحــول إىل حتقيق احلق مــن علم األصــول ،ملحمد بن عيل

الشوكاين (املتوىف1250 :هـ) ،حتقيق :ســامي بن العريب األثري ،دار الفضيلة،
الرياض-اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل1421 ،هـ2000-م.
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 -6إعــام املوقعني عــن رب العاملني ،أليب عبد اهلل حممد بــن أيب بكر بن

أيوب املعروف بابن قيم اجلوزية (املتوىف751 :هـ) ،حتقيق :مشــهور بن حسن

آل سلامن ،دار ابن اجلوزي ،الرياض-اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل،
1423هـ 2002 -م.

 -7االنتقاء يف فضائل األئمة الثالثة الفقهاء ،أليب عمر يوســف بن عبد اهلل

املعروف بابن عبد الرب القرطبي (املتوىف463 :هـ) ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة،
مكتبة املطبوعات اإلسالمية ،حلب  -سوريا ،دار البشائر اإلسالمية ،بريوت -
لبنان ،الطبعة األوىل1417 ،هـ1997-م.

 -8البحر املحيــط يف أصول الفقه ،ملحمد بن هبادر بــن عبد اهلل الزركيش

الشافعي (املتوىف794 :هـ) ،حتقيق :عبد القادر العاين وعمر األشقر وعبد الستار

أبو غدة ،وزارة األوقاف والشــؤون اإلســامية بدولة الكويت ،الطبعة الثالثة،
1431هـ2010-م.

 -9الربهــان يف أصــول الفقه ،إلمام احلرمــن أيب املعــايل عبد امللك بن

عبد اهلل بن يوســف اجلويني (املتــوىف478 :هـ) ،حتقيق :عبــد العظيم الديب،
الطبعة األوىل1399 ،هـ 1979 -م.

 -10تاريــخ ابن خلدون ،لعبــد الرمحن بن حممد بــن خلدون احلرضمي

(املتوىف808 :هـ) ،حتقيق :خليل شــحادة ،دار الفكــر ،بريوت  -لبنان ،الطبعة
الثانية1408 ،هـ1988-م.
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 -11التمهيــد يف أصــول الفقه ،أليب اخلطاب حمفوظ بن أمحد بن احلســن

الكلوذاين البغــدادي احلنبيل (املتوىف510 :هـ) ،حتقيق :مفيد حممد أبو عمشــة
وحممــد بن عيل بن إبراهيم ،مركــز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلســامي

بجامعــة أم القرى ،مكة املكرمــة  -اململكة العربية الســعودية ،الطبعة األوىل،
1406هـ 1985 -م.

 -12التمهيــد يف ختريج الفروع عىل األصول ،جلــال الدين أيب حممد عبد

الرحيم بن احلســن اإلســنوي (املتوىف772 :هـ) ،حتقيق :حممد حســن هيتو،
مؤسسة الرسالة ،بريوت-لبنان ،الطبعة الثانية1401 ،هـ1981-م.

 -13تيســر التحرير ،ملحمد أمني احلســيني اخلراســاين البخاري احلنفي

املعروف بـــأمري بادشــاه (املتوىف987 :هـ) ،دار مصطفى البايب احللبي ،مرص،
1351هـ 1932 -م.

 -14تيســر الكريم الرمحن يف تفســر كالم املنان ،لعبــد الرمحن بن نارص

الســعدي (املتوىف1376 :هـ) ،حتقيق :عبد الرمحن بن معال اللوحيق ،مؤسســة
الرسالة ،بريوت  -لبنان ،الطبعة األوىل1423 ،هـ 2002 -م.

 -15جامــع بيان العلــم وفضله ومــا ينبغي يف روايته ومحلــه ،أليب عمر

يوســف بن عبد اهلل املعروف بابن عبد الرب القرطبي (املتوىف463 :هـ) ،حتقيق:
فواز أمحد زمريل ،مؤسسة الريان ،بريوت-لبنان ،دار ابن حزم ،بريوت  -لبنان،
طبعة خاصة لوزارة األوقاف والشــؤون اإلســامية بدولة قطر ،الطبعة الثانية،
1430هـ 2009 -م.
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 -16اجلامع الصحيح املســند من حديث رســول اهلل ﷺ وســننه وأيامه،

ملحمد بن إســاعيل البخاري (املتوىف256 :هـــ) ،حتقيق :حمب الدين اخلطيب،
املكتبة السلفية ،القاهرة  -مرص ،الطبعة األوىل1400 ،هـ 1980 -م.

 -17اجلامــع ألحكام القرآن ،أليب عبد اهلل حممد بن أمحد القرطبي (املتوىف:

671هـ) ،حتقيق :عبد اهلل بن عبد املحســن الرتكي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت -
لبنان ،الطبعة األوىل1427 ،هـ2006-م.

 -18مجع اجلوامع يف أصول الفقه ،لتاج الدين عبد الوهاب بن عيل السبكي

(املتوىف771 :هـ) ،حتقيق :عبد املنعم خليل إبراهيم ،دار الكتب العلمية ،بريوت
 -لبنان ،الطبعة الثانية1424 ،هـ 2003 -م.

 -19حاشــية عىل رشح الســلم للملوي ،ملحمد بن عيل الصبان (املتوىف:

1206هـــ) ،مطبعة مصطفــى البايب احللبــي وأوالده بمرص ،الطبعــة الثانية،
1357هـ 1938 -م.

 -20روضة الناظر وجنة املناظر ،ملوفق الدين أيب حممد عبد اهلل بن أمحد بن

حممد بن قدامة املقــديس احلنبيل (املتوىف620 :هـ) ،حتقيق :ســعد بن نارص بن

عبد العزيز الشــثري ،مكتبة العبيكان ودار احلبيــب ،الرياض -اململكة العربية
السعودية ،الطبعة األوىل1422 ،هـ 2001 -م.

 -21ســنن أيب داود ،أليب داود سليامن بن األشــعث السجستاين (املتوىف:

275هـ) ،دار السالم ،الرياض -اململكة العربية السعودية ،طبعة خاصة لوزارة
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الشــؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشــاد باململكة العربية السعودية،
الطبعة األوىل1420 ،هـ 1999 -م.

 -22رشح تنقيح الفصول يف اختصار املحصول يف األصول ،أليب العباس

أمحــد بن إدريس بن عبد الرمحــن املالكي املعروف بالقــرايف (املتوىف 684هـ)،

عناية :مكتب البحوث والدراســات بدار الفكــر ،دار الفكر ،بريوت  -لبنان،

1424هـ 2004-م.

 -23رشح الكوكب املنري املسمى بمخترص التحرير أو املخترب املبتكر رشح

املخترص يف أصول الفقه ،ملحمد بن أمحد بن عبد العزيز الفتوحي احلنبيل املعروف

بابــن النجار (املتوىف972 :هـــ) ،حتقيق :حممد الزحييل ونزيــه محاد ،جامعة أم
القرى ،مكة املكرمة  -اململكة العربية الســعودية ،طبعة خاصة لوزارة الشؤون
اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد1424 ،هـ 2003 -م.

 -24رشح اللمــع ،أليب إســحاق إبراهيم بــن عيل الشــرازي (املتوىف:

476هـ) ،حتقيــق :عبد املجيد تركي ،دار الغرب اإلســامي ،بريوت  -لبنان،
الطبعة األوىل1408 ،هـ 1988 -م.

 -25رشح خمترص الروضة ،لنجم الدين أيب الربيع سليامن بن عبد القوي بن

عبد الكريم بن ســعيد الطويف احلنبيل (املتوىف716 :هـ) ،حتقيق :عبد اهلل بن عبد

املحســن الرتكي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت  -لبنان ،الطبعة األوىل ،طبعة خاصة
لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة قطر1430 ،هـ 2009 -م.
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 -26صحيح اإلمام مســلم ،ملســلم بن احلجــاج النيســابوري (املتوىف:

261هـ) ،عناية :حممد زهري بن نارص النارص ،دار املنهاج ،جدة  -اململكة العربية

السعودية ،دار طوق النجاة ،بريوت-لبنان ،الطبعة األوىل1433 ،هـ 2013 -م.
 -27العدة يف أصــول الفقه ،أليب يعىل حممد بن احلســن الفراء البغدادي

احلنبــي (املتوىف458 :هـ) ،حتقيق :أمحد بن عيل ســر املباركي ،دار العزة للنرش

والتوزيع ،طبعة خاصة للرئاســة العامة للبحــوث العلمية واإلفتاء ،الرياض -
اململكة العربية السعودية ،الطبعة الرابعة1432 ،هـ 2011 -م.

 -28الفصول يف األصــول ،أليب بكر أمحد بن عيل الرازي احلنفي املعروف

بـــاجلصاص (املتوىف370 :هـ) ،حتقيق :عجيل جاسم النشمي ،وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية بدولة الكويت ،الطبعة الثانية1414 ،هـ 1994 -م.

 -29فواتح الرمحوت برشح مسلم الثبوت ،لعبد العيل حممد بن نظام الدين

األنصاري اللكنوي (املتوىف1225 :هـ) ،حتقيق :عبد اهلل حممود حممد عمر ،دار
الكتب العلمية ،بريوت  -لبنان ،الطبعة األوىل1423 ،هـ 2002 -م.

 -30القاموس املحيط ،ملحمد بن يعقوب الفريوزآبادي (املتوىف817 :هـ)،

مؤسسة الرسالة ،بريوت  -لبنان ،الطبعة الثامنة1426 ،هـ 2005 -م.

 -31كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،مصطفى بن عبد اهلل كاتب

جلبي املعروف بـــحاجي خليفة (املتوىف1067 :هـ) ،مصورة دار إحياء الرتاث

العريب ،بريوت  -لبنان.
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 -32لسان العرب ،ملحمد بن مكرم بن عيل ابن منظور (املتوىف711 :هـ)،
دار صادر ،بريوت  -لبنان ،الطبعة الثالثة1414 ،هـ 1993 -م.
 -33اللمــع يف أصــول الفقه ،أليب إســحاق إبراهيم بن عيل الشــرازي
(املتوىف476 :هـ) ،حتقيق :حميي الدين ديب مســتو ويوســف عيل بديوي ،دار
الكلم الطيــب ،بريوت  -لبنان ،دار ابن كثري ،بــروت  -لبنان ،الطبعة األوىل،
1416هـ 1995 -م.
 -34جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تيميـة (املتوىف728 :هـ) ،مجــع:
عبد الرمحن بن حممد بن قاســم وســاعده ابنه حممد ،جممع امللــك فهد لطباعة
املصحــف الرشيف ،املدينة النبويــة  -اململكة العربية الســعودية1425 ،هـ-
2004م.
 -35خمترص منتهى السول واألمل يف علمي األصول واجلدل ،جلامل الدين
أيب عمرو عثــان بن عمر بن أيب بكر املالكي املعروف بـــابن احلاجب (املتوىف:
646هـ) ،حتقيق :نذير محادو ،دار ابــن حزم ،بريوت  -لبنان ،الرشكة اجلزائرية
اللبنانية ،اجلزائر ،الطبعة األوىل1427 ،هـ 2006 -م.
 -36املستصفى من علم األصول ،أليب حامد حممد بن حممد الغزايل الطويس
(املتوىف505 :هـ) ،حتقيق :حممد ســليامن األشقر ،مؤسســة الرسالة ،بريوت -
لبنان ،الطبعة األوىل1431 ،هـ 2010 -م.
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 -37املســودة يف أصول الفقــه ،آلل تيمية :جمد الدين أبــو الربكات عبد
الســام بن تيمية (املتوىف652 :هـ) ،وشهاب الدين أبو املحاسن عبد احلليم بن
عبد السالم (املتوىف682 :هـ) وشيخ اإلســام أبو العباس أمحد بن عبد احلليم
بن عبد الســام (املتوىف728 :هـ) ،حتقيق :أمحد بن إبراهيم بن عباس الذروي،
دار الفضيلة ،الرياض -اململكة العربية الســعودية ،الطبعة األوىل1422 ،هـ -
2001م.
 -38املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري ،ألمحد بن حممد بن عيل الفيومي
(املتوىف770 :هـ) ،املكتبة العلمية ،بريوت  -لبنان.
 -39املصنــف ،أليب بكر عبد الرزاق بن مهام (املتــوىف211 :هـ) ،حتقيق:
حبيب الرمحن األعظمي ،املكتب اإلســامي ،بريوت  -لبنــان ،الطبعة الثانية،
1403هـ 1983 -م.
 -40املعتمد يف أصول الفقه ،أليب احلســن حممــد بن عيل الطيب البرصي
(املتــوىف436 :هـ) ،حتقيق :خليل امليس ،دار الكتــب العلمية ،بريوت  -لبنان،
الطبعة األوىل1403 ،هـ 1983 -م.
 -41معجم مقاييس اللغة ،ألمحد بــن فارس بن زكريا (املتوىف395 :هـ)،
حتقيق :عبد الســام حممد هــارون ،دار الفكر ،بريوت  -لبنــان1399 ،هـ -
1979م.
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 -42مناقب اإلمام الشافعي ،أليب عبد اهلل حممد بن عمر بن احلسني التيمي
البكري الطربســتاين الرازي الشافعي امللقب بـــفخر الدين (املتوىف606 :هـ)،
حتقيق :أمحد حجازي الســقا ،مكتبة الكليات األزهرية ،القاهرة  -مرص ،الطبعة
األوىل1406 ،هـ 1986 -م.
 -43مناقب الشافعي ،ألمحد بن احلسني البيهقي (املتوىف458 :هـ) ،حتقيق:
أمحد صقر ،مكتبة دار الرتاث ،القاهرة  -مرص.
 -44املنخــول من تعليقــات األصول ،أليب حامد حممد بــن حممد الغزايل
الطــويس (املتوىف505 :هـ) ،حتقيق :حممد حســن هيتو ،دار الفكر ،دمشــق -
سوريا ،الطبعة الثانية1400 ،هـ 1980 -م.
 -45منهاج الوصــول إىل علم األصول ،لنارص الدين أيب اخلري عبد اهلل بن
عمر بن حممد بن عيل البيضاوي الشافعي (املتوىف685 :هـ) ،حتقيق :شعبان حممد
إسامعيل ،دار ابن حزم ،بريوت  -لبنان ،الطبعة األوىل1429 ،هـ 2008 -م.
 -46نفائــس األصول يف رشح املحصول ،أليب العباس أمحد بن إدريس بن
عبد الرمحن املالكي املعروف بالقرايف (املتوىف 684هـ) ،حتقيق :عادل عبد املوجود
وعيل معوض ،مكتبة نزار مصطفى الباز ،الطبعة األوىل1416 ،هـ 1995 -م.
 -47هناية الســول رشح منهاج الوصول يف علم األصول ،لعبد الرحيم بن
احلســن بن عــي األموي اإلســنوي (املتوىف772 :هـــ) ،حتقيق :عبــد القادر
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حممــد عيل ،دار الكتــب العلمية ،بريوت  -لبنان ،الطبعــة األوىل1420 ،هـ -
1999م.
 -48الواضــح يف أصول الفقه ،أليب الوفاء عيل بن عقيل بن حممد بن عقيل
البغــدادي احلنبيل (املتوىف513 :هـ) ،حتقيق :عبد اهلل بن عبد املحســن الرتكي،
مؤسسة الرسالة ،بريوت  -لبنان ،الطبعة األوىل1420 ،هـ 1999 -م.
 -49الورقات ،إلمام احلرمني أيب املعايل عبد امللك بن عبد اهلل بن يوســف
اجلويني (املتوىف478 :هـ) ،دار الصميعي ،الرياض ،اململكة العربية السعودية،
الطبعة األوىل1416 ،هـ 1996 -م.
 -50الوصــول إىل األصول ،أليب الفتح أمحد بــن عيل بن حممد الوكيل بن
برهان البغدادي (املتــوىف518 :هـ) ،حتقيق :عبد احلميد عــي أبو زنيد ،مكتبة
املعــارف ،الرياض  -اململكة العربية الســعودية ،الطبعــة األوىل1404 ،هـ -
1984م.
•

•

•
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صـدر للمؤلِّـف
عن دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بدبي

 -1وصايــا وتوجيهــات حلجــاج بيت اهلل احلــرام ،الطبعــة األوىل
(1435هـ2014-م) ،الطبعة الثانية (1436هـ2015-م).
 -2املجتبــى يف مظاهــر حمبــة النبي املصطفــى ﷺ ،الطبعــة األوىل
(1435هـ2014-م).
 -3لكي تتميز يف دراستك ،الطبعة األوىل (1435هـ2014-م).
 -4وصايــا وتوجيهــات للصائمــن والصائــات ،الطبعــة األوىل
(1436هـ2015-م) ،الطبعة الثانية (1437هـ2016-م) ،الطبعة الثالثة
(1438هـ2017-م).
 -5اخلدمة الوطنية والء وانتامء ،الطبعة األوىل (1437هـ2015-م).
 -6تبصــر الدعاة اهلداة بفضل وصفات الداعية إىل اهلل ،الطبعة األوىل
(1437هـ2015-م).
 -7األمــن واألمــان فريضة دينيــة ورضورة دنيويــة ،الطبعة األوىل
(1437هـ2015-م).
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 -8جنــي املحصــول يف التعريــف بعلــم األصول ،الطبعــة األوىل
(1439هـ2017-م).
•

•

•

