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 ة في أصول الفقهمقدمة إلزامي  

 لطلبة الدراسات العليا

""تجديد الخطاب الدينيّ   

  أ.د: طو جابر العلواني
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 المقدمة

 لتجديد برامج أصول الفقو  

أك الثالثة. يدرس فيها تعريف أصوؿ  ة ،أف يبدأ الربنامج ُب السنة الثانية من الثانوي   نستحسن
كتوضع لو مقدمة تتناكؿ تارٮتو كتطوره كتدكينو، يقدـ ٢تذا  الفقو كفوائده كمبادئو كغايتو،

 :الكتاب ٔتقدمة اإلماـ الشافعي للرسالة، لعدة أسباب

ىي مقدمة ضافية، جاءت بلغة عآب قريش، الذم ال يشق لو غبار ُب فصاحتو  :أوًل  
ا، كبالغتو بعد اٞتيل األكؿ، ك٭تتج بلغتو، فهي ُب الفصاحة كالبالغة قد بلغت مستول عالين 

يؤىلها لتكوف بُت مأثورات السلف، اليت تعترب من عيوف الًتاث كمن الكلمات اٞتامعة 
 ف تصور اإلماـ ا١تؤسس اٞتامع لقواعد أصوؿ الفقو، كمسائلو.ا١تانعة، ُب حسن كصفو، كبيا

كُب الوقت نفسو قدـ اإلماـ الشافعي ُب مقدمتو الوجيزة تصوره ا١تتكامل لعلم أصوؿ  ثانًيا:
 س ا١تتأخركف بقضايا اٟتد كالرسم.الفقو، قبل أف ينغم

بنائها، كالكشف عنها، حكاـ، ك أبرزت ا١تقدمة دكر كتاب اهلل )جل شأنو( ُب إنشاء األ ا:ثالثً 
 ة موضعها قبل أف ٭تتدـ اٞتدؿ.ككضعت السن  

فدراسة الباحث ٢تذه ا١تقدمة تفتح األذاف برباعة استهالؿ ال ٧تد ما ينافسها فيها ٦تا جرت  
بو أقالـ متأخرم األصوليُت بعد اإلماـ الشافعي؛ كلذلك فقد آثرنا أف تكوف ىذه ا١تقدمة 

    منها على ىذا العلم اٞتليل. اليت يطلىي البوابة األكٔب 
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 مقدمة الرسالة لإلمام الشافعي

 المقدمة

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

اٟتمد هلل الذم خلق السماكات كاألرض، كجعل الظلمات كالنور، ٍب الذين كفركا برهبم 
 يعدلوف.

اضي كاٟتمد هلل الذم ال ييؤدل شيكر نعمة من نًعىًمًو؛ إال بنعمة منو توجب على مؤدم م
 نعمو بأدائها نعمةن حادثةن، ٬تب عليو شكره هبا.

 كال يبلغ الواصفوف كينو عظمتو. الذم ىو كما كصف نفسو، كفوؽ ما يصفو بو خلقو.

ا كما ينبغي لكـر كجهو كًعز جاللو.  أٛتده ٛتدن

 كأستعينو استعانةى من ال حوؿ لو كال قوة إال بو.

 الذم ال يضل من أنعم بو عليو. كأستهديو هبداه

كأستغفره ١تا أىزلفت كىأىخرت: استغفار من ييقر بعبوديتو، كيعلم أن و ال يغفر ذنبو كال ينجيو منو 
 إال ىو.

 كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لو، كأف  ٤تمدنا عبده كرسولو.

 بعثو كالناس صنفاف:

كفركا باهلل، فافتعلوا كذبنا صاغوه بألسنتهم، فخلطوه أحد٫تا: أىل كتاب بد لوا من أحكامو، ك 
 ْتق اهلل الذم أىنزؿ إليهم.

ُهْم َلَفرِيًقا يَ ْلُووَن أَْلِسَنتَ ُهم بِاْلِكَتاِب  فذكر )تبارؾ كتعأب( لنبيو من كفرىم، فقاؿ: ﴿َوِإنَّ ِمن ْ
لَِتْحَسُبوُه ِمَن اْلِكَتاِب َوَما ُىَو ِمَن اْلِكَتاِب َويَ ُقوُلوَن ُىَو ِمْن ِعنِد الّلِو َوَما ُىَو ِمْن ِعنِد الّلِو 

 (.78َويَ ُقوُلوَن َعَلى الّلِو اْلَكِذَب َوُىْم يَ ْعَلُموَن﴾ )آل عمران:
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﴿فَ َوْيٌل لِّلَِّذيَن َيْكتُُبوَن اْلِكَتاَب بِأَْيِديِهْم ثُمَّ يَ ُقوُلوَن َىَذا ِمْن ِعنِد الّلِو لَِيْشتَ ُروْا ِبِو  ٍب قاؿ:
 .(79َثَمناً قَِليالً فَ َوْيٌل لَُّهم مِّمَّا َكَتَبْت أَْيِديِهْم َوَوْيٌل لَُّهْم مِّمَّا َيْكِسُبوَن﴾ )البقرة:

﴿َوقَاَلِت اْليَ ُهوُد ُعَزيْ ٌر اْبُن الّلِو َوقَاَلْت النََّصاَرى اْلَمِسيُح اْبُن الّلِو كتعأب(: كقاؿ )تبارؾ 
َواِىِهْم ُيَضاِىُؤوَن قَ ْوَل الَِّذيَن َكَفُروْا ِمن قَ ْبُل قَاتَ َلُهُم الّلُو أَنَّى يُ ْؤَفُكوَن *  َذِلَك قَ ْوُلُهم بَِأف ْ

انَ ُهْم َأْربَابًا مِّن ُدوِن الّلِو َواْلَمِسيَح اْبَن َمْرَيَم َوَما أُِمُروْا ِإلَّ لِيَ ْعُبُدوْا اتََّخُذوْا َأْحَبارَُىْم َورُْىبَ 
 (.03-03ِإَلًها َواِحًدا لَّ ِإَلَو ِإلَّ ُىَو ُسْبَحانَُو َعمَّا ُيْشرُِكوَن﴾ )التوبة:

ًبا مَِّن اْلِكَتاِب يُ ْؤِمُنوَن بِاْلِجْبِت ﴿أََلْم تَ َر ِإَلى الَِّذيَن ُأوُتوْا َنِصيكقاؿ )تبارؾ كتعأب(: 
َوالطَّاُغوِت َويَ ُقوُلوَن لِلَِّذيَن َكَفُروْا َىُؤلء َأْىَدى ِمَن الَِّذيَن آَمُنوْا َسِبياًل * ُأْولَِئَك الَِّذيَن 

 (. 15-13َلَعنَ ُهُم الّلُو َوَمن يَ ْلَعِن الّلُو فَ َلن َتِجَد َلُو َنِصيًرا﴾ )النساء:
فركا باهلل، فابتدعوا ما ٓب يأذف بو اهلل، كنصبوا بأيديهم حجارة كىخيشيبىا، كىصيوىرىا كصنف ك

استحسنوا، كنبزكا أٝتاء افتعلوا، كدعوىا آ٢تة عبدكىا، فإذا استحسنوا غَت ما عبدكا منها، 
 ألقوه كنصبوا بأيديهم غَته، فعبدكه: فأكلئك العرب.

عبادة ما استحسنوا من حوت، كدابة،  كسلكت طائفة من العجم سبيلهم ُب ىذا، كُب
 ك٧تم، كنار، كغَته.

ا من جواب بعض مىن عبد غَته من ىذا الصنف، فحكى )جل ثناؤه( فذكر اهلل لنبيو جوابن 
 (.50ِإنَّا َوَجْدنَا آبَاءنَا َعَلى أُمٍَّة َوِإنَّا َعَلى آثَارِِىم مُّْقَتُدوَن﴾ )الزخرف: ..﴿عنهم قو٢تم: 

﴿َوقَاُلوا َل َتَذُرنَّ آِلَهَتُكْم َوَل َتَذُرنَّ َودِّا َوَل ُسَواًعا َوَل ( عنهم: كحكى )تبارؾ كتعأب
 (.52-50يَ ُػوَث َويَ ُعوَق َوَنْسًرا * َوَقْد َأَضلُّوا َكِثيًرا َوَل َتِزِد الظَّاِلِميَن ِإلَّ َضاَلًل﴾ )نوح:

يًقا نَِّبيِّا * ِإْذ قَاَل ِِلَبِيِو يَا ﴿َواذُْكْر ِفي اْلِكَتاِب ِإبْ رَ  كقاؿ )تبارؾ كتعأب(: اِىيَم ِإنَُّو َكاَن ِصدِّ
 .(25-23أََبِت ِلَم تَ ْعُبُد َما َل َيْسَمُع َوَل يُ ْبِصُر َوَل يُ ْػِني َعنَك َشْيًئا﴾ )مريم:
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وَن * قَاُلوا نَ ْعُبُد َأْصَناًما ﴿َواْتُل َعَلْيِهْم نَ َبَأ ِإبْ َراِىيَم * ِإْذ قَاَل ِِلَبِيِو َوقَ ْوِمِو َما تَ ْعُبدُ كقاؿ: 
فَ َنَظلُّ َلَها َعاِكِفيَن * قَاَل َىْل َيْسَمُعوَنُكْم ِإْذ َتْدُعوَن * َأْو يَنَفُعوَنُكْم َأْو َيُضرُّوَن﴾ 

 (.70-99)الشعراء:

 ة، كمىن و على مىن آمن منهم:رىم ًمن نًعىًمًو، كٮتربىم ضاللتهم عام  كقاؿ ُب ٚتاعتهم، يذك  
 َتِصُموْا ِبَحْبِل الّلِو َجِميًعا َوَل تَ َفرَُّقوْا َواذُْكُروْا نِْعَمَة الّلِو َعَلْيُكْم ِإْذ ُكنُتْم َأْعَداء فَأَلَّفَ ﴿َواعْ 

َها   بَ ْيَن قُ ُلوِبُكْم فََأْصَبْحُتم بِِنْعَمِتِو ِإْخَوانًا وَُكنُتْم َعَلَى َشَفا ُحْفَرٍة مَِّن النَّاِر فَأَنَقذَُكم مِّن ْ
  (.330ِلَك يُ بَ يُِّن الّلُو َلُكْم آيَاتِِو َلَعلَُّكْم تَ ْهَتُدوَن﴾ )آل عمران:َكذَ 

قاؿ: فكانوا قبل إنقاذه إياىم ٔتحمد )صلى اهلل عليو كآلو كسلم( أىلى كفر ُب تفرقهم، 
كاجتماعهم. ٬تمعهم أعظم األمور: الكفري باهلل، كابتداع ما ٓب يأذف بو اهلل )تعأب عما 

 ا( ال إلو غَته، كسبحانو، كْتمده ربُّ كل شيء كخالقوي.ا كبَتن يقولوف علون 

 من حي  منهم فكما كىصىفى حالو حينا: عامالن قائالن بسخط ربو مزدادنا من معصيتو.

 كمن مات فكما كىصىفى قولىو كعملىو: صار إٔب عذابو.

فلما بلغ الكتاب أجلو فىحىق  قضاء اهلل بإظهار دينو الذم اصطفى بعد استعالء معصيتو اليت 
ند نزكؿ قضائو ُب ُب سابق علمو ع-اكاتو برٛتتو، كما ٓب يزؿ ٬ترم ٓب يرض: فػىتىحى أبواب ٝت

 قضاؤه. -القركف ا٠تالية

فَ بَ َعَث الّلُو النَِّبيِّيَن ُمَبشِّرِيَن َوُمنِذرِيَن ﴿َكاَن النَّاُس أُمًَّة َواِحَدًة و )تبارؾ كتعأب( يقوؿ: فإن  
 .(530..﴾ )البقرة:

بفتًح رٛتتو، كختًم فكاف ًخَتتيوي ا١تصطفى لوحيو، ا١تنتخبي لرسالتو ا١تفضلي على ٚتيع خلقو، 
 ما أرسل بو مرسله قبلو ا١ترفوعي ذًكريهي مع ذًكرًه ُب األكٔب، كالشافعي ا١تشف عي ُب نبوتو، كأعمٌ 

ا، كأٚتعيهيم لكل خيليق رىًضيىوي ُب دينو كدنيا. كخَتيىم نسبنا كدارنا األخرل، أفضلي خلقو نفسن 
ا عبدىه كرسولىو.  ٤تمدن
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كىعىر فػىنىا كىخىلقىوي 
 نًعىمىوي ا٠تاصةى، العامةى الن فًع ُب الدين كالدنيا. 1

َما َعِنتُّْم َحرِيٌص َعَلْيُكم بِاْلُمْؤِمِنيَن  ﴿َلَقْد َجاءُكْم َرُسوٌل مِّْن أَنُفِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيوِ فقاؿ: 
 (.358َرُؤوٌف رَِّحيٌم﴾ )التوبة:

ّـُ القرل: مكة، كفيها ( 95َولِتُنِذَر أُمَّ اْلُقَرى َوَمْن َحْوَلَها .. ﴾ )اِلنعام: ..﴿كقاؿ:  كأ
 قوميو.

َربِيَن﴾ )الشعراء:كقاؿ:   (. 532﴿َوأَنِذْر َعِشيَرَتَك اِْلَق ْ

 (. 22﴿َوِإنَُّو َلذِْكٌر لََّك َولَِقْوِمَك َوَسْوَف ُتْسأَُلوَن﴾ )الزخرف:كقاؿ: 

يح عن ٣تاىد ُب قولو:  ﴿َوِإنَُّو َلذِْكٌر لََّك قاؿ الشافعي: أخربنا ابن عيينة عن ابن أيب ٧تًى
قاؿ: يقاؿ: ٦تن الرجل؟ فيقاؿ: من العرب. فيقاؿ: من أم ( 22َوِلَقْوِمَك .. ﴾ )الزخرف:

 فيقاؿ: من قريش.العرب؟ 

 قاؿ الشافعي: كما قاؿ ٣تاىده من ىذا بٌُته ُب اآلية مستغٌت فيو بالتنزيل عن التفسَت.

ارة، كعم  ا٠تلقى هبا بعدىم، كرفع بالقيرىآف  فخص )جل ثناؤه( قومىو كعشَتىتىو األقربُت ُب الن ذى
َربِيَن﴾ ﴿َوأَنِذْر عَ ذًكر رسوؿ اهلل، ٍب خص قومو بالن ذارة إذ بعثو فقاؿ:  ِشيَرَتَك اِْلَق ْ

 (. 532)الشعراء:

كزعم بعض أىل العلم بالقيرىآف
اهلل بعثٍت أىف أينذرى  أف  رسوؿ اهلل قاؿ: يا بٍت عبد مناؼ! إف   2

يح 3عشَتٌب األقربُت، كأنتم عشَتٌب األقربوف . قاؿ الشافعي: أخربنا ابن عيينة عن ابن أيب ٧تى
قاؿ: ال أيذكىري إال ذيًكرتى معي:  (2َلَك ِذْكَرَك﴾ )الشرح:﴿َورَفَ ْعَنا عن ٣تاىد ُب قولو: 

ا رسوؿ اهلل. أشهد أف ال إلو إال اهلل، كأشهد أف    ٤تمدن
                                                           

 أم عرفنا مع خلقو، كالعطف على الضمَت ا١تتصل ا١تنصوب من غَت توكيد أك فصل جائز. 1
قاؿ الشيخ أٛتد شاكر: ضبطناه ىنا كُب كل موضع كرد فيو ُب الرسالة بضم القاؼ كفتح الراء ٤تققة كتسهيل ا٢تمزة. كذلك اتباعنا لإلماـ  2

 .2/62الشافعي ُب رأيو كقراءتو. أ. ق كانظر تاريخ بغداد 

 .98 – 5/95كرد ٔتعناه ُب البخارم كمسلم كانظر الدر ا١تنثور  3
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تمل ذكرىه عند تالكة الكتاب، كعند  -كاهلل أعلم-يعٍت  ذكرىه عند اإلٯتاف باهلل، كاآلذاف. ك٭تى
 العمل بالطاعة، كالوقوؼ عن ا١تعصية.

كلما ذكره الذاكركف، كىغىفىل عن ذكره الغافلوف، كصلى عليو ُب األكلُت فصلى اهلل على نبينا  
كاآلخرين، أفضلى كأكثرى كأزكى ما صلى على أحد من خلقو. كزكانا كإياكم بالصالة عليو 

ا ا من أمتو بصالتو عليو، كالسالـ عليو كرٛتة اهلل كبركاتو، كجزاه اهلل عن  أفضل ما زكى أحدن 
ة و أنقذنا بو من ا٢تلكة، كجعلنا ُب خَت أم  ن من أيرسل إليو؛ فإن   عأفضل ما جزل مرسالن 

أخرجت للناس، دائنُت بدينو الذم ارتضى، كاصطفى بو مالئكتو كمن أنعم عليو من خلقو. 
ا ُب دين كدنيا أك ديًفعى هبا عنا مكركه فلم ٘تيس بنا نعمة ظهرت كال بىطىنىت، نلنا هبا حظن 

 ك٤تمد صلى اهلل عليو سببها، القائدي إٔب خَتىا، كا٢تادم إٔب فيهما، كُب كاحد منهما: إال
رشدىا، الذائدي عن ا٢تلكة كموارد الس وء ُب خالؼ الرشد، ا١تنب وي لألسباب اليت تورد ا٢تلكة، 
القائمي بالنصيحة ُب اإلرشاد كاإلنذار فيها. فصلى اهلل على ٤تمد كعلى آؿ ٤تمد كما صلى 

 و ٛتيد ٣تيد.م إن  على إبراىيم كآؿ إبراىي

َوِإنَُّو َلِكَتاٌب َعزِيٌز * َل يَْأتِيِو اْلَباِطُل ِمن بَ ْيِن َيَدْيِو َوَل ِمْن  ..﴿كأنزؿ عليو كتابو فقاؿ: 
فنقلهم من الكفر كالعمى إٔب الضياء ( 25-23َخْلِفِو تَنزِيٌل مِّْن َحِكيٍم َحِميٍد﴾ )فصلت:

كا٢تدل، كبُت  فيو ما أىحىل : مىن ا بالتوسعة على خلقو، كما حىر ـى: ١تا ىو أعلم بو من حظهم ُب 
الكف  عنو ُب اآلخرة كاألكٔب. كابتلى طاعتهم بأف تػىعىب دىىيم بقوؿ، كعمل كإمساؾ عن ٤تارـى 

لود ُب جنتو، كالنجاة من نقمتو: ما عىظيمىت بو نعمتو ٛتىىا٫تييوىا، كأثاهبم على طاعتو من ا٠ت
 .(جل ثناؤه)

 كأىعلىمىهيم ما أىكجب ألىل طاعتو.

ا، ا، كأطوؿى أعمارن  كأكالدن كىكىعىظىهيم باألخبار عمن كاف قبلهم، ٦تن كاف أكثرى منهم أمواالن 
و مناياىم دكف ا، فاستمتعوا ٓتالقهم ُب حياة دنياىم، فأذاقهم عند نزكؿ قضائكأٛتدى آثارن 

آمالو، كنزلت هبم عقوبتو عند انقضاء آجا٢تم، ليعتربكا ُب أنف األكاف، كيتفهموا ًّتىًلي ة 
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التبياف، كيتنبهوا قبل رىين الغفلة، كيعملوا قبل انقطاع ا١تدة حُت ال ييعًتب مذنب، كال تؤخذ 
َضًرا َوَما َعِمَلْت ِمن ُسَوٍء تَ َودُّ َلْو َأنَّ يَ ْوَم َتِجُد ُكلُّ نَ ْفٍس مَّا َعِمَلْت ِمْن َخْيٍر مُّحْ فدية، ك ﴿

َنُو َأَمًدا بَِعيًدا ..﴾ )آل عمران: نَ َها َوبَ ي ْ  (. 03بَ ي ْ

فكل ما أىنزؿ ُب كتابو )جل ثناؤه( رٛتة كحجة، عىًلمو من علمو، كجهلو من جهلو، ال يعلم 
 من جهلو، كال ٬تهل من علمو.

 علم بقٍدر درجاهتم ُب العلم بو.كالناس ُب العلم طبقات، موقعيهم من ال

فحق  على طلبة العلم بلوغي غاية جهًدىم ُب االستكثار من علمو، كالصربي على كل عارض 
ا، كالرغبة إٔب اهلل ُب العوف ا كاستنباطن ة هلل ُب استدراؾ علمو نصن دكف طىلىًبو، كإخالص الني  

 و ال ييدرىؾ خَته إال بعونو.عليو، فإن  

، ككفقو اهلل للقوؿ كالعمل ٔتا عًلم منو: ا كاستدالالن علم أحكاـ اهلل ُب كتابو نصن من أدرؾ  فإف  
فاز بالفضيلة ُب دينو كدنياه، كانتفت عنو الر يىب، كنػىو رت ُب قلبو اٟتكمة، كاستوجب ُب 

 الدين موضع اإلمامة.

ا ُب اإلتياف إٔب ما فنسأؿ اهللى ا١تبتدئى لنا بنعمو قبل استحقاقها، ا١تدٯتىها علينا مع تقصَتن
ا ُب كتابو، ٍب ة أخرجت للناس: أف يرزقنا فهمن أكجب بو من شكره هبا، اٞتاًعلىنىا ُب خَت أم  

  يؤدم بو عنا حقو، كيوجب لنا نافلة مزيدة. كعمالن ة نبيو، كقوالن سن  

بيل قاؿ الشافعي: فليست تنزؿ بأحد من أىل دين اهلل نازلة إال كُب كتاب اهلل الدليلي على س
 ا٢تدل فيها.

﴿اَلر ِكَتاٌب أَنَزْلَناُه ِإلَْيَك لُِتْخِرَج النَّاَس ِمَن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر قاؿ اهلل )تبارؾ كتعأب(: 
 (.3بِِإْذِن رَبِِّهْم ِإَلى ِصَراِط اْلَعزِيِز اْلَحِميِد﴾ )إبراىيم:

لِلنَّاِس َما نُ زَِّل ِإلَْيِهْم َوَلَعلَُّهْم يَ تَ َفكَُّروَن﴾  َوأَنَزْلَنا ِإلَْيَك الذِّْكَر لِتُبَ يِّنَ  ..﴿كقاؿ:  
 ( 22)النحل:
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َيانًا لُِّكلِّ َشْيٍء َوُىًدى َورَْحَمًة َوُبْشَرى لِْلُمْسِلِميَن﴾  ..﴿كقاؿ:  َونَ زَّْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب تِب ْ
 (. 89)النحل:

َنا ِإلَْيَك ُروًحا مِّنْ كقاؿ:  يَماُن َوَلِكن  ﴿وََكَذِلَك َأْوَحي ْ َأْمرِنَا َما ُكنَت َتْدِري َما اْلِكَتاُب َوَل اْْلِ
َجَعْلَناُه نُورًا ن َّْهِدي ِبِو َمْن نََّشاء ِمْن ِعَباِدنَا َوِإنََّك لَتَ ْهِدي ِإَلى ِصَراٍط مُّْسَتِقيٍم﴾ 

 .(15)الشورى:

ق كما قدمها اإلماـ الشافعي ىذه الصورة اٞتامعة الشاملة اليت قدمها اإلماـ الشافعي ٓب تب إف  
، كخالطتها ا١تخالطات، نتيجة الصراع الذم حدث ككثَت من معاصريو، بل شابتها الشوائب

 .بأىل الرأم كأىل اٟتديث كالثقاُبٌ  ا بُت من عرفوا ُب تارٮتنا الفقهيٌ مبكرن 

 ؟ن ىم أىل اٟتديثمىم أىل الرأم ك  فمن

 ا١تراد هبم فيما سيأٌب من بياف النشأة. لبياف سنأٌب
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 «أصول الفقو تاريخو وتطّوره وتدوينو»

 : مقدمةيدي ال بين 

ب   التفكير »سيسػػػتدعي اٟتالػػػة العقليٌػػػة كالنفسػػػٌية الػػػيت أحاطػػػت  انػػػب مػػػن البحػػػثىػػػذا اٞت 
كالتحاقػػو بػػالرفيق األعلػػى. فلقػػد  -كسػػٌلم صػػلى اهلل عليػػو كآلػػو-بعػػد كفػػاة رسػػوؿ اهلل  «المنه  اجيّ 

الم  نهج »كىػػو ا١تتلقػػٌي األكؿ للػػوحي اإل٢تػػٌي بذاتػػو  -صػػلى اهلل عليػػو كآلػػو كسػػٌلم-مثٌػػل رسػػوؿ اهلل 
فكاف يقـو بتأكيل القرآف كتطبيقو كتفعيلو ُب الواقع، كبناء األٌمػة بػو كقيادهتػا لتكػوف  «والمنهاجّية

كقاعػػػػدة العهػػػػد  «ت    ي تس    تحن أن تك    ون أّم    ة اِلم    ماِلّم    ة الخيّ    رة والوس    ل والش    اىدة ال»
والقائم  ة عل   ى تحقي  ن غاي   ة »كقائػػدة قافلػػة التسػػبيح الكػػػوٌ   «اِلمان   ة»كاالسػػتخالؼ ك٤تضػػن 

كرسػوؿ  «التنش ئة والتك وين والبن اء»ُب األرض. فكاف القػرآف اييػد مصػدر  «الحن من الخلن
ٕب للقػػرآف حػػق تالكتػػو، كىػػو أقػػدر خلػػق اهلل ا١تتلقػػي األكؿ، التػػا -صػػلى اهلل عليػػو كآلػػو كسػػٌلم-اهلل 

صػػلوات اهلل كسػػالمو –بػػو كتبليغػػو للبشػػري ة، فكػػاف  -كلهػػا-علػػى تعليمػػو كتزكيػػة اإلنسػػاف كاٟتيػػاة 
– «التلقي والتأويل»ا١تنهج األقـو الذم يسٌدده الوحي اإل٢تٌي الذم كاف مصاحبنا لو ُب  -عليو

ص   اح  »ُب الواقػػػع سػػػارع الػػػوحي إٔب تنبيػػػو  فػػػإذا حػػػدث أٌم ميػػػل أك ا٨تنػػػاء منهجػػػيٌ  -التطبيػػػق
حال   ة النض   باط »إليػػػو، كاالسػػػتدراؾ عليػػو ليسػػػتقيم كػػػل شػػيء، كتعػػػود التػػػأكيالت إٔب  «الم  نهج
 . -صلى اهلل عليو كآلو كسٌلم-برسوؿ اهلل  «المنهاجيّ 

أص  ول الم  نهج »فقػػد كػػاف ا١تتوقػػع أف تػػربز  -صػػلوات اهلل كسػػالمو عليػػو–أٌمػػا بعػػد كفاتػػو  
ب  المنهج »١تواجهػػة نوازلػػو ككقائعػػو  «الواق  ع المتػيّ  ر»ُب  -تطبيقاهتػػا– «تأويالته  ا»ك «القرآن  يّ 

 «جي    ل التلق    ي»، لكػػػػن  بعػػػػض التطػػػػورات كتفػػػػرُّؽ مػػػػن بقػػػػي مػػػػن «القرآن    ّي النب    وّي الض    ابل
بسػػائر إرىاصػػاهتا كمقػػٌدماهتا، كعػػدـ الػػتمٌكن مػػن اسػػتيعاب القػػول  «ح  دوث الفتن  ة الكب  رى»ك

كم  ا ح  دث » -رضػػي اهلل عنػػو–لفػػيٌت ُب السػػنوات األخػػَتة مػػن عهػػد عثمػػاف اٞتديػػدة ُب ايتمػػع ا
ف   ي عه   د الش   يخين ال   ذي اس   تمد م   ن طاق   ة دف   ع العه   د النب   وّي طاق   ة مّكنت   و م   ن ذل   ك 

 «الفك ر». فأدل ما بعد عهػد الشػيخُت إٔب حالػة تشػرذـ ُب «الستيعاب بشكل من اِلشكال
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لتغذيػػػة  «الفك   ر الجزئ   يّ »فأطػػػل  «اِلّم   ةافت   راق »ٓب تكػػػن أقػػػٌل خطػػػورة مػػػن حالػػػة  «ال   وعي»ك
: «الف  تن»أك تسػػتفحل كتستشػػرم ُب حػػاالت  -عػػادة–الػػيت تػػربز  «الخ  الا الف  رديّ »مشػػاعر 

 «الفق  و»!! ككثػػرت ركايػػات األحاديػػث كمركيٌػػات التفسػػَت، كبػػدأ «ان  ُج س  عد فق  د ىل  ك س  عيد»
مشػػركع السػػبط اٟتسػػن  بالتشػػٌكل، كفشػػا االخػػتالؼ فيػػو كمػػا انتشػػر ُب القضػػايا الكالمي ػػة. كفشػػل

علػػػػى  «اِلم    ويّ ّين»أمػػػػاـ تصػػػػميم  «ع    ام الجماع    ة»الػػػػذم أعلنػػػػو ُب  «اِلّم    ة»ُب ٚتػػػػع كلمػػػػة 
كمػا نػص علػى ذلػك –االحتفاظ با٠تالفػة بتوليػة يزيػد بعػد أبيػو، بػدال مػن إعػادة األمػر إٔب األٌمػة 

ع . ٍب ًب إفشػػاؿ مشػػرك «ع  ام الجماع  ة»ُب  -رضػػي اهلل عنهمػػا- «الحس  ن ب  ن عل  ي» -مشػػركع
 الذم تألف من نقاط ثالثٌة:  -رضي اهلل عنو–عمر بن عبد العزيز 

م ن »رد مظآب أىلو من خلفاء بٍت أمي ػة، كإخضػاعهم ٚتيعنػا كسػائر عمػا٢تم لنظػاـ  أولها: 
 ؟! بادئنا بنفسو كأىل بيتو. «أين لك ىذا

كٚتعها على كتاب اهلل. كاستبداؿ العنػف  «وحدة اِلمَّة»العمل على إعادة بناء  وثانيها: 
 . «بالحوار»الذم مارسو من سبقو 

كاالخػػػتالؼ فيػػػو،  «الفق   و والفقهن   ة»العمػػػل علػػػى ا٢تيمنػػػة علػػػى ظػػػاىرة انتشػػػار  وثالثه   ا: 
عػن العهػد النبػوٌم  «جم ع المرويّ ات»كذلك ٔتشركعو ا١تشهور ُب  «فرقة اِلمَّة»لتكريس دعائم 

كمػػن إلػػيهم،  «فق  و اِلرأيتيِّ  ين»عػػن  «فقًه  ا ب  ديال»لتكػػوف  «وثي  نالت»كجعلهػػا ُب دكاكيػػن بعػػد 
ػا متضػمن ا معػٌت  ؛ الحتػواء اخػتالؼ األم ػة، كٕتفيػف منابعػو. كرٌد النػاس إٔب «اْلل زام»كيكوف فقهن

ُب  -صػػػلى اهلل عليػػػو كآلػػػو كسػػػٌلم-باجتمػػػاع الكلمػػػة علػػػى القػػػرآف كمػػػنهج النػػػٌ   «اِلم   ر اِلول»
. كقػٌدر اهلل كمػا شػاء «حضارة اِلّم ة القط  »إٔب كاقع كثقافة تقـو عليها تأكيلو كتطبيقو كٖتويلو 

العمػػػرم ليسػػػتكمل مشػػػركعو. فػػػانتهى  -سػػػليل النسػػػب–فعػػػل، فلػػػم يعػػػش عمػػػر بػػػن عبػػػد العزيػػػز 
ا١تشػػػركع، كسػػػاد عصػػػر الركايػػػة، كتبػػػارل النػػػاس ُب ركايػػػة ا١تركيٌػػػات، كبػػػدال مػػػن أف تكػػػوف ا١تركيٌػػػات 

كبيػػػاف كيفيٌػػػة تفعيػػػل آياتػػػو ُب الواقػػػع كُب ظػػػل كاقػػػع متغػػػػٌَت  «ن   يّ لم   نهج التأوي   ل القرآ»مصػػػدرنا 
، كتفػػػرؽ كتشػػػٌظي «تش   ّظي الفق   و والفقهن   ة»كإيقػػػاؼ عمليٌػػػات  «الوثب   ة الحض   اريّة»إلحػػػداث 
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إٔب مصػػدر ثػػاف للتشػػريع مػػوازو للقػػرآف اييػػد؛ بػػل ناسػػخ لػػو  «المرويّ  ات»األٌمػػة ٔتقتضػػاىا ٖتٌولػػت 
اننػػػا. كػػػل ذلػػػك حػػػدث ٖتػػػت ضػػػغط ٣تموعػػػة مػػػن الفرضػػػٌيات ك٥تٌصػػػص كمقيٌػػػد، كمقػػػد ـ عليػػػو أحي

النص   وا متناىي   ة » قػػػو٢تم: الػػػيت ال يعػػػرؼ ٢تػػػا تػػػاريخ مػػػيالد، كال نسػػػب شػػػرعٌي مثػػػل -ا٠تاطئػػػة
. كالقػرآف ُب حاجػة إٔب البيػاف كالتفسػَت، «القرآن حّمال أوج و»قو٢تم: ك  «والوقائع غير متناىية

الذم يتوقف  «والعام»الذم ٭تتاج مىا يقٌيده.  «المطلن»ففيو ايمل الذم يتوقف على البياف ك
ال بػػد أف ٯتػػر بكػػل تلػػك  «تالوت  و ح  ن ال  تالوة وترتيل  و»علػػى مىػػا ٮتٌصصػػو كيبي نػػو. كصػػار كاجػػب 

القنوات البشريٌة. كمن ىذا البحػث الوصػفٌي الػوجيز ُب تػاريخ أصػوؿ الفقػو كتدكينػو سػتتبٌُت بعػض 
إف شػػاء  «عل  م أص  ول الفق  و»نهجػػٌي ا١تتمثٌػػل ُب خطػػوط اال٨تنػػاء كاالسػػتقامة ُب خػػط التفكػػَت ا١ت

اهلل تعػػأب. كمػػدل اٟتاجػػة إٔب القيػػاـ ٔتراجعػػات جػػادة لكثػػَت مػػن قضػػايا ىػػذا العلػػم تسػػمح بإعػػادة 
. علػػػى أف أكؿ الػػػوىن كػػػاف حػػػُت انشػػػطر (تعػػػأب)بنائػػػو قرآنينػػػا، كرده إٔب األمػػػر األكؿ إف شػػػاء اهلل 

لقضػايا الكالميٌػة فصػارت اٟتاجػة تتجػو ٨تػو بنػاء إٔب شػطرين: شػطر اسػتبدت بػو ا «عقل اِلّم ة»
 . «علم الكالم»أك العقيدة الذم صار فيما بعد  «التوحيد»أك  «علم أصول الدين»

اِلحك   ام »كشػػػطر آخػػػر انصػػػرؼ ٨تػػػو القضػػػايا الفرعيٌػػػة كأحكػػػاـ النػػػوازؿ كالوقػػػائع. ككانػػػت 
كتوصػيف  «تكيي ف الوق ائع»تسػتأثر باىتمػاـ العلمػاء كجهػودىم، فػال يكػاد  «بجوانبها القيميّ ة

الظػػػواىر، كاإلحاطػػػة ّتوانبهػػػا ا١تختلفػػػة يأخػػػذ مػػػن جهػػػودىم إال النػػػذر اليسػػػَت. كمػػػا أٌف مػػػن عػػػادة 
الناس أف يتجهوا بكلٌيتهم إٔب ما يعتربكنو ا٢تدؼ ٤تاكلُت التعجل عن ْتػث مقدماتٌػو، كا١تمٌهػدات 

 لو أك ما ٭تيط بو. 

بػػػو مػػػن منػػػاىج لبحػػػث الظػػػواىر  «لمعاص   رةالعل   وم الجتماعي   ة ا»كلػػػذلك فػػػإٌف مػػػا هتػػػتم 
كتفصيلها، كٖتديد مواصفات الواقع كىو ما ٓب يكن يأخذ من القواعد األصولٌية ا١تساحة ا١تناسػبة 
كقد رأينا أف نقػدـ بػُت يػدم اٞتانػب الوصػفي التػارٮتي ٢تػذا العلػم بدراسػة ُب التنبيػو إٔب بعػض مػا 

البػػػاحثُت اٞتػػػادين علػػػى اقتحػػػاـ عقبػػػات ينبغػػػي القيػػػاـ بػػػو مػػػن مراجعػػػات لػػػو؛ لعػػػل ذلػػػك يشػػػجع 
ا١تراجعػػات لسػػائر ْتوثػػو كقواعػػده كجزئياتػػو. كبػػذلك تتحقػػق عمليػػة ٕتديػػده كإعػػادة بنائػػو قرآنينػػا إف 

ا العلػػم كتطػػوره قػػد ينبػػو إٔب ظػػاىرة ٖتتػػاج إٔب نظػػر كتأٌمػػل، ذشػػاء اهلل تعػػأب. كاسػػتعراض تػػاريخ ىػػ
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ٕتعػل القػادرين علػى النقػد ٬تنػوف عػن ٦تارسػتو  كىي أف يرسي قواعده عآب ٭تاط هبالػة مػن التقػدير
إٔب مدرسة كتيار ال يفكر العلماء ٔتراجعتو حىت تصػدؽ  -بعد فًتة–فيما قرر ذلك العآب يتحوؿ 

 . «ليس باْلمكان أبدع مما كان»عليو مقولتهم: 

كلػذلك  «أصول الفقو ولتطوره وتدوينو»لتػاريخ  -معنا-كىذه الظاىرة سيالحظها ا١تتابع 
ا أف نقػػدـ ٢تػػذا القسػػم ٔتراجعػػة لتعريفػػو ٕتعػػل القػػارئ مهيئنػػا لاللتفػػات إٔب الثغػػرات الػػيت كانػػت رأينػػ

الػػذم يسػػمح بإتاحػػة فػػرص التجديػػد  «النق  د البنّ  اء»تقتضػػي الوقػػوؼ عنػػدىا ك٦تارسػػة نػػوع مػػن 
ة كالتجػػػٌدد ُب ىػػػذا العلػػػم ا٢تػػػاـ ٍب ُب غػػػَته مػػػن علومنػػػا النقلينػػػة لعٌلنػػػا نقػػػـو ٔتػػػا ٯتكػػػن أف ٬تػػػدد دعػػػو 

 . «إحياء علوم الدين»اإلماـ الغزإب إٔب 

عل  وم »الػػيت توصػػف بأٌ ػػا  ((4))«عل  وم المقاص  د»يعػػد ُب أىػػم  «أص  ول الفق  و»إف علػػم 
، كًىػػيى العلػػـو الػػيت مىػػا تػػزاؿ تػػدرس ُب سػػائر اٞتامعػػات «إس  الميَّة وعل  وم نقليّ  ة أو عل  وم ش  رعّية

كسائر اٞتامعات اإلسالمي ة ُب العآب اإلسػالمٌي  اإلسالمي ة كمنها األزىر كالزيتونة كجامعة القركٌيُت
 بالذات ٦تا يدرس أيضنا ُب كلٌيات اٟتقوؽ ك٨توىا.  «أصول الفقو»ككلٌيات الشريعة. ك

كال شػػك أف  ىػػذا العلػػم حػػُت تأسػػس كاكتمػػل ٪تػػوه كٚتػػع أطرافػػو اإلمػػاـ الشػػافعٌي ُب كتابػػو  
ك٘تكػػُت ا١تهتمػػُت بػػالعلـو  «والت  دري  علي  والجته  اد »ا١تشػػهور أسػػس ليكػػوف علػػم  «الرس  الة»

 الشرعٌية من ٦تارستو علمٌيا. 

أك عنػػػو، كيػػػذكركف فوائػػػده فػػػإف  مػػػن أكؿ  «أص   ول الفق   و»كاألصػػػوليُّوف حػػػُت يكتبػػػوف ُب  
يسػاعد علػػى تأسػػيس كتطػوير القػػدرات االجتهادي ػػة عنػػد  «عل  م»الفوائػد الػػيت يػػذكرك ا كأ٫تهػا أن ػػو 

ستعداد كيوفقوف للمهارة فيو. علمنا بأف  كثَتنا مػن ا١تػذاىب كايتهػدين قػد أكلئك الذين ٯتلكوف اال
. كقػد يكتفػي «أص ول الفق و»بدءكا ٦تارسة الفتاكل كاإلنتاج الفقهٌي قبل أف ٭تد دكا أك يؤلٌفػوا ُب 

كغػػػَته بػػػذكر أصػػػولو أك طريقتػػػو كمنهجػػػو ُب االجتهػػػاد  -يرٛتػػػو اهلل-بعضػػػهم كاإلمػػػاـ أيب حنيفػػػة 

                                                           
كىي التوحيد  «علوم المقاصد»احد عشر علمان، ٜتسة منها يطلق عليها  «علوم إسالميَّة أو شرعيَّة»اليت تندرج ٖتت قولنا:  العلـو (4)

 .«علوم الوسائل»أك الكالـ كالتفسَت كاٟتديث كالفقو كأصوؿ الفقو، كما بقي كا١تنطق كعلـو الٌلغة تسمى بػ
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أص    ول »ٌٕب. كانتشػػػػر فقػػػػو اإلمػػػػاـ أيب حنيفػػػػة قبػػػػل أف تنتشػػػػر أصػػػػوؿ فقهػػػػو. كتعػػػػد بشػػػػكل إٚتػػػػا
مػػن األصػػوؿ ا١تسػػتنبطة مػػن فقػػو اإلمػػاـ ال مػػن األصػػوؿ الػػيت تأسسػػت لديػػو قبػػل الفقػػو،  «الحنفيّ  ة

لبنػػاء الفقػػو عليهػػا، ٍب أخػػذت أبعادىػػا فيمػػا بعػػد، بػػٌت اإلمػػاـ كأصػػحابو فقههػػم عليهػػا. كقػػد عػػرؼ 
ـ أبػػا حنيفػػة قػػد تكلػػم فيمػػا يقػػرب مػػن نصػػف مليػػوف مسػػألة كأبػػدل آراءه كفتػػاكاه تارٮتيٌػػا أف  اإلمػػا

فيهػػا. قبػػل أف يضػػم أصػػولو كتػػاب جػػامع. كاٟتنفيٌػػة يػػذكركف ُب تػػارٮتهم ألصػػوؿ الفقػػو أبػػا يوسػػف 
باعتبػػػاره أكؿ جػػػامع ألطرافهػػػا كمؤلػػػف فيهػػػا. كمػػػن ٖتليػػػل تلػػػك الفتػػػاكل كا١تسػػػائل خػػػرج أصػػػوليُّو 

أيب حنيفػػة كصػػاحبيو، كبػػدأكا الكتابػػة ُب ذلػػك،  «أص  ول فق  و»اعتػػربكه  ٔتػػا -بعػػد ذلػػك-اٟتنيفػػة 
 كانتشرت كتبهم األصولي ة كأخذت مواقعها بُت ىذا النوع من الدراسات. 

بالػػذات كػػاف منطلقنػػا ىامنػػا لبنػػاء ا١تػػنهج العلمػػٌي  «القي  اس اِلص  وليّ »كٯتكننػػا القػػوؿ بػػأف   
علػػى ا٠تػػربة كالتجريػػب ٍب االسػػتنباط كمػػا إليػػو قػػد  فمباحػػث العلػػة بأنواعهػػا كخاٌصػػة العلػػل القائمػػة

فتحت الباب كاسعنا أماـ الفكر اإلنساٌ  لتأسيس ا١تػنهج ال ػًذم ٖتػوؿ فيمػا بعػد إٔب مػنهج علمػٌي 
ٕتريٌ  منضبط، كأدل الكشػف عنػو إٔب تلػك الثػورة العلميٌػة كا١تعرفيٌػة كاٟتضػاريٌة الػيت اسػتمرت إٔب 

 إليو من تقد ـ علمٌي كتقٌٍت. أف أكصلت العآب إٔب مىا كصل 

أم: منػػػػذ بػػػػدء االحتكػػػػاؾ بػػػػُت اٟتضػػػػارة الغربي ػػػػة كاألٌمػػػػة ا١تسػػػػلمة،  -كمنػػػػذ ثالثػػػػة قػػػػركف  
كا١تسػػػلموف ٭تػػػاكلوف أف ٬تػػػدكا للنهػػػوض سػػػبيال مػػػدركُت األ٫تيٌػػػة الكبػػػَتة الػػػيت ٖتتلهػػػا قضػػػايا الفكػػػر 

 كالعلم كا١تنهج ُب مشاريع النهوض ك٣تاالت اإلحياء. 

كإٔب مىػا ٧تػم عنػو  «الم نهج العلم يّ »ذلػك أنظػار ا١تفٌكػرين ا١تسػلمُت إٔب أ٫تي ػة كقػد لفػت  
كمػػا تولٌػػد عنهػػا،  «فلس  فة العل  وم الطبيعيَّ  ة»أك بػػٍت عليػػو مػػن علػػـو أك معػػارؼ كمػػا نػػبههم إٔب 

كبدأكا جهودنا كثيفة كثَتة لٌلحاؽ بركب اٟتضارة كتعويض مىا فات من فًتات الوىن اليت أدت إٔب 
ك الفجوة الكربل بُت التقدُّـ الغريٌب كٗتلُّف ا١تسلمُت، حىت تلخص سػؤاؿ النهضػة لػدل ظهور تل

كجعػػل شػػكيب  «لم  اذا ت  أخر المس  لمون ولم  اذا تق  دم غي  رىم  »ا١تسػػلمُت بػػالقوؿ ا١تشػػهور: 
أرسالف ىذه الكلمة عنواننا لكتػاب يعػد مػن أىػم كتبػو نشػر ُب ثالثيني ػات القػرف ا١تاضػي كمػا يػزاؿ 

  اآلف. متداكال حىت
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ككجػػػدت للنهػػػوض مشػػػاريع كأفكػػػار كثػػػَتة تتحػػػدث أحياننػػػا عػػػن منػػػاىج ككسػػػائل كأدكات  
 النهوض كتتحدث أحياننا عن التخلُّف كأسبابو كمعوقاتو. 

ـ( حػػػىت يومنػػػا ىػػػذا كىػػػذه ا١تشػػػاريع كاألفكػػػار 1798كمنػػػذ دخػػػوؿ نػػػابليوف مصػػػر سػػػنة ) 
لػػػػف كتػػػػأخر ا١تسػػػػلمُت إٔب فقػػػػداف كاألسػػػػئلة ٓب تتوقػػػػف؛ كبعػػػػض ا١تفٌكػػػػرين كػػػػاف يرجػػػػع أسػػػػباب ٗت

االجتهاد كاإلبداع كاٞتمػود علػى القػدا كااللتػزاـ بفقػو ا١تاضػي. كبعضػهم يػرل: أف  ذلػك التخلػف 
ُب احمليط االجتماعٌي اإلسالمٌي قد ٧تم عن انعػداـ التجديػد. كأرجػع الػبعض ذلػك إٔب االسػتبداد 

ك ركح االنتمػػػػاء إٔب األم ػػػػة، كإ٫تػػػػاؿ مػػػن اٟتكػػػػاـ كشػػػػيوع النزعػػػػة الفردي ػػػػة لػػػػدل احملكػػػػومُت، كتفٌكػػػػ
الفرائض ا١تتعٌلقة هبا. ككثَتكف كانوا يرجعوف ذلك كٌلو إٔب االسػتعمار كاألعػداء الػذين شػغلوا األٌمػة 
عن نفسها، كبد دكا جهودىا كطاقاهتا ُب ٤تػاكالت الػدفاع عػن نفسػها. كمقػد راهتا؛ فهنػاؾ حػركب 

لتها حركب مع ا١تغوؿ. كاستمرت عملٌيات الكر كالفر صليبي ة سبقتها حركب مع الرـك كالفرس كت
٦تا ٓب يعط للمسلمُت فرصػة للمحافظػة علػى كحػدة األٌمػة كتكريسػها كإبقاءىػا ُب ا١تسػتول الالئػق 

 هبا. 

كمنػػػػػذ أف أخفقػػػػػت احملػػػػػاكالت اإلصػػػػػالحي ة الػػػػػيت انطلقػػػػػت مػػػػػن ا١تنطلقػػػػػات اإلسػػػػػالمي ة ُب  
كمػا إٔب ذلػك كْتػث ا١تسػلمُت  «والسنوس يَّة والمهديَّ ةالحركة الوىابيَّ ة »عملٌيات التجديد مثػل 

ٓب ينقطع، كتقليب مفٌكػريهم أفئػدهتم كأبصػارىم بػُت ٥تتلػف األفكػار كالفلسػفات ٓب يتوقػف حػىت 
يومنػػا ىػػذا، لكػػن كػػل تلػػك احملػػاكالت انتهػػت إٔب فشػػل ذريػػع أدل إٔب قيػػاـ كمػػاؿ أتػػاتورؾ بإ ػػاء 

ؿ عثمػػػػاف. كتتػػػػابع تفكػػػػك العػػػػآب اإلسػػػػالمٌي، ـ( كتفكيػػػػك سػػػػلطنة آ1924ا٠تالفػػػػة ُب مػػػػارس )
دائػم مسػتمر. ُب حػُت يتػداكؿ القػوة ُب العػآب الػدكؿ  -من حالة الضعف إٔب حالة أقػل-كانتقالو 

الغربي ػة. كالغربيُّػػوف يتػػداكلو ا كقػػد ٭تولو ػا مػػن يػػد إٔب أخػػرل دكف أف تسػقط خػػارج أيػػديهم، فمػػن 
 ندا إٔب أمريكا كىكذا... الربتغاؿ إٔب بريطانيا العظمى كفرنسا كىول

كحينما تنتقل مراكز القوة من موقع آلخر ُب الغرب فإف  ا١تركز ال ًذم انتقل عن القيادة قػد  
 يفقد مستعمراتو كنفوذه كشيئنا من موارده كلكن و ال ٮترج من التاريخ كما ُب اٟتالة اإلسالمي ة. 
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هػوض، كقامػت حركػات إسػالمي ة كقومي ػة  لقد حفل القرف ا١تاضي باحملػاكالت اإلسػالمي ة للن 
كثَتة للخركج مػن حالػة التخلُّػف إٔب حالػة النهػوض كلػو ُب مسػتول إقليمػٌي أك قػومٌي كٓب يتحقػق 
شيء من ذلك حػىت يومنػا ىػذا. كاألمػم حػُت تواجػو ٖتػديات مػن خارجهػا كال يكػوف بػُت أيػديها 

ٔب تراثهػػا للتمسُّػػك بػػو كاالحتمػػاء ٔتػػا مشػػاريع  ػػوض صػػاٟتة للمرحلػػة الػػيت ًىػػيى فيهػػا فأٌ ػػا ترتػػد إ
لديها منو؛ إذ ترل ُب ذلك نوعنا مػن األمػاف أك الضػماف، فػإذا ٓب ٖتقػق بػذلك شػيئنا مػن النهػوض 
فػػال أقػػل مػػن أف ٖتتمػػى مػػن الوقػػوع مزيػػد مػػن التقهقػػر كالًتاجػػع نتيجػػة التشػػبُّث بًتاثهػػا ال ػػًذم ىيػػوى 

ة ىذا الًتاث لتزكيدىا ٔتا تواجو بو التحػديات أك عػدـ كعاء ىيوًي تها بقطع النظر عن موضوع قابلي  
 قدرتو على ذلك. 

كلقػػد دخلػػت منػػاىج التفكػػَت باإلصػػالح كالنهضػػة ٣تػػاالت عديػػدة كأفػػرزت أفكػػارنا متنوعػػة  
كأفكػػار التبعي ػػة كالتبػػٌٍت كمػػا إٔب ذلػػك. كبعػػض  «أفك  ار المقارب  ات ث  م أفك  ار المقارن  ات»منهػػا 

تضػػحية بػػالًتاث كلٌػػو كإعػػالف اسػػتعدادىا إلحػػداث قطيعػػة معرفيٌػػة معػػو القيػػادات الفكريٌػػة قامػػت بال
على أف يكوف ٙتن ذلك ا٠تركج من حالة التخلف كٖتقيق التقدـ كمع ذلػك فأٌ ػا ٓب ٖتقػق بػذلك 
ا مػن القلػق كالًتاجػع كاالضػػطراب. كلػذلك فػإف  منطقػة القلػػب مػن العػآب اإلسػالمٌي كًىػػيى  إال مزيػدن

آخػر غػَت السػبل الػيت  «س بيل للخ الا»دأت بعد تيو طويل ُب البحػث عػن ا١تنطقة العربٌية قد ب
سػلكتها فيمػا مػػر، فإتهػت إٔب اإلسػالـ مػػن جديػد ٤تاكلػة األخػػذ ٔتنظػورات أخػرل فيهػػا نػوع مػػن 

كُب خال٢تا حدث صػراع بػُت ا١تفٌكػر كالفقيػو لتسػٌلم زمػاـ ا١ترجعيٌػة الديني ػة  «التجديد والجتهاد»
 ثٌقف كاٟتاكم كالفقيو كالسلطاف. بعد أف حسمت معركة ا١ت

التعل   يم اْلس   الميَّة »بػػػدأت تطػػػرح أزمػػػات  «المرجعيّ   ة»كُب ىػػػذا الصػػػراع األخػػػَت علػػػى  
، «والعل  وم اْلس  الميَّة وازدواجيَّ  ة التعل  يم والفك  ر اْلس  المّي والفك  ر الػ  ازّي والػ  زو الفك  ريّ 

يضػم  «فري ن معاص رة»كصار الناس إٔب فرؽ ٯتكن أف تضم إٔب بعضػها ُب إطػار عنػاكين ليقػاؿ: 
ٚتيع االٕتاىات اليت حاكلت النهوض بوسائل كأدكات غربي ة على سػبيل ا١تتابعػة كالتقليػد أك علػى 

جعػػل اإلسػػالـ مرجعٌيتػػو بأسػػاليب ٥تتلفػػة كىػػذا التيػػار  «تي  ار أص  الة»أم سػػبيل آخػػر. كفريػػق أك 
ضػػم حركػػات كأحزابنػػا إسػػالمي ة، كمنهػػا إتاىػػات صػػوفي ة كسػػلفي ة كمؤٌسسػػات دعوي ػػة. كقػػد جػػٌرب  ي



17 
 

كل فريق مػنهم حظػو ُب قيػادة األٌمػة كٓب ٭تػدث التجديػد كال ٖتققػت حالػة ا٠تػركج مػن التخلُّػف، 
 لماذا»بل ٓب تصل األٌمة بكل تلك احملاكالت إٔب اٞتواب الصحيح على ذلك السؤاؿ التقليدم: 

  . « تأخر المسلمون ولماذا تقدم غيرىم

كاليـو كقد عادت معظػم األقػاليم اإلسػالمٌية إٔب مىػا كانػت عليػو مػن ٗتلػف كتراجػع أك إٔب  
مىا ىيوى أكثر منو كما ُب حالة فلسطُت كالعػراؽ كأفغانسػتاف كالصػوماؿ مىػا يػزاؿ البحػث عػن سػبيل 

أل٫تيٌػػة بػػل الضػػركرة كاألكلوي ػػة كاٞتػػدؿ حػػوؿ  للخػػالص كا٠تػػركج مػػن دائػػرة األزمػػة ْتثنػػا ٭تتػػل موقػػع ا
كيفيٌػػػة ا٠تػػػركج مػػػن األزمػػػة ٓب ينقطػػػع؟ أ٨تقػػػق ذلػػػك ٔتزيػػػد مػػػن االجتهػػػادات الفقهيٌػػػة للتوفيػػػق بػػػُت 

كمػا ىيػوى ُب تراثنػا،   «م نهج التجدي د»إشكالي ات العصر كالفقو اإلسالمٌي؟ أ٨تقق ذلك باألخذ بػ
قػق ذلػك ٨تس كل مائة عػاـ أك أقػل أك أكثػر؟ أهر على رأكالدعوة إٔب ظهور ايدد الفرد ال ًذم يظ

ٔتزيد من التبعي ة للغرب كالتالحم مع الغػريٌب ال ػًذم ٯتكػن أف يقػدـ لنػا آالؼ ا١تػواعص كالنصػائح ُب 
التقػػدُّـ كاجتيػػػاز حػػاجز التخلُّػػػف كاآلخػػذ بالدٯتقراطي ػػة؟!! كلكػػػن عنػػدما ٩تطػػػو أيٌػػة خطػػػوة ضػػركرة 

أ٨تقػق  .اليت خطوناىا مائة خطػوة أك تزيػد ضربة تعيدنا إٔب الوراء بدؿ ا٠تطوةجادة فإن و يوجو لنا 
ػػػوى كإشػػػاعتو، كإحيػػػاء كتػػػب الػػػًتاث؟ أ٨تقػػػق ذلػػػك ٔتزيػػػد مػػػن  ذلػػػك بإحيػػػاء التعلػػػيم الػػػديٌٍت كمػػػا ىي
التشػػرذـ فئػػات كأحزابنػػا كحركػػات؟ أ٨تقػػق ذلػػك باسػػتعماؿ العنػػف داخلي ػػا كخارجي ػػا؟ أ٨تقػػق ذلػػك 

كوٌ  يريػػػػد إنتػػػػاج ا١تاضػػػػي ُب اٟتاضػػػػر أك إعػػػػادة إنتاجػػػػو؟ كػػػػل ىػػػػذه األسػػػػئلة بالتشػػػػبُّث بفكػػػػر سػػػػ
 كعشرات غَتىا ٦تا ٯتكن أف يدع اٟتليم حَتاف مطركحة ُب الساحات اإلسالمي ة بأشكاؿ ٥تتلفة. 

علػم مػن أىػم العلػـو النقليٌػة بػل عػد ه بعضػهم أ٫ٌتهػا  -كما سيتضح- «أصول الفقو»إف  
وج فيو العقل والسمع، واصطح  فيو الرأي والشرع فأخذ من ازد»على اإلطالؽ كىو علػم 

صفو الشرع والعقل سواء السبيل فال ُىَو تصرُّف بمحض العقول، بحي ث ل يتلّق اه الش رع 
  (5). «بالقبول ول ُىَو مبنّي على محض التقليد الَِّذي ل يشهد لو العقل بالتأييد والتسديد

                                                           
 (. 1/3انظر ا١تستصفى ) (5)
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مػن االىتمػاـ مىػا ال مزيػد عليػو. كمػع أٌف ىػذا العلػم قػد كقد أعلوا مرتبة ىذا العلػم كمنحػوه  
ضمنوه أبوابنا كثَتة كفصوال منتشرة لكٌنو ٤تصور عند ٨تػو الغػزإب بأقطػاب أربعػة تنػدرج فيهػا أبوابػو 

 :  كفصولو السبعة كًىيى

ا١تقػػٌدمات األصػػولٌية، ٍب ا١تباحػػث ا١تشػػًتكة بػػُت الكتػػاب الكػػرا كالسػػنة النبويٌػػة، ٍب األصػػوؿ  
ربعػػػة ا١تتفػػػق عليهػػػا كًىػػػيى الكتػػػاب كالسػػػنة كاإلٚتػػػاع كالقيػػػاس، ٍب األصػػػوؿ ا١تختلػػػف عليهػػػا، ٍب األ

 االجتهاد كا١تفيت كا١تستفيت، كا٠تا٘تة. 

أدكارنا ُب حيػػاة أمتنػػا كبػػَتة األثػػر، عظيمػػة ا٠تطػػر. أثػػرت علػػى  «أص  ول الفق  و»كقػػد أدل  
ا اخػتلط فيهػا اإل٬تػايٌب بالسػلٌ  كمػا زالػت مسَتة األٌمة اٟتضاريٌة كفكرىا كفقههػا كنظػم حياهتػا آثػارن 

 ىذه اآلثار قائمة. 

ٓب تكػن تلػك اآلثػار بٌينػة ألف  األصػوؿ  «الفق و اِلكب ر»كحُت كانت األٌمة تستظل ٔتظلػة  
ٓب تكن قد امتدت ذلك االمتداد كٌلو ْتيث ًىيىمنت على كثَت من جوانب حياة األٌمة  -آنذاؾ–

 كقضاياىا. 

يػػػدرؾ ٘تػػػاـ اإلدراؾ أف  ا١تصػػػدر ا١تنشػػػء لألحكػػػاـ سػػػواء أكانػػػت  كػػػاف  «فجي   ل التلق   ي» 
أصولٌية أك فركعٌية إ٪ٌتػا ىيػوى الكتػاب الكػرا سػواء عنػد أكلئػك الػذين أدركػوا أٌف اٟتاكميٌػة ا١تطلقػة هلل 

 أك إٌ ا لكتابو الكرا.  )تعأب(

يػدرؾ بداىػة أف  ذلػك  «جيل التلقي»فعلى مستول إنشاء األحكاـ كالكشف عنها كاف  
فمػػن الكتػػاب يصػػدر كإليػػو يػػرد. كمػػا   ،أمػػر يعػػود إٔب اهلل كيتضػػمنو الكتػػاب الكػػرا كيشػػتمل عليػػو
مكلف مػن   -صلى اهلل عليو كآلو كسلم–كاف ظاىرنا بين ا لدل ذلك اٞتيل ا١تبارؾ أٌف رسوؿ اهلل 

ُبَد َربَّ َىِذِه اْلبَ ْلَدِة الَِّذي َحرََّمَها َوَلُو  ِإنََّما أُِمْرُت َأْن َأعْ ﴿بتالكة الكتاب  )عز كجل(مرسلو كربو 
َوَأْن أَتْ لُ  َو اْلُق  ْرَءاَن َفَم  ِن اْىتَ  َدى فَِإنََّم  ا يَ ْهتَ  ِدي  *ُك  لُّ َش  ْيٍء َوأُِم  ْرُت َأْن َأُك  وَن ِم  َن اْلُمْس  ِلِميَن 
 . (95-93)النمل: ﴾لِنَ ْفِسِو َوَمْن َضلَّ فَ ُقْل ِإنََّما أَنَا ِمَن اْلُمْنِذرِينَ 
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كذلك كانوا يػدركوف كيؤمنػوف أٌف اٟتاكميٌػة ا١تطلقػة إنشػاءن ككشػفنا إ٪ٌتػا ًىػيى للكتػاب الكػرا   
أََلْم تَ َر ِإَلى الَِّذيَن ُأوُتوا َنِصيًبا ِمَن اْلِكتَ اِب يُ ْدَعْوَن ِإلَ ى ِكتَ اِب اللَّ ِو لِ َيْحُكَم بَ ي ْ نَ ُهْم ثُ مَّ حصرنا 

ُهْم َوىُ  َوَأِن اْحُك ْم بَ ي ْ نَ ُهْم ِبَم ا أَنْ  َزَل اللَّ ُو َول (، 23)آؿ عمػراف: ﴾ْم ُمْعِرُض ونَ يَ تَ َولَّى َفرِيٌن ِمن ْ
أَنََّم ا يُرِي ُد تَ تَِّبْع َأْىَواَءُىْم َواْحَذْرُىْم َأْن يَ ْفِتُنوَك َعْن بَ ْعِض َما أَنْ َزَل اللَُّو ِإلَْيَك فَِإْن تَ َولَّ ْوا فَ اْعَلْم 

ِإِن اْلُحْك ُم (، 49)ا١تائػدة: ﴾بَ ْعِض ُذنُ وِبِهْم َوِإنَّ َكِثي ًرا ِم َن النَّ اِس َلَفاِس ُقونَ اللَُّو َأْن ُيِصيبَ ُهْم بِ 
قُ ْل ل َأقُ وُل َلُك ْم ِعْن ِدي َخ َزاِئُن (، 57)األنعػاـ: ﴾ِإل لِلَِّو يَ ُقصُّ اْلَح نَّ َوُى َو َخي ْ ُر اْلَفاِص ِلينَ 

َلُك  ْم ِإنِّ  ي َملَ  ٌك ِإْن أَتَّبِ  ُع ِإل َم  ا يُ  وَحى ِإلَ  يَّ قُ  ْل َى  ْل َيْس  َتِوي اللَّ  ِو َول َأْعلَ  ُم اْلَػْي  َ  َول َأقُ  وُل 
 (. 50)األنعاـ: ﴾اَِلْعَمى َواْلَبِصيُر َأَفال تَ تَ َفكَُّرونَ 

فالسلطاف كٌلو هلل أكدعو كتابو. فحىت األٝتاء كا١تفاىيم ك٘تييز اٟتقػائق مػن غَتىػا ال بػد أف  
ْيُتُموَىا ﴿ سػلطاف ز كجػػل()عػيكػوف لإلنسػاف فيػو مػن اهلل  َم ا تَ ْعبُ ُدوَن ِم  ْن ُدونِ ِو ِإل َأْس َماًء َس  مَّ

اُه َذلِ َك أَنْ ُتْم َوآبَ اؤُُكْم َم ا أَنْ  َزَل اللَّ ُو ِبَه ا ِم ْن ُس ْلطَاٍن ِإِن اْلُحْك ُم ِإل لِلَّ ِو َأَم َر َألَّ تَ ْعبُ ُدوا ِإل ِإيَّ 
يُن اْلَقيُِّم َوَلِكنَّ َأْكثَ َر النَّ   (. 40)يوسف: ﴾اِس ل يَ ْعَلُمونَ الدِّ

َأل يَ ْعلَ    ُم َم    ْن َخلَ    َن َوُى    َو اللَِّطي    ُف ﴿خػػػػَت اٟتػػػػاكمُت  )عػػػػز كجػػػػل(كال شػػػػك أف اهلل  
نَ   اُىْم ِبِكتَ   اٍب َفصَّ   ْلَناُه َعلَ   ى ِعْل   ٍم ُى   ًدى َورَْحَم   ًة ِلَق   ْوٍم ﴿(. 14)ا١تلػػػك: ﴾اْلَخِبي   رُ  َوَلَق   ْد ِجئ ْ
 -تعػػأب-الكتػػاب الكػػرا تفصػػيال لكػػل شػػيء، فيػػو فص ػػل اهلل  ( فكػػاف52)األعػػراؼ: ﴾يُ ْؤِمنُ  ونَ 

 للناس مىا حـر عليهم كما أحل كما كره كما أحب كما أباح كما حظر. 

صلى الػو عليػو -كصفوتو من خلقو  -صلى اهلل عليو كآلو كسلم-كأككل إٔب رسولو الكرا  
أف يعلٌػػػم النػػػاس الكتػػػاب بعػػػد أف يتلػػػوه علػػػيهم، كيٌتبػػػع آياتػػػو أمػػػامهم كبيػػػنهم كفػػػيهم  -كآلػػو كسػػػلم

كيزكيهم هبا كيعٌلمهم اٟتكمة منو كاألحكاـ فيو بتأكليو العملٌي كتفعيلو التطبيقٌي آليػات الكتػاب: 
يِهْم َلَقْد َمنَّ اللَُّو َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن ِإْذ بَ َعَث ِفيِهْم َرُسول ِمْن أَنْ ُفِسهِ ﴿ لُ و َعلَ ْيِهْم آيَاتِ ِو َويُ  زَكِّ ْم يَ ت ْ

 (. 164)آؿ عمراف: ﴾َويُ َعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوِإْن َكانُوا ِمْن قَ ْبُل َلِفي َضالٍل ُمِبينٍ 
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كباتٌبػػاع الكتػػاب كالتمسػػك التػػاـ بػػو، كتالكتػػو حػػق تالكتػػو، كالتزكػػي بػػو كالتشػػبُّث بكػػل آيػػة  
حػػدكده، يتحقػػق اإلٯتػػاف كٖتصػػل طاعػػة العبػػد ا١تطلقػػة كإسػػالمو كجهػػو هلل  مػػن آياتػػو كالوقػػوؼ عنػػد

 كٕتنبو الظلم ال ًذم ال يناؿ عهد اهلل معو أحد.  )عز كجل(

يبلػغ النػػاس آيػات اهلل يتلػوه علػػيهم حػق الػػتالكة  -صػلى الػػو عليػو كآلػو كسػػلم-كرسػوؿ اهلل  
كمػػا تضػػمنو كيهػػديهم إٔب أفضػػل  كٮتػػرجهم بػػو مػػن الظلمػػات إٔب النػػور، يعلمهػػم مىػػا اشػػتمل عليػػو

صػلى الػو -سبل الًتتيل كالتالكة كالتزكي كالتطهُّر كاالستنارة ٔتحكم آياتو. فما يأٌب بو غَت القػرآف 
إ٪ٌتػا ىيػوى بيػاف كتأكيػل عملػٌي لػو دائػر ُب مداراتػو كاتٌبػاع لػو، كرسػم ١تػنهج صػياغة  -عليو كآلو كسػلم

 بصفتو البشريٌة.  و كتعأب()سبحاناٟتياة بو، إضافة إٔب مىا يتعلق بو 

بش  ريّتو المعص  ومة »صػػفات أ٫ٌتهػػا كأعظمهػػا  -صػػلى الػػو عليػػو كآلػػو كسػػلم-فلرسػػوؿ اهلل  
ػػػوى سػػػيد ا١تتبٌعػػػُت للقػػػرآف اييػػػد كأكٔب «ورس   التو ونبوت   و  وفا١تسػػػلم ففػػػي ميػػػادين الرسػػػالة كالنبػػػوة ىي
ٌُت. كُب بشػريٌتو ٯتػػارس البشػػريٌة كإمػػاـ العابػدين كقائػػد ا١تتقػػُت كرٛتػة للعػػا١ت )عػػز كجػل(كجػوىهم اهلل 

النقيػػة الػػيت أصػػاهبا كابػػل الػػوحي فجعلهػػا بيضػػاء نقيػػة ناصػػعة زكيٌػػة ٘تػػارس ا٠تالفػػة ُب األرض بشػػريٌة 
لتلقػي القػوؿ الثقيػل كتالكتػو علػى النػاس  )عػز كجػل(معصومة مؤىلة كميهيىػأة كمصػنوعة علػى عينػو 

–القػػدكة بتلػػك الػػذات الشػػريفة للبشػػريٌة كتعلػػيمهم آياتػػو كتػػزكيتهم كتطهػػَتىم هبػػا كضػػرب ا١تثػػل ك 
علػػى ثقلػػو كعلػػى كونػػو لػػو أنػػزؿ علػػى جبػػل لرأيتػػو خاشػػعنا  )عػػز كجػػل(بػػأٌف مىػػا أكحػػاه اهلل  -كٌلهػػا

متصػػدعنا مػػن خشػػية اهلل ٯتكػػن للبشػػر الرسػػوؿ أف يتلقػػاه كأف يعلمػػو النػػاس كيطٌهػػرىم بػػو ك٬تعلهػػم 
عبػػادنا صػػاٟتُت قػػادرين علػػى ٛتػػل األمانػػة كأداء الرسػػالة كحسػػن ا٠تالفػػة ُب ىػػذا الكػػوف، كضػػرب 

و احملمديٌػة للبشػريٌة باعتبارىػا النمػوذج ال ػًذم صػنعو القػرآف ا١تثل بنفسو كتقدا ذاتو الشريفة كحقيقتػ
. -صػػلى الػػو عليػػو كآلػػو كسػػلم-ليتأسػػى النػػاس بػػو كيتمث لػػوا صػػفاتو كسػػَتتو كسػػننو كطرائػػق حياتػػو 

صػلى الػو عليػو كآلػو -فمهامو شديدة الوضوح جلية ظاىرة ال لػبس فيهػا كال غمػوض كيكفػي أن ػو 
ىيىػأه اهلل ليجعػل منػو قرآننػا بشػري ا ٭تمػل كتابػو ا١تنػزؿ كيػرل النػاس آياتػو قد أيًعد  للقياـ هبا ك  -كسلم

 بعد تالكتو عليهم بسلوكو كطرائق حياتو ك٦تارساتو. 
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كٓب تكن الفواصل اليت عرفتها أجياؿ مىػا بعػد جيػل التلقػي قػد بػرزت أك ظهػرت كال ا١تنطػق  
 على ا١تسلمُت عقو٢تم كقلوهبم. األرسطٌي كعلـو األكائل كفلسفات األمم البائدة قد اقتحمت 

كبعػػد أف انتشػػرت الفتػػوح كدخػػل النػػاس ُب ديػػن اهلل أفواجػػا جػػاء الػػداخلوف ُب ىػػذا الػػدين  
كمػػا أكثػػرىم بكثػػػَت ٦تػػا كػػاف لػػػديهم مػػن موركثػػات ثقافيٌػػػة كعػػادات كأعػػراؼ كنظػػػم حيػػاة فكثػػػرت 

وق    ائع غي    ر النص   وا القرآنيّ    ة متناىي   ة وال»األسػػػئلة كبػػػرزت اإلشػػػػكاالت كظػػػن مػػػن ظػػػػن أٌف 
 . (6)«متناىية

كال تصػػح( ٔتػػا  -رضػػي اهلل عنػػو-)منسػػوبة إٔب اإلمػػاـ علػػٌي  «أّن الق  رآن حم  ال أوج  و»ك 
ٖتملػػػو آياتػػػو مػػػن فضػػػاءات كاسػػػعة ًىػػػيى مػػػن بعػػػض خصػػػائص نظمػػػو كتعاليػػػو كقدراتػػػو ا٢تائلػػػة علػػػى 

م يلتفػػػت االسػػػتيعاب كالتجػػػاكز للحاضػػػر ا١تسػػػتقبل كالتصػػػديق كا٢تيمنػػػة علػػػى ا١تاضػػػي أينػػػا كػػػاف. فلػػػ
البعض إٔب تلك اإلمكانات كا٠تصائص كا١تزايا اليت امتاز القػرآف هبػا. فػانطلقوا مػن تلػك ا١تقػوالت 
مػػع سػػيادة العقػػل الفقهػػٌي ككثػػرة األسػػئلة اٞتزئيٌػػة كالتفصػػيلٌية ا١تتعلقػػة بػػنظم اٟتيػػاة الػػيت ٓب تكػػن ُب 

إن اهلل  »منهػػا:  -لمصػػلى الػػو عليػػو كآلػػو كسػػ-ظػػاىرة متداكلػػو كحػػٌذر رسػػوؿ اهلل  «جي  ل التلق  ي»
 . (7)«كره لكم قيل وقال... 

مػن ذلػك  -صػلى الػو عليػو كآلػو كسػلم-ذلك ألٌف جيل التلقي، كما تعلمو من رسوؿ اهلل  
ٓب يوجػػد لػػديهم حاجػػة لطػػرح األسػػئلة فػػالقرآف اييػػد  «فلس  فة التلق  ي»ال ػػًذم ٯتكػػن أف نسػػميو بػػػ

 ﴾ُأِح لَّ َلُك ُم الطَّيِّبَ اتُ ﴿(، كيقػوؿ: 29)البقػرة: ﴾َخَلَن َلُك ْم َم ا ِف ي اَِلْرِج َجِميًع ا﴿يقػوؿ: 
 (. 4)ا١تائدة:

الَِّذيَن يَ تَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَِّبيَّ اِلُمِّيَّ الَِّذي َيِجُدونَُو َمْكُتوبًا ِعْنَدُىْم ِفي الت َّْورَاِة ﴿ كيقوؿ:
َه   اُىْم َع   ِن الْ  ُمْنَك   ِر َوُيِح   لُّ َلُه   ُم الطَّيِّبَ   اِت َوُيَح   رُِّم َعلَ   ْيِهُم َواِْلْنِجي   ِل يَ   ْأُمُرُىْم بِ   اْلَمْعُروِف َويَ ن ْ

                                                           

قواطع األدلة ُب  لدل عدد من األصوليُت، انظر على سبيل ا١تثاؿ: «النصوا متناىية والوقائع غير متناىية»كردت مقولة: انظر  (6)
 (.22،ص 1(. ٖتفة الًتؾ )ج333، ص1(. إعالـ ا١توقعُت )ج296، ص 1(. ا١تستصفى )ج169، ص 84، ص 2األصوؿ )ج

 (.٢٣٢٣ائل من غَت حاجة )كرقمو عن كثرة ا١تس صحيح مسلم، باب األقضية، باب النهي(7)
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ُهْم ِإْصَرُىْم َواَِلْغالَل الَِّتي َكاَنْت َعَلْيِهْم فَالَِّذيَن آَمُنوا ِبِو َوَعزَُّروُه َوَنَص  ُروُه اْلَخَباِئَث َوَيَضُع َعن ْ
 (. 157)األعراؼ: ﴾اْلُمْفِلُحونَ َوات َّبَ ُعوا النُّوَر الَِّذي أُْنِزَل َمَعُو ُأولَِئَك ُىُم 

فهذه الكلٌيات كالقواعد ٕتعل قرٌاء الصحابة كا١تصلُت كافة قادرين على معرفة تفاصػيل مىػا  
حػػػـر علػػػيهم ليسػػػتثنوه كٮترجػػػوه مػػػن ميػػػادين سػػػلوكياهتم ك٭تصػػػركف اسػػػتمتاعهم ُب تلػػػك ايػػػاالت 

إٔب حظػػر  -لػػو عليػػو كآلػػو كسػػلمصػػلى ا-الرحبػة الػػيت سػػكت القػػرآف عنهػػا كٓب ينبػػو بيػػاف رسػوؿ اهلل 
اْلَح اَلُل بَ  يٌِّن َواْلَح َراُم بَ  يٌِّن »: -صػلى الػو عليػو كآلػو كسػلم-شيء منها، كلذلك قػاؿ رسػوؿ اهلل 

َرَأ ِلِدينِ  ِو َوِعْرِض   نَ ُهَم  ا ُمَش  ب ََّهاٌت َل يَ ْعَلُمَه  ا َكِثي  ٌر ِم  ْن النَّ  اِس َفَم  ْن ات ََّق  ى اْلُمَش  ب ََّهاِت اْس  َتب ْ ِو َوبَ ي ْ
ْن َوَقَع ِفي الشُّبُ َهاِت َكَراٍع يَ ْرَعى َحْوَل اْلِحَمى يُوِشُك َأْن يُ َواِقَعُو َأَل َوِإنَّ ِلُكلِّ َمِلٍك ِحًمى َومَ 

َأَل ِإنَّ ِحَم ى اللَّ ِو ِف ي َأْرِض ِو َمَحارُِم ُو َأَل َوِإنَّ ِف  ي اْلَجَس ِد ُمْض َػًة ِإَذا َص َلَحْت َص َلَح اْلَجَس  ُد  
 . (8)«َفَسَدْت َفَسَد اْلَجَسُد ُكلُُّو َأَل َوِىَي اْلَقْل ُ ُكلُُّو َوِإَذا 

ُب أمػػور  -صػػلى الػػو عليػػو كآلػػو كسػػلم-فتتجػػو األنظػػار بعػػد ذلػػك إٔب التأسػػي برسػػوؿ اهلل  
أخػػػرل ٦تػػػا اشػػػتمل القػػػرآف اييػػػد عليػػػو مػػػن آداب ككسػػػائل اعتبػػػار كطرائػػػق نظػػػر ُب الكػػػوف كاٟتيػػػاة 
كأمثػػاؿ كقصػػص كنظػػر ُب ميػػادين ا٠تلػػق كالتسػػخَت كاإلبػػداع كمػػا إٔب ذلػػك ٦تػػا ٯتكػػن أف يػػؤدم إٔب 

ٌي كاجتيػػػاز بنػػػاء عقليٌػػػة االسػػػتخالؼ كالشخصػػػٌية األميٌػػػة ا١تؤ٘تنػػػة القػػػادرة علػػػى الوفػػػاء بالعهػػػد اإل٢تًػػػ
اختبػػػار االبػػػتالء. ألٌف ذلػػػك الػػػوىم ال ػػػًذم سػػػاد فيمػػػا بعػػػد كاختػػػزؿ الكتػػػاب كالرسػػػوؿ كالرسػػػالة ُب 

 . «جيل التلقي»أحكاـ كفقو كقانوف كتشريع ٓب تكن ًىيى الفكرة السائدة لدل 

كلػػو أف علػػـو ا١تسػػلمُت أخػػذت مػػن ىػػذه األصػػوؿ كُب تلػػك ا١ترحلػػة كًب تػػدكينها ُب عهػػد  
يب بكػػر كعمػػر كالسػػنوات السػػت األكٔب مػػن خالفػػة عثمػػاف لرأينػػا علومنػػا أخػػرل كلورثنػػا الشػػيخُت أ

كلتعلمنا فلسفة حياة ٕتعل من الػدين نظػاـ حيػاة كسػنن كقواعػد ٦تارسػة ال  «فقًها عمرانّيا أكبر»
قوائم ُب بياف أحكاـ تكلٌيفٌية كأحكاـ كضعٌية يزاد ُب كل منها كيػنقص ْتسػب السػجاؿ كاٞتػداؿ 

                                                           
 . ٣٢٣٢،كرقمو  صحيح مسلم، باب ا١تساقاة، باب أخذ اٟتالؿ كترؾ الشبهات (8)
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ىات كالتٌيارات اإلنسانٌية ُب اٟتياة كْتسػب الضػغوط الػيت تفرزىػا التيٌػارات الفكريٌػة العديػدة كاالٕتا
عػػرب العصػػور. حػػىت صػػارت قػػوائم اٟتػػالؿ كاٟتػػراـ كا١تكػػركه كا١تنػػدكب كا١تبػػاح كاألسػػباب كالشػػركط 

كيػػات كا١توانػع كمنطلقػػات اٟتكػػم بالصػحة أك الػػبطالف كالقضػػاء كاألداء كمػػا إٔب ذلػك تنػػوء هبػػا اٟتا
فضػػال عػػن عقػػوؿ كقلػػوب الرجػػاؿ كمػػا زالػػت ىػػذه القػػوائم ُب ازديػػاد، كقػػوائم كقواعػػد فهػػم القػػرآف 

 كالدكر النبوٌم ُب تناقص كابتعاد عن ٣تاالت التأثَت ُب اٟتياة. 

لو أٌف جهود القراء كالعلماء مػن ا١تسػلمُت إتهػت ٨تػو الكتػاب الكػرا ك٨تػو طرائػق رسػوؿ  
ُب تلقيػػػػو كتالكتػػػػو علػػػػيهم كتعلػػػػيمهم إيػػػػاه كتلقيػػػػنهم حكمتػػػػو  -سػػػػلمصػػػػلى الػػػػو عليػػػػو كآلػػػػو ك -اهلل 

قػػادر علػػى بنػػػاء اٟتيػػاة كتأسػػػيس  «فق  و حض   ارّي عمران   يّ »كتػػزكيتهم بػػو لكػػػاف بػػُت أيػػدينا اليػػػـو 
العمػػػراف كتقػػػدا ٪تػػػاذج اٟتيػػػاة الطيبػػػة للبشػػػر ليظهػػػر بػػػذلك الػػػدين علػػػى الػػػدين كلٌػػػو كيعػػػم األرض 

 السالـ. 

اٟتكمػػػة ا١تطلقػػػة  )عػػػز كجػػػل(كلكػػػن سػػػنة التػػػدافع كابػػػتالء النػػػاس ك٘تحيصػػػهم ماضػػػية كلػػػو  
 . (9)كا١تشيئة النافذة

                                                           
ظرؼ للسنن كذك عالقة ال ٗتفى فيها ؛ فالزمن ُب  «الزمن»كال شك أف  «الزمن»البعض ينسب كثَتنا من التبدالت إٔب  (9)

َوَجَعْلَنا اللَّْيَل َوالن ََّهاَر آيَ تَ ْيِن َفَمَحْونَا آيََة اللَّْيِل َوَجَعْلَنا آيََة ( 5)الرٛتن: ﴾َواْلَقَمُر ِبُحْسَبانٍ  الشَّْمسُ ﴿ا١تنظور القرآٌ  خىلقه من خلق اهلل 
( ككوف ىذه اآلية 12)اإلسراء: ﴾اُه تَ ْفِصيالنَ الن ََّهاِر ُمْبِصَرًة لَِتْبتَ ُػوا َفْضال ِمْن رَبُِّكْم َولِتَ ْعَلُموا َعَدَد السِِّنيَن َواْلِحَساَب وَُكلَّ َشْيٍء َفصَّلْ 

ب، بل الكرٯتة ترد ُب سورة اإلسراء لو داللتو الكبَتة؛ فاإلسراء ىي السورة ا١تفتتحة بالربط بُت أىم بقعتُت على كجو األرض، ال قدٯتنا فحس
 النبٌيُت عندما أسرل بو ليالن من أكؿ بيت كضع حديثنا كذلك فقد ربط بينهما أكالن إبراىيم ا٠تليل ُب مثٌلث ٕتوالو. ٍب ربط بينهما خاًب

ا فتم الربط بُت احملر ـ كا١تقد س ليكوف الدين  هلل. كلتكوف مصدر  -كٌلو-للناس، كجعلو اهلل ٤ترمنا إٔب ا١تسجد األقصى الذم جعلو اهلل مباركن
  «بوحدة الدين»إ٭تاء دائم للبشريٌة 

القرآن في اِلرج المحرمة في ليلة القدر على خاتم النبيين مثل لحظة انطالقة حداثة إن صح التعبير بالنسبة للتراث  نزول
 اْلبراىيمّي واليهودّي والنصرانّي: 

أخرجت من األرض احملٌرمة،  كًب الربط بُت الزماف كا١تكاف، كأدكار أمٌتُت كاف ٢تما أثر٫تا الكبَت ُب التاريخ: أم ة أدخلت األرض ا١تقٌدسة، كأم ة
لقد مٌثل نزكؿ القرآف اييد ُب األرض احملٌرمة ُب ليلة القدر على رسوؿ ذم قدرو رفع  كًب استكماؿ صناعتها بُت حـر اهلل كمدينة رسولو 

يندثر، ٍب اليهودٌم خاٌصة إف صح التعبَت بالنسبة للًتاث اإلبراىيمٌي الذم كاد  «حداثة»اهلل لو ذكره كختم بو النبٌيُت ٟتظة انطالقة 
َما َكاَن َحِديثًا يُ ْفتَ َرى َوَلِكْن َتْصِديَن (، 2)األنبياء: ﴾َما يَْأتِيِهْم ِمْن ِذْكٍر ِمْن رَبِِّهْم ُمْحَدٍث ِإل اْسَتَمُعوُه َوُىْم يَ ْلَعُبونَ كالنصراٌ  كذلك: 

(. فالزماف كا١تكاف ال بد من مالحظتهما ُب اياؿ 111)يوسف: ﴾ْحَمًة ِلَقْوٍم يُ ْؤِمُنونَ الَِّذي بَ ْيَن َيَديِْو َوتَ ْفِصيَل ُكلِّ َشْيٍء َوُىًدى َورَ 
 الفقهٌي.
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 «عل  م المراجع  ات»ك٩تضػػعو لقواعػػد  «أص  ول الفق  و»مػػن ىنػػا فإنٌنػػا حػػُت بػػدأنا نراجػػع  
ل كجعلنػػػا نراجعػػػو كفقنػػػا لتلػػػك القواعػػػد تبػػػٌُت لنػػػا أف مراجعػػػة ىػػػذا العلػػػم مراجعػػػة دقيقػػػة تقػػػع ُب ٤تػػػ

 )عػز كجػل(كأن ػو مىػا ٓب تػتم مراجعػة دقيقػة مهتديػة بنػور اهلل  ،الضركرة ال ُب ٤تل اٟتاجػة، كالكمػاؿ
نػػػاجح كإف تكػػػػررت  «مش   روع عمران   ّي حض   اريّ »فػػػإف  مػػػن غػػػَت ا١تمكػػػن التوصػػػل إٔب صػػػياغة 

 كلذلك فقد بدأنا نراجع ىذا العلم دكف ٕتاىػل لفضػل كٞتهػود السػابقُت كفقنػا للقواعػد ؛احملاكالت
 الثالث اآلتية: 

، كُب أبوابػػو ا١تتعػػددة سػػواء ُب «أص  ول الفق  و»: مراجعػػة كػػل مىػػا جػػاء ُب القاع  دة اِلول  ى 
أصوؿ اٟتنفٌية أك أصوؿ الشافعٌية أك مىا ٝتػي بأصػوؿ الفقهػاء كأصػوؿ ا١تتكلمػُت علػى نػور كىدايػة  

كىديػو كسػَتتو  -صػلى الػو عليػو كآلػو كسػلم-كمعو تػالكة كاتبػاع رسػوؿ اهلل  )عز كجل(كتاب اهلل 
إضػػافة إٔب القػػوؿ كالتقريػػر خػػالؿ اثنتػػُت كعشػػرين عامنػػا كٜتسػػة أشػػهر كاثنػػُت كعشػػرين يومنػػا  ،كفعلػػو

كىػػو يتلػػػو علػػى النػػاس الكتػػػاب  -صػػلى الػػو عليػػػو كآلػػو كسػػلم-ًىػػيى ٣تمػػوع مىػػا عاشػػػو رسػػوؿ اهلل 
 ات إٔب النور. كيت بعو فيهم كبينهم كيعٌلمهم اٟتكمة كاألحكاـ كيزكيهم بو كٮترجهم من الظلم

: مراجعة ىػذا العلػم ُب إطػار ا١تبػادئ كاألىػداؼ كالغايػات الػيت قررىػا أىػم القاعدة الثانية 
( ق204) ن ػػو كُب مقػػٌدمتهم اإلمػػاـ الشػػافعٌي اعػػوا كأٌصػػلوا لقواعػػده كشػػادكا بنيأكلئػػك الػػذين ٚت

و كمسػػائلو إٔب لنعػػرؼ إٔب أم مػػدل اسػػتجابت تفاصػػيل ىػػذا العلػػم كمػػا كضػػعوىا كجزئٌياتػػو كأبوابػػ
 تلك األىداؼ كا١تبادئ. 

: مراجعتو ُب ضوء آثاره العقلٌية كالنفسٌية ُب أمتنا كُب نظم حياتنػا كمعاٞتػة القاعدة الثالثة 
مشكالت األٌمة كىل استطاع ىذا العلم كفقنػا ٢تػذه األمػور الثالثػة أف ٭تقػق أىدافػو أك أن ػو تقاصػر 

ضاٌد بعضها. بعد أف نفرغ من ذلػك ال بػد لنػا مػن الوصػوؿ عنها أك أدل أحياننا إٔب مىا ٬تاُب أك ي
ال ػػًذم نسػػتطيع ٔتقتضػػاه أف نصػػحح مىػػا ٯتكػػن تصػػحيحو  «الم  نهج الب  ديل أو التص  حيحيّ »إٔب 

 كأف نقدـ البدائل عما ال ٯتكن تصحيحو. 
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فنقوؿ كباهلل التوفيق: أكال: إنٌنا ُب ٤تاكلتنا ىذه كُب مراجعاتنػا ال  ػدؼ إٔب االنضػماـ إٔب  
سػػػواءن أكلئػػػك الػػػذين دعػػػوا إٔب ذلػػػك رغبػػػة مػػػنهم ُب  «تجدي   د أص   ول الفق   و»قوافػػػل الػػػداعُت إٔب 

االسػػتجابة إٔب ضػػغوط الليرباليػػة ا١تعاصػػرة كالػػتخلص مػػن قيػػود تلػػك القواعػػد لصػػاٟتها، أك أكلئػػك 
الذين نادكا بالتجديد ليقطعوا الصلة بُت الػًتاث األصػوٌٕب للعجػز عػن اسػتيعابو كعػدـ القػدرة علػى 
متابعػػة تفريعاتػػو، أك تػػذليل قواعػػده لنمػػاذجهم ا١تعرفيٌػػة أي ػػا كانػػت. كلسػػنا بػػذلك متجػػاىلٌُت ٞتهػػود 

ات عصػػورىم أئمتنػػا العظػػاـ، كقػػدراهتم الػػيت ال تنكػػر علػػى االسػػتجابة الذكي ػػة الحتياجػػات كمتطلبػػ
كما قاؿ أىبيو شامة ا١تقدسٌي لكي   «اِلمر اِلول»كلكننا نريد أف نعيد األمر إٔب نصابو كنرده إٔب 

ا كمػا قػاؿ اإلمػاـ مالػك  ا كطريق التجديد معب دن ل يص لح آخ ر ى ذه »٧تعل سبيل اإلصالح ٦ته دن
 . «اِلّمة إل بما صلح بو أولها

 مسيرتنا نحو المنهج والمنهجّية:  

منػذ فػًتة قصػَتة  -بعػد إ٫تػاؿ طويػل- «المنهج والمنهجيّ ة»د بدأ االىتماـ ٔتا عرؼ بػلق 
يهدؼ إٔب النظر ُب اٞتذكر كا٠تلفٌيات للكشف عػن اٞتانػب العقلػٌي كالنظػر التفسػَتٌم  فهػو توجو

من ناحية، كالعمل  «المنهج أو المنهجّية»ُب ىذه ا١توضوعات اليت ٯتكن إدراجها ٖتت مفهـو 
جػػزءنا مػػن  «الم  نهج»يكػػوف العمػػل ُب  ا بواقػػع ا١تسػػلمُت الػػراىن مػػن ناحيػػة أخػػرل فػػالعلػػى ربطهػػ

مسػتغرقنا ُب جػدؿ نػافع  «أص ول الفق و»علم الكالـ اٞتديد كما أطلػق عليػو حػديثنا أك جػزءنا مػن 
مثػػػل علػػػم الكػػػالـ ُب كضػػػعو التقليػػػدٌم  «الج   دل الميت   افيزيقيو  ،م   ا وراء أل»أك غػػػَت نػػػافع ُب 

كمنػػػاىج النظػػػر فيػػػو، بػػػل ال بػػػد لعلػػػم ا١تػػػنهج ُب الكػػػالـ اٞتديػػػد أف يهػػػتم برصػػػد التيػػػارات الفكريٌػػػة 
القائمة، كيتابع تطوراهتا. كيقـو بنقػل كٖتليػل ىػذه التيػارات ا١تعاصػرة كبيػاف ما٢تػا كمػا عليهػا كبيػاف 

ذلػػػػك تعػػػػديل  مػػػن اىتماماهتػػػػا ْتيػػػث يًتتػػػػب علػػػى ا١تنظػػػور اإلسػػػػالمٌي فيهػػػا، كبيػػػػاف موقػػػع ا١تػػػػنهج
مسػػػػَتهتا، أك الػػػػتحفص علػػػػى بعضػػػػها كاستيعػػػػػاب كٕتػػػػػاكز الػػػػبعض األخػػػػر. كحسػػػػن تقػػػػدا العقيػػػػدة 
اإلسالمٌية كدقة التعبَت عنها، كاالستدالؿ عليها بصػيغ تناسػب العصػر مضػمونا كأسػلوبنا. ككػذلك 

. كعػػده «فلس  فة اْلس  الم»د الػػرازؽ بػػػال ػػًذم لقبػػو مصػػطفى عبػػ «أص  ول الفق  و»اٟتػػاؿ بالنسػػبة لػػػ
 بإطالؽ. « علم المنهج»أك ىيوى  «المنهج اْلسالميّ »الكثَتكف علمنا ُب 
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ب ال ػًذم سػعى إليػو كنشػده كثػَت ػمنذ أكائل القػرف ا١تاضػي كانػت البعػػد الغائػ «المنهجّية» 
مٌي، كإعػػػادة بنػػػاء البػػػاحثُت ا١تسػػػلمُت، أل ػػػم أدركػػػوا أ٫تٌيتػػػو البالغػػػة ُب إصػػػالح الفكػػػر اإلسػػػال مػػػن

 كتشكيل العقل ا١تسلم، كمعاٞتة األزمة الفكريٌة. 

األمػر  خػر كثػَت مػن الػدعاة كمفٌكػريهم كمنظػريٌهم يػركف ُب بػادئكقد كاف على اٞتانػب اآل 
أك االىتمػػاـ هبمػػا نػػوع مػػن الػػًتؼ العقلػػٌي كالنظػػر الفلسػػفٌي  «الم  نهج والمنهجيّ  ة»النظػػر ُب  أفٌ 

ىػػؤالء إٔب مثػػل ىػػذه البحػػوث العقليٌػػة ا١تعقػػدة ا١تزعجػػة ُب حػػُت أف  الفضػػوٕب إذ ال حاجػػة ُب نظػػر
العمػل  لدينا القرآف اييد ال ًذم يعترب منبع ا١تنهج كأساسو، كعلى ذلك فال بد مػن االنصػراؼ إٔب

كاٟتركػػػػة دكف إبطػػػػاء أك مزيػػػػد مػػػػن االنتظػػػػار!! كقػػػػد صػػػػدقوا ُب كػػػػوف القػػػػرآف الكػػػػرا منبػػػػع ا١تنهػػػػػج 
جٌية كمنطلقها. لكن إذا كاف القرآف ا١تكنػوف قػد اشػتمل علػى ا١تػنهج، فإن ػو كأساسو، كمصدر ا١تنه

وركا يثػػال بػػد ألىػػل العلػػم ُب ىػػذه ايػػاالت أف يػػذىبوا إٔب القػػرآف الكػػرا، كيبتغػػوا عطػػاءه ككرمػػو، ك 
كإال كػػػاف أكلئػػك كمػػن  ،آياتػػو ليسػػتخرجوا منهػػا معػػآب ا١تػػنهج ك٤تٌدداتػػو كضػػوابطو، كطػػرؽ إنتاجػػو

كأصػػداؼ كلسػػػنا ْتاجػػػػة إٔب طعػػػاـ أك شػػػيء  نا ُب البحػػػر كػػػل شػػيء مػػػن ٝتػػػػك كأللػػػػءيقػػوؿ: لػػػدي
ليسػػتخرج منػػو مىػػا ىيػػوى ْتاجػػة إليػػو أو لػػو أف يتنػػاكؿ  آخػػر، ٍب ال يػػنهض إٔب البحػػر بػػأدكات الصػػيد

 يشبع؟  أفمن طعامو شيئنا فضال عن 

أف القػػرآف ا١تكنػػوف مشػػتمل ، كال شػػك كا١تسػػلموف ٯتلكػػوف ا١تػػنهج األقػػـو كا١تنهجيٌػػة األسػػد 
علػػى كػػل منهمػػا كلكػػن قػػراء القػػرآف كالتػػالُت آلياتػػو كا١تػػرتلُت لػػو كا١تتػػدبٌرين لنجومػػو، ُب حاجػػة إٔب 
جهػػػود كثػػػَتة كمتنوعػػػة للكشػػػف عػػػن ا١تػػػنهج القػػػرآٌ  كا١تنهجيٌػػػة ا١تعرفيٌػػػة فيػػػو. كًىػػػيى جهػػػود تتجػػػاكز 

 طاقات األفراد كا١تدارس ا١تنفردة كالشك. 

مػن اسػتنباط األحكػاـ الشػرعٌية  شػق بكثػَتنهج القػرآٌ  كا١تنهجيٌػة ا١تعرفيٌػة فيػو أكاستنباط ا١ت 
 منو، أك استخراج فلسفة التاريخ من ٤تكم قصصو كآياتو. أك رصد السنن فيو. 
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 أصول الفقو: 

نػو ُب القػرف ا٢تجػرم الثػا   يكٚتعػو كتدك  «أصول الفق و»لقد ظن البعض أف الكشف عن  
  «أص ول الفق و»فيػو!! كُب  «المنهج القرآنّي والمنهجّية المعرفيّ ة»شف عن كاف كافينا ُب الك

كاسػػػعة فتحػػػت  ةكثػػػَت مػػػن الضػػػوابط ا١تنهجيٌػػػة كالشػػػك، كبعػػػض ا١تباحػػػث األصػػػولٌية، كانػػػت بوابػػػ
ُب العلل،  ثمباحث القياس األصوٌٕب أسست للبحف «المنهج العلمّي التجريبيّ »الطريق بإتاه 

كيفيّ    ة بن    اء »ك «يم أو الح    ذف واْلض    افةس    ر والتقبالس    »ك «الس    تقراء»كأرسػػػػت دعػػػػائم 
كمػا إٔب ذلػك، كال شػك أف تلػك ا١تباحػث ا٢تامػة  «إقام ة الب راىين»كالتصػديقات ك «وراتصالت

أسست للمنهج العلمٌي، كأف علماء ا١تناىج الذين بلغوا با١تنهج مىا يقرب مػن الغايػة قػد اسػتفادكا 
ٓب يعػػط  «المنه   ج اِلص  وليّ »ا عليهػػػا كبنػػوا فوقهػػا لكػػن أكال مػػن كػػل مػػن تلػػك ا١تباحػػث، كراكمػػػو 

االمتػػدادات الالزمػػة فا٨تصػػر إنتاجػػو ُب الػػدائرة الفقهيٌػػة. كال شػػك أف علمػػاء ا١تسػػلمُت التجػػريبٌيُت 
الذين كانت ا١تعرفة تكاملٌية ُب عهػودىم قػد اسػتفادكا ٔتسػتويات متنوعػة بػا١تنهج األصػوٌٕب. كلكػن 

تػػاب القػانوف البػن سػينا أك جهػػود األطبػاء ا١تسػلمُت أمثػاؿ أيب معػػاذ ىػل نسػتطيع أف نقػوؿ: إف  ك
الػػػرازم كسػػػوا٫تا مػػػن عشػػػرات األطبػػػاء ا١تسػػػلمُت تغػػػٍت عػػػن العلػػػـو الطبيػػػة ا١تعاصػػػرة، ألٌ ػػػا أصػػػلها 

 كأساس نشأهتا؟ 

ال ٯتكػػػن القػػػوؿ هبػػػذا أك الػػػذىاب إليػػػو بػػػالرغم مػػػن احتفػػػاظ تارٮتنػػػا بأٝتػػػاء العشػػػرات مػػػن  
ذ بػػل ا١تئػػات مػػن أكلئػػك الػػذين تػػرجم ٢تػػم مؤرخػػوف أمثػػاؿ القفطػػػي كابػػن أيب اصػػيبعة األطبػػاء االفػػدا

كالبيهقػػػي كغػػػَتىم مػػػن الػػػذين كتبػػػوا ُب طبقػػػات األطبػػػاء ككػػػل أكلئػػػك ٢تػػػم فضػػػل ُب نشػػػأة العلػػػـو 
ا بعدىم. ات تطور ، لكن العلـو الطبية تطور الطبيعٌية كالطبية كتطورىا إٌف فتح علمائنا ت كبَتة جدن

ُب ا١تػػػنهج كا١تنهجيٌػػػة يعػػػد سػػػبقنا ٢تػػػم كلكػػػن عػػػدـ اسػػػتكمالنا ذلػػػك لنصػػػل إٔب بنػػػاء  ٣تػػػاؿ البحػػػث
ا١تػػنهج العقلػػٌي كا١تػػنهج العلمػػٌي التجػػريٌ  قصػػور منػػا قػػائم علػػى اقتصػػار جهػػود ا٠تلػػف بعػػد القػػرف 

 . الرابع على ا١تناىج اللفظٌية اليت تأثرت إٔب حد كبَت با١تنطق األرسطيٌ 

 كىذا يطرح علينا ٣تموعة كبَتة من األسئلة ا٢تامة؛ ُب مقدمتها:  
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   ًٓبى ٓب تتواصػػػػل البحػػػػوث ا١تنهاجيٌػػػػة بعػػػػد الكشػػػػف عػػػػن القيػػػػاس األصػػػػوٌٕب كإدراؾ أثػػػػػر
افة كغَتىػػا، كمػػا ال ػػًذم جعػػل آثػػار ذلػػك الكشػػف ػالتجريػػب كالتعليػػل كاالسػػتقراء كاٟتػػذؼ كاإلضػػ

 ا٠تطَت تتوقف كال تتواصل؟! 
  الضوابط ا١تنهجٌية لتتػوزع علػى ٥تتلػف العلػـو النقليٌػة، كىػل أدل ذلػك إٔب  تعددت ٓب

  الو كتوقف عن البحث فيما عداه؟ اقتناع كل فريق ٔتا كصل إليو ُب ٣ت
   حفػػػل القػػػرآف اييػػػد ببيػػػاف سػػػنن كونيٌػػػة كاجتماعيٌػػػة كإنسػػػانٌية كطبيعيٌػػػة. كقػػػد كػػػاف مػػػن

ُت العلػػػػل كا١تعلػػػػوالت لػػػػو كجػػػػد ا١تتػػػػدبٌركف ا١تمكػػػػن أف يكشػػػػف ذلػػػػك كلٌػػػػو عػػػػن الػػػػًتابط الدقيػػػػػق بػػػػ
-ذلػك، كتلػػك  ا١ترتلػوف، كمػا اكتشػف ا١تتقػدموف مبػػدأ تكػرر الظػواىر كالػدكراف مػػع العلػة كمػا إٔب

معػػآب مػػنهج إٔب كواشػػف منهجيٌػػة ىامػػة كػػاف مػػن ا١تمكػػن أف تصػػل مػػع اٟتلقػػات األخػػرل   -كلهػػا
 ا٢تجرم الثالث؟  ١تسلمة منذ القرفكن أف يؤدم إٔب كالدة ا١تنهج العلمٌي ُب البيئة اٯتناـ، 

   النظػػر العقلػػٌي كػػاف مػػن أىػػم كسػػائل القػػرآف اييػػد إلبػػراز دليػػل ا٠تلػػػق كدليػػػل اإلبػػداع
ار البشػػػر إليهػػػا لقيػػػػادهتم إٔب ػف علػػػى لفػػػت أنظػػػآكدليػػػل التػػػدبَت كًىػػػيى أىػػػم األدلػػػة الػػػيت عمػػػل القػػػر 

مػع أف كػال منهػا  ١تػنهج لػدل ا١تسػلمُت؟ ا ُب بنػاء الص، فلم ٓب نر لػذلك تػأثَتا ظاىػػرن االتوحيد ا٠ت
 ينطلق منها كإليها يعود؟ 
َتىػػػا تنبػػػو ا١تسػػػلم إٔب ا٠تسػػػارة الكػػػربل الػػػيت خسػػػرىا ا١تسػػػلموف كدفعػػػوا ٙتػػػن غىػػػذه األسػػػئلة ككثػػػَت 

خسارهتم فيما بعد. كخسرت البشريٌػة كلهػا ٓتسػارهتم حيػث تبلػور ا١تػنهج العلمػٌي كتكامػل الفكػر 
يَ ْعَلُم  وَن اَ  اِىًرا ِم  َن ذه اٟتضػػارة العػػوراء حضػػارة الػػذين: ػال ػػًذم صػػبغ بػػو ىػػا١تنهجػػٌي لػػدل الغػػرب 

نْ َيا َوُىْم َعِن اآلِخَرِة ُىْم َغاِفُلونَ  : ﴾اْلَحَياِة الدُّ لقد خسر ا١تسػلموف تقدمهػػم كتفوقهػػم  (7)الرـك
تراكمػت اٞتهػػود جتهػاد كاإلبػداع، ك الكخسػر العػػآب الكثػَت با٨تطاطهػػم. ألن ػو لػو اسػتمرت مسػَتة ا

 تدرج من النظر العقلٌي كالكشػفبالالحق على مىا أسس السابق، كسار ا١تسلمػوف كبٍت  كا١تعارؼ
عػػػػن مػػػػنهج معرفػػػػة الطبيعػػػػة ُب القػػػػرآف ٍب القيػػػػػاس كالتعليػػػػل كالتجريػػػػب كالنقػػػػد كالتحليػػػػل كراكمػػػػوا 

يتبعػػو بعػػد ذلػػك  ُب بيئػػتهم ْتيػػث «الم  نهج التجريب  ّي القرآن  يّ »معػػارفهم بتواصػػل تػػاـ لرٔتػػا كلػػد 
البنػػاء اٟتضػػارٌم اإلسػػالمٌي القػػائم عليػػو كلػػو حػػدث ذلػػك لرٔتػػا ٕتنػػب اإلنسػػػاف ىػػذا الشػػقاء ال ػػًذم 

ف اٟتضارة ا١تعاصرة ٛتلت كرىنا، ككلدت كرىنا كنشأت ُب إطار صػراع مريػر بػُت إو اآلف، إذا نييعا
يػػة دالػػوحي كىدايتػو ا٢تافلػم تعػػد قػيم  «ال وحي والعل  م»كػد بػػُت نأدل إٔب فصػػاـ  يسػةالعلػم كالكن
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ا١تعاصػػرة جعلػػت اإلنسػػاف  ا١ترشػدة ١تسػػَتة العلػػم كالقائػػد األمػػُت ١تسػػَتة اٟتضػارة. كىػػا ًىػػيى اٟتضػػارة
مصػػػَت اٟتيػػػاة كلٌػػػو فمػػػن أسػػػلحة  رشػػػد هتػػػدد فٖتػػػت كطػػػأة معطياهتػػػا ا١تنطلقػػػة دك  فكالطبيعػػػة يًت٨تػػػا

البيئػة تنػتج أمراضػا ٓب تكػػن  ْتيػث صػارت ثالدمار الشامل. إٔب تدمَت البيئة كجعلهػا مصػدر تلػو 
نا إضػػػػافة إٔب مىػػػػا صػػػػار يعػػػػرؼ بػػػػأمراض العصػػػػر علػػػػى مسػػػػتول العقػػػػل كالػػػػنفس كاٞتسػػػػم فسػػػػالأُب 

 تخلفسػكالطعاـ كالشراب فأٌو لإلنساف كقد كقع ٖتت ىذا كٌلو أف يكوف مركز الكػوف كسػيده ا١ت
 مػػػػػن ا١تنظػػػػػور اإلسػػػػػالمٌي ٭تتػػػػػل أكٔب «المنه      ج والمنهجيّ     ة»فيػػػػػو؟! مػػػػػن ىنػػػػػا فػػػػػإف  البحػػػػػث ُب 

 نفسػػو قػػد كصػػل «الم  نهج العلم  ّي التجريب  يّ »ألٌف  شػػرنا إليػػو فحسػػب، بػػلأاألكلويٌػػات، ال ١تػػا 
ُب أزمػػػة  الػػػيت ًىػػػيى  «فلس   فة العل   وم الطبيعيّ   ة»مثػػػل  -مضػػػيق األزمػػػة، كمعػػػو كػػػل مىػػػا يسػػػتند إليػػػو 

 «الطبيعيّ ة فلسفة العلوم»ألزمة ألزمة ا١تنهج ك  «حلول كونّية»كما ٓب يكتشف العلماء ؛ كذلك
 فإف  مستقبل البشريٌة هتدده ٥تاطر ال ٖتصى كال ٯتكن ألمم األرض ا٢تيمنة عليها. 

لقد كاف ىناؾ أمل أف يكتشف اإلنساف البعد الكوٌ  ُب القرآف فيضػع يػده علػى مفػاتيح  
االمتػػداد الكػػوٌ  ال ػػًذم  «فلس  فة العل  وم الطبيعيّ  ة»إصػػالح ا١تػػنهج كإخراجػػو مػػن أزمتػػو. كإعطػػاء 

كيعيػػد ٢تػػا اٟتيويػػة كاالنطػػالؽ لكػػن ىػػذه اٟتضػػارة  end ٮترجهػػا مػػن أزمػػة النهايػػات، كفلسػػفات
العػوراء لػئال يفلػػت الزمػاـ مػن يػػدىا تبػادر باسػتمرار إٔب مصػػادرة أيٌػة إرىاصػات قػػد تشػكل هتديػػدا 

لتصػػػػػادر علػػػػػى  «ته     ابعولم»٢تيمنتهػػػػػا، بتحريػػػػػر اإلنسػػػػػاف كالطبيعػػػػػة مػػػػػن تلػػػػػك ا٢تيمنػػػػػة فتقػػػػػدمت 
بعػد  ا١تطلوبة اليت تشكل اٟتل فأفرغػت «الكونّية»اليت تقود إٔب  «العالمّية الصحيحة السليمة»

العا١تٌية كالكونٌية معنا ُب تلك العولػمة اللعُت اليت ترٚتػت ىػذين البعػدين اللػذين ٭تمػالف إمكانػات 
ت كإلغػػػػاء قيػػػػود ٚتركيػػػػة، ا٠تػػػػالص إٔب إنتػػػػاج كاسػػػػتهالؾ كشػػػػركات متعػػػػددة اٞتنسػػػػٌيات، كتسػػػػهيال
ػت مػع القػرآف ذم الػذكر لػتعفكقالت للبشريٌة إف ىذا ىيوى سػبيل خالصػػها. كٓب يكفهػػا ذلػك، بػل ا

ال ػػػًذم ٭تمػػػل تػػػراث النبيػػػُت كافػػػة معركػػػة طاحنػػػة، معركػػػة ٖتػػػاكؿ فيهػػػا بعػػػد أف قػػػدمت تلػػػك الصػػػػور 
لبشػػػريٌة باعتبػػػاره كتابنػػػا يثػػػَت أف تزيػػػف صػػػورة القػػػرآف، كتقدمػػػو إٔب ا «للعالميّ   ة والكونيّ   ة»الزائفػػػة 

ال دين »البغضاء بُت البشر، كال يسمح بالتعددية، كيعٌلم الكراىيػة كرفػض اآلخػر، كيعرقػػل مسػَتة 
 «النص  رانية»قبػػوؿ األديػػاف األخػػرل، خاٌصػػة  ك٭تػػوؿ بػػُت النػػاس كبػػُت «الديمقراطيّ  ة –الجدي  د 

كلػذلك فػال ، قتلػو لتحقيػق خالصػو كاعتناقها باعتبارىا أدياف ٤تبة كسالـ، ٖتب اإلنسػاف إٔب حػد
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ُب  إالبػػد مػػن ٤تاصػػرة ىػػذا القػػرآف كالتضػػييق علػػى ٛتلتػػو، كإلغػػاء مدارسػػو، كمنػػع تدريسػػو كتعليمػػو 
شكل ٥تتارات تنتخب بعناية كبَتة، كتقطع عن سياقاهتا، ْتيث يصػبح القػرآف ٣تػرد أعضػاء ٣تػزأة 

طػػره!! كىػػم بػػذلك عػػادكا إٔب يؤخػػذ منهػػا مىػػا يريػػدكف، ليوضػػػع حيػػث يريػػدكف، كبػػذلك يػػأمنوف خ
ل ضد ىذا القػرآف  مستنقع اٞتاىلٌية اآلسن القذر ليستخدموا أقذر مىا عرفتو اٞتاىلٌية من كسائل

 ( 26فصلت:) ﴾َتْسَمُعوا ِلَهَذا اْلُقْرَءاِن َواْلَػْوا ِفيِو َلَعلَُّكْم تَ ْػِلُبونَ 

 (. 41:ا١تائدة) ﴾فَاْحَذُروا ِإْن ُأوتِيُتْم َىَذا َفُخُذوُه َوِإْن َلْم تُ ْؤتَ ْوهُ  

 (. 91:اٟتجر) ﴾الَِّذيَن َجَعُلوا اْلُقْرَءاَن ِعِضينَ  

رة كثػػػػَتنا مػػػػن شػػػػياطُت اإلنػػػػس كاٞتػػػػن ػكقػػػػد اسػػػػتطاعوا أف ٬تنػػػػدكا ُب معػػػػركتهم ىػػػػذه ا٠تاسػػػػ 
كال يػػزاؿ  مُت ُب ديػػار كػػاف القػػرآفػكحطػػب جهػػنم مػػن كتػػاب كمفٌكػػرين كبعػػض اٞتنػػراالت كاٟتاكػػ

أكلئػػك أف أيٌػػة  ع ثقافتهػػا. كمػػا درل ىػػؤالء كالبػػككجودىػػا كمنػػاط شػػرعٌيتها، كمن مصػػدر تأسيسػػها
اإلنػػس كاٞتػػن،  معركػػة تشػػن ضػػد القػػرآف ًىػػيى معركػػة خاسػػرة ال ٤تالػػة حػػىت لػػو اجتمعػػت فيهػػا قػػول
 ككقف القرآف كحده فسوؼ ٭تقق انتصاره اٟتتم عليهػم أٚتعُت، كلو بعد حُت. 

 مراجعة أصول الفقو:  

عل  م أص  ول »ُب ضػػوء القػػرآف اييػػد كعالقػػة  «عل  م أص  ول الفق  و»ٔتراجعػػة  عنػػدما نقػػـو 
بػو كىػل اسػتمدت حقيقػة ىػذا العلػػم كأبوابػو كقواعػده كمسػائلو مػن القػرآف الكػرا، أك إٌ ػػا  «الفق و

نراجػع ىػذا العلػم ا٢تػاـ مػن علومنػا ُب  ! ٍبعػد بنائهػا بايػات الكتػاب الكػرا؟بنيت كاستشػهد ٢تػا ب
منهج »أك  «علم المراجعات»ضوء احملٌددات العشرة اليت ذكرناىا فيما اصطلحنا على تسميتو بػ

 . فإنٌنا نقـو بعمل منهجٌي كٕتديدٌم ضركرٌم. «المراجعات

علػػى ىػػدل القػػرآف  «عل  م أص  ول الفق  و»كأٌكؿ ا١تراجعػػات الػػيت ينبغػػي القيػػاـ هبػػا مراجعػػة  
ػػػػػوى ا١ترجعيٌػػػػػة األكٔب، ُب عمليٌػػػػػات إنشػػػػػاء األحكػػػػػاـ، كاألفكػػػػػار، إرا، إذ الكػػػػػ ٌف القػػػػػرآف الكػػػػػرا ىي

يعتىقدات، كالتصورات، كالتشريع قاؿ 
( كقاؿ 57)األنعاـ: ﴾ِإِن اْلُحْكُم ِإل لِلَّوِ ﴿: )عز كجل(كا١ت

ْدَعْوَن ِإلَ  ى ِكتَ  اِب اللَّ  ِو لِ  َيْحُكَم أَلَ  ْم تَ   َر ِإلَ  ى الَّ  ِذيَن ُأوتُ  وا َنِص  يًبا ِم  َن اْلِكتَ  اِب يُ  ﴿: )عػػز كجػػل(
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ُهْم َوُى  ْم ُمْعِرُض  ونَ  ( فالكشػػف كاإلنشػػاء يكونػػاف 23)آؿ عمػػراف: ﴾بَ ي ْ  نَ ُهْم ثُ  مَّ يَ تَ   َولَّى َفرِي  ٌن ِم  ن ْ
فَ ال َورَبِّ َك ل يُ ْؤِمنُ وَن َحتَّ ى ُيَحكُِّم وَك ِفيَم ا َش َجَر ﴿: )عػز كجػل(للكتاب الكرا، كييعترب قولو 

نَ ُهْم ثُمَّ ل َيِجُدوا ِفي أَنْ ُفِسِهْم َحَرًجا ِممَّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسِليًما ( نػصه ُب 65)النساء: ﴾بَ ي ْ
َوَأِن اْحُك   ْم بَ ي ْ   نَ ُهْم ِبَم   ا أَنْ    َزَل اللَّ   ُو َول تَ تَّبِ   ْع َأْى   َواَءُىْم َواْح   َذْرُىْم َأْن ﴿فهػػػم قولػػػو سػػػبحانو: 
 ﴿:)عػز كجػل(( فتيقػرأ ُب نػور كىدايػة قولػو 49)ا١تائػدة: ﴾ا أَنْ َزَل اللَُّو ِإلَْي كَ يَ ْفِتُنوَك َعْن بَ ْعِض مَ 

ىيوى ال ػًذم يقػـو  -كحده–( إذنا القرآف 18)اٞتاثية: ﴾ثُمَّ َجَعْلَناَك َعَلى َشرِيَعٍة ِمَن اَِلْمِر فَاتَِّبْعَها
ى الػػػو عليػػو كآلػػػو صػػل-، كرسػػػوؿ اهلل «الكش   ف ع  ن اِلحك   ام الش  رعّية واْلنش   اء ل حك  ام»بػػػ

لػػزًـ لسػػنن القػػرآف كتأكيلػػو ُب الواقػػع، كاالتبػػاع للقػػرآف اتٌباعػػا ٬تعػػل  -كسػلم
ي
يقػػـو ٔتسػػتول التطبيػػق ا١ت

قػدكة كأسػوة إل٧تػاز االلتػزاـ بالكتػاب كالتمسُّػك بػو كٖتويلػو إٔب  -صلى اهلل عليػو كآلػو كسػلم-منو 
، كإٔب حضػػارة كأعػػراؼ كعػػادات كاقػػع كسػػنن ميعاشػػة يعيشػػها النػػاس، ٯتكػػن أف تتحػػٌوؿ إٔب ثقافػػة

ُب تعلػػػيم العػػػا١تٌُت  -صػػػلى الػػػو عليػػػو كآلػػػو كسػػػلم-كمنظومػػػة حيػػػاة كاملػػػة. تلػػػك مهٌمػػػة رسػػػوؿ اهلل 
الكتػػاب كاٟتكمػػة كا١تػػنهج كتزكيػػة النػػاس بػػو. فكػػأف القػػرآف الكػػرا يقػػدـ اإلطػػار الفلسػػفٌي كالعلمػػٌي 

لتبليػػػغ كالتعلػػػيم اٞتانػػػب العلمػػػٌي يقػػػدـ مػػػع ا -صػػػلى اهلل عليػػػو كآلػػػو كسػػػلم-كالنظػػػرٌم. كرسػػػوؿ اهلل 
 كالتطبيقٌي لبناء ٣تتمع كحياة قرآنٌية نبويٌة، كتأسيس أعراؼ كعادات كثقافة تقـو عليها حضارة. 

 -صلى الو عليو كآلو كسلم-من حيث النظريٌة ُب اٟتكم، كرسوؿ اهلل  «فالقرآن حاكمٌ » 
 فػػػال بػػػد مػػػن تضػػػافر االثنػػػُت معنػػػا حػػػاكمه مػػػن حيػػػث التطبيػػػق كالتأكيػػػل كالتفعيػػػل الػػػواقعي، كبالتػػػإب

، فالنظريٌة بدكف تطبيقات نبويٌة تػيت بػع، كسيػننو ييهتػدل «النظام اِلمثل»)النظريٌة، كالتطبيق( إل٬تاد 
ًسػػن اإلنسػػاف اتٌباعهػػا أكتطبيقهػػا ُب الواقػػع، فيقػػوؿ اهلل  صػػلى الػػو -لرسػػولو  )عػػز كجػػل(هبػػا، ال ٭تي

َما ُكْنَت تَ ْدِري ﴿: )عز كجل(( كقاؿ 7)الضحى: ﴾َدىَوَوَجَدَك َضال فَ هَ : -عليو كآلو كسلم
ى َما اْلِكَتاُب َول اِْليَماُن َوَلِكْن َجَعْلَناُه نُورًا نَ ْهِدي ِبِو َم ْن َنَش اُء ِم ْن ِعَباِدنَ ا َوِإنَّ َك لَتَ ْه ِدي ِإلَ 

بإضمار )بو( بعد )لتهدم( أم: كإنػك لتهػدم بػو إٔب صػراط  (15)الشورى: ﴾ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ 
با١تراجعػػات؛ بػػل يكفػػي أف  «أص  ول الفق  و»مسػػتقيم. ك٨تػػن ال نريػػد أف نسػػتقرئ سػػائر مباحػػث 
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نقدـ ٪تاذج ٯتكن للباحث ُب ا١تراجعػات أف يسػتفيد هبػا، كينسػج علػى منوا٢تػا ُب مراجعػة مىػا يريػد 
 من مباحث أك قواعد ىذا العلم. 

علم يبحث في أدلة الفقو على سبيل »بأن و:  -كما تقدـ- «أصول الفقو»فس ركا  لقد 
دلئ  ل الفق  و ». أك ىيػػوى علػػم يبحػػث ُب «اْلجم  ال، وكيفيّ  ة الس  تفادة منه  ا، وح  ال المس  تفيد

، فجعلػػوه إذنا ُب ثالثػػة «ح  ال المس  تدل أو المس  تفيد»، ككيفيٌػػة االسػػتدالؿ هبػػا، ك«اْلجماليّ  ة
األكؿ خاٌص باألدلة، أم بإثبات كوف مىا اعتيرب دليال، دليال، كاحملور الثػا : ُب بيػاف ٤تاًكر: احملور 

كيفٌية االستنباط أك االستدالؿ مػن ذلػك الػدليل ال ػًذم اٍسػتيًدؿ  علػى كونػو دلػيال، كاحملػور الثالػث: 
ا، كإمػا أفإك ا١تستفيد من دالئػل الفقػو كىػو: ُب ىذا ا١تستىًدؿ أ ا،  ٌمػا أف يكػوف ٣تتهػدن يكػوف مقل ػدن

فايتهػػػد يسػػػتفيد الفقػػػو أك األحكػػػاـ مػػػن أدلتهػػػا بشػػػكل مباشػػػر، كأمػػػا ا١تقل ػػػد فيسػػػتفيد ذلػػػك مػػػن 
 واكىػػو ايتهػػد، فكػػأٌ م حينمػػا كضػػعا١تسػػتىًدؿ نفسػػو، أك ايتهػػد نفسػػو، فبينػػو كبػػُت الػػدليل كاسػػطة 

 ا١تقل د ٖتت )حاؿ ا١تستفيد( أم أن و مستفيد األحكاـ بالواسطة، كال يستفيد بذاتو. 

 فماذا يرى القرآن الكريم في ىذا التعريف   

إنٌا نريد أف نيشىك ل علمنا نتناكؿ بو  «أيُّها القرآن»حينما نأٌب إٔب القرآف اييد كنقوؿ لو:  
ا( فمػا ىذه احملاكر الثالثة )أدلة الفقو، ككيفيٌػ ا كػاف أكمقل ػدن ة االسػتدالؿ هبػا، كحػاؿ ا١تسػتىًدؿ ٣تتهػدن

الحك م هلل »ال ًذم هتدينا إليو؟ أتيًقرُّ ىذا أـ ال تيقرٌه؟ فسيقوؿ ُب ا١ترحلة األكٔب: أنا أخػربتكم بػأف 
 )سبحانو(كقلتي لكم: إن و  (17)اِلنعام: ﴾ِإِن اْلُحْكُم ِإل لِلَّوِ ﴿، كقلتي لكم: «إنشاًء وكشًفا

كربطػػػتي بػػػُت كأنػػػو ال يشػػػرؾ ُب حكمػػػو أحػػػدا،  (،23)يوس   ف: ﴾َأَم   َر َألَّ تَ ْعبُ   ُدوا ِإل ِإيَّ   اهُ ﴿
مػن  -كلٌػو–التشريع كالعبادة، كربطػتي بػُت كظيفػة ا١تشىػر ع كتأليػو اإللػو، كأكضػحتي لكػم أٌف ذلػك 

نْ  ِذُروا أَنَّ  ُو ل ِإلَ  َو ِإل أَنَ  ا َأْن أَ ﴿شػػأف اهلل تبػػارؾ كتعػػأب، فهػػو ال ػػًذم أرسػػل ٚتيػػع الرسػػل كأمػػرىم: 
ال ٭تققهػػا اإلنسػػاف علػػى ىػػواه؛ بػػل كفقنػػا ١تػػا نزلػػت بػػو علػػى  «التق  وى»(، ك2)النحػػل: ﴾فَ  ات َُّقونِ 

فػتاله علػيكم كعلمكػم إي ػاه، كرسػم لكػم مػنهج ات بػاعي،  -صلى اهلل عليػو كآلػو كسػلم-رسوؿ اهلل 
َوَم  ا َأْرَس  ْلَنا ِم  ْن قَ ْبِل  َك ِم  ْن ﴿م شػػيء. ككجعلكػػم علػػى احملجػػة البيضػػاء ْتيػػث ال يلتػػبس علػػيك
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أٛتػػلي  -كحػػدم–فػػإذنا أنػػا  (51)اِلنبي  اء: ﴾َرُس  وٍل ِإل نُ  وِحي ِإلَْي  ِو أَنَّ  ُو ل ِإلَ  َو ِإل أَنَ  ا فَاْعبُ  ُدونِ 
صالحٌية اإلنشاء لألحكاـ، فليس لكم دليػله سػوام؛ ألنٌػٍت كحػدم ال ػًذم ٭تمػل مػؤىالت إنشػاء 

ألٌ  كالمو، كقد أخربكم بأن ػو لػيس ىنػاؾ  )عز كجل(نها، كالنطق باسم اهلل األحكاـ كالكشف ع
)عػز ٥تلوؽ كاحد لو حق التشريع لئال يتخذ بعضكم بعضنا أربابػا مػن دكنػو، فالتشػريع اختصاصػو 

؟ فنقػوؿ لػو: إٌف «أدلة»فًمن أين أتيتم هبذا اٞتمع  (17)اِلنعام: ﴾ِإِن اْلُحْكُم ِإل لِلَّوِ ﴿ كجل(
كقػػد رشػػدنا إٔب االىتػػداء كذلػػك يعػػٍت إٌ ػػا دليػػل إٔب جانػػب كُب ذلػػك إقػػرار منػػك  «الُس  نَّة»لػػدينا 

صػػلى الػػو عليػػو كآلػػو -بتعػػٌدد األدلػػة، فيقػػوؿ: أنػػا ا١تؤٌسػػس للسيػػن ة، كأنػػا ال ػػًذم أخاطػػب رسػػوؿ اهلل 
ؿ مػٌٍت عليػو ُب الواقػع تكػوف بتنفيػذ مىػا أنػز  -صػلى الػو عليػو كآلػو كسػلم-هبا، فحُت يقػـو  -كسلم
كآنػذاؾ تكػوف السػٌنة سيػن ةن قرآنيٌػةن مػن حيػث اإلنشػاء كالكشػف،  ،فإنشاء السٌنة ابتػداءن مػٌٍت  ،السٌنة

كسيػػن ةن نبويٌػػةن مػػن حيػػث التأكيػػل كالتفعيػػل كالتطبيػػق، قلػػت: كىػػذا ىيػػوى فهػػم اإلمػػاـ الشػػافعٌي ابتػػداءن 
ُس نًَّة إل ف ي كت اب اهلل أص ٌل  -ليو وآلو وس لمصلى الو ع-وما َسنَّ رسول اهلل »حيث قػاؿ: 

ػٌل إال  -صػلى الػو عليػو كآلػو كسػلم-، كأيضنا ىناؾ حديث يؤك د فيػو رسػوؿ اهلل (10)«لها أن ػو ٓب ٭تي
ر ـ إال مىا حرـ  اهلل كقاؿ: اللهم ىل بل غت؟ اللهم فاشهد، ككاف ىػذا ُب خطبػة  مىا أحىل  اهلل، كٓب ٭تي

الوداع، فكل حرصو كػاف علػى أف ييثبػت أن ػو قػد بل ػغ الرسػالة كمػا ًىػيى ُب القػرآف الكػرا؛ أم: إن ػو 
 بل غ القرآف الكرا؛ أم: كطبقو. كتاله كاتٌبعو، كأٌكلو بفعلو كبقولو كسَتتو كسننو كزٌكى الناس هبا. 

، كإذا أردنػػػا التسػػػاىل قلنػػػا: ٫تػػػا -ل اٟتقيقػػػةعلػػػى سػػػبي–فػػػإذنا لػػػدينا دليػػػله كاحػػػده منشػػػء،  
دلػػػيالف، دليػػػل علػػػى مسػػػتول التنظػػػَت كآخػػػر علػػػى مسػػػتول التأكيػػػل كالتفعيػػػل كالتجريػػػب كالتنفيػػػذ 

ٌ ػا حكػم أكاألحكػاـ، كالكشػف عنهػا علػى  -َتإف صػح  التعبػ-كمنهج االتبػاع كإنشػاء النظريٌػات 
دليػػػل آخػػػر يػيبػىػػػُت  لنػػػا كيفيٌػػػة بنػػػاء مػػػنهج اهلل تعػػػأب، كتلػػػك مهمػػػة الكتػػػاب فهػػػو الػػػدليل ا١تنشػػػء. ك 

التطبيػػػق كالعمػػػل كالتأسػػػي؛ لييحػػػو ؿ ذلػػػك إٔب أمػػػر مقػػػدكر عليػػػو بشػػػري ا، ٯتكػػػن إتباعػػػو فيػػػو، كٯتكػػػن 
ػػع  التأٌسػػي بػػو فيػػو، كييػػزاؿ فيػػو االخػػتالط كيسػػتغٌت بػػو عػػن اللجػػوء إٔب التػػأكيالت ا١تختلفػػة، فػػإذا ٚتي

ع االثناف ٭تدث لػدل ا١تكىل ػف يقػُت أك  االثناف تًقل نسبة االختالؼ إٔب أدو حدٌ  ٦تكن، كإذا ٚتي

                                                           
 (. 570الرسالة فقرة ) (10)
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حينمػػا يػينػىف ػػذ مىػػا أمػػر القػػرآف  «حك  م اهلل تع  الى»ظػػن أك غالػػب ظػػن إف ٓب يكػػن يقيننػػا أنٌػػو يقػػيم 
. فمػػػن أيػػػن أتيػػػتم بصػػػيغة اٞتمػػػع -صػػػلى الػػػو عليػػػو كآلػػػو كسػػػلم-الكػػػرا بػػػو، كمػػػا نف ػػػذىه رسػػػوؿ اهلل 

ئة معي أك إٔب جان  ىيوى أكؿ الوىن، كبداية اال٨تراؼ، بل ىيوى ؟. فتصور كجود أدلة منش «أدلّة»
 شرؾ يناُب التوحيد !. 

فح وى خطاب ك »قلنا لو: يا قرآف أنت دلىلػت علػى أمػور ٓتطابػك كبوسػائل عديػدة مثػل  
أص  ول »ُب  بعضػػها ور اسػػتنبطنا ىػػذه األدلػػة الػػيت أدرجنػػاكبغػػَت ذلػػك، كمػػن ىػػذه األمػػ «وإش  ارتو
األدلػػػػة إليػػػػك. ك٦ت ػػػػا دللػػػػت عليػػػػو؛ أٌف األٌمػػػػة اتصػػػػفت با٠تَتيٌػػػػة، كاتصػػػػفت  !! فمػػػػرد ىػػػػذه«الفق    و

بالوسػػطٌية، كمػػا اتصػػفت بالشػػهادة، كاتصػػافها بكػػل ىػػذه الصػػفات كخاٌصػػةن الشػػهادة كالوسػػطٌية، 
يؤىلهػػا لالتصػػاؼ بعدالػػة الشػػاىد، كًدقػ تىػػو فيمػػا يشػػهد فيػػو كبػػو كعليػػو، كمػػا داـ األمػػر كػػذلك فقػػد 

متناىي ة ووق ائع » -ْتسب أكىامنا كظنوننا–، ألٌف نصوصك «دليل اْلجماع» بنينا شيئنا ٝتٌيناه
دلي  ل »!! فنصوصػػك غػػَت متناىيػػة كافيػػة للحكػػم علػػى كػػل كقػػائع حياتنػػا، ك«حياتن  ا ل متناىي  ة

 ﴾ُكْن ُتْم َخي ْ َر أُمَّ ٍة ُأْخرَِج ْت لِلنَّ اسِ ﴿قائمه عندنا على أٌنك قلتى كاصفنا ىػذه األمػة:  «اْلجماع
:110عمراف:)آؿ  وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطًا لَِتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن  ﴿( كقلتى

لَِيُك  وَن الرَُّس  وُل َش  ِهيًدا َعلَ  ْيُكْم ﴿. كقلػػتى أيضنػػا: (320)البق  رة: ﴾الرَُّس  وُل َعلَ  ْيُكْم َش  ِهيًدا
(. فقػػػد أنطػػػت هبػػػذه األٌمػػػة مهامنػػػا ثالثػػػة، كأكصػػػافنا 78)اٟتػػػج: ﴾َوَتُكونُ   وا ُش   َهَداَء َعلَ   ى النَّ   اسِ 

تيؤىلهػا ألٌف تكػوف إذا اتفقػػت علػى شػػيء أال  تتفػق علػى ضػػاللة، كأال  تتفػق علػػى خطػأ، كأف نبينػػا 
ا ٔتػػا قػػد ركم عنػػو أن ػػو قػػاؿ:  -صػػلى الػػو عليػػو كآلػػو كسػػلم- ل تجتم  ع أمت  ي »قػػد زاد ذلػػك تأكيػػدن

 . (11)... اْب«ل تجتمع أمتي على ضاللة»ك «على خطأ

، فيقػػوؿ القػػرآف الكػػرا: كإذا «اْلجم  اع دلي  ل ُحجَّ  ة»ذلػػك كلٌػػو دعانػػا إٔب أف نقػػوؿ بػػأف  
أٚتعػػتم علػػى شػػيء، فهػػل يكػػوف ذلػػك اإلٚتػػاع مػػنكم عػػن دليػػلو مػػٍت  أك ال عػػن دليػػل؟ فنقػػوؿ لػػو: 

، كا١تسػػتند دليػله منػػك أك مػػن تطبيقػػات السيػػن ة، «مس  تند»٨تػن قػػد قر رنػػا أف اإلٚتػػاع ال بػد لػػو مػػن 
، فنقػوؿ: نعػم أنػت الػدليل ُب اإلٚتػاع، فيقػوؿ: إذنا فمػا قيمػة -ُب اٟتقيقة–فيقوؿ: إذنا أنا الدليل 

                                                           
 . «طبعة مؤّسسة الرسالة»احملصوؿ ُب كتاب اإلٚتاع كقد كردت أحاديث ًب عرضها كٗتر٬تها ُب ىذا الكتاب فلَتجع إليها ُب  (11)
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اإلٚتاع إذا ٓب يكن اإلٚتاع منشئنا ٟتكمو ككاشفنا عنو، أنا ال ًذم أكشف عن اٟتكم، أك أنشػؤه؟! 
ٌمػا آيػةه إإال إذا كػاف لػو مسػتند، كا١تسػتند ًذم ٝتيتمػوه دلػيالن ال يعتػد بػو فإذنا أنا الدليل كاإلٚتػاع ال ػ

يزيػػل االخػػتالؼ كيوضػػحو بنػػاءن علػػى  -صػػلى الػػو عليػػو كآلػػو كسػػلم-مػػٌٍت أك تطبيػػقه مػػن رسػػوؿ اهلل 
آيػػاٌب، فمػػا قيمػػة إٚتػػاعكم ىػػذا لتسػػموه دلػػيالن كتضػػعوه إٔب جػػان ؟ فنقػػوؿ لػػو: أن ػػو دليػػله معض ػػد، 

علػػى مقتضػػى الػػدليل يقو يػػو، فػػإذا كانػػت اآليػػة الػػواردة فيػػك فيهػػا احتمػػاؿ الداللػػة علػػى فاإلٚتػػاع 
األمر ظننا، فإٚتاعنا ييزيل ىذا الظن، كيرتفع بالداللة إٔب مستول اليقُت أك مىا يقػرب منػو، كىكػذا 

ليػك، فهذا اإلٚتػاع كإف اسػتند إ -صلى الو عليو كآلو كسلم-اٟتاؿ بالنسبة ١تا أيثر عن رسوؿ اهلل 
علػػى تفعيلهػػا كتطبيقهػػا كفقنػػا ١تػػا كرد  -صػػلى الػػو عليػػو كآلػػو كسػػلم-أك إٔب سػػننك الػػيت عمػػل النػػ  

إال الظػن، فػإذا أٚتعنػا كاتفقنػا  -عنػدنا-فيك إ٪ٌتا ىيوى تعزيػز كتقويػة؛ ألٌف الػدالئل اللفظيٌػة ال تيفيػد 
، كىػذا ىيػػوى  موقعػػة بالنسػبة لنػػا. فيقػػوؿ  عليهػا أفػػادت اليقػػُت، فتلػك ًىػػيى فائػػدة اٗتػاذ اإلٚتػػاع دلػػيالن

القرآف الكرا: إذا كانت ىذه ًىيى كظيفة اإلٚتػاع فلًػمى جعلػتم اإلٚتاعػات إذا تعارضػت معػي ًىػيى 
قد مة علٌي؟ فماذا نقوؿ؟ ليس بُت أيدينا إال أف نعتػذر كنقػوؿ ىػذا خطػأ، فتقػدا اإلٚتػاع علػى 

ي
ا١ت

ؿ: كًٓبى فػػػػر عتيم هبػػػػذا اإلٚتػػػػاع أك علػػػػى صػػػػاحب ا١تسػػػػتند ال ػػػػًذم يسػػػػتند اإلٚتػػػػاع إليػػػػو خطػػػػأ، فيقػػػػو 
اإلٚتاعػػػات، كأعطيتموىػػػا صػػػالحٌيات ٥تتلفػػػة، كجعلػػػتم فيهػػػا إٚتػػػاع ا٠تلفػػػاء الراشػػػدين، أك إٚتػػػاع 
العًػػػًتة، كإٚتػػػاع أىػػػل ا١تصػػػرىين )مكػػػة كا١تدينػػػة( كأىػػػل ا١تصػػػرىين )الكوفػػػة كالبصػػػرة( بػػػل اخًتعػػػتم مىػػػا 

اإلٚتاعػػػات كنوعتموىػػػا، فهػػػل كػػػل إٚتاعػػػاتكم ، فعػػػد دًب  «باْلجم   اع الس   كوتي»ٝتيتمػػػوه أيضنػػػا 
ػػا دللػػتي عليػػو، أك أف بعضػػها قػػد يػػنقيض مىػػا جئػػتي بػػو، أك  ىػػذه تقػػع ُب موقػػع ا١تعض ػػد ٕب، أك ًلمى
يتعػػارض معػػو بشػػكل أك بػػاخر كآنػػذاؾ تقػػدموف تلػػك االٚتاعػػات ا١تخًتعػػة علػػٌي ؟، فحينهػػا لػػيس 

ػػػػا بأيػػػػدينا إال أف نقػػػػوؿ: إن ػػػػا آسػػػػفوف كمالحظاتػػػػك كاردة، ك  لكن ػػػػو سػػػػيقوؿ: لكػػػػٌنكم أنتجػػػػتم فقهن
ٔتقتضى ىذه اإلٚتاعات، كسرًب عليو، كٖتو ؿ بعضو إٔب جزء من ثقافتكم، فماذا أنتم فاعلوف ُب 
ذلػػػك كلػػػو؟ فنقػػػوؿ: ال بػػػد مػػػن ا١تراجعػػػة علػػػى القػػػرآف، كال بػػػد مػػػن تصػػػديقك عليػػػو ككضػػػعو ٖتػػػت 

ارجنا عنك، كخارجنا على مىا سن و كنف ذه ىيمنتك كالرجوع عن ذلك الفقو ال ًذم أثبتناه ببشري تنا خ
 من سينىنك.  -صلى الو عليو كآلو كسلم-رسوؿ اهلل 
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فمن ىنا ٬تب علينا أف نبدأ عملٌية مراجعة جاد ة للدليل كما بيٍتى عليو، فيقوؿ: أنتم عز زًب  
َوَم  ْن ُيَش  اِقِن ﴿اإلٚتػػاع كرفعػػتم درجتػػو، كقلػػتم إٌف مينكػػر اإلٚتػػاع كػػافر، كأنػػزلتم عليػػو مىػػا كرد ٌُب 

 َجَه نََّم الرَُّسوَل ِمْن بَ ْعِد َما تَ بَ يََّن َلُو اْلُه َدى َويَ تَّبِ ْع َغي ْ َر َس ِبيِل اْلُم ْؤِمِنيَن نُ َولِّ ِو َم ا تَ  َولَّى َوُنْص ِلوِ 
ػػػوى اإلٚتػػػاع، كأنػػػا ٓب أيرد ىػػػذا، كال دليػػػل 115)النسػػػاء: ﴾َوَس   اَءْت َمِص   يًرا (. كقلػػػتم: إٌف ىػػػذا ىي
ٔتنطقػػي أك ٔتقتضػػى منطقػػي ٢تػػذا ا١تنطػػوؽ أك ا١تفهػػـو ال ػػًذم ذىبػػتم إليػػو. فهػػل لػػدينا لػػديكم يػػدؿ 

 شيء ىنا غَت الًتاجع كاألسف لنفائس األكقات اليت ضاعت ُب اٞتدؿ ُب ىذا؟! 

ُب إضػػػػػاعة الكثػػػػػَت مػػػػػن اٞتهػػػػػد، كإىػػػػػدار ماليػػػػػُت السػػػػػاعات كتكػػػػػريس كثػػػػػَت مػػػػػن عوامػػػػػل  
ركننا على تنفيذ أمورو حدثت ٔتقتضػى تلػك األدلػة، حػىت االختالؼ. إذا كانت األٌمة قد دىرىجىت ق

ا ٖتتػػاج إٔب إعػػادة قػػراءة كتػػدبٌر للقػػرآف  ٖتو لػػت فيمػػا بعػػد إٔب ثقافػػة، فهنػػا تصػػبح ا١تهمػػة صػػعبة جػػدن
الكػػرا ١تعرفػػة مػػراده، كإعػػادة قػػراءة للعصػػر النبػػوٌم بكػػل تفاصػػيلو كدقائقػػو، كالنظػػر ُب كيفيٌػػة فهػػم 

آليػػات اهلل كتطبيقاتػػو ١تػػا كرد ُب القػػرآف مػػن ىػػذا األمػػر،  -آلػػو كسػػلمصػػلى الػػو عليػػو ك -رسػػوؿ اهلل 
مػػن تلػػك الػػيت صػػارت فيمػػا بعػػد أدلػػة كإٔب أٌم إتػػاه صػػار  «جي  ل التلق  ي»ك٤تاكلػػة معرفػػة مواقػػف 

يحىد ثُت، كأقواؿ الكالًمي ُت كما إٔب ذلػك، ٍب مػاذا عػن 
فكر الفقهاء، كتفسَت ا١تفس رين، كركايات ا١ت

آثارىػا  مػن تلك اآلثار الثقافٌية، ككيػف ٯتكػن مراجعتهػا، ككيػف ٯتكػن تطهػَت كتنقيػة العقػل ا١تسػلم
 السلبٌية. 

 جوابه آخر كىو أن ا معًتفوف بأنٌنا أخطأنا ُب ىذا، كرٔتا ٕتاكزنػاؾ كىجرنػاؾ أيٌهػا ىنا يأٌب 
القػرآف، فحػػدث ال ػػًذم حػدث فهػػل تسػػتطيع أف تيعيننػػا للخػركج مػػن ىػػذه اٟتالػة؟ ىػػذا سػػؤاؿه آخػػر 

ستطيع كلكن بشركط ًىيى كثَتة ٖتتاجوف لبحثها ُب أآخر أيضنا. فييجيب القرآف: نعم  كلو جوابه 
ىػػذه؟ قلنػػا: اخًتعنػػا  «اْلجم  اع»آخػػر، ٍب يقػػوؿ القػػرآف: فمػػا ال ػػًذم فعلتمػػوه بعػػد مسػػألة موضػػع 

ػػا ُب  «القي  اس»دلػػيالن آخػػر فزعمنػػا: إٌف  دليػػل، كلعػػل ىػػذا ال ٮتػػرج عٌمػػا تريػػد، فأنػػت تيعطػػي حكمن
كاقعػة معي نػة، ك٨تػػن نت خػذ مػن تلػػك الواقعػة أصػال، كأمي فػػرع يسػتجد مػن فػػركع كقػائع اٟتيػاة نربطػػو 
بذلك األصل ال ًذم ثبت حكمو بك، كبذلك نكوف قد حكمنا بك، كلكن مركرنا بتطبيق كداللة 

كقػاـ  -فيما ركم لنا عنو- -صلى الو عليو كآلو كسلم-كعملٌية استنباط منك، قاـ بو رسوؿ اهلل 
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بػػو ايتهػػد علػػى ىديػػو كخطػػاه!! فيقػػوؿ: كًٓبى ىػػذا؟ ىػػل رأيػػتم يب قصػػورنا عػػن تلبيػػة أيٌػػة حاجػػة مػػن 
اننَّ   ا أّن »حاجػػػاتكم التشػػػريعٌية؟ فنقػػػوؿ: نعػػػم رأينػػػا فيػػػك قصػػػورنا، فيقػػػوؿ: كمىػػػا ًىػػػو؟ فنقػػػوؿ: إنػػػا 

، فكػػل صػػباح كمسػػاء تػػربز عنػػدنا إشػػكاالت «نصوص  ك متناىي  ة، ووق  ائع حياتن  ا غي  ر متناىي  ة
كفيال   باآلالؼ، كآياتك معدكدة، فيقوؿ: أفلم تتدب ركا القرآف، فقد طالبتكم بالتدبُّر، كالتدبُّر كاف

بأف ييعل مىكم أن و ٓب ييفر ط اهلل يب من شيء، كتػدبػُّريكم ٕب كػاف كفػيال بػأف ييػريىكم أن ػو قػد صػر ؼ اهلل 
ُب من كل مىثىػل، كلػو أحسػنتم التػدبُّر لكػاف كفػيال بػأف يػيبػىػُت  لكػم أ  تبيػافه لكػل شػيء، فػإذنا قػد 

َن َأْم آَأَفال يَ َتَدب َُّروَن اْلُق رْ ﴿ب ركا القػرآف ذىبتم تلك ا١تذاىب ككقعتم ُب ىذه األمور ألٌنكم ٓب تتد
َفاُلَه  ا ( أنػػتم أسػػأًب الفهػػم، كزعمػػتم أٌف نصوصػػي متناىيػػة، كاٟتقيقػػة 24)٤تمػػد: ﴾َعلَ  ى قُ لُ  وٍب َأق ْ

َولَ  ْو أَنََّم  ا ِف  ي اَِلْرِج ِم  ْن َش  َجَرٍة َأْق  الٌم ﴿أٌف نصوصػػي غػػَت متناىيػػة، فأنػػا لػػو فص ػػلتي نصوصػػي 
َعُة أَْبُح    ٍر َم    ا نَِف    َدْت َكِلَم    اُت اللَّ    ِو ِإنَّ اللَّ    َو َعزِي    ٌز َحِك    يمٌ َواْلَبْح    ُر  ُه ِم    ْن بَ ْع    ِدِه َس    ب ْ  ﴾َيُم    دُّ
( فأنػػػا لػػػو أردتي الػػػدخوؿ ُب التفاصػػػيل ١تػػػا كفػػػاكم كػػػل مىػػػا ُب األرض مػػػن ميػػػاه إذا 27)لقمػػػاف:

ا كفػػاكم كػػل ىػػذا ٖتو لػػت إٔب مػػداد، كأشػػجار تتحػػٌوؿ إٔب أقػػالـ، كموجػػودات تتحػػٌوؿ إٔب أكراؽ ١تػػ
ػػػرين كمػػػا  «مَّ   ا نَِف   َدْت َكِلَم   اُت اهلل»لتسػػػجيل الكلمػػػات الػػػيت أشػػػتملي عليهػػػا،  كدعػػػك مػػػن ا١تفس 

يقولوف، فالقرآف ٯتكن أف يقو٢تا، يقوؿ أنا بثثتي فػيكم الػوعي علػى الكيفيػات الػيت تقػاربونٍت هبػا، 
فعلتم ىذا لوجد٘تو  قادرنا علػى كعلى ا١تداخل اليت تأتوف إٌٕب من خال٢تا، كعلى منهج قرائيت كلو 

اإلجابػة علػػى كػػل شػػيء، كلػػن أيحػػوًجىكم إٔب أيٌػػة دالئػل ٥تًتعػػاتو أخػػرل، فكػػل مىػػا كنػػتم ٖتتاجونػػو 
، كتشػػغيل قػػول الػػوعي لػػديكم، كفهػػم للوقػػائع الػػيت ٖتػػدث، ك٤تاكلػػة قػػراءة مىػػا تػػراكم «الت  دبُّر»ىيػػوى 

اءة الواقػع قػراءة صػحيحة، فػإذا قػاربتمو  لدل البشريٌة من علم، كقراءة ا٠تلق قراءة صػحيحة، كقػر 
 بذلك فستجدكنٍت قادرنا على اإلجابة على أم تساؤؿ. 

، ففيػػك الكثػػَت مػػن االحتمػػاالت، كمػػن ا١تمكػػن أف تػػدؿ «حمَّ  ال أوج  و»فقلنػػا لػػو: أنػػت  
على الشيء كنقيضو ُب كقتو كاحد، فقاؿ لنا: ىذه األكجو أنتم ٓب تفهموىا على كجهها لقصور 

ألنٍت باعتبارم الكتاب ا٠تاًب أكدىع اهلل ٌُب حلوال ١تشػكالت البشػريٌة إٔب يػـو الػدين إذ ال األفهاـ؛ 
ىػاى كػاف ىنػاؾ -صػلى الػو عليػو كآلػو كسػلم-كتاب بعدم، كال نػ  بعػد ٤تيىم ػد 

ا ١ت ، فلػو تػدبٌرًب جيػدن
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تم أن ػػ و احتمػػاالت احتمػػاالت تػػؤد م إٔب ىػػذا الغمػػوض، كألدركػػتم أف ىػػذا ال ػػًذم ظننتمػػوه أك تػػو٫ت 
أللفاظ ٕتعلكم تشعركف إٌ ا غامضة، كأٌ ا غَت مفهومة، كأٌ ا تدؿ على الشيء كنقيضو، كأف ٢تػا 
ػػػا ٥تتلفػػػة، ألدركػػػتم أف بعضػػػها لزمػػػانكم، كبعضػػػها ألزمػػػاف أخػػػرل. فكػػػاف علػػػيكم أف تبػػػذلوا  أكجهن

ػػا ١تشػػكالتكم أنػػتم كمػػا تعانو  نػػو، كتعرفػػوا أف اٞتهػػد ا١تطلػػوب ٟتسػػن التعامػػل معػػي، لتأخػػذكا عالجن
الوجو اآلخر احملتىمل ُب ىذه اآلية أك تلك ىيوى لزمنو غَت زمانكم، فال تذىبوف إٔب نسػخو أك زعػم 
التعػػارض بينػػو كبػػُت آيػػات أخػػرل. كلػػذلك كػػاف ابػػن عبػػاس كابػػن عمػػر كغَت٫تػػا مػػن قػيػػر اء الصػػحابة 

قصػػػػى مىػػػػا فيػػػػو ْتسػػػػب ، أم قومػػػػوا بعمليٌػػػػة تفعيػػػػل لػػػػو حملاكلػػػػة إدراؾ أ«ث    وّروا الق    رآن»يقولػػػػوف: 
طاقاتكم، فإذا كقفت عند حدكد معي نو فاعرؼ أٌف تلك اٟتدكد داخلة ُب ا١تكنوف، كىذا ا١تكنوف 

 يتكش ف عرب الزماف. 

صػلى الػو عليػو -فقلنا لو: لكن  لك أسػباب نػزكؿ، ككنػتى تنػزؿ علػى كقػائع ُب عهػد النػ   
ػػا ٖت -كآلػػو كسػػلم ػػا فيقػػوؿ: كنػػتي أريػػد أف أتػػرؾ لكػػم ٪توذجن تذكنػػو فيمػػا يلػػي، كتت ًخػػذكف منػػو منهجن

تعملوف على ٕتريد مىػا حػدث فيػو لتحويلػو إٔب مػنهج تسػتطيعوف إتباعػو كتوظيفػو ُب أم زمػاف، ال 
تم ٥تطئُت أٌنٍت أردتي بذلك  لتتقي دكا ْترفي اتو، فكونكم قد أسأًب الفهم، كتىقي دًب باٟترفي ات، كتو٫ت 

لػػػو مهيمننػػػا علػػػى سػػػائر األزمػػػاف فهػػػذا خطػػػؤكم أنػػػتم، فقػػػد أعطػػػاكم اهلل أف أيعػػػُت  زمننػػػا معيٌػننػػػا كأجع
عقوال تفقهوف هبا، كأعيننا تبصركف هبا، كآذاننا تسمعوف هبا، كأفئدةن كقلوبنا تتدب ركف هبا فلم تفعلػوا، 
تم بػأ  حينمػا يكػوف بيػٍت كبػُت كاقعػةو ُب عصػر النػزكؿ  كٓب تيشىغ لوا قيول الوعي فػيكم، كلػذلك تػو٫ت 

ناسػبة أنػٍت منحصػره هبػا، فكػأنكم أعطيتمػو  صػػفة نسػبٌية، كأزلػتم عػٌٍت صػفة اإلطػالؽ، ككػػأنكم م
ربطتمػو  بػزمن ٤تػػٌدد، كجعلػتم مػٍت خطابنػػا لػذلك الػزمن ال لكػػل زمػاف كمكػاف كمػػا تقولػوف ذلػػك 

 بأفواىكم، كتأباه قلوبكم فهذا خطؤكم أنتم، كليس خطأم أك دليل قصور ٌُب!!. 

، فقلنا لو: لكٌن ل  مىػل كميبػىػُت  سانك فيو عمػـو كخصػوص، كفيػك إطػالؽ كتقييػد، كفيػك ٣تي
ونػو، لكػٌن ال ػًذم  فقاؿ: أنا بيافه للناس مذ أينزًلت، كآياٌب بٌينات كمبٌينات كلػيس يب شػيءه ٦تػا تتو٫ت 

أٌنكػػم أسػػقطتُّم أحكػػاـ لغػػتكم كلسػػانكم القاصػػر علػػٌي، كظننػػتم لتشػػابو اٟتػػركؼ بػػُت  حػػدث ىػػو
إٌ ا كاحدة، ٖتكم بقواعد كاحدة فأسقطتُّم كل أحكاـ لسانكم علٌي، كحكمتيم  لسا  كألسنتكم
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، كىػػذا مػػًتادؼ،  ػػل كىػػذا مبػػُت  مى علػػى مىػػا كرد ٌُب كفقنػػا لقواعػػدكم تلػػك، علػػى ىػػذا فقلػػتم ىػػذا ٣تي
كىػػذا متػػواطء، كىػػذا عػػاـ كىػػذا خػػاٌص، كسػػو يتيم بيػػٍت كبػػُت ليغػػاتكم، كقػػد ٖتػػد يتكم منػػذ البدايػػة، 

لكم أنكم ال ٯتكن أف تقاربوا لسا ، كأنكم أعجز جننا كإنسنا بكل قػواكم كطاقػاتكم مػن كأثبتُّ 
٤تاكلة اإلتياف ٔتثلي أك مقاربًة مستوام بأم شكلو من األشكاؿ، فكػونكم ٓب تفهمػوا ىػذا فػذلك 
خطؤكم، لذلك سىو يتيم بيٍت كبُت لغة األعراب، كرٔتا أعلىيتم شأف لغة األعراب على لسػا ، فكػل 

م اسػتمدد٘توىا مػن أقػواؿ البػدك كاألعػراب، كجعلػتم قواعػد ٨تػوكم قواعد ٨توًكيم كصرًفكيم كبالغػتكً 
كصرًفكم ًىيى اٟتىكىم ٌُب كُب لسا ، كأخضىعتيميوٌ  ٢تذا، حىت أنكم ٕتر أًب على مقامي بػأف تصػفوا 

لسػػا  إذا خالفهػػا مىػػا تصػػف ألسػػنتكم مػػن قواعػػد بنػػاءن علػػى أىلًسػػنة العػػرب إٌ ػػا ًىػػيى القيػػاس، كأف 
ػػػوى الشػػػذكذ، فتقولػػػوف ُب بعػػػض األحيػػػاف )كرد شػػػذكذنا ُب القػػػرآف كػػػذا( كذكػػػرًب أٌف ىنػػػاؾ  فػػػذلك ىي
قػػػراءات شػػػاٌذة ُب آيػػػاٌب ٤تكٌمػػػُت ُب ذلػػػك ركايػػػاتكم كأقػػػواؿ بعػػػض أحبػػػاركم، كقػػػراءات ٝتيتموىػػػا 

تكفػػػػل  حػػػػُت -تعػػػأب–صػػػحيحة إٔب غػػػػَت ذلػػػك. كذلػػػػك خطػػػػؤكم، ألٌنكػػػم ٓب تفطنػػػػوا إٔب أٌف اهلل 
ْتفظػػي ىيٌػػأ أسػػبابنا كثػػَتة لػػذلك، أ٫تهػػا نظمػػي كأسػػلويب كفصػػاحيت كبالغػػيت فحفظػػي غػػَت متوقػػف 
علػػى الركايػػػة، كلكػػػنكم أردًب أف ترفعػػػوا مػػػن شػػػأف الركايػػػة فتجػػػاىلتم أسػػػباب حفظػػػي األخػػػرل، كٓب 

 تولوىا من االىتماـ مىا تستحق. 

اٟتنا، ك٨تػػػن نعػػػرؼ مصػػػاٟتنا، فقلنػػػا لػػػو: يػػػا قػػػرآف أىٓبى تػػػرد كتنػػػزؿ لصػػػاٟتنا، كلتحقيػػػق مصػػػ 
ػػػوى ا١تصػػػلحة، كأنػػػت ٓب تعػػػارض ىػػػذا، كراعيػػػتى ضػػػعفنا كقلػػػتى  َوُخِل   َن ﴿كنسػػػتطيع أف ٨تػػػٌدد مىػػػا ىي

 ﴾اللَّ ُو نَ ْفًس ا ِإل ُوْس  َعَها ل ُيَكلِّ فُ ﴿( كراعيػت طاقاتنػا كقلػػتى 28)النسػاء: ﴾اِْلْنَس اُن َض ِعيًفا
يِن ِم  ْن ﴿كراعيػػتى مػػدل كمسػػتول احتمالنػػا كقلػػتى  (589)البق  رة: َوَم  ا َجَع  َل َعلَ  ْيُكْم ِف  ي ال  دِّ
فإذا راعينا ىذه ا١تصاّب، كحىو لناىا إٔب دليل نيفع لو ٔتقتضى عموماتك ىػذه  (78)الحج: ﴾َحَرجٍ 

أصػػوغ  كدالالهتػػا، فمػػا ا٠تطػػأ ُب ىػػذا إذا قلنػػا: إف  ا١تصػػلحة دليػػل، فيقػػوؿ: الفػػرؽ ىيػػوى أنػػٍت حينمػػا
أدل يت أصوغها كأنا أنظر ُب السماء كُب األرض، ُب اإلنساف كُب خػالق اإلنسػاف، كُب كػل مىػا ىيػوى 

 -تبػارؾ كتعػأب–مندرج ُب علم اهلل ال ًذم فصػلت آيػاٌب كأحكمػت ٔتقتضػاه فأنػا أعلػم أٌف ا٠تػالق 
ُت ٗتػػرج عنػػو قػػد راعػػى قػػدراتكم ككػػل شػػئونكم، كأعػػرؼ أف ىنػػاؾ نسػػقنا يػىٍنػػتىظم ىػػذه ا١تصػػاّب، حػػ
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تتحػػو ؿ إٔب نفعي ػػة تتنػػاَب مػػع العبػػادة، فا١تصػػلحة كمػػا حػػٌدد٘توىا كشػػرحتموىا ٖتو لػػت إٔب مػػذىبو 
نفعػػػػيت يسػػػػتهدؼ نفػػػػع اإلنسػػػػاف بقطػػػػع النظػػػػر عػػػػن أشػػػػياء أخػػػػرل كيقػػػػوؿ سػػػػبحانو ُب حػػػػُت أنٌػػػػٍت 

تم أٌف شػػريعيت جػػاءت مػػن أجػػل ٖتقيػػق بقػػائكم فقػػط، فهنػػاؾ مىػػا أٝت يتمػػوه خلقػػتكم للعبػػادة تػػو٫ت 
ضػػركريٌات، كحاجي ػػات، كٖتسػػيني ات ال عالقػػة ٢تػػا بشػػريٌعيت مػػن حيػػث إنشػػاء األحكػػاـ كالكشػػف 
عنهػػا. لكػػنكم جعلتموىػػا ىػػدفنا ألٌ ػػا ُب نظػػركم ضػػركريٌة، أك حاجيٌػػة، أك ٖتسػػينٌية، كمػػا إٔب ذلػػك 

كػػوف ْتسػب مىػػا تػػركف أنػػتم، كجعلػػتم شػػريعيت تبعنػػا ١تصػػاٟتكم كلػػيس العكػػس، ككػػاف ا١تفػػركض أف ت
مصػػػاٟتكم كمنػػػافعكم تبعنػػػا لشػػػريعيت ال العكػػػس، فػػػأنتم قػػػد عكسػػػتم األمػػػر، كجعلتمػػػو  تبعنػػػا ١تػػػا 

 ٗتتاركف، ك١تا تذىبوف إليو. 

، كأنػا قػد أدركػتي «بالمص لحة»كلكن يا ترل ىل النتيجة كاحدة؟ فإذا قلنا إن ك اعًتفػت  
، مستمسػكنا باياتػك؟ فيقػوؿ: أنػا مصلحيت كأخذتي هبا أال أكوف بذلك مطبػ قنا ١تا تريد مٌتبعنا لك

ػػذ بكػػل مقػػدماٌب، كشػػركطي، كغايػػاٌب، كمػػاالٌب،  أأىب االنتقائي ػػة، فأنػػا كيػػله ال يتجػػزأ، فإمػػا أف أيؤخى
كنىٍسقي، كمقاصدم، كقاعػدٌب التشػريعٌية فيتحقػق ا١تطلػوب، كإمػا أف ييقتىصىػر ا١تطلػوب علػى شػيءو 

ٔتصػاٟتكم حقيقػة أك ظن ػا، أك ٔتػا تعتربكنػو مقاصػد  آخر ال أعرفو، قد تعرفونو أنتم باعتبػاره مرتبطنػا
 إٔب غَت ذلك. 

اللمسات نسػتطيع أف نيػدرًؾ أف أٌكؿ اعػًتاض سيعًتضػو  فإذنا من خالؿ ىذه اللمحات أك 
ىػػػو: ٣تػػػاؿ تعػػػد د األدلػػػة )معرفػػػة أدلػػػة الفقػػػو علػػػى سػػػبيل اإلٚتػػػاؿ(  «أص   ول الفق   و»القػػػرآف علػػػى 

دليله نظرمٌّ كاحد، ككجو تطبيقي كاحد يعمالف معنا باعتبار٫تا كالقرآف يؤكد على دليل كاحد. ىيوى 
ا.  . «ن زل ب و ال روح اِلم ين عل ى قلب ك لتك ون م ن المن ذرين بلس ان عرب ّي مب ين»دليالن كاحدن

ُب دراسػة ىػذا الػدليل كااللتػزاـ بشػريٌعتو،  -كٌلهػا-فكاف الواجب أف تنفق جهود علماء األجيػاؿ 
 كٔتا دؿ عليو!! 

قرآف على مػنهج االسػتدالؿ ككيفٌيتػو )كيفيٌػة االسػتدالؿ هبػا( يقػوؿ القػرآف ُب ٍب يعًتض ال 
ػػا، بدأتػػو بػػأمركم بػػالقراءة  اق ْ  َرْأ بِاْس  ِم رَبِّ  َك ﴿كيفيٌػػة االسػػتدالؿ هبػػذه األدلػػة: رٝتػػتي لكػػم منهجن

فػػأمرتكم بتػػدبٌر ا٠تلػػق، كمعرفػػة ا٠تلػػق، كالكشػػف عػػن حقيقػػة ا٠تلػػق،  (3)العل  ن: ﴾الَّ  ِذي َخلَ  نَ 
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الَّ   ِذي َعلَّ   َم  *اق ْ   َرْأ َورَبُّ   َك اَِلْك   َرُم ﴿تكم أمػػػرنا آخػػػر كال تػػػرادؼ عنػػػدم كال ٌُب كال تكػػػرار كأمػػػر 
( أم اقػػرءكا تػػراث البشػػري ة كلهػػا ككلٌػػو، ككػػل مىػػا كتبتػػو بأقالمهػػا، كافحصػػوه 4-3)العلػػق: ﴾بِ  اْلَقَلمِ 

علػػػى نػػػور كىػػػدمو مػػػٌٍت كمػػػا سػػػأفعل، كفعلػػػتي بسػػػرد قصػػػص ىػػػذه األمػػػم كلهػػػا ألعل مكػػػم كيػػػف 
ال ػػػػًذم ينػػػتظم الػػػػدركس  «مح    ّددات الم   نهج»تأخػػػذكف الػػػدركس كتستخلصػػػػوف العػػػرب كتًتٝتػػػوف 

( أم اقػػرأ ا٠تلػػق كلٌػػو 1)العلػػق: ﴾اق ْ  َرْأ بِاْس  ِم رَبِّ  َك الَّ  ِذي َخلَ  نَ ﴿ ػكالعػػرب، كخطػػوات العمػػل، فػػ
طبيعة، كإنساننا، كْتػارنا ك٤تيطػات، كأ ػارنا، كأجػواء، كسػواىا، كاعػًط اىتمامنػا خاصنػا ٠تًٍلقىتًػكى أنػت 
 لًتبٍت تصوُّرنا عن ذاتك ٥تتلفنا عن تصورات األمم األخرل، كالتصور عن ذاتػك جػاء ُب كػل آيػات
القػػرآف الكػػرا، فلػػو ٚتعنػػا كػػل كتػػب التحليػػل النفسػػٌي، ككضػػعناىا علػػى طاكلػػة متخصصػػُت، كقلنػػا 
٢تػػم اذكػػركا لنػػا الصػػفات السػػلبٌية، كالصػػفات اإل٬تابيٌػػة ُب اإلنسػػاف، كمػػا يدفعػػو إٔب العمػػل كالبنػػاء 

يعوف أف يأتوا كاٟتركة، كما ييوًقفو عن ذلك، ١تا استطاعوا أف يأتوا ٔتا يزيد عن القرآف، بل ال يستط
 ٔتثل مىا جاء بو القرآف، كال على مستول صفةو كاحدة. 

فقد كصف لك القرآف النفس اإلنسانٌية، كأخربؾ مىت يطغى اإلنساف، كمىت يستًبد، كمػىت  
ًبت، كمىت ييًنيب، كمىت ٮتشع، كمىت ٭تلػم، كمػىت يغضػب، كمػىت ينفجػر، كمػىت يسػتعلي، ككيػف  ٮتي

يػػة، كمػػا ًىػػيى اسػػتعداداتو للتحل ػػي هبػػا، ككيػػف ينظػػر إٔب مسػػئولي اتو ٕتػػاه ينظػػر إٔب ا١تسػػئولٌية األخالق
اآلخػػرين، ككيػػف يػػوازف بػػُت فردي تػػو كبػػُت انتمائػػو إٔب اٞتماعػػة، كػػل ىػػذه األمػػور ٧تػػدىا ُب القػػرآف 

صػػي آالفنػػا مػػن الصػػفات اإل٬تابيٌػػة كالسػػلبي ة الػػيت ٯتكػػن أف تعػػًتم اإلنسػػاف  الكػػرا، كلػػو أردنػػا أف ٨تي
حياتو لوجدنا أٌف القرآف الكرا قد جاء هبػا بػأركع صػورة، كبأبػدع شػكل ْتيػث ٯتيك نػك  سنُتعىرب 

كػػاف يفعػػل   -صػػلى الػػو عليػػو كآلػػو كسػػلم-مػػن أف تيقػػي م كػػل حالػػة، ككػػل  إنسػػاف بدقػػة. كرسػػوؿ اهلل 
فيػو، ىػذا بػُت الفىينػة كاألخػرل، فمػثال إذا مػر  أحػد يقػوؿ لصػحابتو: أنظػركا إٔب ىػذا، مػاذا تقولػوف 

ػرًمه بػو يػا رسػوؿ اهلل، إذا خطػب أف يػيػزىك ج، كإذا اقػًتض  -ْتسب مىا يظهر ٢تم-فيقولوف:  ىػذا حى
لكنٌػػو ال يسػػاكم عنػػد اهلل جنػػاح بعوضػػة لعلمػػو  -صػػلى الػػو عليػػو كآلػػو كسػػلم-أف ييقػػرىض، فيقػػوؿ 

َأْجَس اُمُهْم َوِإْن يَ ُقولُ وا َتْس َمْع َوِإَذا رَأَيْ  تَ ُهْم تُ ْعِجبُ َك ﴿بنفاقو مثالن فينبو بػذلك إٔب قولػو تعػأب: 
 ﴾ِلَق    ْوِلِهْم َك    أَن َُّهْم ُخُش     ٌ  ُمَس    نََّدٌة َيْحَس     ُبوَن ُك    لَّ َص     ْيَحٍة َعلَ    ْيِهْم ُى     ُم اْلَع    ُدوُّ فَاْح     َذْرُىمْ 
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ِكتَ اِب ُكلِّ ِو َىأَنْ ُتْم ُأولِء ُتِحبُّونَ ُهْم َول ُيِحبُّوَنُكْم َوتُ ْؤِمُنوَن بِالْ ﴿ :)عز كجل(( كقولو4)ا١تنافقوف:
 (339)آل عم  ران: ﴾َوِإَذا َلُق  وُكْم قَ  اُلوا آَمنَّ  ا َوِإَذا َخلَ  ْوا َعضُّ  وا َعلَ  ْيُكُم اِلَنَاِم  َل ِم  َن اْلػَ  ْي ِ 

كتبعنػػػا ألٌف آيػػػات ا١تنػػػافق كمػػػا كرد ُب األحاديػػػث أن ػػػو إذا حػػػد ث كػػػذب، كإذا كعػػػد أخلػػػف، كإذا 
لػػك البشػػر كاف ػػة ْتيػػث ال يػػدع لػػك عػػذرنا ألٍف أؤ٘تػػن خػػاف، كإذا عاىػػد غػػدر... اْب، فيسػػتعرض 

طء ُب تقييم إنساف، فتستطيع أف تيقي م البشػر أفػرادنا كٚتاعػات إذا أحسػنت اسػتعماؿ ا١تقػاييس  ٗتي
قػػادرنا أف ٯتي ػػز بػػُت  -صػػلى الػػو عليػػو كآلػػو كسػػلم-القرآنيٌػػة ُب عمليٌػػات التقيػػيم، كالػػيت جعلػػت النػػ  

٥تػػػػتلط ُب ا١تدينػػػػة بػػػػُت ا١تنػػػػافق، كا١تػػػػؤمن، كالكػػػػافر، بػػػػل كبػػػػُت  شػػػػرائح ايتمػػػػع ا١تختلفػػػػة ُب ٣تتمػػػػع
مسػػتويات ا١تػػؤمنُت فيقػػوؿ عػػن بعضػػهم: ىػػذا رجػػل ٭تػػب اهلل كرسػػولو لكنػػو ٭تػػب ا٠تػػيالء، كيقػػوؿ 

 عن آخر: إنك امرؤه فيك جاىلٌية، كىذا فيو كذا، كىذا فيو كذا. 

عػػو بنػػور القػػرآف فكػػاف يسػػتطيع أف يكتشػػف صػػفات كػػل إنسػػاف تقريبنػػا، كخصائصػػو، كموق 
معػدكمنا أك نػادرنا للغايػة ُب  -صػلى الػو عليػو كآلػو كسػلم-كفراسة النبٌوة، كلػذلك كػاف ا٠تطػأ عنػده 

مىػا يقػوؿ  -صػلى اهلل عليػو كآلػو كسػلم–ٖتديد مهاـ األشخاٌص، فحينما يقوؿ: فالف لكذا يعلىػم 
طيتى للناس كلهم إمػارات بنور القرآف، كحينما يأتيو عمو العباس كيقوؿ لو: يا رسوؿ اهلل أنت أع

كمسئوليات كأنػا عمػك، فيقػوؿ: يػا عبػاس يػا عػم ٤تيىم ػد إٌ ػا إلمػارة ُب الػدنيا، كندامػة ُب القيامػة، 
كٓب يكػػن يقصػػد الضػػعف بػػل بػػالعكس كػػاف يقصػػد أن ػػو رجػػل فيػػو نزعػػة -كإ  أراؾ رجػػال ضػػعيفنا 

آلخرين؛ ألن و حديث عهد بقبلي ػة، عشائريٌة أك قبائلي ة، فيمكن أف ٯتيل لبٍت ىاشم كيرفعهم على ا
ػػذ ب،  -كتػػرىب  ُب الػػدائرة القبليٌػػة كاإلسػػالـ ال ييػػدخل النػػاس ُب مصػػنع إلعػػادة صػػناعتهم لكنٌػػو يػيهى

 فيقطع السلبٌيات، كيزيد من اإل٬تابٌيات إٔب أف ييوًجد اإلنساف ال ًذم يريده. 

لسػػائل  -عليػػو كآلػػو كسػػلمصػػلى الػػو -حػػُت يقػػوؿ رسػػوؿ اهلل « كيفيّ  ة الس  تدلل»فػػإذنا  
، فهػػذا لػػيس ّتػػواب مطلػػق؛ ألن ػػو سػػيأتيو «الص  الة لوقته  ا»يسػػألو: أمُّ األعمػػاؿ أفضػػل؟ فيقػػوؿ: 

، كيأتيػو ثالػث يسػألو، «ِبرُّ الوالدين»آخر ليقوؿ لو: يا رسوؿ اهلل أمُّ األعماؿ أفضل؟ فيقوؿ لػو 
 . «الجهاد»أك  «الصدقة»فيجيبو كيقوؿ: 
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معػػٌت ذلػػك أن ػػو كػػاف يتخػػو ؿ ىػػؤالء النػػاس، كبيػػده مصػػباح قػػرآٌ  ليعػػرؼ مىػػا ال ػػًذم يػػنقيصي  
ىػػذا، فيسػػتثمر فرصػػة طػػرح السػػؤاؿ ليوىج هػػو السػػتكماؿ الػػنقص ال ػػًذم فيػػو، فػػالنقص ال ػػًذم عنػػده 

ك اٞتهػاد مثال التهاكف ُب الصالة، فيقوؿ لو: صل الصالة لوقتها، أك أنو مقٌصػر ُب بػرُّ الوالػدين، أ
تنشػػأ فيػػو دكافػػع  فحػػث األصػػولٌية ُب بيػػاف ا١تكلػػف ككيػػُب سػػبيل اهلل كىكػػذا. فهػػل اىتمػػت ا١تبا

 كتسوقو إٔب أفعاؿ ٢تا آثار كنتائج.  ،الشر٭تذر من ا٠تَت ك 

أم: باألدلػػة ىنػػاؾ كاقػػع، كإنسػػاف، كىنػػاؾ دليػػل، كحينمػػا  «كيفيّ  ة الس  تدلل به  ا»ففػي  
باكتشاؼ العالقات بُت ىذه كٌلها، األيصػوٕب ُب كيفيٌػة االسػتفادة؟!  تيصًبح مستىًدالن تكوف مطالىبنا

مػػػن األلفػػػاظ كالنصػػػػوص كمعػػػا  األلفػػػػاظ، كمباحػػػث األلفػػػػاظ، كمػػػا يتعلػػػػق بالنصػػػوص التطبيقيػػػػة 
الػيت ٝت يتىهػا بالسيػن ة، ككيفيٌػة توثيقهػا، لكػن ىػذا الواقػع  أك -صلى الو عليو كآلو كسلم-لرسوؿ اهلل 

البتيػػك بػػالنظر فيػػو، كتعلُّػػم الكشػػف عػػن كليٌػػات القػػرآف الكػػرا، ٔتػػا فيهػػا أىػػداُب، كالكػػوف ال ػػًذم ط
دراسػات تيػذكىر عػن ىػذا  «أص ول الفق و»كمقاصدم، كغاياٌب، مىا ال ًذم قد متى فيها؟ ال ٧تد ُب 

ػػم يو بػػالواقع ال ػػًذم ىيػػوى عبػػارة عػػن مػػزيج مرك ػػب مػػن: زمػػاف، كإنسػػاف، كأحػػداث، ككقػػائع،  ال ػػًذم نيسى
كنيظيم، كتاريخ تتفاعل كلُّها لكي تساعد ىػذا ال ػًذم تصػد ل ألٌف يكػوف مسػتىد ال علػى فهػم كيفيٌػة 

كبػػُت الواقػػع لػػذلك  -صػػلى الػػو عليػػو كآلػػو كسػػلم-االرتبػػاط بػػُت الػػنٌص، كبػػُت تطبيقػػات رسػػوؿ اهلل 
 كجدنا فجوة ُب كثَت من أبواب الفقو باعدت بُت بعض ا١تسائل، كالواقع البشرٌم. 

َيْس أَُلوَنَك َع ِن اْلَخْم ِر َواْلَمْيِس ِر قُ ْل ﴿لنضرب مثالن ٢تػذا: فمػثاٌل ُب ا٠تمػر قػاؿ تعػأب: ك  
يَأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ل تَ ْقَربُ وا الصَّ الَة ﴿( ٍب قػاؿ:219)البقرة: ﴾ِفيِهَما ِإْثٌم َكِبيٌر َوَمَناِفُع لِلنَّاسِ 
يَأَي َُّه  ا الَّ  ِذيَن آَمنُ  وا ِإنََّم  ا ٍب قػػاؿ:  (20)النس  اء: ﴾َم  ا تَ ُقولُ  ونَ َوأَنْ   ُتْم ُس  َكاَرى َحتَّ  ى تَ ْعَلُم  وا 

 (93)المائ  دة: ﴾اْلَخْم  ُر َواْلَمْيِس  ُر َواِلَْنَص  اُب َواَِلْزلُم رِْج  ٌس ِم  ْن َعَم  ِل الشَّ  ْيطَاِن فَ  اْجَتِنُبوهُ 
ا للتعامل مػع مشػكالتكم خاٌصػ ةن حينمػا تستعصػى، فهنا يقوؿ القرآف الكرا: قد أعطيتيكيم منهجن

كىذا ا١تػنهج كػاف يقتضػي أف تسػتنبطوا جوانبػو ا١تختلفػة، كتيفع لػوه ُب كاقعكػم كمػا فػىع ػل رسػوؿ اهلل 
 آياٌب ُب الواقع ال ًذم عاشو.  -صلى الو عليو كآلو كسلم-
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دللػتكم ٔتنهجػٌي كهبػذا ال ػًذم ٝتيتمػوه التػدرُّج علػى مػنهج  -ٖتػرا ا٠تمػر-ففي ىػذا ايػاؿ  
ػػا ٖتولػػت إٔب ١تعاٞتػػ ة مىػػا تعتادكنػػو مػػن منكػػرات ْتيػػث يصػػبح ٖتػػولكم عنهػػا ُب غايػػة الصػػعوبة أل  

ػػػر بشػػػرهبا،  إدمػػػاف، فػػػالعريٌب اٞتػػػاىلٌي مػػػدمن بطبيعتػػػو، يشػػػرب ا٠تمػػػر أكثػػػر ٦تػػػا يشػػػرب ا١تػػػاء، كيفخى
نػػػو مػػػن شػػػرب ا٠تمػػػر فيقػػػوؿ  ػػػوى أف ٯتيىك  كيعتػػػرب أف األصػػػل ُب كسػػػب ا١تػػػاؿ، كاألسػػػاس األىػػػٌم فيػػػو ىي

 ضهم: بع

 ونشربها فتجعلنا ملوًكا *** وُأُسًدا َما يُ نَ ْهِنُهنا اللقاء

ففػػي ذىنػػو أن ػػو إذا أراد أف يشػػعر بقمػػة الشػػجاعة فعليػػو أف يشػػرب ا٠تمػػر، كيقػػوؿ بعضػػهم  
 كقد عيَت  بأن و ٣تر د راعي ًإًبل: 

 وذلك عاٌر يا ابن رَيطة ااىٌر نّها وُلُحومها األب أعيَّرتنا

 .أكفاءنا ونُهيُنها ونشرُب في أثمانّها ونُقامرُنحابي بها 

ا أكالن   أ  أيفػػاخر هبػػا أقػػرا  كأصػػحايٌب بػػأ  غػػٌٍت، كعنػػدم كػػذا مػػن  :فلهػػا كظيفػػة مهمػػة جػػدن
 أف عندم مىا يكفيٍت للشرب كللمقامرة.  :اإلبل، كثانينا

القناعػػات  فأينػػاس قػػد ٖتك مػػت فػػيهم العػػادة إٔب ىػػذا اٟتػػد أك ؿ شػػيء تفعلػػو معهػػم أف هتيػػز   
َيْسأَُلوَنَك َع ِن اْلَخْم ِر َواْلَمْيِس ِر قُ ْل ِفيِهَم ا ِإثْ ٌم  النفسٌية لتحوؿ الثابت ا١تعتاد إٔب دائرة ا١تتحوؿ 

فيبػدأ الػذىن كقػول الػوعي ُب التفكػَت ُب قولػو )إٍب كبػَت(  (539)البق رة: ﴾َكِبيٌر َوَمنَ اِفُع لِلنَّ اسِ 
كمػػا ىيػػوى اإلٍب الكبػػَت، كًٓبى كػػاف هبػػا إٍب كبػػَت، كالتفكػػَت ُب قولػػو )كمنػػافع للنػػاس( كمػػا ىيػػوى قػػدر ىػػذه 

 ا١تنافع، ككيف تتحقق ىذه ا١تنافع... اْب. 

ا بػػػو ك  مػػػا كػػػانوا يقولػػػوف: فأصػػػبح ا١تسػػػٌلم أك الثابػػػت موضػػػع تسػػػاؤؿ، كٓب يعيػػػد أمػػػرنا مسػػػل من
 .  كنشرهبا فتجعلنا ملوكنا، فلن يستطيع أف يقوؿ ىذا بعد اليـو

 «فاْلدم ان»القائمػة علػى العػادة كاإًللػف،  «اْلدم ان»ٍب بعد ىذا يضػرب القػرآف عمليٌػة  
عػادة كمػا إذا اعتػاد اإلنسػػاف أف يأكػل ُب كقػت كػػذا، أك يشػرب ُب كقػت كػػذا فتػتحك م فيػو ىػػذه 
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ه العػػادة، ككػػاف عنػػد العػػرب ُب اٞتاىليٌػػة شػػراب اٝتػػو الغىبيػػوؽ، كالصىػػبيوح مثػػل العػػادة، فضىػػرىب ىػػذ
الربيطػانيُت ُب عػاداهتم مػػع الشػام، فيشػػربوف ُب الضػحى لوننػا معيػ ننػػا، كُب الظهػر لوننػػا آخػر، كبعػػد 
الظهر ال بد أف يكوف الشام باٟتليب، كىكػذا، فكػاف للجػاىلٌي طريقتػو ُب شػرب ا٠تمػر، كحػىت 

٢تا أٝتاء ٥تتلفة، فالكأس ال ًذم يشرب فيو ُب الصباح غَت الكأس ال ًذم يشرب فيو  الكؤكس كاف
يَأَي َُّه   ا ﴿ُب ا١تسػػػاء، ككػػػذلك اٟتجػػػم كالكميٌػػػة كػػػل ىػػػذا كػػػاف ميقىنػ ننػػػا، فضىػػػرب ىػػػذه العػػػادة كقػػػاؿ: 

ذا؟ جػػاء بعػػد أف كمػػىت جػػاء ىػػ (20)النس  اء: ﴾الَّ  ِذيَن آَمنُ  وا ل تَ ْقَربُ  وا الصَّ  الَة َوأَنْ   ُتْم ُس  َكاَرى
خالطػت بشاشػةى الصػالةى القلػب، كأىحػب  اإلنسػاف العػريٌب الصػالة حػىت أصػبحت جػزءنا مػن حياتػػو 
كبرنا٣تو اليومي، كليس ُب أك ؿ كجػوب الصػالة فقػد ييضىػح ي بالصػالة مػن أجػل ا٠تمػر ُب البدايػة، 

ة كىػم سيػكارل، كلكن بعد أف أًلف الصػالة كأصػبحت عػادة موازيػة طلػب مػنهم أال يقربػوا الصػال
فمػػػا دمػػػتم ٖتبػػػوف الصػػػالة كال تريػػػدكف أف تفر طػػػػوا فيهػػػا فلػػػيس لكػػػم أف تقربوىػػػا كأنػػػتم سػػػػكارل، 

  ٍب حرـ  ثانينا. فأعطى فرصة أكالن 

، ٓب تكشػػف عمػػا ٭تػػدث ُب آيػػاٌب مػػن ٤تػػٌددات منهاجيٌػػة فقػػد «أص  ول الفق  و»كأنػػت يػػا  
، ال تعلػوا عليهػا قيمػة إال التوحيػد، فالتوحيػد أشعرتي اإلنساف بأف  حر يتو أعلى القيم بعػد التوحيػد

ٯتكن أف يقع من اٟتر كالعبد، كلكن كل مىا جاء اإلسالـ بو، كنب و القرآف إليو، كقاـ بو رسوؿ اهلل 
ال ٯتكػػن أف يتحقػػق بػػدكف اٟتريٌػػة، فػػإذا سيػػًلبىت اٟتريٌػػة سيػػًلبى كػػل  -صػػلى الػػو عليػػو كآلػػو كسػػلم-

 شيء. 

بوديػة نظػاـ عػا١تٌي ٓب تكػن مثػل ا٠تمػر ألقتلعػو هبػذه الطريقػة، فلذلك عندما كجدتي أف الع 
كلكن كاف ال بد ٕب من تدرُّجو طويل ا١تدل مع ىذه الظاىرة الشػيطاني ة؛ ألٌ ػا قضػٌية ليسػت ٤تل يػة 
فقط بل ٤تل ية كعا١تي ة، كتدخل ُب سائر نظم اٟتياة. فما ال ػًذم أفعلػو؟ ال ػًذم فعلتػو أ   نب هػتي إٔب 

مػػة اإلنسػػاف، كأعطيػػتي للنػػاس تصػػورنا عػػن أ٫تيٌػػة اإلنسػػاف، كذكػػرتي أنػػٍت عاىدتُّػػو، كاسػػتخلفتيوي، قي
تو، كٛت لتو األمانة كأقمتي اٟتيج ة عليو، كقبلتي منو أف ٭تتىج  علٌي، لئاٌل يكوف للناس على اهلل  كخَت 

ت ىػػذا أتيتػػو بنػػ و ال مكػػاف حيج ػة بعػػد الرسػػل، فػػرىدىدتي لػػو إنسػػانٌيتو، كأعػػدتي بنػاءه، كبعػػد أف فعلػػ
ا علػى بشػريٌتو كحري تػو ليكػوف النػاس أكثػر  «للخوارق الػيبيَّة» ُب حياتػو أك رسػالتو كزكدت تأكيػدن
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استعدادنا إلتٌباعو ٦تا لو زك دتيو بكمٌية ىائلة من ا٠تػوارؽ اٟتسػية، فجعلػتي معجزاتػو كخوارقػو آيػات 
ىديها ٢تا خاضعُت ٟتظة كقوعها، كٓبٍى أيعطػو مثػل الكتاب الكرا ال آيات حس ي و تظل أعناؽ مشا

مىا أعطيتي عيسى من إحياء ا١توتى، كأف يصنع من الطُت كهيئة الطَت ٍب ينفخ فيػو اْب، كٓب أيعطػو 
مثػػل عصػػا موسػػى كال اآليػػات التسػػعة الػػيت أعطيهػػا، ككػػاف أىػػل مكػػة ٭تبُّػػوف ا١تػػاء ك٭تتاجونػػو علػػى 

 ﴾ا لَ   ْن نُ    ْؤِمَن لَ   َك َحتَّ   ى تَ ْفُج   َر لَنَ   ا ِم   َن اَِلْرِج يَ ْنُبوًع   اَوقَ   اُلو ﴿مسػػػتول الضػػػركرة كقػػػالوا لػػػو: 
لػػو  )عػػز كجػػل(كػػاف كمػػا قػػاؿ   -صػػلى الػػو عليػػو كآلػػو كسػػلم-، كالػػرد األخػػَت منػػو (93)اْلس  راء:

  (.90)اْلسراء: ﴾ُقْل ُسْبَحاَن رَبِّي َىْل ُكْنُت ِإل َبَشًرا َرُسول﴿ليقوؿ ٢تم بلسان و 

ففي كيفٌية االستدالؿ باألدلة يقوؿ لنا القرآف: إن ٍت قػد طلبػت مػنكم أمػورنا، األمػر األكؿ:  
ي ؤىػػا، كقلػػتي لكػػم: أف انظػػركا مىػػا ُب السػػموات كاألرض، كقلػػتي لكػػم:  أف تيفع لػػوا قػػول كعػػيكم كهتي

، ككيػػػف أف سػػػَتكا ُب األرض ٍب انظػػػركا، أريػػػتيكيم األمػػػم الػػػيت سػػػبقتكم، كتارٮتهػػػا، كمػػػا حػػػدث ٢تػػػا
تعاملت مع أنبيائها، ككيف تعاملت مع كتبها، كما آلت إليو، كبي نتي لكم أف ىناؾ سنننا كقواعد 

 كمناىج للتعامل مع النيبو ات، كاألنبياء، ككتب األنبياء. 

كييفًتىض أف تكوف ىذه األمور حاضرة ُب كيفٌية االستفادة مٌٍت، كالتعامل معػي، كتكونػوف  
كالتفكُّر، كالتعقُّل، كالتذكُّر، كاستعماؿ ٚتيع مراحل االستقباؿ أك التلق ػي للقيػاـ قد قمتم بالتدبُّر، 

ْتسػن التلق ػػي، فتكػوف أجهػػزتكم ميعىػد ة حينئػػذو، كقػدرتكم علػػى التلق ػي جػػاىزة، كنظػركم ُب أحػػواؿ 
بٌية ُب عقػولكم كأفئػدتكم لكػي تبنػوا عليهػا معرفػة اآلثػار السػل األمم كا٠تربات كالتجػارب كدركسػها

كاإل٬تابٌية للكتب اليت سبقتٍت ُب ىذا لكي تتعل موا كيفٌية االستفادة مػٌٍت، كقلػتي لكػم: إ  كتػاب 
كاحد ال يأتيو الباطل من بُت يديو كال من خلفو، ككصفتي لكم نفسٌي بعدة أكصاؼ منها، أنٌػٍت 

سػػػبيل ذكػػػرل، كموعظػػػة، كشػػػفاء ١تػػػا ُب الصػػػدكر، كنػػػور، كىدايػػػة، كحكمػػػة، كصػػػراط مسػػػتقيم، ك 
. فييفتػىػرىض أف تكػوف  إخراج للناس من الظيليمات إٔب النور، كأ٘تٌتع بقدرة على ا٢تداية لليت ًىيى أقػـو
ىذه ا١تنػاىج حاضػرة ُب كيفيٌػة االسػتفادة مػٌٍت، فهػل استحضػرًب ىػذا كل ػو كىػل التفػت األصػوليُّوف 

 إٔب تأصيل ىذه األمور؟!! 
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يو بلغػػاهتم، يػػدخلٍت النسػػخ، كيػػدخلٍت التعػػارض، األصػػوليُّوف نظػػركا إٔب أ   نػػصه لغػػوٌم شػػب 
ػػرًجىٍت أحياننػػا مػػن التنػػاقض كالتعػػارض بعمليٌػػات  كيػػدخلٍت التنػػاقض، كأحتػػاج إٔب عقليٌػػاهتم لكػػي ٗتي
تأكيل، أك ٛتل لبعض نصوصي على ٤تامل معي نػة، كٛتػلو لنصػوصو أخػرل علػى ٤تامػل أخػرل إٔب 

 يب أك مناىج للتعامل معي؟ اٞتواب الصريح: ال. غَت ذلك، فهل ىذا ال ًذم عل متكموه من أسال

كحينما نػأٌب لقواعػد االسػتنباط ُب كتبنػا األصػولي ة ٧تػد قواعػد أخػرل خاليػة مػن خصػائص  
 للوجػػػود ا، مسػػػتوعبنا للكػػػوف كحركتػػػو، معػػػادالن متعالينػػػا، معًجػػػزن  ارآف كمزايػػػاه الػػػيت ٕتعػػػل منػػػو نص ػػػالقػػػ

 «الجم  ع ب  ين الق  راءتين»الكػػوٌ  كحركتػػو، فلػػذلك لػػيس ىنػػاؾ كػػالـ ُب أصػػولنا عػػن شػػيء اٝتػػو 
، «بوح دة الق رآن البنائيَّ ة»مثال، ككاف ٬تب أف ٖتتل موقعها فيو، كليس ُب أصػولنا شػيء يتعلٌػق 

ا أشػػبهنا ُب بػػل علػػى العكػػس فقػػد جز أنػػاه أجػػزاء، كعض ػػيناه، كحو لنػػاه إٔب أعضػػاء متنػػاثرة، فكأنٌنػػ
ذلك ىؤالء الذين قرءكا القرآف ًعًضُت، فقاؿ بعضنا: إف آيات األحكاـ مئتاف كأربعوف آية، كقاؿ 
آخػػركف ثالٙتائػػة، كقػػاؿ آخػػركف ٜتسػػمائة، كذلػػك يعػػٍت أن كػػم تنتقػػوف مػػن القػػرآف آيػػات معي نػػة كفػػق 

ػػػنػىٍنتىموىا لتقولػػػوا ىػػػذه آيػػػات أحكػػػاـ كتلػػػك ال عالقػػػة ٢تػػػا باألحكػػػا ـ ١تػػػاذا؟ ألنكػػػم قػػػد قػػػوانُت سى
حك مػػتىم لغػػة العػػرب يب، بػػدالن مػػن أف ٖتيىك مػػو  فيهػػا، فقلػػتم: ىػػذا أمػػر كاألمػػر يقتضػػي الوجػػوب، 
فأخذًبي آيات األمر مٌٍت، كآيات النهػي، كمػا شػابو ذلػك لتقولػوا ىػذه آيػات أحكػاـ، كاٟتقيقػة أٌف 

هػػػػا أحكػػػػاـ، كآيػػػػات آيػػػػاٌب بأكملهػػػػا تشػػػػتمل علػػػػى أحكػػػػاـ، فأمثػػػػإب فيهػػػػا أحكػػػػاـ، كقىصىصػػػػي في
ػػػوى  األحكػػػاـ أحكػػػاـ، كلكػػػن أي ػػػة أحكػػػاـ؟ فاألحكػػػاـ متنو عػػػة، فهنػػػاؾ أحكػػػاـ شػػػرعٌية لتبػػػٌُت مىػػػا ىي
ػػػوى غػػػَت مشػػػركع، كىنػػػاؾ أحكػػػاـ عقليٌػػػة أرشػػػدتُّكم إليهػػػا، كنب هػػػتكم إليهػػػا، كىنػػػاؾ  مشػػػركع، كمػػػا ىي

ـه منطقي ػػػػة أيضنػػػػا نب هػػػػتيكم إليهػػػػا، كىنػػػػاؾ أحكػػػػاـ ُب قضػػػػايا ا١تعرفػػػػة كالعلػػػػم كالتػػػػاريخ كسػػػػنن  أحكػػػػا
االجتمػػاع كالكػػوف قػػد قصصػػتيها علػػيكم بأكملهػػا، كلكػػن آثػػرًبى أف تقتصػػركا علػػى نػػوع كاحػػد، كأف 
تعتػربكا ذلػك النػوع ىيػوى النػوع األسػاس ال ػًذم تلجػأكف إليػو، أك تأخػذكف بػو، كىػذا أمػر ٓب أيرشػػدكىم 

 إليو. 

اف الػػػيت كضػػػعوىا للمجتهػػػد، ، كنػػػرل الشػػػركط كاألركػػػ«أص   ول الفق   و»إذنا حينمػػػا نػػػأٌب ُب  
كطيريؽ التعامل مع القرآف الكرا، كما كضعوه من أحكاـ لغات كٛتى لوىا على القرآف الكرا، كلهػا 
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ُب حاجػة إٔب مراجعػة ُب نػور ىدايػػة القػرآف اييػد لنيعيػد صػػياغة كيفيٌػة االسػتفادة مػن الػػدليل، كُب 
إذا أخػذنا حقيقتػو مػن خػالؿ تعريفػو ٪تػوذج  مىا قدمناه الركنُت األساسٌيُت مػن أركػاف علػم األصػوؿ

 من ٪تاذج ا١تراجعة ا١تطلوبة. 

كقػػو٢تم )كحػػػاؿ ا١تسػػتفيد( ٯتكػػػن أف يقػػاؿ: أنػػػتم قلػػتم: إٌف حػػػاؿ ا١تسػػتفيد ىػػػو: أف يكػػػوف  
ػػػػػمي  ثالٙتائػػػػػة أـ ثالٙتائػػػػػة كأربعػػػػػُت أـ -ا بايػػػػػات األحكػػػػػاـ، ككػػػػػله مػػػػػنكم لػػػػػو طريقتػػػػػو ُب حسػػػػػاهبا ًلم 

ا بأحاديث األحكاـ، كحد د٘توىا ٓتمسمائة أحياننػا بعػدد أف يكوف ميًلم  كقلتم:  -... اْبٜتسمائة
آيات األحكاـ، كأحياننػا يرتفػع بعضػكم هبػا إٔب تسػعمائة أك ألػف كمائػة كىػذا أكػرب رقػم ذكر٘تػوه، 

ػػػدًبي فيهػػػا بيػػػٍت، كبػػػُت لغػػػة النػػػ   صػػػلى الػػػو عليػػػو كآلػػػو -كقلػػػتم أيضنػػػا: إٌف ىنػػػاؾ أحكػػػاـ لغوي ػػػة كح 
انو، كلسػاف العػرب، كأخضػعتمونا ٚتيعنػا ألحكػاـو كاحػدة دكف مالحظػة االخػتالؼ لس أك -كسلم
 . -كما سبقت اإلشارة–كا١تزايا 

أفصح مىن نطق بالضػاد، كلكن ػو داخػله  -صلى الو عليو كآلو كسلم-نعم، كاف رسوؿ اهلل  
ذا القػػرآف، كال أف يػػأتوا ٔتثػػل ىػػ )عػػز كجػػل(ُب ٖتػػدم القػػرآف الكػػرا، فهػػو كاحػػد ٦ت ػػن ٖتػػد اىم اهلل 

ػػدًب بيػػٍت كبينػػو،  يسػػتطيع ال ىيػػوى كال سػػواه أف يػػأتوا ٔتثلػػو ال مػػن اإلنػػس كال مػػن اٞتػػن، لكػػن كم كح 
 كأعطيتمونا أحكامنا كاحدة مع لغة العرب األخرل، ك٢تجاهتم كقد ترت ب على ىذا أخطاء كثَتة. 

القواعػػد ا١تسػػتنبطة مػػن  اك ف ييلًػػم بقواعػػد اللغػػة، كٓب تقصػػدكقلػػتم إف : ىػػذا ا١تسػػتفيد ٬تػػب أ 
لسػػا  لكػػن كم قصػػدًب القواعػػد الػػيت كضػػعتموىا أنػػتم، فأنػػا ٖتػػد ثتي بلسػػا  أل  كػػالـ اهلل كقلػػتم 

 (90)ط  و: ﴾ِإْن َى  َذاِن َلَس  اِحَرانِ ﴿ككضػػعتم قواعػػدكم كفقنػػا للغػػاكم ال للغػػيت كلسػػا  فػػأقوؿ: 
، أك خرجػػتي عػػن القواعػػد، لكػػن علػػيكم أف  فلػػيس لكػػم أف تقولػػوا إ   أخطػػأت ىنػػا، أك شػػذذتي
ػالف قواعػد ٨تػوًكم، فػإف  ثبػت أنػٍت  ل لوا السػبب ال ػًذم جعلهػا تىػرًد هبػذه الصػيغة الػيت ٗتي تدرسوا، كٖتي

لوا ُب أحكػػاـ النحػػ و، كلػػيس ُب قلتيهػػا كفقنػػا ألحكػػاـ ٨تػػوًكم علػػى خػػالؼ ذلػػك، فييفػػًتىض أف تػيعىػػد 
ًتبػػػت عػػػن  قػػػراءاٌب أنػػػا، كإذا نظرنػػػا اسػػػتدراكات اإلمػػػاـ الػػػرازم مػػػثال ٧تػػػد التػػػأكيالت الكثػػػَتة الػػػيت كي
ا١تخالفػػات النحوي ػػة الػػيت كردت ُب القػػرآف الكػػرا، أك ا١تخالفػػة لقواعػػد النحػػو، كطػػرؽ التأكيػػل ٢تػػا، 

اعػػػد النحػػػو، كُب قواعػػػد ك٧تػػػد العجػػػب العيجػػػاب ُب أقػػػواؿ األصػػػولٌيُت، فلًػػػمى جعلػػػتم األصػػػل ُب قو 
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التصريف مبنٌيا على لساف بدك، كٓب ٕتعلوه مبنٌيا علػى لسػاف القػرآف، كآنػذاؾ تقولػوف: كرد شػذكذنا 
 ُب لساف قبيلة كذا كذا ككذا بدال ًمن أف تعكسوا األمر، كييصبح القرآف ىيوى الشاذ. 

لػى تلػك األصػوؿ لنجػد التػأثَتات ا١تختلفػة، الػيت بنيػت ع «الفق و»كنستطيع أف نرجع إٔب  
يػػة ا١تعًجػػزة، كبػػُت أسػػاليب النػػ   يتىحد 

-الػػيت تكونػػت بنػػاءن علػػى تلػػك التسػػوية بػػُت القػػرآف، كلغتػػو ا١ت
 ُب التعبَت، كأساليب العرب بصفة عاٌمة ُب ىذا اياؿ!!.  -صلى الو عليو كآلو كسلم

إف  ىػػػػذا ايتهػػػػد ٍب كضػػػػعتم شػػػػركطنا كثػػػػَتةن ُب ايتهػػػػد، كلكػػػػن ٓب تضػػػػعوا شػػػػركطنا للتػػػػدبُّر.  
مطالػػػبه بػػػأف يتػػػدب ر القػػػرآف، كلػػػو أٌف ايتهػػػدين قػػػاموا بعمليٌػػػات التػػػدبٌر للقػػػرآف كلٌػػػو لوجػػػدنا تراثنػػػا 
ا فمػػا ال ػػًذم يفعػػل؟ كمػػا  ضػػخمنا ُب كيفيٌػػة التػػدبُّر اآلف، فحػػُت ييقػػاًربى ٣تتهػػد القػػرآف بوصػػفو ٣تتهػػدن

لفضػػائل لػػو فعػػل ايتهػػدكف ذلػػك التضػػحت خطػػوات التػػدبُّر؟ كٓب يبػػق التػػدبُّر ككأن ػػو فضػػيلة مػػن ا
ٯتارسو من يريد كيقوؿ فيو من يشاء مىػا يشػاء فصػار ٕتربػة ذاتيٌػة بعػد أف   «التدبّر»قواعد كمناىج 

ا للتعامل مع القرآف الكرا. يقوؿ القرآف: كنت أدعوكم أف تتػدب رك ،  كاف ينبغي أف يكوف منهجن
، كأف عمليٌػػة التػػدبُّر السػػليمة ال تقتصػػر علػػى كلػػو أخػػذًب هبػػذا لعػػرفتم أف لكػػل شػػيءو مبػػدأ كمػػ االن

علمكػػم با١تبػػدأ، كإ٪ٌتػػا تسػػَت معكػػم حػػىت ا١تػػاؿ، فقبػػل أف تقػػوؿ: إف  ا١تػػراد هبػػذه اآليػػة كػػذا، أك إٌ ػػا 
تدؿ لكذا أك على كػذا، أنػت ٤تتػاج ألٌف تعػرؼ ىػذه ا١تسػَتة كٌلهػا، كتقػوؿ: إذا كانػت ىػذه اآليػة 

اقها تػػدؿ علػػى الشػػيء الفػػال ، فكيػػف دل ػػت علػػى ذلػػك؟ كمػػا الكرٯتػػة ُب ىػػذه السػػورة، كُب سػػي
سػيئة أحياننػا،  ا١تاؿ؟ فأنا رأيتكم أحياننا تنسبوف إٌٕب أحكامنػا ماالهتػا غػَت دقيقػة، كغػَت سػليمة، أك

كبذلك تكونوف كأنكم تضعوف علي  هتمة، كالتهمة ُب اٟتقيقة لعقولكم أنتم، أك لًقل ة تدبُّركم، أك 
 يت قاربتمو  هبا أك اختال٢تا. لضعف ا١تناىج ال

فػػإذنا ٨تتػػاج إلعػػادة النظػػر ُب )حػػاؿ ا١تسػػتدؿ( أك )حػػاؿ ا١تسػػتفيد( فنريػػد مػػن ا١تسػػتدؿ أف  
يعػػػػػرؼ الواقػػػػػع، كأف يكػػػػػوف مػػػػػزك دنا ٓتػػػػػربات ُب جوانبػػػػػو العديػػػػػدة، كأف يكػػػػػوف مػػػػػزك دنا بقػػػػػدرة علػػػػػى 

ي نة يعرؼ مىا ال ًذم سػيحدث استشراؼ ا١تستقبل كذلك، كمعرفة ا١تاالت، فحينما يفيت بفتول مع
سواء ُب فتول، أك حكم قانوٌ  مالو إٔب أف يتحو ؿ إٔب جزء مػن ثقافػة األٌمػة الػيت صػدر ذلػك ُب 
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بيئتهػػا، فبعػػد فػػًتة ينسػػى النػػاس القػػانوف أك اٟتكػػم أك القػػوؿ الفقهػػٌي كيػػذكركف كيعرفػػوف فقػػط أن ػػو 
 تمع. عيٍرؼ أك عادة أك ثقافة، أك تقليد يشيع ُب ذلك اي

ًٓبى فهذه األعراؼ، كالثقافات، كالتقاليد، كالعادات ال بػد لكػم مػن معرفػة كيػف حػدثت، ك  
ٌ ػػا سػػلبي ة فكيػػف ٯتكػػن أف تيعػػاِب؛ ألٌ  حينمػػا أٖتػػداكم كأقػػوؿ: أحػػدثت، كحينمػػا ٖتػػدث كتبػػدكا 

َومُ آِإنَّ َىَذا اْلُقرْ ﴿ فيجب أف يىثبيت ىذا دائمنا ُب كعيكم ( 9)اْلسراء: ﴾َن يَ ْهِدي لِلَِّتي ِىَي َأق ْ
كإعجػػاز، فحينمػػا  حكػػم آخػػر، أم أن ػػو ٬تػػرم بػػو ٖتػػدت بػػأف  أم حكػػمو أجػػيءي بػػو ىيػػوى أقػػوىـ مػػن أٌم 

ػػا قػػد نػػزىعى بعيػػٌدا عػػن الواقػػع، أك أٌدل إٔب حػػرج أك فسػػاد حػػُت طٌبقتمػػوه، أك أٌدل إٔب  ٕتػػدكف حكمن
 . ؟ٌ  برمءه منو، فًلمى تنسبونو إٕبٌ خركج عن مقاصدم، أك قاد إٔب مشاكل، ذلك يعٍت أ

معرف  ة »ىنػػا تكػػوف ا١تراجعػػة ُب ىػػذا العلػػم أف نراجػػع أركان ػػو الثالثػػة كمػػا حػػٌددكىا فنأخػػذ  
كنيعيػػد النظػػر فيهػػا، فهػػم يقػػرركف إٌ ػػا تسػػع كأربعػػوف دلػػيال، « دلئ  ل الفق  و عل  ى س  بيل اْلجم  ال

آخػر تػأكيلي كتطبيقػٌي كىػو سػٌنة رسػوؿ ك٨تن نؤمن بدليل كاحد منشء كىو القرآف الكرا، كدليػل 
فنحػػتجُّ هبػػا علػػى أٌف مػػراد القػػرآف ُب ا١تسػػألة الفالني ػػة كػػذا؛ ألٌف  -صػػلى الػػو عليػػو كآلػػو كسػػلم-اهلل 

طب قػػو هبػذا الشػػكل أك عل مػػو ألصػحابو هبػػذا الشػػكل، ٍب  -صػػلى الػو عليػػو كآلػػو كسػلم-رسػوؿ اهلل 
كيطلػب منٌػا اٞتػواب، كال بػد أف نعرفػو بتضاريسػو كلهػا، علينا أف نعرؼ الواقع ال ًذم ييفػرز السػؤاؿ 

كال بد أف يكوف لدل ايتهد تشخيص لذلك الواقػع، كنيظيمػو، كفلسػفاتو، كخلفي اتػو، ككيػف قػاـ، 
كعلػػى أٌم األسػػس بيػػٍتى ذلػػك النظػػاـ، كمعرفػػة بنيظيمػػو االقتصػػاديٌة كاالجتماعيٌػػة، كا١تفػػاىيم السػػائدة 

ات تلػػك األنسػػاؽ علػػى اختالفهػػا، فػػال بػػد مػػن معرفػػة ىػػذا كلٌػػو ُب فيػػو، كاألنسػػاؽ القائمػػة، كحلقػػ
 كإال فإنٌو يكوف قاصرنا.  «أصول الفقو»

كإذا أدركنا أن و من ا١تستحيل علػى إنسػافو فىػردو أف ٭تػيط أك ييلًػٌم بكػل ىػذا، فػإذنا ال بػد مػن  
عػػٌددين ُب الواقػػع كُب مىػػا يسػػٌمى باالجتهػػاد اٞتمػػاعٌي، أك ال بػػد مػػن ايػػامع الػػيت تضػػم ا٠تػػرباء ا١تت

النصوص، فال يأٌب شخص ال يعرؼ إال بعض قواعد اللغة العربٌية لكػي يقػوؿ: الػنص ال ػًذم يػأٌب 
 ، هبذه الصيغة يدؿ على كػذا دكف التفػات إٔب اٞتوانػب الػيت ذكرنػا. فػالنص قػد نػزؿ ُب كاقػع معػُت 

ي نػػة، كطيب ػػق علػػى عصػػرو، كػػاف يعػػيش ٪تػػط حيػػاةو مع  -صػػلى الػػو عليػػو كآلػػو كسػػلم-كنػػزؿ علػػى نػػ ت 
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كٛتل تارٮتنا، كٛتىلىو التاريخ معو، فال بد للمجتهد أك ا١تستدؿ من اإل١تاـ بذلك لكػي يكػوف قػادرنا 
 على الفهم كالبناء، كالتطبيق، كما إٔب ذلك ْتيث ٭تقق مقاصد الشارع كأىداؼ ا١تكٌلفُت. 

، كقلػتي لػك: «ة التاريخيّ ةالص يرور »كإذا ٓبى تفعل أيٌها ا١تستدؿ ىػذا فقػد أكضػحتي لػك  
لكنٌػو كاقػع  -اآلف–إن ٍت سأتكش في عرب الزماف، كأ  أنطوم على غيبُت: غيبو مؤق ػتو ىيػوى غيػبه 

ا، كىػػػذا مىػػػا نسػػػميو بالغيػػػب النسػػػٌ ، كغيػػػبو مطلػػػقو ال يتكش ػػػف بػػػل يسػػػتأثًر اهلل   )عػػػز كجػػػل(غػػػدن
ا تريػػد أف تيقػػاًربى القػػرآف  بعلمػػو، كقػػد يكشػػف عنػػو ُب الػػدار اآلخػػرة، فػػال بػػد لػػك بوصػػفك ٣تتهػػدن

ػػالكػرا السػػتنباط أحكػػاـ ١ت ا هبػػذا لتعػرؼ حػػدكد مىػػا ىيػػوى غيػػب، شػػكالت ال بػد مػػن أف تكػػوف ميًلم 
ك يػػدؿ كمػػا ىيػػوى كاقػػع، كتقػػـو بعمليٌػػات ا١تقاربػػة ا١تناسػػبة، لكػػي تقػػوؿ إف  القػػرآف يػػدؿ علػػى كػػذا، أ

 على كذا، أك يأمر بكذا، أك ينهى عن كذا. 

أف تفعػل ىػذا، أك إٌ ػا قػد ٕتاىلػت ىػذا، فػال بػد إذنا مػن  «أص ول الفق و»فإذا ٓب تستطع  
ػػأل، كمراجعػػاته تػػتم إلعػػادة اٟتيويٌػػة كاالنطػػالؽ ٢تػػذه األصػػوؿ؛ ألٌف العلػػـو  أف يكػػوف ىنػػاؾ فػػراغه ٯتي

بنهاية التاريخ عنػد  «فوكياما»ر ا١تسيطرة، كعندما يقوؿ أحياننا تدخل مضايق معي نة نتيجة األفكا
اإلنساف الغريٌب، كأن و ال ٯتكن أف يأٌب إنساف آخر بأحسن ٦تىا جاء بو ىػذا اإلنسػاف الغػريب، فهػل 
ىيػػوى صػػادؽ ُب ىػػذا؟! اٞتػػواب: ال فالنسػػق الغػػريب دخػػل مضػػايق النهايػػات، كبالتػػإب عنػػدنا  ايػػة 

 التاريخ. 

 (The end of histايػة اإلنسػاف  ،) (The end of man للػدخوؿ ُب ،)
(modernity ،end of this ،and this ،and this ١تػاذا؟ ألٌف النسػق الغػريب بػدأ )

يستطيع أف يستوعب ا١تستجدات، كألن و ٓب يكن منفتحنا، فقػد قػاؿ  ينغلق، كٓب يعيد نسقنا منفتحنا
ىػػو اليػػـو يقػػوؿ باالحتماليػػة، كينفػػي  تماليٌػػة، كىػػاقػػرف كنفػػى االح ىػػذا الفكػػر باليقيني ػػة قبػػل قػػرف أك

 اليقيني ة عن كل شيء. 

ُب ىذه اٟتالة، ىيوى يدخل باإلنساف ُب مضايق كأزمات، فعنػده أزمػة ُب العلػـو اإلنسػانٌية،  
كأزمػػػػة ُب العلػػػػػـو الاٌلىوتي ػػػػػة، كأزمػػػػػة ُب ا١تػػػػػنهج... إْب؛ ألن ػػػػػو نسػػػػػق مغلىػػػػػق، أيغلًػػػػػق علػػػػػى اإلنسػػػػػاف 
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ٌمػػا النٍسػػق اإلسػػالمٌي ال ػػًذم نتعامػػل معػػو فهػػو نىٍسػػق مفتػػوح، مفتػػوحه علػػى اإلنسػػاف ًمػػن كالطبيعػػة، أ
عػػػآب العهػػػد إٔب اٞتن ػػػة كالنػػػار، مفتػػػوحه علػػػى اٟتيػػػاة مػػػن بػػػدأ ا٠تلػػػق، إٔب أف تيطػػػول السػػػماء كطػػػٌي 
، كإٔب أف  الًسًجل للكتب، مفتوحه على الكوف بكل مىا فيو إٔب أف تندثر الكواكب كتنتشر النجـو
تنتهػػػػي اٟتيػػػػاة، فهػػػػو لػػػػيس ٔتغلػػػػق لكػػػػي يػػػػدخل األنػػػػدي ات كالنهايػػػػات، كبعػػػػض علماءنػػػػا ُب تراثنػػػػا 

 «ليس في اْلمكان أبدع مما كان»فقالوا:  ENDSالفلسفٌي كًمنو األصوٌٕب، دخلوا أفكار الػ 
ىػػذه األقػػواؿ ٓب تصػػدر إال عػػن قناعػػات بانسػػداد األيفيػػق  «ل  م يت  رك الس  الف للخ  الف ش  يًئا»ك

للنٍسػػق النفصػػامو عػػن الكتػػاب الكػػوٌ  القػػرآف، ُب حػػُت أف ىػػذا النسػػق مػػن خػػالؿ مبػػدأ ا١تعػػرٌُب 
ض بػػو أاٌل ينغلػػق كال ييغلىػػق، كلكػػن ىنػػاؾ أفكػػارنا لػػدل األمػػم،  التجديػػد ال ػػًذم جػػاء القػػرآف بػػو ييفػػًتى

ا لذريعػة تطفُّػ«الذرائع التي تتطل  َمن يُس دُّىا»مثل الشعور با٠تطر تتحٌوؿ إٔب قواعػد  ل ، فسػدن
ػػلو لالجتهػػاد، كدخولػػو ٣تػػاؿ االجتهػػاد نيغلػػق البػػاب مػػن معاٞتػػة اٟتالػػة السػػلبٌية،  مىػػن ىػػو غػػَت مؤى 

 (. The End of Ijtihadكالوقوؼ عند ذلك )

كحينمػػا نػػرل أٌف ىنػػاؾ طوائػػف كًفرىقنػػا أخػػرل ٩تشػػى أف تيػػدًخل إلينػػا شػػيئنا ال نيريػػده ٥تالفنػػا  
أى    ل الس    نَّة »٨تػػػػن ال ػػػػًذم نسػػػػمي أنفسػػػػنا -ألعرافنػػػػا، أك ٥تالفنػػػػا لتقاليػػػػدنا، أك ٥تالفنػػػػا ١تػػػػا ألًفنػػػػاه 

، كنسػق «ةأى ل الُس نَّة والجماع »على األقػل نػيٍغلًػق النٍسػق كنقػوؿ: ىػذا ىيػوى نسػق  -«والجماعة
أىػػػل السيػػػٌنة كاٞتماعػػػة، إذنا ال انفتػػػاح فيػػػو علػػػى أيٌػػػة جهػػػةو أخػػػرل، كالشػػػيعٌي يقػػػوؿ: أنػػػا ٦تيىث ػػػل أىػػػل 
البىيت، كأنا ال ًذم دافعتي عنهم، كأنا ال ًذم تبػىن يػتي تػراثىهم، كأنػا ال ػًذم كىرًثػتيهم فػأيغًلقي نسػقي علػى 

ىكػذا ٕتػد األٌمػة نفسػها قػد كقعػت ُب أسػػر ك  ،ىػذا، فػال أٝتػح بتغلغػل أك اندسػاس أحػدو آخػػر إٕبٌ 
٣تموعػػػة مػػػن األنسػػػاؽ ا١تغلقػػػة الػػػيت يرفضػػػها القػػػرآف، فػػػالقرآف مصػػػدر نسػػػق مفتػػػوح ٮتاطػػػب أىػػػل 

نَ نَ ا ﴿الكتاب يومنا كيقوؿ: إٌنكم حر فتم، كٮتاطبهم مر ة ثالثة كيقػوؿ:  تَ َع اَلْوا ِإلَ ى َكِلَم ٍة َس َواٍء بَ ي ْ
قُ  ِل اللَّ  ُو َوِإنَّ  ا َأْو ِإيَّ  اُكْم َلَعلَ  ى ﴿اطبهم مػػرة أخػػرل فيقػػوؿ: ، كٮتػػ(92)آل عم  ران: ﴾َوبَ ي ْ  َنُكمْ 

َول ُتَجاِدُلوا َأْىَل اْلِكَتاِب ِإل بِالَِّتي ِى َي ﴿كيقوؿ لنا:  (52)سبأ: ﴾ُىًدى َأْو ِفي َضالٍل ُمِبينٍ 
ارمة ففػػي ىػػذا النسػػق ا١تفتػػوح ال ٯتكػػن أف ٨تصػػر األمػػور بفتػػاكل صػػ (29)العنكب  وت: ﴾َأْحَس  نُ 

ػػػا لكػػػي   ائيٌػػػة كقػػػوائم ُب حػػػالؿ كحػػػراـ، كأفعػػػل أك ال تفعػػػل، بػػػل ينبغػػػي أف يسػػػتمر النسػػػق مفتوحن
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 «واِلم  ة وال  دعوة التوحي  د والتزكي  ة والعم  ران»يسػػتوًعب كتكػػوف القػػيم القرآنيٌػػة العليػػا اٟتاكمػػة 
ضوابط حامية للنسق بكلٌيتو؛ ألٌنك حينما تيغًلق النسق يعجىز عن االسػتيعاب، كييفتػىػرىض أف ىػذا 
يسػػتىجد ات، كيسػػتوعب القػػول اٞتديػػدة 

ػػا لكػػي يسػػتوًعب ا١ت النسػػق مسػػتند إٔب القػػرآف فيظػػل مفتوحن
 ُب األيم ة. 

 الخالصة:  

نقػػوؿ: بضػػركرة مراجعػػة ىػػذا  إنٌنػػا اآلف ك٨تػػن ال زلنػػا ُب مراجعػػة التعريػػف فقػػط نسػػتطيع أف 
العلم، مراجعتػو ُب األًدلػة، كفيمػا يعتػرب دلػيال، مراجعتػو ُب كيفيٌػة االسػتدالؿ كاالسػتنباط مػن ىػذه 
األدلة، مراجعتو ُب مواصفات ا١تستىًدؿ، كما ينبغي أف يت صف بو من أخالؽ، كمنها كيفٌية مقاربة 

ككٍضػًعها ُب  -صػلى الػو عليػو كآلػو كسػلم-ؿ اهلل القرآف كالتعامػل معػو، ككيفيٌػة النظػر ُب سيػن ة رسػو 
ظالؿ القرآف الكرا؛ لكي ٧تمع بُت مىا ُب القرآف الكرا من تنظَت أحياننا، كعملو أحياننا، كما ُب 

مػػػن تبيػػػُتو عملػػػٌي ١تػػػراد القػػػرآف الكػػػرا. لقػػػد  -صػػػلى الػػػو عليػػػو كآلػػػو كسػػػلم-تطبيقػػػات رسػػػوؿ اهلل 
التػػارٮتٌي مػػن كتابنػػا ىػػذا هبػػذه التقدمػػة ليتنبػػو الباحػػث  كجػػدت أٌف مػػن الضػػركرٌم أف نقػػدـ للقسػػم

عند دراسة كل مرحلة أك فًتة إٔب مىا فيها ٦تا يستحق ا١تراجعة أك أنٌو ٦تا ٯتكن البنػاء عليػو بػدك ا. 
 كاهلل ا١توفق. 
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 الفصل اِلول

 «: أصول الفقو»تعريف علم  

ة االستدالؿ بأن و ٣تموع طرؽ الفقو على سبيل اإلٚتاؿ، ككيفي   «أصول الفقو»فوا علم عر   
 . كقد تقدمت مراجعتنا لو. (12)ة حاؿ ا١تستدؿ هباهبا، ككيفي  

 موضوعو:  

اهتػا بطريػق االجتهػاد بعػد ة ّتزئي  ة السمعي ة من حيث إثبات األحكاـ الشرعي  األدلة الشرعي   
 . (13)الًتجيح عند تعارضها

 فائدتو:  

 ة مػػػػن األدلػػػػة الػػػػيت نصػػػػبها الشػػػػارع للمػػػػؤىلُتإ٬تػػػػاد القػػػػدرة علػػػػى معرفػػػػة األحكػػػػاـ الشػػػػرعي   
 لالجتهاد كا١تستوفُت لشركطو. 

ا مىػػػا يسػػػتفيده غػػػَت ا١تػػػؤىلُت لالجتهػػػاد مػػػن ىػػػذا العلػػػم فهػػػو معرفػػػة مػػػذاىب ايتهػػػدين، أم ػػػ 
 ،كٖتليلهػػػا كمػػػدارؾ األحكػػػاـ عنػػػدىم ْتيػػػث تنمػػػو لػػػدل األصػػػوٌٕب القػػػدرة علػػػى دراسػػػة ا١تػػػذاىب
 كالقدرة على االختيار منها كالًتجيح بينها، كالتخريج على قواعد األئمة ايتهدين. 

 العلوم التي استمدت مسائل العلم منها:  

مات ُب حقيقتػو علػم قػائم بذاتػو، مسػتقل عػن غػَته، كلكػن  لػو مقػد   «أص ول الفق و»علم  
 ال يستطيع األصوٌٕب االستغناء عنها قد استمدت من علـو كثَتة: 

الػػػػذم اعتػػػػاد  «المنط    ن اِلرس    طيّ »فػػػػبعض ىػػػػذه ا١تقػػػػدمات قػػػػد اسػػػػتفيد مػػػػن علػػػػم   (أ)
الكػػػػػاتبوف ُب األصػػػػػوؿ مػػػػػن ا١تتكٌلمػػػػػُت أف يقػػػػػدموا لكتابػػػػػاهتم هبػػػػػا كمباحػػػػػث الػػػػػدالالت ال لفظي ػػػػػة 

                                                           
 1دراسة كٖتقيق طو جابر العلوا ، الرياض جامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود اإلسالمٌية ط« احملصوؿ ُب علم أصوؿ الفقو»فخر الرازم  (12)
 (. 1/94(، )ج1399/1979)
 (. 22ـ ُب أصوؿ الفقو )ص 1963-ق  1382مذكرة أساتذة كلٌية الشريعة ُب األزىر لسنة  (13)
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عػػػن  -بنػػػاء علػػػى ذلػػػك-كاٟتاجػػػة إٔب الكػػػالـ كأقسػػػامها، كانقسػػػاـ الٌلفػػػص إٔب تصػػػور كتصػػػديق، 
، كمبػػػػػادئ  مبػػػػادئ التصػػػػورات مػػػػن األقػػػػواؿ الشػػػػػارحة كالتعريفػػػػات كانقسػػػػامها إٔب حػػػػدكد كرسػػػػـو

ة اسػػػتخدامو ُب إثبػػػات دعػػػول ا١تسػػػتدؿ كنقػػػض كػػػالـ التصػػػديقات، كالكػػػالـ علػػػى الربىػػػاف ككيفي ػػػ
 ا١تعارض أك ا١تعًتض ك٨تو ذلك. 

ككالمهػػػػػم عػػػػػػن   «عل     م الك     الم»كبعػػػػػض ىػػػػػذه ا١تقػػػػػدمات اسػػػػػتقوىا مػػػػػن   (ب)
 «حك م اِلش ياء قب ل الش رع»أىو الشرع أـ العقل؟ كما ٟتػق ذلػك مػن الكػالـ عػن  «الحاكم»
 أ٬تب بالشرع أـ بالعقل؟  «شكر المنعم»ك

وف كاسػػتمدكىا مػػن ا١تباحػػث ة للغػػات بلورىػػا األصػػوليُّ )ج( كبعضػػها عبػػارة عػػن أحكػػاـ كلي ػػ 
ات ككضػعها، كانقسػاـ األلفػاظ إٔب حقػائق ك٣تػازات، كالكػالـ عػن ة كا١تباحث ا١تتعٌلقة بالٌلغالٌلغوي  

 االشًتاؾ كاالشتقاؽ كالًتادؼ كالتوكيد كالعمـو كا٠تصوص كمعا  اٟتركؼ ك٨توىا. 

–ككثػػَت مػػن ا١تباحػػث ا١تشػػًتكة   «الكت  اب والس  نَّة»)د( كبعضػػها قػػد اسػػتمد مػػن علػػـو  
التػػػػواتر كاآلحػػػػاد، كالقػػػػراءة الشػػػػاذة ة؛ ٨تػػػػو الكػػػػالـ علػػػػى بػػػػُت الكتػػػػاب كالسػػػػن   -ْتسػػػػب تصػػػػورىم

كحكمهػػػا، كاٞتػػػرح كالتعػػػديل، كالناسػػػخ كا١تنسػػػوخ، كاألحػػػواؿ الراجعػػػة إٔب مػػػ  اٟتػػػديث أك طريقػػػو 
 كغَتىا. 

أك أدلتهػػا  «ةالف  روع الفقهيَّ  »وف مسػػتمدة مػػن )ق( كمػػا أف  األمثلػػة الػػيت ٯتثٌػػل هبػػا األصػػوليُّ  
 التفصيلي ة من الكتاب كالسنة كغَت٫تا. 

 : (14)ون غالًباج لها اِلصوليُّ مباحث التي يتعرَّ ال 

 مباحث اٟتكم كاٟتاكم كما يتصل هبا.  -غالبنا–ة. تتبعها مات منطقي  )أ( مقد   

 )ب( مباحث اللُّغات.  

 )ج( األكامر كالنواىي.  

                                                           
« القياس« »اإلٚتاع« »السٌنة»، «القرآف»ىي: تعليل النصوص، اٟتكم، مصادر األحكاـ الشرعٌية ىناؾ عدد من ا١تباحث األخرل ك  (14)
 «. األدلة ا١تختلف فيها»
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 )د( العمـو كا٠تصوص.  

 )ق( ايمل كا١تبُت.  

 )ك( النسخ.  

 . «ودللتها (صلى اهلل عليو وآلو وسّلم)أفعال رسول اهلل »)ز( األفعاؿ؛  

 )ح( اإًلٚتاع.  

 . «السنة»)ط( األخبار  

 )م( القياس.  

 )ؾ( التعارض كالًتجيح.  

 )ؿ( االجتهاد كالتقليد.  

 )ـ( األدلة ا١تختلف فيها.  

 نشأة ىذا العلم وتاريخو:  

ا عػػػػن تػػػػاريخ   الػػػػذم ىػػػػو  «الفق    و»مػػػػن الصػػػػعب دراسػػػػة تػػػػاريخ ىػػػػذا العلػػػػم كنشػػػػأتو بعيػػػػدن
 . «ةة المستمدة من أدلتها التفصيليَّ ة العمليَّ اِلحكام الشرعيَّ »

، كالفقو قد بػٍت علػى أصػولو الػيت ىػي أدلتػو كتفػر ع -عندىم–مىا يبٌت عليو غَته  فاِلصل: 
 ة عن تاريخ الفقو. عنها. كلذلك فإن و ال بد من تكوين فكرة إٚتالي  

ة ككضػػػع الػػػنظم، حاكمي ػػػ سػػػن  الشػػػريعة كإثبػػػات األحكػػػاـ، كإنشػػػاء القواعػػػد كالقػػػوانُت، إف   
شػرؾ بػاهلل  (جػل  شػأنو)نفسو، فنسبو شػيء منهػا إٔب غػَته  هبا، كنسبها إٔب (سبحانو)اختص اهلل 

 يناُب التوحيد كيناقضو.  (تعأب)

ػػا )سػػبحانو كتعػػأب(كقػػد نصػػب اهلل   نػػة كاضػػحة كأدلػػة بي   ٢تػػذه األحكػػاـ الػػيت أبرمهػػا حججن
 هتدم إليها، كتعرؼ الناس هبا. 
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ة علػػى حجي تػػو، كأطبقػػت علػػى داللتػػو علػػى األحكػػاـ. كىػػذه األدلػػة منهػػا مىػػا أٚتعػػت األم ػػ 
 كاتفقت على قبولو، كمنها مىا اختلفت فيو. 

فالذم اتفقت عليػو، كأٚتعػت علػى االحتجػاج بػو دليػل منشػء كاحػد مػن أدلػة األحكػاـ،  
)صػػلى اهلل للتشػػريع، كىػػو الػػدليل الػػذم كػػاف عمػػدة التشػػريع، ُب عهػػد رسػػوؿ اهلل كمصػػدر أكحػػد 
 كىو:  عليو كآلو كسٌلم(

)ص لوات اهلل ل على رسول اهلل اللف  المنزَّ »و فوه بأن ػعر   الكتاب الكريم:  (1)
بأقص  ر س  ورة من  و، المنق  ول إلين  ا ب  التواتر: ك  ل  ، المتعبَّ  د بتالوت  و، المتح  دَّىوس   ّمة علي  و(

ح  رف من  و، المكت  وب ب  ين دفت  ي المص  حف الش  ريف، المبت  دأ بالفاتح  ة، والمخت  تم بس  ورة 
  . (15)«الناس

)ص  لى اهلل ك ل َم ا ص  در ع ن رس ول اهلل »كىػػي:  :16ة المطه رةا الس نَّ وأمَّ   (2)
و ل غير القرآن من ق ول أو فع ل أو تقري ر أو س يرة أو خل ن أو س لوك فإنَّ  عليو وآلو وسّلم(

. فكػػٌل مىػػا تلفػػص بػػو رسػػوؿ اهلل  (17)« ل  و ف  ي الواق  عيق  وم ب  و إل اتّباًع  ا لم  ا أوح  ى إلي  و وتفع  ياًل 
مػػػن ابتػػػداء  -ُب الواقػػػع كنفػػػس األمػػػر–عػػػدا القػػػرآف أك ظهػػػر منػػػو  )صػػػلى اهلل عليػػػو كآلػػػو كسػػػٌلم(

سواء أثبت حكمنا عامنػا لسػائر  -ٔتفهومها العاـ–تو ٟتظة ُب حياتو فهو من سن  رسالتو، إٔب آخر 
. كىػذه -رضػي اهلل عػنهم-أفراد األم ة، كىذا ىو األصل، أـ أثبت حكمنا خاص ا ببعض أصحابو 

 ىو االستثناء القليل. 
جبلي ا، أـ غَت جبلػٌي فمػا مػن قػوؿ أك فعػل  )صلى اهلل عليو كآلو كسلم(كسواء أكاف فعلو  

بػو باعنػا منػو ١تػا أكحػي إليػو كنػزؿ علػى قلإال كيكػوف ات   )عليػو الصػالة كالسػالـ(أك تقرير يصػدر منػو 
ا علػػػى حكػػػم قػػػد كرد أك عملػػػٌي، بقطػػػع النظػػػر عػػػن كونػػػو مبني ػػػ كيثبػػػت بػػػو حكػػػم شػػػرعٌي اعتقػػػادمُّ 

ا ٖتػػػت مكنونػػػو ككلياتػػػو. كذلػػػك خالفنػػػا ١تػػػذىب التصػػػريح بػػػو ُب القػػػرآف العظػػػيم، أك كػػػاف منػػػدرجن 
بػػػاع السػػػن ة دليػػػل تػػأكيلٌي، تطبيقػػػٌي قػػائم علػػػى ات   ة بالتشػػػريع كػػالقرآف؛ ألف  القػػائلُت باسػػػتقالؿ السػػن  

                                                           
 (. 26(، كإرشاد الفحوؿ للشوكا  )1/82انظر األحكاـ للحكيم الًتمذٌم )  (15)

 ها كبياف ا١تعا  ا١تراد هبا.كانظر بشكل جامع ما كرد لدل أىل العلم ُب السن ة النبوي ة ا١تطهرة كتعريف 16
 (. 1/87انظر األحكاـ للحكيم الًتمذم ) (17)
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ة بكل أقسػامها األصػلي ة منهػا كالفرعي ػة، االعتقادي ػة القرآف كمنو يستمد حجي تو. كاألحكاـ الشرعي  
 )صلى اهلل عليو كآلو كسػٌلم( ة، كلها قد استمدت ُب حياة رسوؿ اهللة كالوضعي  ة، التكليفي  كالعملي  

ة ُب جانػػػب التأكيػػػل كالتفعيػػػل مػػػن ىػػػذا األصػػػل؛ الكتػػػاب ُب جانػػػب اإلنشػػػاء كالكشػػػف، كالسػػػن  
 ة. كبياف الصفة كالكيفي   (18)باعكاالت  

كمػن أىػل  كسٌلم( )صلى اهلل عليو كآلوفقد كاف يقع من الن  الجتهاد ا كأم    (3)
بػػاع للكتػػاب كتأكيػػل آياتػػو، كتفعيلهػػا ُب ُب حػػدكد االت   -رضػػواف اهلل علػػيهم-النظػػر مػػن أصػػحابو 
 كاقع حياة الناس. 

فأحياننػا يقػره القػرآف الكػرا، كأحياننػا ال يقػره  )صلى اهلل عليو كآلو كسػلم(ا اجتهاد الن  أم   
ك دليػػل ال مػػراء فيػػو علػػى كػػوف القػػرآف اييػػد مهيمننػػا ف األكٔب غػػَت مىػػا ذىػػب إليػػو، كذلػػ لػػو أ  كيبػػُت  

 ة كمصدقنا ٢تا كعليها. على السن  

فقد كانوا ٬تتهدكف فيما يعػرض ٢تػم  -رضواف اهلل عليهم-ا اجتهاد القرٌاء من أصحابو كأم   
عرضػػوا عليػػو اجتهػػاداهتم، فأحياننػػا  )صػػلى اهلل عليػػو كآلػػو كسػػٌلم(مػػن كقػػائع، فػػإذا لقػػوا رسػػوؿ اهلل 

قػػػرىم عليهػػػا فتكػػػوف تلػػػك األحكػػػاـ ثابتػػػة بالسػػػن ة ذات األصػػػل القػػػرآٌ ، كالقائمػػػة علػػػى تصػػػديق ي
عليػػػػو الصػػػػالة ) ٢تػػػػم فيكػػػػوف بيانػػػػو القػػػػرآف كىيمنتػػػػو عليهػػػػا. كأحياننػػػػا ال يقػػػػرىم علػػػػى ذلػػػػك كيبػػػػُت  

. كمػػن ىنػػا ىػػو ا١تعتمػػد؛ ألن ػػ (كالسػػالـ  فػػإف  و البيػػاف ا١تسػػٌدد بػػالوحي اإل٢تػػي، كالصػػادر عػػن ا١تعصػػـو
التشػػػريع ُب ىػػػذا الػػػدكر اعتمػػػد علػػػى الػػػوحي: ا١تتلػػػو ا١تعجػػػز كىػػػو القػػػرآف،  مػػن ا١تمكػػػن القػػػوؿ بػػػأف  

كتصػديق القػرآف كىيمنتػو  )صػلى اهلل عليػو كآلػو كسػٌلم(كتأكيلو ا١تعتمد ُب إلزامو على عصمة النػٌ  
 ة. عليها. كىو السن  

                                                           
( 17)اِلنعام: ﴾ِإِن اْلُحْكُم ِإل لِلَّوِ إف  األصل من حيث الواقع كنفس األمر كاحد، ىو القرآف الكرا فهو ا١تصدر ا١تنشء لألحكاـ:  (18)

ُهْم َوُىْم ُمْعِرُضونَ َأَلْم تَ َر ِإَلى الَِّذيَن ُأوُتوا َنِصيًبا ِمَن  نَ ُهْم ثُمَّ يَ تَ َولَّى َفرِيٌن ِمن ْ )آل  ﴾اْلِكَتاِب يُْدَعْوَن ِإَلى ِكَتاِب اللَِّو لَِيْحُكَم بَ ي ْ
بعد –. أم ا الرسوؿ )صلى اهلل عليو كآلو كسٌلم( فإن و يقـو بات باع مىا ينزؿ القرآف اييد بو، كتأكيلو كتطبيقو ُب الواقع ليتحوؿ (50عمران:
 . -ذلك
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ها ليبػػُت ٢تػػػم ك١تػػػن بعػػػدىم ة سػػػن  فهػػو سػػػن   )عليػػو الصػػػالة كالسػػػالـ(منػػػو  «الجته   اد»ا كأم ػػ 
علػيهم كعلػػى مػن بعػػدىم مػػن ا١تسػلمُت أف يفزعػػوا إليػو عنػػدما ال ٬تػػدكف  ة االجتهػػاد، كأف  مشػركعي  

  يدؿ على اٟتكم. ُب الكتاب الكرا أك تأكيالتو كتفعيالتو النبوي ة دليالن 

ابو يػػػػػػأمر بعػػػػػػض أصػػػػػػح )عليػػػػػػو الصػػػػػػالة كالسػػػػػػالـ(لتأكيػػػػػػد ىػػػػػػذا ا١تعػػػػػػٌت كترسػػػػػػيخو كػػػػػػاف  
ب ء ا١تخطػػء، كمػػا يصػػو  ب ا١تصػػيب، كٮتط ػػُب بعػػض ا١تسػػائل ٔتحضػػر منػػو؛ فيصػػو   «بالجته  اد»

تأكيالتػػو كتطبيقاتػػو فػػال تأخػػذ موقػػع اٟتكػػم ا١تلػػـز إال بعػػد  )صػػلى اهلل عليػػو كآلػػو كسػػٌلم(القػػرآف لػػو 
 تصديق القرآف كىيمنتو عليها كإقراره ٢تا. 

 : طريقة استقاء اِلحكام من ىذه المصادر 

فقػػد كػػانوا يتلقونػػو، كيفهمػػوف ا١تػػراد منػػو دكف حاجػػة إٔب شػػيء مػػن قواعػػد  «الكت  اب»ا أم ػػ 
النحػػو أك غَتىػػا مػػن علػػـو الوسػػائل اٟتادثػػة ا١تتػػأخرة. كمػػا كػػانوا يػػدركوف مقاصػػد الشػػارع كحكمػػة 

ى )صػلة الذىن، كجودة القر٭تة. فإذا أقر رسوؿ اهلل التشريع ١تا ات صفوا بو من صفاء ا٠تاطر، كحد  
 باع للقرآف اييد. و ات  ن   على أباعهم كاف ذلك دليالن فهمهم، كتأكيلهم كات   اهلل عليو كآلو كسٌلم(

عػن شػيء قبػل أف  )صػلى اهلل عليػو كآلػو كسػٌلم( مىػا يسػألوف رسػوؿ اهلل ككذلك كانوا قليالن  
ا م ن أص حاب ما رأيت قوًم ا ك انوا خي رً »و قاؿ: أن   -رضي اهلل عنو-يبدأىم بو. عن ابن عباس 

َم ا س ألوه إل ع ن ث الث عش رة مس ألة حت ى ق بض،   )ص لى اهلل علي و وآل و وس ّلم(رسول اهلل 
(، 537)البق   رة: ﴾َيْس   أَُلوَنَك َع   ِن الشَّ   ْهِر اْلَح   َراِم ِقتَ   اٍل ِفي   وِ ﴿كّله   ن ف   ي الق   رآن م   نهن: 
 . (19)«عما ينفعهم َما كانوا يسألون إل»( قال: 555)البقرة: ﴾َوَيْسأَُلوَنَك َعِن اْلَمِحيضِ 

ل تس أل عم ا ل م يك ن، ف إنِّي س معت عم ر ب ن الخط اب يلع ن م ن »كقاؿ ابػن عمػر:  
 . (20)«سأل عما لم يكن

                                                           
(: 1/158من طريق عطاء عن سعيد عن ابن عباس. كقاؿ ا٢تيتمي ُب ٣تمع الزكائد ) 120( رقم 1/63أخرجو الدارمي ُب سننو ) (19)

 ركاه الطربا  ُب الكبَت كفيو عطاء بن السائب كىو ثقة كلكنو اختلط، كبقية رجالو ثقات. 
 . 121( رقم 1/62أخرجو الدارمي ُب سننو ) (20)
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ا إنَّكم تسألون عن أشياء َما كنَّا نسأل عنها، وتنقِّرون عن أشياء َما كنَّ »كقاؿ القاسم:  
 . (21)«ننقر عنها، تسألون عن أشياء َما أدري َما ىي، ولو علمناىا َما حل لنا أن نكتمها

أدركت من أصحاب رسول اهلل أكثر ممن سبقني فم ا رأي ت »كعن ابن إسحاؽ قاؿ:  
 . (22)«قوًما أيسر سيرة، ول أقل تشديًدا

ش  ديدكم ول أدرك  ت قوًم  ا َم  ا ك  انوا يش  ددون ت»كعػػن عبػػادة بػػن نسػػي الكنػػدم قػػاؿ:  
 . (23)«يسألون مسائلكم

أح ًدا م ن الص حابة رج ع ف ي  ل م ينق ل أنَّ »: «مجاز القرآن»كقاؿ أبو عبيدة ُب كتابو  
 . (24)«رفة شيء من القرآن إلى رسول اهللمع

بلغػػػتهم يعرفػػػػوف معناىػػػا كيفهمػػػػوف  -أيضنػػػػا–فهػػػي  -ةفػػػإف كانػػػت قولي ػػػػ– «ةالس    نَّ »ا كأم ػػػ 
 منطوقها كفحواىا. 

)صػلى اهلل عليػو ة شاىدكىا كتناقلوىا كما شاىدكىا؛ فقد كػاف رسػوؿ اهلل كإف كانت فعلي   
يتوضػػػأ فيشػػػاىد ا١تئػػػات مػػػنهم كضػػػوءه، فيأخػػػذكف بػػػو مػػػن غػػػَت استفصػػػاؿ عمػػػا فعلػػػو  كآلػػو كسػػػٌلم(

ػا، ككػذلك شػاىدكا حجػو كصػالتو، كغػَت ذلػك  باعتباره ركننا أك فرضنا أك كاجبنا أك مندكبنا أك مباحن
 اداتو. من عب

كمػػا ٝتعػػوا النػػاس يسػػتفتوف ُب الوقػػائع فيفتػػيهم كترفػػع إليػػو قضػػاياىم فيقضػػي فيهػػا، كتنػػزؿ   
هبػػم النػػوازؿ فيبػػت فيهػػا، سػػواء أكانػػت ُب ا١تعػػامالت أك السػػَت أك السياسػػات ا١تختلفػػة. شػػاىدكا 

 ذلك كٌلو كعرفوه، كأدركوا مغازيو كمراميو. 

                                                           
 . قاؿ أخربنا أٛتد بن عبد اهلل، ثنا معاذ بن معاذ، عن ابن عوؼ....... 118( رقم 1/62أخرجو الدارمي ُب سننو ) (21)
 . قاؿ حدثنا عثماف بن عمر، حدثنا ابن عوؼ عن عمر بن إسحاؽ...... 126( رقم 1/63أخرجو الدارمي ُب سننو ) (22)
 . 127( رقم 1/63أخرجو الدارمي ُب سننو ) (23)
( ىكذا: 1/8(. كقد كردت العبارة ُب ٣تاز القرآف أليب عبيدة )152شيخ علي عبد الرازؽ، ٘تهيد لتاريخ الفلسفة، القاىرة )ص ال (24)
أف يسألوا عن معانيو أل م كانوا عرب األلسن، فاستغنوا بعلمهم بو عن ا١تسألة عن  فلم ٭تتج السلف كال الذين أدركوا كحيو إٔب الن  »

 «. ٦تا ُب كالـ العرب مثلو فن الوجوه كالتلخيص معانيو كعما فيو
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يالحػػص تصػػرفات أصػػحابو كغػػَتىم فيمػػدح ، كىػػو (عليػػو الصػػالة كالسػػالـ)كمػػا شػػاىدكه   
و مػن ا١تنكػر، ككػل مىػا أثػر مػن و من ا١تعركؼ، كينكػر الػبعض اآلخػر فيػدركوف أن ػبعضها فيدركوف أن  

جلسػػػاء  قضػػػاياه كفتػػػاكاه كإقػػػراره كإنكػػػاره كػػػاف بػػػُت النػػػاس، كٔتػػػرأل مػػػن الكثػػػَتين مػػػنهم. فكمػػػا أف  
، كػاف أصػحاب (25)بطػوؿ ا١تخالطػة كا١تمارسػةالطبيب يعرفوف مقاصد بعض األدكية اليت يأمر هبا 

 يعرفوف ذلك.  )صلى اهلل عليو كآلو كسٌلم(رسوؿ اهلل 

تو كاألخػػذ بػػو ُب ىػػذا العصػػر كثػػَتة فاألدلػػة الػػيت سػػاقوىا علػػى مشػػركعي   «الجته  اد»ا كأم ػػ 
ا. منهػػػا حػػػديث معػػػاذ ١تػػػا بعثػػػو رسػػػوؿ اهلل إٔب الػػػيمن قػػػاؿ:  كي   ف تص   نع إذا ع   رج ل   ك »جػػػدن

: أقضي بكتاب اهلل، قال: فإن لم يكن في كت اب اهلل  ق ال: فبس نو رس ول اهلل، قضاء  قال
قال: فإن لم يكن في سنة رسول اهلل  قال معاذ قلت: اجتهد رأيي ول ألو. فض رب رس ول 

.  (26)«اهلل صدري ث م ق ال: الحم د هلل ال ذي وف ن رس ول رس ول اهلل لم ا يرض ي اهلل ورس ولو

                                                           
 ( طبعة مصر تلخيص سيد سابق. 1/289الدىلوم، حجة اهلل البالغة، )ج (25)
: فبسنو رسوؿ اهلل، كيف تصنع إذا عرض لك قضاء؟ قاؿ: أقضي بكتاب اهلل، قاؿ: فإف ٓب يكن ُب كتاب اهلل؟ قاؿ»حديث معاذ  (26)

قاؿ: فإف ٓب يكن ُب سنة رسوؿ اهلل؟ قاؿ معاذ قلت: اجتهد رأيي كال ألو. فضرب رسوؿ اهلل صدرم ٍب قاؿ: اٟتمد هلل ال ًذم كفق رسوؿ 
 «. رسوؿ اهلل ١تا يرضي اهلل كرسولو

كاإلماـ «. باب الفتيا كما فيو من الشدة» سننو، كالدارمي ُب«. كتاب األقضية، باب اجتهاد الرأم ُب القضاء»أخرجو أىبيو داكد ُب سننو، 
كتاب السنن ». ك -رضي اهلل تعأب عنو-، حديث معاذ «مسند األنصار»، «مسند العشرة ا١تبشرين باٞتنة»أىٍٛتىد بن حنبل ُب مسنده، 

 ، باب مىا ٭تكم بو اٟتاكم. «كتاب أدآب القاضي»للبيهقي، « الصغَت

د كأبو داكد كالًتمذم كابن عدم كالطربا  كالبيهقي من حديث اٟتارث بن عمرك عن ناس من أصحاب قاؿ اٟتافص بن حجر: أخرجو أىٍٛتى 
 . -رضي اهلل عنو-معاذ 

 «. 2076التلخيص اٟتبَت رقم »قاؿ الًتمذم: ال نعرفو إال من ىذا الوجو كليس إسناده ٔتتصل 

( عن أدب 6298ذخائر ا١تواريث رقم )»الًتمذم ُب األحكاـ عن ىناد كقاؿ النابلسي: أخرجو أىبيو داكد ُب القضايا عن حفص بن عمر ك 
 («. 1/129( )14القاضي ىامش الفقرة )

( كما بعدىا، كقاؿ: فإف اعًتض ا١تخالف بأف قاؿ: ال يصح ىذا ا٠ترب، ألنو ال يركل إال عن 1/188كأكرده ا٠تطيب ُب الفقيو كا١تتفقو )
يدؿ على شهرة  -« عن أناس من أصحاب معاذ»فاٞتواب: إٌف قوؿ اٟتارث بن عمرك:  –ل أناس من أىل ٛتص ٓب يسٌموا، فهم ٣تاًىي

 اٟتديث، ككثرة ركاتو. 

 كقد عرؼ فضل معاذ كزىده، كالظاىر من حاؿ أصحابو الدين كالتفقو كالزىد كالصالح. 
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، كىذا إسناد متصل كرجالو معركفوف بالثقة. على أف -رضي اهلل عنو-قيل: إٌف عبادة بن نسٌي ركاه عن عبد الرٛتن بن غنم عن معاذ  كقد
ال »أىل العلم قد تقبلوه كاحتجوا بو، فوقفنا بذلك على صحتو عندىم كما كقفنا على صحة قوؿ رسوؿ اهلل )صلى اهلل عليو كآلو كسٌلم(: 

؛ كقولو )صلى اهلل عليو كآلو كسٌلم(: «كىو الطهور ماؤه اٟتل ميتتو(: »190قولو )صلى اهلل عليو كآلو كسٌلم(: ُب البحر )ك « كصية لوارث
كإذا كانت «. الدية على العاقلة»؛ كقولو )صلى اهلل عليو كآلو كسٌلم(: «إذا اختلف ا١تتبايعاف ُب الثمن كالسلعة قائمة ٖتالفا كتراد ا البيع»

ديث ال تثبت من جهة اإلسناد، لكن ١تا تلقتها الكاٌفة عن الكاٌفة غنوا بصحتها عندىم عن طلب اإلسناد ٢تا، فكذلك حديث ىذه األحا
كقد استطرد ا٠تطيب ُب الدفاع عن صحة اٟتديث كقوتو، كما استشهد بو كقواه كدافع عن صحتو ٔتثل مىا فعل  -رضي اهلل عنو-معاذ 

 ( كما بعدىا. 1/202ـ ا١توقعُت )ابن القيم، فراجع إعال –ا٠تطيب 

كاٟتديث من الشهرة ْتيث يكاد ال ٮتلو كتاب أصوٕب أك قضائي عن االستشهاد بو . كقد تكلم ابن حـز كثَتنا ُب اٟتديث ٞتهالة ركاتو، 
لك ُب كتابو اإلحكاـ ( من ىامشو فراجعو. كما أثار ذ41فرد عليو ٤تققو الشيخ زاىد الكوثرم ُب ص )« النيبذ»كذلك ُب كتابو األصوٕب 

 على كالـ ابن حـز ُب اٟتديث كثَتنا من االستنتاجات الباطلة . « جولد تسيهر»( كقد بٌت ا١تستشرؽ 5/132)

( كما بعدىا للمستشرؽ 55( كما بعدىا ك)48ص )« العقيدة كالشريعة»(، 57كراجع ص )« نظرة عامة ُب تاريخ الفقو اإلسالمي»فانظر 
 ا١تذكور. 

إنو »ال ًذم نقلو الشيخ األلبا  عن البخارم كفيو:  -خ الصديق الشيخ ٤تيىم د الصباغ كالـ الشيخ ناصر األلبا  ُب اٟتديث كقد نقل األ
(، كقد رجعت إٔب التاريخ الكبَت للبخارم 26ص )« كتبو  -بالغتو  –اٟتديث النبوٌم مصطلحو »، فانظر حاشية كتابو «حديث منكر
، ركل عنو أىبيو عوف كال -رضي اهلل عنو-عمرك ابن أخي ا١تغَتة بن شعبة الثقفي عن أصحاب معاذ عن معاذ اٟتارث بن »فوجدتو يقوؿ: 

 ( كتأملو( . 2449( الًتٚتة )1/275فانظر )القسم الثا  )« يصح كال يعرؼ إال هبذا، مرسل

كىو ٣تهوؿ  –الصحة، كمداره على اٟتارث بن عمرك  كأو لو»مىا قالو السبكي ُب الطبقات نقالن عن الذى  كفيو:  -حفظو اهلل–كما نقل 
قلت: تفرد بو أىبيو عوف ٤تيىم د بن : »-ُب اٟتديث–؟ كالذم قالو اٟتافص ُب ا١تيزاف «عن رجاؿ من أىل ٛتص ال يدرل من ىم عن معاذ

( 439/ 1فانظر ا١تيزاف )«. فهو ٣تهوؿ عبد اهلل الثقفي عن اٟتارث بن عمرك الثقفي ابن أخي ا١تغَتة، كما ركل عنو اٟتارث غَت أيب عوف،
 (. 5/187( كانظر طبقات ابن السبكي )1635الًتٚتة )

 (. 2/152قلت: كقد تكلم اٟتافص بن حجر ُب اٟتديث كراكيو، كنقل معظم مىا قيل فيو. فانظر هتذيب التهذيب: )

 كأبو زرعة كالنسائي كابن حباف كابن سعد. كأخرج لو فهو ثقة كث قو ابن معُت –ال ًذم ركل عن اٟتارث ىذا اٟتديث–كأما أىبيو عوف 
 (. 9/322البخارم كمسلم كأبو داكد كالًتمذم كالنسائي فانظر ا١ترجع نفسو: )

 (. 2/56( كجامع بياف العلم )10/115كراجع السنن الكربل للبيهقي )

 اؿ من األحواؿ. أف يكوف ضابطنا صارمنا ال يقبل ا٠ترؽ كال يتساىل ْت« ا١تنهج»قلت: إف من شأف 

كما شابو ذلك. فجهالة ركاتو ال تعاِب بذكر « تلٌقتو األٌمة بالقبوؿ، كركتو الكافة»كلذلك فإننو ال ينبغي التساىل كإطالؽ عبارات من مثل 
دثُت يرد  كما حاكؿ الشيخ زاىد الكوثرم تبعنا للخطيب البغدادم ال ًذم حاكؿ االلتفاؼ على منهج احمل  -رضي اهلل عنو-فضائل معاذ 

 كوف اٟتديث صر٭تنا ُب اللجوء إٔب القياس، كفيو داللة على تعٌدد األدلة كتراتبها كىو ما عليو ٚتهرة األصوليُت. 

َيانًا ِلُكلِّ َشْيءٍ إف ُب اٟتديث معارضة ظاىرة لعمـو الكتاب، فالقرآف الكرا تبياننا لكل شيء  ، (89)النحل: ﴾َونَ زَّْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب تِب ْ
؟. كما ٓب يوجد ُب الكتاب كال ُب السٌنة كيف يتصور البحث لو عن حكم شرعٌي إذا ٓب ...«فإذا ٓب ٧تد ُب كتاب اهلل »فكيف يقاؿ: 

 يكن لو أصل ال ُب مصدر األحكاـ ا١تنشء كالكاشف كال ُب ا١تصدر ا١تبُت كا١تؤكؿ للقرآف الكرا؟
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رضي اهلل -أليب موسى  -رضي اهلل عنو-فسره مىا ُب عهد عمر كاجتهاد الرأم ُب حديث معاذ ي
، ٍب «القضاء فريضة محكمة، أو سنة متبعة»حُت كاله القضاء فقد جاء فيو قولو:  -تعأب عنو
الفهم الفهم فيما تلجل ج ف ي ص درك مم ا ل يس ف ي كت اب ول س نة، ف اعرف اِلش باه »قاؿ: 

 . (27)«قربها إلى اهلل وأشبهها بالحنواِلمثال، وقس اِلمور عند ذلك، واعمد إلى أ

ىم ا »كلذلك فسػر اإلمػاـ الشػافعٌي الػرأم باالجتهػاد، ٍب فسػر االجتهػاد بالقيػاس، كقػاؿ:  
 . (28)«اسمان لمعنى واحد

إنَّ ال رأي إنّم ا ك ان م ن رس ول »... فقػد قػاؿ:  -رضػي اهلل عنػو-ا أبػو بكػر الصػديق أم   
، ف     إنَّ اهلل ك     ان يري     و، وإنّم     ا ى     و منَّ     ا الظ     ن مص     يًبا )ص     لى اهلل علي     و وآل     و وس     ّلم(اهلل 

 . (29)«والتكلف

ُب ىػػػذا الػػػدكر ال يعػػػدك أف يكػػػوف  «ال   رأي»أك  «الجته   اد»مفهػػػـو  كٯتكػػػن القػػػوؿ بػػػأف   
ا من األمور التالية:   كاحدن

)صػلى اهلل عليػو ٛتل مىا ٭تتمل من الكالـ ٤تملُت أك أكثر على أحد٫تا كمػا ُب أمػر   (أ)
 ٢تم بالصالة ُب بٍت قريظة.  كآلو كسٌلم(

                                                                                                                                                                      

ه ٣تاىيل، كىو ُب أحسن أحوالو معلوؿ ُب سنده كمتنو ليعمل البعض على تكريس تلك األدلة فذلك يدؿ على أف ىذا اٟتديث الذم ركا
كاحملافظة عليو كعدـ التفريط بو لصاّب دليل معلوؿ، كٯتكن البحث عن « للمنهج»كاألكٔب ىو االنتصار « األصوٌٕب الفقهيٌ »كبذلك الًتتيب 

الذم ال يصح أف يكوف دليال كال أمارة، كىذا النوع من االستدالؿ قد يشي بظاىرة  دليل أخر إذا سٌلمت ٢تم الدعول غَت الدليل ا١تعلوؿ
 ا٠تطَتة، كطريقة ُب االستدالؿ عليها أكثر من مالحظة. كاهلل تعأب أعلى كأعلم. « االنتقائٌية»
 ( طبعة دار اٟتديث. 1/111انظر: أعالـ ا١توقعُت ) (27)
 (.476انظر الرسالة لإلماـ الشافعٌي )ص  (28)
باب  -كتاب األقضٌية–، فقد أخرجو أبو داكد ُب سنتو -رضي اهلل عنو-ٓب أقف على ىذا الكالـ لو؛ بل كجدتو لعمر بن ا٠تطاب  (29)

كال٫تا من طريق ابن كىب عن يونس بن يزيد   -(10/117، كالبيهقي ُب السنن الكربل )3586رقم  3/2-ُب قضاء القاضي إذا أخطأ 
بلفص: يا أيها الناس إف الرأم إ٪ٌتا كاف ... إْب. قاؿ األلبا : ضعيف مقطوع )سنن أيب داكد  -اهلل عنو رضي-عن ابن شهاب عن عمر 

 (.354ص 
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قيػػػاس ٘تثيلػػػٌي تلحػػػق فيػػػو كاقعػػػة كقعػػػت كحػػػدثت بواقعػػػة ٦تاثلػػػة ٢تػػػا تعػػػرض ٢تػػػا   (ب)
الكتػػػػػاب أك السػػػػػٌنة. كمػػػػػا ُب قيػػػػػاس عمػػػػػار التػػػػػيمم مػػػػػن اٞتنابػػػػػة علػػػػػى االغتسػػػػػاؿ منهػػػػػا، ك٘تعكػػػػػو 

 . (30)بالًتاب
االجتهػػاد ُب مالحظػػة مصػػلحة، أك سػػد ذريعػػة، أك ٗتصػػيص عمػػـو أك أخػػذ   (ج)
 ك ٨تو ذلك. ٔتفهـو أ
علػػى ٛتلهػػم علػػى ٦تارسػػة  )صػػلى اهلل عليػػو كآلػػو كسػػٌلم(كلقػػد بلػػغ مػػن حػػرص رسػػوؿ اهلل  

الح  اكم إذا اجته  د فأص  اب فل  و أج  ران، وإذا أخط  أ فل  و »االجتهػػاد، كالدربػػة عليػػو أف قػػاؿ: 
 . (31)«أجر

افقنػػػا كلقػػػد بلػػػغ مػػػن دقػػػة اجتهػػػاد الكثػػػَتين مػػػنهم أف  القػػػرآف العظػػػيم كػػػاف كثػػػَتنا مىػػػا ينػػػزؿ مو  
بنػػاء علػػى ذلػػك، ذلػػك أف  )صػػلى اهلل عليػػو كآلػػو كسػػٌلم(الجتهػػاداهتم، كيػػوافقهم عليهػػا رسػػوؿ اهلل 

أتاحػت ٢تػم مػن االطػالع علػى مقاصػد الشػارع  )صلى اهلل عليو كآلو كسٌلم(صحبتهم لرسوؿ اهلل 
 بعدىم. اٟتكيم، كاإلدراؾ ألسرار التشريع كا١تعرفة ٔتعا  النصوص مىا ٓب يتح لسواىم ٦تن جاء 

                                                           
  -. انظر )صحيح البخارم مع الفتح-رضي اهلل عنهما-اٟتديث أخرجو البخارم كمسلم بسنديهما عن عبد اهلل، كأيب موس األشعرم  (30)

رقم  1/280 -باب التيمم -كتاب اٟتيض  -( ك)صحيح البخارم مع الفتح347، رقم 1/543باب التيمم ضربة  -كتاب التيمم
368 .) 

 .-رضي اهلل عنو-اٟتديث أصلو ُب الصحيحُت من حديث عمرك بن العاص  (31)
م رق 130/330باب أجر اٟتاكم إذا اجتهد فأصاب أك أخطأ  -من كتاب االعتصاـ بالكتاب كالسنة -انظر )صحيح البخارم مع الفتح

(. كبنحو ىذا 1716، رقم 3/1342 -باب بياف أجر اٟتاكم إذا اجتهد فأصاب أك أخطأ -كتاب األقضٌية-( ك)صحيح مسلم7352
( كأخرج اإلماماف الشافعي كأٛتد 4/203( كالدارقطٍت ُب السنن )4/88اللفص أخرجو اٟتاكم من حديث عقبة بن عامر ُب ا١تستدرؾ )

( كتأمل ما قالو اٟتافص بن حجر 7622( كراجع جامع األصوؿ اٟتديث )2072التلخيص اٟتبَت )( ك 6/103عن عمر ٨توه انظر األـ )
أخرجو اإلماـ الشافعي األـ « إذا حكم اٟتاكم فاجتهد»( كبلفص 6/20( على ما ُب ىامشنا على احملصوؿ )13/296ُب الفتح )

( كقد قاؿ 494( كما أخرجو ُب الرسالة )257اف )( كُب إبطاؿ االستحس273، 262، 7/254( كُب ٚتاع العلم )7/85، 6/203)
( فإف قاؿ قائل أرديت ما أجتهد فيو ايتهدكف كيف اٟتق فيو عند اهلل، كأكرد كالـ نفيس ُب 4/474الشافعي ُب إبطاؿ االستحساف )

كفيها ْتث نفيس أحرص  ( مناقشات العلماء ُب ىذه ا١تسألة62-6/60مسألة كحدة اٟتق كتعدده كزكدنا ُب حاشيتنا على احملصوؿ )
 على االطالع عليو.

( كتأمل ما قالو الشارحاف فيو كاحرص على النظر ُب النورم 5/15كما أخرجو مسلم ُب صحيحو فانظره هبامش شرحو إلكماؿ )
 ( منها، كاهلل أعلم.10/118( ط ا١تصرية، كما أخرجو البيهقي ُب سننو الكربل انظر )12/13:14)
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 الفصل الثاني

  )صلى اهلل عليو وآلو وسّلم(أصحاب الفتيا من الصحابة في عهد رسول اهلل  

من الصحابة؛ أبػو بكػر،  )صلى اهلل عليو كآلو كسٌلم(كاف الذين يفتوف ُب زمن رسوؿ اهلل   
كعمر، كعثماف، كعلي، كعبد الرٛتن بن عوؼ، كعبد اهلل بن مسعود، كأيب بن كعب، كمعػاذ بػن 

رضػي اهلل -جبل، كحذيفة بن اليماف، كزيد بػن ثابػت، كأبػو موسػى األشػعرم، كسػلماف الفارسػٌي 
 . -عنهم أٚتعُت

قػػػػػل، فػػػػػا١تكثركف  
ي
كثػػػػػر كا١ت

ي
أـ ا١تػػػػػؤمنُت، كعمػػػػػر بػػػػػن  عائشػػػػػة -رضػػػػػي اهلل عػػػػػنهم-كفػػػػػيهم ا١ت

ا٠تطاب، كابنو عبد اهلل، كعلي بن أيب طالب، كعبد اهلل بن عباس، كزيػد بػن ثابػت كىػؤالء سػبعة 
ٯتكن أف ٬تمع من فتػاكل كػل كاحػد مػنهم سػفر ضػخم. كقػد ٚتػع أبػو بكػر ٤تمػد بػن موسػى بػن 

 يعقوب بن ا٠تليفة ا١تأموف فتاكل ابن عباس ُب عشرين كتابنا. 

وف مػػػنهم فيمػػػا ركم عػػػنهم مػػػن الفتيػػػا فهػػػم: أـ سػػػلمة أـ ا١تػػػؤمنُت كأنػػػس بػػػن كأمػػا ا١تتوٌسػػػط 
مالك كأبو سعيد ا٠تػدرم، كأبػو ىريػرة، كعثمػاف بػن عفػاف، كعبػد اهلل بػن عمػرك بػن العػاص كعبػد 
اهلل بػػن الػػزبَت، كأبػػو موسػػى األشػػعرم، كسػػعد بػػن أيب كقػػاص، كسػػلماف الفارسػػٌي، كجػػابر بػػن عبػػد 

كر الصديق فهم ثالثٌة عشر فقط ٯتكن أف ٬تمع من فتاكل كل مػنهم اهلل، كمعاذ بن جبل كأبو ب
ا.   جزء صغَت جدن

كيضػاؼ إلػيهم طلحػة كالػزبَت، كعبػػد الػرٛتن بػن عػوؼ، كعمػػراف بػن اٟتصػُت، كأبػو بكػػرة،  
كعبػػػادة بػػػن الصػػػػامت. كالبػػػاقوف مػػػنهم مقلػػػػوف ُب الفتيػػػا ال يػػػركل عػػػػن الواحػػػد مػػػنهم إال ا١تسػػػػألة 

يسَتة على ذلك فقط، كٯتكن أف ٬تمػع مػن فتػاكل ٚتػيعهم جػزء صػغَت فقػط كا١تسألتاف كالزيادة ال
 . (32)بعد التقصي كالبحث

ُب فتػػػاكاىم يرجعػػػػوف الوقػػػائع اٞتزئيٌػػػة اٟتادثػػػة إٔب النصػػػػوص  -رضػػػواف اهلل علػػػيهم-ككػػػانوا  
اٞتزئٌية اليت تدؿ على أحكامها من الكتاب بطريق الظاىر الػذم يسػتفاد فيػو ا١تعػٌت كا١تػدلوؿ فيهػا 

                                                           
 (. 93-5/92ن حـز )راجع األحكاـ الب (32)



66 
 

مػػػن مفهػػػـو الٌلفػػػص كإ٭تائػػػو كسػػػائر القػػػرائن ا١ترتبطػػػة بػػػو. فكػػػانوا يػػػذكركف اٟتكػػػم الػػػذم اىتػػػدكا إليػػػو 
بطريق اللفص، أك بطريق الداللة للناس، كالناس تأخذ عػنهم، ككػانوا ال يػدعوف البحػث ُب ا١تسػألة 

م قد بذلوا ُب البحث مىا ال مزيد ع  ليو. قبل الوصوؿ إٔب برد اليقُت فيها، كاإلحساس بأ  

 عصر كبار الصحابة:  

جػػػاء عصػػػر كبػػػار أصػػػحابو كا٠تلفػػػاء  )صػػػلى اهلل عليػػػو كآلػػػو كسػػػٌلم(بعػػػد عصػػػر رسػػػوؿ اهلل  
الراشدين من بعده، كىو عصر قد امتػد منػذ سػنة إحػدل عشػرة للهجػرة إٔب سػنة أربعػُت للهجػرة، 

 : «بالُقّراء»ككاف أىل الفقو كالفتول، من الصحابة فيو يلقبوف 

 : -رضي اهلل عنو-الصدين أبو بكر  

ُب اٟتصػػوؿ علػػى األحكػػاـ  -رضػػي اهلل عنػػو-يلخػػص ميمػػوف بػػن مهػػراف طريقػػة الصػػديق  
كان أب و بك ر إذا ورد علي و الخص م نظ ر ف ي كت اب اهلل، ف إن وج د في و َم ا »الشرعٌية فيقوؿ: 

)ص لى اهلل علي و وآل و يقضي بينهم قضي بو، وإن لم يكن في الكتاب وعلم ع ن رس ول اهلل 
في ذلك اِلمر سنَّة قضى بها، فإن أعياه خرج فس أل المس لمين، وق ال: أت اني ك ذا  سّلم(و 

فيو قضاء  فربما اجتمع النف ر   )صلى اهلل عليو وآلو وسّلم(وكذا فهل علمتم عن رسول اهلل 
في و قض اء فيق ول أب و بك ر: الحم د  )صلى اهلل عليو وآل و وس ّلم(كلهم بذكر من رسول اهلل 

)ص لى اهلل ينا من يحف   ع ن نبين ا. ف إن أعي اه أن يج د س نة م ن رس ول اهلل هلل الذي جعل ف
جم  ع وج  وه الن  اس وخي  ارىم فاستش  ارىم، ف  إذا اجتم  ع رأيه  م عل  ى أم  ر  علي  و وآل  و وس  ّلم(

 . (33) «قضى بو

بػاع رسػوؿ اهلل إذا استنفذ جهده ُب البحػث ُب الكتػاب كتأكيلػو كات   -رضي اهلل عنو-كىو  
لو اجتهد رأيو سواء كاف ُب تفسَت نص كمعرفة داللتػو أك ُب اجتهػاد  و كسٌلم()صلى اهلل عليو كآل

                                                           
 (. 1/51انظر أعالـ ا١توقعُت ) (33)
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أق ول فيه ا برأي ي، ف إن يك ن ص واًب فم ن اهلل، »٤تض، فمن األكؿ قولو ١تا سئل عن الكاللػة: 
 .(34)«وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان: الكاللة َما عدا الوالد والولد

حػػديث  -رضػػي اهلل عنػػو-حػػُت أكرد عليػػو عمػػر  «والزك  اة م  ن حقه  ا»كمنػػو أيضنػػا قولػػو:  
كذلػك عنػدما ىػم بقتػاؿ مػانعي الزكػاة.  (35) «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ل إلو إل اهلل»

                                                           
 ، كابن أيب شيبة19191( رقم 10/304أخرجو عبد الرازؽ ُب مصنفو ) (34)
-8/53كابن جرير الطربم ُب تفسَته ) 2972( رقم 462/ 2، كالدارمي ُب سننو )11646( رقم 416-415/ 11ا١تصنف )– 

 (ط54
 كلهم من طرؽ عن عاصم عن الشع .  -(6/224احملقق: ٖتقيق أٛتد شاكر، كالبيهقي ُب السنن الكربل ) 

باب كجوب  -كتاب الزكاة  -البخارم مع الفتح . )صحيح-رضي اهلل عنو-أخرجو البخارم كمسلم بسنديهما عن أيب ىريرة  (35)
باب األمر بقتاؿ الناس حىت يقولوا ال إلو إال اهلل  -كتاب اإلٯتاف  -( ك)صحيح مسلم1400ك 1399، رقم 3/308 -الزكاة

. كىناؾ دراسة ٢تذا اٟتديث كشفت عن معارضتو للكتاب الكرا ُب متنو، ك 21-20، رقم 52-٤1/51تمد رسوؿ اهلل...
كليست العربة بكثرة الطرؽ كتعددىا، بل بعدالة كسالٌمة األشخاص الذين دارت عليهم تلك « أربع كثالثوف كمائتا طريق» للحديث
 كما ىو معركؼ لدل أىل االختصاص، كىذه الطرؽ:   –الطرؽ 

ٛتزة، ك  على/ شعيب بن أيب 16الطويل، ك  على/ ٛتيد 20على/ األعمش، ك  24تدكر كلها على/ الزىرم، ك  40منها  ●
 على/ شريك النخعي .  4على/ اٟتسن البصرم، ك  6على/ سفياف الثورم ك  12

ككل من ىؤالء مدلس، كٓب يصرح ىنا بسماعو؛ كٓب يصرح أٌم من ىؤالء بالسماع فا١تدارات كلها مظلمة؛ فباطلة؛ فال  ●
 اعتبار هبا . 

 ىذا فضال عن عورات أخرل باألسانيد .  ●

على/ سفياف بن عامر  4على/ كثَت بن عبيػػػػػػػػػػػػػد ك  8على/ ٝتاؾ بن حرب عمن فوقو عمن فوقو ك تدكر كلها  23كمنها  ●
عبيد  الرٛتن بن على / عبد 1ا١تؤمن بن خالد، ك  على/ حاًب بن يوسف اٞتالب عن عبد 1قيس ك  على/ زياد بن 3الًتمذم، ك 

 مرسلتاف .  2أيب كرٯتة ك  ة مسلم بنعلى / أيب عبيد 1على / عجالف مؤب فاطمة، ك  1اهلل، ك 

 كٝتاؾ ضعيف كسائر ىؤالء ٣تهولوف؛ فا١تدارات كلها مظلمة؛ فباطلة؛ فال اعتبار هبا .  ●

 ىذا فضال عن عورات أخرل باألسانيد .  ●

لي عن زكريا بن أيب بكر ا١توص على/ عمرى بن 1على/ سليماف بن أبػي داكد ك  2تدكر على/ العالء بن عبد الرٛتن، ك  7كمنها  ●
عبد الرٛتن الوكيعي عن إبراىيم  على/ أيب 1على/ سليماف بن أٛتد الواسطي، ك  1على/ ٭تِت بن أيوب الغافقي، ك  1عيسى، ك 
 بن عيينة . 

ككل من ىؤالء ليس ٔتحل للحجة مطلقا، ال مفردا كال مقركنا بغَته؛ فا١تدارات كلها مظلمة؛ فباطلة فال اعتبار هبا  ●

 ضال عن عورات أخرل باألسانيد . ىذا ف ●

اٟتميد بن هبراـ عن شهر بن  على / عبد 5على / ابن ا١تذىب عن القطيعػي ك 5تدكر على/ يونس بن يزيد األيلي، ك  8كمنها  ●
على / أيب بكر  ٤1تمد بن عمرك بن علقمة، ك  على / عبد العزيز الدراكرم عن 3على / سهيل بن أيب صاّب، ك  3حوشب، ك 

 على/ مصعب بن ثابت .  1ياش عن عاصم بن هبدلة، ك بن ع
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)صػلى اهلل عليػو رسػوؿ اهلل  فسيدنا عمػر قػد اسػتدؿ باٟتػديث علػى عػدـ جػواز قتػا٢تم كذلػك ألف  
كحقهػا ُب  «ي دماءىم وأم والهم إل بحقه افإذا قالوىا فقد عصموا من»قاؿ فيػو:  كآلو كسٌلم(

ا ٦تػػا  «الزن  ا بع  د إحص  ان، وقت  ل ال  نفس وال  ردة»نظػر سػػيدنا عمػر  كمنػع الزكػػاة فقػػط لػيس كاحػػدن
والزكاة من حقها، واهلل ِلقاتلن م ن ف رق ب ين الص الة والزك اة، »ذكر، كلكن الصديق قاؿ لو: 

. كا١تركيٌات ُب ىذه الوقائع فيهػا «هم عليوواهلل لو منعوني عقال كانوا يؤدونها لرسول اهلل لقاتل
 .٣تاؿ كبَت للمراجعة كإعادة دراسة متو ا كأسانيدىا، كإعادة اٟتكم عليها

                                                                                                                                                                      

 ىذا فضال عن عورات أخرل باألسانيد ٖتيل اعتبار بعضها ببعض .  ●ككل من ىؤالء ضعيف  ●

 بن بكيػر عن الليث بن سعد ك٭تِت ضعيف كالليث مدلس كٓب يصرح بالسماع. ٭تِت / على 3كمنها  ●

على / قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد كالليث مدلس كٓب يصرح بالسمػاع، كىنا شذكذ لعلو ٦تا أدخلو خالد  11كمنها  ●
 ا١تدائٍت على الليث .

 ابن عمر، كىنا شذكذ كجهالة متننا كإسنادنا.  على/ شعبة عن كاقد بن ٤تمد عن أبيو عن 10كمنها  ●

طارؽ بن أشيم عن أبيو  بن على / أٛتد بن عمرك البزار عمن فوقو عن القاسم بن مالك عن أيب مالك األشجعي سعد 2كمنها  ●
دعول صحبة أبيو ريبة أيضا؛ فاإلسناد مظلم؛  ريبة، كُب سعد . كالبزار ضعيف ٮتطء ُب ا١ت  كاإلسناد، كالقاسم ضعيف كُب

 فباطل؛ فال اعتبار بو . 

ريبة،  سعد لى / نعيم بن ٛتاد عمن فوقو عن أيب مالك األشجعي سعد بن طارؽ عن أبيو . كنعيم ليس بثقة، كُبع 1كمنها  ●
 دعول صحبة أبيو ريبة أيضا، فاإلسناد مظلم؛ فباطل؛ فال اعتبار بو .  كُب

تلط بأخرةو، كال يدرل على/أٛتد بن يوسف السلمي عن عبد الرزاؽ، كعبد الرزاؽ مدلس كٓب يصرح بسماعو كقد اخ 1كمنها  ●
 أٝتع السلمي منو قبل اختالطو أـ بعده؛ فاإلسناد مظلم؛ فباطل؛ فال اعتبار بو . 

َى الدبرم عن عبد الرزاؽ، كعبد الرزاؽ مدلس كٓب يصرح بسماعو كقد اختلط بأخرةو، كمات  1كمنها  ● على/ إسحاؽى بن إبراىيمى
 اإلسناد مظلم فباطل فال اعتبار بوكعٍمر الدبرم ستٌّ أك سبعي سنوات فاستصغر فيو، ف

 ىذا فضال عن عورات أخرل باألسانيد ٖتيل اعتبار بعضها ببعض كتقوية بعضها بعضا .  ●

كال اعتبار بُت ايركحُت ُب عدالتهم بل بُت الضعفاء ُب حفظهم ضعفا خفيفا ال شديدا، كال اعتبار ُب جهالة ألٌف اٞتهالة مظنة 
 تدليس مظنة جهالة، كال ُب ضعف شديد . جرح، كال ُب تدليس ألٌف ال

أما من حيث ا١ت  فإف اٟتديث بلفظو يقع ُب دائرة تعارض مع القرآف اييد ال تسمح بقبولو فهو صريح ُب أف القتاؿ الذم أمر بو 
ال ٗتفى معارضتو لسائر ك « ال إلو إال اهلل»رسوؿ اهلل )صلى اهلل عليو كآلو كسٌلم( كا١تسلموف ىدفو إكراه الناس على اإلٯتاف كقوؿ 

ينِ آيات التخيَت منها:   َوَما أَْنَت َعَلْيِهْم ِبَجبَّارٍ (، 55)الػاشية: ﴾ َلْسَت َعَلْيِهْم ِبُمَسْيِطرٍ (، 519)البقرة: ﴾ ل ِإْكَراَه ِفي الدِّ
 (. 58)ىود: ﴾َأنُ ْلزُِمُكُموَىا َوَأنْ ُتْم َلَها َكارُِىونَ (، 99)يونس: ﴾َأفَأَْنَت ُتْكرُِه النَّاَس َحتَّى َيُكونُوا ُمْؤِمِنينَ (، 21)ق: ﴾

 كىناؾ ْتث كامل ٯتثل رسالة ماجيستَت أعدىا باحث درس ٚتيع طرؽ اٟتديث كخرج هبذه النتائج؛ كىو قيد اإلعداد للنشر. 



69 
 

لق د ورث ت »و كرث أـ األـ، كٓب يػورث أـ األب، فقػاؿ لػو بعػض األنصػار: كمن الثا : إن   
الميت ة ورث جمي ع امرأة من ميت لو كانت ىي الميتة لم يرثها، وتركت امرأة لو كان ت ى ي 

  . (36)«َما تركت فرجع إلى التشريك بينهما في السدس

كيف تجعل من ت رك دي اره »كمن ذلك حكمو ُب التسوية ُب العطاء حىت قاؿ لو عمػر:  
م ا أس لموا هلل وأموالو وىاجر إلى رسول اهلل كمن دخل في اْلسالم كرًىا  فقال أبو بك ر: إنَّ 

ؽ بيػػنهم فػػأعطى ر  ك١تػػا انتهػػت ا٠تالفػػة إٔب عمػػر فػػ. (37)«ا ب  ال م  ا ال  دنيوأج  ورىم عل  ى اهلل، وإنَّ 
 على البالء كالسابقة كا٢تجرة. 

كمػػن ذلػػك قياسػػو تعيػػُت اإلمػػاـ بالعهػػد علػػى تعيينػػو بعقػػد البيعػػة، حػػىت إن ػػو عهػػد إٔب عمػػر  
 با٠تالفة ككافقو على ذلك الصحابة. 

ككتػػب إليػػو خالػػد بػػن الوليػػد: إنٌػػو كجػػد ُب بعػػض نػػواحي العػػرب رجػػال يػػنكح كمػػا تػػنكح  
- كفيهم علي )صلى اهلل عليو كآلو كسٌلم(أصحاب رسوؿ اهلل  -رضي اهلل عنو-ا١ترأة، فاستشار 

ة مػن األمػم إال ىذا الػذنب ٓب تعػص بػو أم ػ  فقاؿ: إف  ككاف أشدىم قوالن  -رضي اهلل عنهم أٚتعُت
نع اهلل فيهم مىا قد علمتم، أرل: أف ٭ترقوا بالنار، فكتب أبػو بكػر إٔب خالػد أف ٭ترقػوا كاحدة فص
  . (38)فحرقوىم

 ة التي يمكن مالحظتها في ىذا العهد: والمالمح الفقهيَّ  

اتسػػػػاع األخػػػػذ بالقيػػػػاس ُب الوقػػػػائع الػػػػيت نػػػػص فيهػػػػا مػػػػن غػػػػَت إنكػػػػار مػػػػن أحػػػػد مػػػػن   (أ)
 الصحابة. 
اإلٚتػػػاع بصػػػورة كػػػدليل مػػػن أدلػػػة األحكػػػاـ، كسػػػاعد علػػػى ذلػػػك كػػػوف  ظهػػػور  (ب)

الصحابة قلة ال يتعذر اجتماعهم كال اتفاقهم. كقد ظهػر إٚتػاعهم ُب أمػور كثػَتة منهػا: إٚتػاعهم 

                                                           
٭تِت بن سعيد عن القاسم بن ( من طريق 6/235، كالبيهقي ُب السنن الكربل )82( رقم 1/55أخرجو سعيد بن منصور ُب سننو ) (36)

 ( 187-٨1/186توه. كانظر أعالـ ا١توقعُت ) -٤تمد
 (. 1/182انظر أعالـ ا١توقعُت ) (37)
 كُب النفس من ذلك شيء.  -كٌرـ اهلل تعأب كجهو–راجع إعالـ ا١توقعُت. تكٌررت نسبة األمر باٟترؽ عن علٌي  (38)
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علػػػػى كجػػػػوب نصػػػػب إمػػػػاـ للمسػػػػلمُت، كإٚتػػػػاعهم علػػػػى قتػػػػاؿ أىػػػػل الػػػػردة بعػػػػد اخػػػػتالفهم فيػػػػو، 
 عهم على ٚتع القرآف ككتابة ا١تصحف كغَت ذلك. كإٚتاعهم على أف  ا١ترتد ال يسىب، كإٚتا

 : -رضي اهلل عنو-عهد عمر  

رضػي اهلل -يػربز طريقتػو  -الذم قػدمنا ذكػره-لقاضيو شريح  -رضي اهلل عنو-عهد عمر  
ُب اسػػػتقاء األحكػػػاـ مػػػن أدلتهػػػا، كلكػػػن ا١تالحػػػص عليػػػو أن ػػػو كػػػاف كثػػػَت ا١تشػػػاكرة للصػػػحابة  -عنػػػو

نػاظرة ٢تػم حػىت ٭تصػل علػى أفضػل فهػم، كأحسػن سػبيل للتطبيػق. لقػد رضواف اهلل عليهم، كثػَت ا١ت
ُب نظرتػػو للمسػػائل التشػػريعٌية كصػػيدالٌ  حكػػيم ٭تػػاكؿ أف يركػػب الػػدكاء  -رضػػي اهلل عنػػو-كػػاف 

ػا متميػزنا، كثػركة فقهيٌػة  الذم يشفي من الداء من غَت أيٌػة أعػراض جانبيٌػة كلػذلك فقػد تػرؾ لنػا فقهن
ذى   تس عة »: -رضػي اهلل عنػو-١تػا استشػهد ى( 97خعٌي )توُب سػنة ىائلة كقد قاؿ إبراىيم الن

ك ان عم ر إذا س لك طريًق ا وج دناه »: -رضي اهلل عنو-. كقاؿ ابن مسعود (39)«أعشار العلم
 . (40)«سهاًل 

ـٌ سػػػػػرعاف مىػػػػػا يػػػػػربط اٞتزئيٌػػػػػات ة كلي ػػػػػذا عقلي ػػػػػ -رضػػػػػي اهلل عنػػػػػو-لقػػػػػد كػػػػػاف   ة كٌحػػػػػسو عػػػػػا
)صػلى بالكلي ات، كيرد الفركع إٔب األصوؿ كالضػوابط العامػة، كػاف ىػذا شػأنو ُب عهػد رسػوؿ اهلل 

 ٍب ُب عهد خليفتو من بعده، كٓب ٮترج عن ذلك حُت آؿ األمر إليو.  اهلل عليو كآلو كسٌلم(

كتتلمػػذ عليػػو، فلقػػد كػػاف كثػػَتنا مىػػا  م()صػػلى اهلل عليػػو كآلػػو كسػػلٌ لقػػد تعلػػم مػػن رسػػوؿ اهلل  
يتوقػػف عػػن األمػػر بشػػيء حسػػن يػػود أف يػػأمرىم بػػو لػػوال اشػػفاقو )عليػػو الصػػالة كالسػػالـ(  يسػػمعو

 «أشن على أمتي ِلم رتهم بك ذا.. لول أنَّ »عليهم كخوفو ا١تشقة عليهم، فكثَتنا مىا كاف يقػوؿ: 
الػػػداعي إٔب النهػػػي قػػػد زاؿ  أف   لسػػػالـ()عليػػػو الصػػػالة كاكأحياننػػػا كػػػاف ينهػػػاىم عػػػن أمػػػور، ٍب يػػػرل 

با١تشػػػػقة الػػػيت قػػػػد  (عليػػػػو الصػػػالة كالسػػػالـ)فػػػَتٌخص ٢تػػػم، كأحياننػػػػا يهػػػم بتحػػػرا شػػػػيء فيخربكنػػػو 
كيػػف   (عليػػو الصػػالة كالسػػالـ)تلحقهػم بتحرٯتػػو فػػَتخص ٢تػػم ٔتػػا يػػدرأ عػػنهم ا١تشػػقة كاٟتػػرج، كيػػراه 

                                                           
أخربنا ٤تمد بن ٛتيد، حدثنا مهراف، حدثنا أبو سناف، عن أيب إسحاؽ، عن  ، قاؿ:355( رقم 1/112أخرج الدارمي ُب سننو ) (39)

 عمرك بن ميموف قاؿ: ذىب عمر بثلثي العلم. فذكر إلبراىيم فقاؿ: ذىب عمر بتسعة أعشار العلم. 
 (. 17/378حجة اهلل البالغة ) (40)
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ػػٌَت بػػُت أمػػرين، فػػأثٌر ذلػػك   ٢تػػذه  فػػأدرؾ أف   -رضػػي اهلل عنػػو-كلٌػػو فيػػو ٮتتػػار أيسػػر األمػػرين كلمػػا خي
لتلػك  الشريعة مقاصد كأىدافنا كغايات ال بد مػن اسػتهدافها كتوخيهػا، ك٤تاكلػة استكشػافها، كإف  

 صرحت النصوص ببعضها كأكمػأت إٔب الػبعض اآلخػر، كعلػى أىػل العلػم اسػتنباط األحكاـ علالن 
١تسػػتجدة، كالنػػوازؿ اٟتادثػػة ٖتػػت أحكػػاـ اهلل علػػة مىػػا ٓب يصػػرح بػػو، أك يػػومء إليػػو إدراج اٟتػػوادث ا

كلكػػػي ال يػػػألف النػػػاس  «ة الق   رآنحاكميَّ   »، ك«ة اهلل تع   الىحاكميَّ   »لكػػػي ال ٮتػػػرج شػػػيء عػػػن 
 البحث عن معاٞتات أك أحكاـ لقضاياىم خارج دائرة شرع اهلل ُب كتابو. 

كػػَت طػػرؽ اسػػتنباط كاضػػحة ٖتمػػل بػػذكر تف -رضػػي اهلل عنػػو-كلػػذلك ٕتػػد ُب اجتهاداتػػو  
التعليل بالمصلحة، واِلخذ »ال يعجزه أف ٬تد  -رضواف اهلل عليو-ا١تتٌتبع لفتاكاه  منهاجٌي. فإف  

ة، وإيق  اف العم  ل ب  بعض اِلحك  ام ل  زوال بس  د ال  ذرائع، ودف  ع المفاس  د، والسياس  ة الش  رعيَّ 
و )صػلى اهلل عليػ؛ كمن ذلك: اقًتاحو على رسػوؿ اهلل «عللها، أو لفقدان بعض شرائل تطبيقها

قت  ل أس  رى ب  در، واقتراح  و الحج  اب، واقتراح  و أن ل يح  دث الن  اس ب  أن م  ن » كآلػػو كسػػٌلم(
واقتراحو على أبي بكر إلػاء س هم المؤلف ة ». «ل إلو إل اهلل دخل الجنة لئال يتكلوا»قال: 

 . «قلوبهم، وإيقافو قسمة اِلراضي المفتوحة بين الػانمين

  -رضي اهلل عنو-عهد عثمان 

ة بكت  اب اهلل وس  نَّ »با٠تالفػػة، بويػػع علػػى أف يعمػػل  -رضػػي اهلل عنػػو-بويػػع عثمػػاف  حػػُت 
ا . أم ػػ«وس  يرة الخليفت  ين م  ن بع  دهع وعاى  د عل  ى ذل  ك )ص  لى اهلل علي  و وآل  و وس  ّلم(رس  ولو 

عل  ى العم  ل بكت  اب اهلل وس  نَّة رس  ولو، ث  م أن يعم  ل »يعاىػػد  علػػي فقػػد أبػػدل اسػػتعداده ألف
ن عثمػػاف اسػػتعداده للعمػػل بسػػَتة الشػػيخُت دكف ٖتفُّػػص. بايعػػو عبػػد ، كأعلػػ«بمبل  ع علم  و وطاقت  و

الػػرٛتن علػػى ذلػػك فكػػاف ذلػػك ٔتثابػػة تأسػػيس مصػػدر ثالػػث قػػد أضػػيف ُب عهػػد ا٠تليفػػة الثالػػث، 
رضػػػي اهلل عػػػنهم -، كىػػػذا مىػػػا ٖتفػػػص عليػػػو علػػػٌي «سياس   ات الش   يخين أو س   يرىم»كأقػػػره كىػػػو 
ؿ أف يعمل باجتهاده ُب مسائل اجتهد فيهػا مػن كلذلك رأيناه حُت آؿ األمر إليو، حاك  -أٚتعُت
 . «كمسألة بيع أمهات اِلولد»سبقو، 
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 ُب الفتيػػا، رٔتػػا طُتمػػن ا١تتوسػػ -رضػػي اهلل تعػػأب عنػػو-لقػػد كػػاف سػػيدنا عثمػػاف بػػن عفػػاف  
و اجتهػد كمػا معظم القضايا عرضت لو، كاف للشيخُت قبلو فيها فقو آثر أف يأخذ بػو. كلكن ػ ألف  

إن تتب ع رأي ك فرأي ك س ديد، »ُب كاقعػة فقػاؿ:  -رضي اهلل عنػو-و، سألو عمر اجتهد من سبق
 كمػػا اجتهػػد كصػػلى ُب مػػٌت أربعنػػا بػػدالن  (41)«وإن تتب  ع رأي الش  يل قبل  ك ف  نعم ذو ال  رأي ك  ان

و ال ٬توز ألىل مكة القصر و قد تزكج ٔتكة فظن أن  إن   أحدىما:من اثنتُت قصرنا، كذلك بتأكيلُت: 
 و خشي أف يتوىم األعراب بأف ٘تاـ الصالة ركعتاف. : إن  وثانيهماُب مٌت، 

ذلػػػػك أسػػػػلم كأبعػػػػد عػػػػن كقػػػػوع  كمػػػػا اجتهػػػػد ُب ٛتػػػػل النػػػػاس علػػػػى قػػػػراءة زيػػػػد، كرأل أف    
 االختالؼ. 

 : -رضي اهلل عنو-عهد علي  

ُب طػػرؽ فهمػػو  -رضػػي اهلل عنػػو-أشػػبو النػػاس بعمػػر بػػن ا٠تطػػاب  -رضػػي اهلل عنػػو-كػػاف   
ُب ذلػػك،  )صػػلى اهلل عليػػو كآلػػو كسػػلم(ة، كسػػبل تفهمػػو لتطبيقهػػا كفقنػػا ١تنهجػػو ني ػػللنصػػوص القرآ

ات بالكلي ػػات، ككػػاف يعتػػرب أقضػػى أىػػل ا١تدينػػة، كاله رسػػوؿ اهلل كحرصػػو الشػػديد علػػى ربػػط اٞتزئي ػػ
، فكػاف (42)«ت لسانو واىِد قلب واللهم ثبِّ »قضاء اليمن، كدعا لو:  )صلى اهلل عليو كآلو كسٌلم(

واهلل َم ا نزل ت آي ة إل وق د علم ت »موفقنا ُب قضاياه، حػاٌلال ١تعضػالهتا، يصػف علمػو فيقػوؿ: 
، كػاف يقضػػي إذا (43)« ولس  انًا ناطًق اف يم نزل ت، وع  الم نزل ت، إنَّ رب  ي وى   ل ي قلبً  ا عق وًل 

هلل عػرض لػػو قضػػاء، كيفػيت إذا اسػػتفىت بكتػػاب اهلل، كقػد علمػػت مػػدل علمػو بػػو. ٍب بسػػن ة رسػػوؿ ا
أما إنَّو ِلعلم الن اِس »: -رضي اهلل عنو-، كتقوؿ أـ ا١تؤمنُت عائشة )صلى اهلل عليو كآلو كسٌلم(

 . «بالسنَّة

                                                           
 (. 694، رقم 482/ 1ٌت باب قصر الصالة ٔت -كتاب صالة ا١تسافرين كقصرىا  -أصلو ُب )صحيح مسلم (41)
من طريق ٝتاؾ عن حنش عن علي مطوؿ. كصححو العالمة أٛتد  -882( احملقق رقم 1/111أخرجو اإلماـ أٛتد ُب مسنده ) (42)

 شاكر إسناده. 
(، قاؿ: أخربنا أٛتد بن عبد اهلل ابن يونس، أخربنا أبو بكر بن عياش عن نصَت عن سليماف 2/338أخرجو ابن سعد ُب الطبقات ) (43)

 . كُب آخره: كلساننا طلقنا بدؿ من لساننا ناطقنا. -رضي اهلل عنو-األٛتسي عن أبيو عن علي 
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ا ُب كػػل   ٍب ٬تتهػػد رأيػػو فيقػػيس، كيستصػػحب اٟتػػاؿ، كقػػد يستحسػػن، كيستصػػلح مسػػتفيدن
ػا كر على القذؼ حُت استشَت بزيادة حد شػارب ا٠تمػر مقيذلك من مقاصد الشرع: قاس السي  من
َوِإمَّ   ا ﴿كر مقامػػػو. كىػػػو مػػػنهج قػػػرآ ُّ دؿ علػػػى ٨تػػػوه قولػػػو تعػػػأب: ١تظنػػػو القػػػذؼ الػػػذم ىػػػو السيػػػ

 (18)اِلنف  ال: ﴾َتَخ  اَفنَّ ِم  ْن قَ   ْوٍم ِخَيانَ  ًة فَاْنبِ  ْذ ِإلَ  ْيِهْم َعلَ  ى َس  َواٍء ِإنَّ اللَّ  َو ل ُيِح   ُّ اْلَخ  ائِِنينَ 
، ْتيػث يسػوغ لػو فػك العهػد أك ا١تعاىػدة بينػو  فعىٌد ٥تافة كقوع الشيء من العدك مقاـ كقوعو فعػالن

 كبينهم بتضافر ٣تموعة من الدالئل كالقرائن كاألمارات. 

كاستشاره أمَت ا١تؤمنُت عمر ُب القصاص من اٞتماعة إذا اشًتكت ُب قتل الواحد، فقػاؿ:  
كن  ت تقطعه  م  ق  ال: نع  م. ق  ال نف  ًرا اش  تركوا ف  ي س  رقة أأرأي  ت ي  ا أمي  ر الم  ؤمنين ل  و أنَّ »

ل  و اجتم  ع أى  ل ص  نعاء عل  ى قت  ل رج  ل »، فقػػاؿ عمػػر قولػػو ا١تشػػهور: «: فك  ذلك ى  ؤلءعل  يُّ 
 . «واحد لقتلتهم بو جميًعا

كُب ىذا قاس القتػل علػى السػرقة ّتػامع ٖتقػق القصػد اٞتنػائي ُب كػل منهمػا لػدل مػرتك   
كالػردع. كاالشػًتاؾ ُب اٞترٯتػة كالتظػاىر عليهػا أدعػى لتشػديد العقوبػة.  اٞتػرٯتتُت، ٦تػا يقتضػي الزجػر 

منطػػػق ا١تشػػػركُت ُب التظػػػاىر علػػػى الػػػدـ كػػػي يتفػػػرؽ بػػػُت القبائػػػل فيعجػػػز كٌٕب الػػػدـ عػػػن  كمػػػا أف  
 الوصوؿ إٔب حقو كاستيفائو من ٚتيع القبائل اليت شارؾ ا١تنتسبوف إليها ُب القتل . 

ة ُب قتػل الكػافر رتدين الزنادقة الذم أ٢ت يوه، كىػو يعلػم السػن  كنسبوا إليو استحساف ٖتريق ا١ت 
و ألن ػػ «ال  ردة»كا١ترتػد ا١تػدٌمر لنظػػاـ اٞتماعػة، كلكن ػػو أراد أف ٭تقػق أقصػػى أنػواع الزجػػر ألعػىت أنػواع 

 رأل أمرنا عظيمنا جعل عقوبتو من أعظم العقوبات لينزجر الناس عن مثلو كلذلك قاؿ مرٕتزنا: 

مر أمرنا منكرنا *** أججت نارم كدعوت قنربنا ١تا رأيت األ 
(44)  

ىنػاؾ مػن يػدخل منز٢تػا، فػأراد أف ينبههػا  كيرسل عمر إٔب امرأة زكجهػا ُب غػزاة، كبلغػو أف   
، فلمػػػا إٔب أف دخػػػوؿ غربػػػاء إٔب منز٢تػػػا ُب غيبػػػة زكجهػػػا أمػػػر لػػػيس ٢تػػػا أف تفعلػػػو، ككانػػػت حػػػامالن 

                                                           
( كقد 136-134« )ال إكراه ُب الدين». كراجع كتابنا ا١تطبوع ىذا على فرض صحة ىذه القصة اليت نقلها أصحاب ا١تصنفات (44)

من  -كـر اهلل تعأب كجهو–شككنا ُب صحة ىذه الركاية كذكرنا أراء بعض العلماء ُب التشكيك فيها، كأٌ ا قد تكوف ٦تٌا دس على علي 
 خصومو لتنفَت الناس منو، كبياف ميلو الشديد للعنف كالقسوة. 
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 فأجهضػػػػت كىػػػػي ُب الطريػػػػق إليػػػػو، أمػػػػَت ا١تػػػػؤمنُت يػػػػدعوىا فزعػػػػت، ككانػػػػت حػػػػامالن  أخػػػػربت بػػػػأف  
فقاؿ قػـو فػيهم عثمػاف بػن  -رضواف اهلل عليهم-ككضعت غالمنا صوت كمات، فشاكر الصحابة 

. فالتفػت إٔب علػي، كقػاؿ «إنَّما أن ت م ؤدِّب ول ش يء علي ك»عفاف، كعبد الرٛتن بن عوؼ: 
ق  د ق  ال ى  ؤلء، ف  إن ي  ك ى  ذا جه  د رأيه  م فق  د قض  وا َم  ا » مىػػا تقػػوؿ يػػا أبػػا اٟتسػػن؟ فقػػاؿ:

ا اْلثم فأرجوا أن يضعو اهلل عنك بنيت ك وم ا يعل م عليهم، وإن كانوا قاربوك فقد غشوك، أمَّ 
أن ت واهلل ص دقتني، أقس مت علي ك أن ل »، فقاؿ لػو: «ا الػالم فقد واهلل غرمتمنك. وأمَّ 

 . (45)«تجلس حتى تقسمها على بني أبيك

 «: عصر الفقهاء من الصحابة والتابعين»َما بعد الخلفاء الراشدين اِلربعة: عهد  

تعترب بداية ىذا العهد من  اية العهد الػذم سػبقو؛ أم: مػن سػنة أربعػُت للهجػرة الػيت هبػا  
اء الصػػحابة، ليبػػدأ عهػػد فقهػػاء الصػػحابة ككبػػار التػػابعُت. خػػتم عهػػد ا٠تلفػػاء الراشػػدين، كعهػػد قػػر  

ككاف الفقو ُب ىػذا الػدكر يسػَت علػى ٨تػو مىػا سػبق ُب الػدكر الػذم سػبقو مػن حيػث كػوف مصػادر 
حسب تقدير أصولٌيي أىل السن ة، كىػي –الفقو فيو ىي نفس ا١تصادر اليت كانت ُب ذلك الدكر 

 و ٮتتلف عنو بأمور عدة، منها: كلكن   «ة واْلجماع والقياسالكتاب والسنَّ »

أصبح الناس ُب ىػذا العهػد أكثػر رغبػة ُب الغػوص علػى ا١تعػا  كالتعمػق فيمػا   (1)
 كراء النصوص. 

و نتيجػػػػػػة ات الػػػػػػيت تػػػػػػركم السػػػػػػنن، فإن ػػػػػػاختلفػػػػػػت طػػػػػػرقهم ُب األخػػػػػػذ با١تركي ػػػػػػ  (2)
تلفػػت مػػواقفهم ة كظهػػور الفػػرؽ ا١تذىبي ػػة كالكالمي ػػة: مػػن شػػيعة كخػػوارج، اخلالختالفػػات السياسػػي  

ات كاألحاديػػث الػػيت ركيػػت ات الػػيت تنقػػل السػػنن؛ فالشػػيعة: رفضػػوا األخػػذ بسػػائر ا١تركي ػػمػػن ا١تركي ػػ
عػن غػػَت األئمػػة ا١تعتػػربين ا١تػوالُت عنػػدىم آلؿ البيػػت. كا٠تػػوارج: رفضػوا االحتجػػاج بأخبػػار اآلحػػاد 

 «بعدال ة الص حابة»عمومنا، كبكل خرب ليس لػو معضػد مػن الكتػاب. كٓب يأخػذ الفريقػاف بػالقوؿ 
 بإطالؽ. كما ىو مذىب ٚتاىَت أىل السن ة. 

                                                           
 (. 1/187قعُت ) ( انظر أعالـ ا١تو 45)
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ا اإلٚتػػاع فلػػم يعػػد ٖتٌققػػو بػػاألمر ا١تمكػػن، ٟتػػدكث الفرقػػة؛ كألف  كػػل فرقػػة أم ػػ  (3)
 سحبت ثقتها من سائر علماء الفرؽ األخرل، فلم تعد تعتد بشيء من قو٢تم كافقوا أـ خالفوا. 

قػػوا ُب األمصػػار اإلسػػالمي ة ا١تختلفػػة كانتشػػركا يضػػاؼ إٔب ذلػػك أف  فقهػػاء الصػػحابة قػػد تفر  
  .فيها فلم يعد اجتماعهم لتدارس ا١تسائل ٦تكننا

ات كركاية األحاديث كالسنن بعػد أف ٓب شاعت ُب ىذا الدكر األخبار كا١تركي    (4)
 تكن كذلك. 

ال ٣تػػػػاؿ -ات كاألحاديػػػػث ألسػػػػباب كثػػػػَتة معركفػػػػة ظهػػػػرت حركػػػػة كضػػػػع األخبػػػػار كا١تركي ػػػػ 
ا نح دث ع ن رس ول اهلل ا كنَّ إنَّ »قولو:  -رضي اهلل عنو-أخرج مسلم عن ابن عباس  -لتفصيلها

إذ ل م يك  ن يك ذب علي  و، فلم ا رك   الن  اس الص عبة وال  ذلول  )ص لى اهلل علي و وآل  و وس ّلم(
 . (46)«تركنا الحديث عنو

كالكشػػف عػػن معا١تػػػو  «الم  نهج»ككػػل تلػػك ا١تسػػتجدات أظهػػرت مػػدل اٟتاجػػة إٔب بنػػاء 
رضػػػي اهلل تعػػػأب -علػػػى ألسػػػنة أئمػػػة الصػػػحابة  «الم   نهج الكل   ي»داتػػػو. كقػػػد بػػػرزت معػػػآب ك٤تد  
–ٍب اإلمػاـ علػٌي  -رضي اهلل تعأب عنهما-كٓتاٌصة على لساف الشيخُت أيب بكر كعمر  -عنهم

الم  نهج »ككػػاف  -رضػػي اهلل تعػػأب عنهػا-كأـ ا١تػػؤمنُت عائشػة  -كػـر اهلل تعػػأب كجهػو كرضػػي عنػو
ة يقـو علػى القػرآف اييػد كيسػتند إليػو كٓب يكػن أم مػن ىػؤالء يقػدـ علػى ء كاف  عند ىؤال «الكلي

و رسػػوؿ اهلل كػػل مػػا سػػن    يعلمػػوف أف   -ٚتيعنػػا-شػػيئنا. ككػػانوا  «ات الق  رآن الك  ريم وا  واىرهكليَّ  »
ٓب يكػػن سػػول تطبيػق عملػػٌي، كتأكيػػل كتفعيػػل ١تػػا جػػاء ُب كتػػاب اهلل  )صػلى اهلل عليػػو كآلػػو كسػػلم(

ػػػا لكػػػل كاقػػػع يػػػأٌب تعػػػأب، كبياننػػػ  -بعػػػده–ا ١تػػػنهج تأكيػػػل كتفعيػػػل الكتػػػاب ُب الواقػػػع ليكػػػوف ٪توذجن
كشرائطهم ُب قبػوؿ الركايػات كتأكيػداهتم علػى ضػركرة اإلقػالؿ منهػا دليػل علػى ذلػك، كقػد عملػوا 

غبُت باإلكثػػار مػػن الركايػػة كلػػو بػػالقوة ُب بعػػض األحيػػاف، كالتهديػػد علػػى التغليػػب علػػى رغبػػات الػػرا
بالسػػجن، كاحتياطػػاهتم برفضػػهم قبػػوؿ الركايػػة عػػن أقػػل مػػن صػػحابٌيُت معػػركفُت بالضػػبط كالعدالػػة، 

أك مشػاىدهتم لػو.   )صػلى اهلل عليػو كآلػو كسػلم(كال يرقى شك إٔب ٝتاعهم ما رككا من رسوؿ اهلل 

                                                           
 (. 13-1/12أخرجو مسلم ُب صحيحو )ا١تقدمة( ) (46)
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الػػذم  «ب  المنهج القرآن  يّ »ضػػركرة الًتيػػث إٔب أف ينطبػػع النػػاس كػػل ذلػػك دليػػل علػػى إدراكهػػم ل
َهاًجا جاء مصاحبنا للشرعة خت دعػائم (. فإذا ترس ػ48)ا١تائدة: ﴾ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمن ْ

ٮتشػى مػن  -بعػد ذلػك–كطبعت عليها القلوب كالعقوؿ كالنفوس فػال شػيء  «المنهج القرآنيّ »
 وب كالعقوؿ كالنفوس.كركده على تلك القل
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 الفصل الثالث

 الفقو بعد عهد الصحابة عاّمة:  

انقرض عهد الصحابة مىا بُت تسعُت كمائة من ا٢تجرة، كجاء عهد التابعُت كإٔب علمائهم  
كآخػػر مػػن ى(.  86مػػات بالكوفػػة مػػن الصػػحابة تػػوُب سػػنة ) آخػػر مػػن آؿ أمػػر الفقػػو كالفتيػػا. فػػإف  

كآخػػػر مػػػن مػػػات مػػػنهم  . (47)ى(91مػػات مػػػنهم با١تدينػػػة سػػػهل بػػػن سػػػعد السػػاعدم تػػػوُب سػػػنة )
كآخر من مػات بالشػاـ عبػد اهلل  ،(48)ى(93، كقيل: )ى(91بالبصرة أنس بن مالك، توُب سنة )

بػن عبػد اهلل )أبػو الطفيػل( تػوُب  كآخػر مػن مػات مػنهم عػامر بػن كاثلػة (49)ى(98بن يسر، تػوُب )
  . (50)ى(100سنة )

كالذين آؿ إليهم أمر الفتيا ُب ىذا العهد ىم ا١توإب الذين كاف معظمهم يعيش مػع فقهػاء  
الصػػحابة، أمثػػاؿ: نػػافع مػػؤب ابػػن عمػػر، كعكرمػػة مػػؤب ابػػن عبػػاس، كعطػػاء بػػن ربػػاح فقيػػو مكػػة، 

مامػػة، كإبػػراىيم النخعػػٌي فقيػػو الكوفػػة، كاٟتسػػن كطػػاكس فقيػػو أىػػل الػػيمن، ك٭تػػِت بػػن كثػػَت فقيػػو الي
البصػػرٌم فقيػػو البصػػرة، كابػػن سػػَتين كػػاف مػػن فقهػػاء البصػػرة أيضنػػا، كعطػػاء ا٠تراسػػاٌ  ُب خراسػػاف 

رٛتهم اهلل ٚتيعنا. كىؤالء التابعوف -كغَتىم، كخصت ا١تدينة بفقيهها القرشي، سعيد بن ا١تسيب 
لعلم من الصػحابة إال ُب اليسػَت النػادر، كلػذلك فػإف  مػن مىا كانوا يتجاكزكف فتاكل من تلقوا عنو ا

ة، كمنػػاىج مػػن سػػبقهم العسػػَت العثػػور علػػى كبػػَت فػػرؽ بػػُت منػػاىجهم ُب اسػػتنباط األحكػػاـ الفقهي ػػ
من الصحابة، كلكن  مناىج االستنباط ُب ىذا العهد قد بدأت تظهر كتتضح أكثر من ذم قبل، 

أك   ل َم   ا أس   معك تفت   ي ب   و »لػػػت إلبػػػراىيم النخعػػػي: عػػػن اٟتسػػػن بػػػن عبيػػػد اهلل النخعػػػي قػػػاؿ: ق
س  معتو  فق  ال: لع فقل  ت: تفت  ي بم  ا ل  م تس  مع و فق  ال: س  معت، وج  اءني َم  ا ل  م أس  مع 

 . (51)«فقستو بالذي سمعت

                                                           
 (.4/222انظر: هتذيب التهذيب ) (47)
 (. 1/330انظر: هتذيب التهذيب ) (48)
 (. 5/139انظر: هتذيب التهذيب ) (49)
 (. 72-5/71انظر: هتذيب التهذيب ) (50)
 (. 415( كهبامشها االستيعاب )ص 4/112انظر اإلصابة البن حجر ) (51)
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كػػاف ىنػػاؾ مىػػا ٯتكػػن مالحظتػػو ُب ىػػذا العهػػد فهػػو ظهػػور االختالفػػات ُب الػػرأم بػػُت   كإذا 
بػأمرين ٢تمػا داللتهمػا  -رضػي اهلل عنػو-ا١تفتُت ُب مسائل كثَتة. كقياـ اإلماـ عمر بن عبد العزيػز 

 ُب ىذا السبيل. 

أمػػره ّتمػػػع السػػػنن ككتابتهػػػا؛ فكػػاف أىػػػل كػػػل بلػػػد يكتبػػوف مىػػػا عنػػػد علمػػػائهم مػػػن  اِلول: 
 . (52)السنن ُب دفاتر

جعلػػو أمػػر الفتيػػا ُب كثػػَت مػػن البلػػداف إٔب أنػػاس يعيػػنهم؛ كمػػا فعػػل بالنسػػبة ١تصػػر  والث  اني: 
ة رجػاؿ: اثنػُت مػن ا١تػوإب ٫تػا يزيػد بػن أيب حبيػب، كعبػد اهلل يث جعل أمػر الفتيػا فيهػا إٔب ثالثػح

ُب ىػذا،  - عنػورضػي اهلل-بن أيب جعفر، ككاحد مػن العػرب، كىػو جعفػر بػن ربيعػة. كقػد عوتػب 
 . (53)«ما ذنبي إذا كانت الموالي تسمو بأنفسها صعًدا وأنتم ل تسمون»فقاؿ: 

ا سػػػبب أمػػػره بالتػػػدكين فقػػػد صػػػرح بػػػو ُب كتابػػو إٔب أيب بكػػػر ٤تمػػػد بػػػن عمػػػرك بػػػن حػػػـز أم ػػ 
 )صلى اهلل عليو وآلو وسّلم(انظر َما كان من حديث رسول اهلل »... األنصارٌم، حيث قاؿ: 

أو ح     ديث أو نح     و ى     ذا فاجمع     و ل     ي، ف     إنّي خف     ت دروس العل     م، وذى     اب  ةأو س     نَّ 
 . (54)«العلماء

 عصر أتباع التابعين واِلئمة المجتهدين:  

إنَّ فقه  اء ى  ذا العص  ر أخ  ذوا ح  ديث النب  ي »يقػػوؿ كٕب اهلل الػػدىلوم ُب ىػػذا العصػػر:  
م من الص حابة وقضايا القضاة واجتهاد المجتهدين عمن سبقه )صلى اهلل عليو وآلو وسّلم(

 . ككػػاف صػػنيع العلمػػاء ُب ىػػذه الطبقػػة متشػػاهبنا، فػػإف  «اوالت  ابعين وت  ابعيهم، ث  م اجته  دوا أيًض  
 )صػلى اهلل عليػو كآلػو كسػٌلم(حاصل صنيعهم أف ٘تس ك كل منهم با١تسند من حديث رسوؿ اهلل 

ػػػ ا أحاديػػػث منقولػػػة عػػػن رسػػػوؿ اهلل ا إم ػػػكا١ترسػػػل ٚتيعنػػػا، كاسػػػتدؿ بػػػأقواؿ الصػػػحابة كالتػػػابعُت، أل  

                                                           
 (. 1/33جامع بياف العلم ) (52)
 (. 4/143خطط ا١تقريزم ) (53)
( من 89-2/88(، كذكره اٟتافص ابن حجر ُب تغليق التعليق )1/10بشرح الزرقا  ) علقة البخارم، كركاه مالك ُب ا١توطأ، فانظره (54)

 طريق عن عبد العزيز بن مسلم عن عبد اهلل بن دينار ٨توه، كمن طريق ٭تِت بن سعيد عن عبد اهلل بن دينار. 
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ػػػا مػػػن  )صػػػلى اهلل عليػػػو كآلػػػو كسػػػٌلم( كقفوىػػػا عنػػػد ركايتهػػػا إٔب أحػػػد مػػػن الصػػػحابة كالتػػػابعُت ٖترجن
كاحتياطنػػا ككرعنػػا عػػن الركايػػة عنػػو خػػوؼ الزيػػادة أك  )صػػلى اهلل عليػػو كآلػػو كسػػٌلم(نسػػبتها إٔب النػػٌ  

ػػ ا قالوىػػا اسػػتنباطنا مػػن النصػػوص، أك اجتهػػادنا النقصػػاف ُب العبػػارة. كإم ػػا أف تكػػوف أقػػوا٢تم ىػػذه إ٪ت 
مػػنهم بػػارائهم، كىػػم أحسػػن ُب كػػل ذلػػك ٦تػػن ٬تػػيء بعػػدىم، كأكثػػر إصػػابة، كأقػػدـ زماننػػا، كأكعػػى 

 )صػلى اهلل عليػو كآلػو كسػٌلم(علمنا، فتعُت العمل هبا؛ إال إذا اختلفػوا، أك كػاف حػديث رسػوؿ اهلل 
فت األحاديػث نفسػها فػا١ترجع أقػواؿ الصػحابة فػًإف قػالوا ا إذا اختلٮتالف قو٢تم ٥تالفة ظاىرة. أم  

بنسخ بعضها، أك بصرفو عن ظاىره، أك ٓب يصرحوا بذلك، كلكن اتفقوا علػى تركػو، كعػدـ القػوؿ 
ة فيػػو، أك اٟتكػػم بنسػػخو أك تأكيلػػو اتب عػػوىم ُب كػػل ذلػػك. فػػإذا اختلفػػت ٔتوجبػػو، فإن ػػو كإبػػداء علٌػػ

فا١تختػػار عنػػد كػػل فقيػػو مػػذاىب أىػػل بلػػده كشػػيوخو؛ ألن ػػو  مػػذاىب الصػػحابة كالتػػابعُت ُب مسػػألة
. فمػذىب عمػر كعثمػاف كابػن سػقيم، كأكعػى لألصػوؿ ا١تناسػبة ٢تػاأعرؼ بصحيح أقػاكيلهم مػن ال

عمر كعائشة كابن عباس. كزيد بػن ثابػت، كأصػحاهبم مػن التػابعُت مثػل سػعيد بػن ا١تسػيب )تػوُب 
، كعطػاء ابػن يسػػار ى(106كسػآب )تػوُب سػنة ، ى(94، كعػركة بػن الػزبَت )تػوُب سػنة ى(93سػنة 

، ك٭تػػػػِت بػػػػن سػػػػعيد )تػػػػوُب سػػػػنة ى(124، كالقاسػػػػم بػػػػن ٤تمػػػػد )تػػػػوُب سػػػػنة ى(103)تػػػػوُب سػػػػنة 
كػاف مػذىب ى(. 136، كربيعػة الػرأم )تػوؼ سػنة ى(136، كزيد بن أسلم )توُب سػنة ى(143

ػا ىؤالء الصػحابة كالتػابعُت أحػق بػالقبوؿ مػن مػذىب غػَتىم عنػد أىػل ا١تدينػة، كلػ ذلك تػرل مالكن
 يالـز ٤تجتهم. 

كمػػذىب عبػػد اهلل بػػن مسػػعود كأصػػحابو، كقضػػايا أمػػَت ا١تػػؤمنُت علػػي كشػػريح )تػػوُب سػػنة  
أحق باألخذ عند أىل ى( 96كفتاكل إبراىيم النخعي )توُب سنة ى( 104كالشع  )توُب ى( 77

 الكوفة. 

ب ن ثاب ت  إل ى ق ول زي دى( 90وحين م ال مس روق )ت وفي س نة »... يقوؿ الػدىلوم:  
في التشريك )أي بين الجد واِلخوة في المي راث( ق ال ل و علقم ة )ت وفي  -رضي اهلل عنو-

)ى  ل أح  د م  نكم أثب  ت م  ن عب  د اهلل )يري  د اب  ن مس  عود(، فق  ال مس  روق: لع ى(: 95س  نة 
 . «ولكن زيد بن ثابت وأىل المدينة يشركون )أي بين الجد واِلخوة(
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د )أي المدينة( على شيء أخذوا بنواج ذه. وى و فإن اتفن أىل البل»يقوؿ الدىلوم:  
 . «الذي يقول في مثلو مالك: السنَّة التي ل اختالف فيها عندنا أي في المدينة كذا وكذا

ا بكثػػرة القػػائلُت بػػو، أك ١توافقتػػو لقيػػاس قػػول، أك كإف اختلفػػوا أخػػذكا بأقواىػػا كأرجحهػػا إم ػػ 
، فػإذا ٓب «ى ذا أحس ن َم ا س معت»ثلو مالػك: ٗتريج من الكتاب كالسن ة، كىو الذم يقوؿ ُب م

 جوا على كالمهم، كتتبعوا اإلٯتاء كاالقتضاء. ٬تدكا فيما حفظوا منهم جواب ا١تسألة خر  

، كابػػن أيب ذئػػب ى(179قػػاؿ: كأ٢تمػػوا ُب ىػػذه الطبقػػة التػػدكين، فػػدكف مالػػك )تػػوُب سػػنة  
مكػػة كالثػػورم )تػػوُب سػػنة  ُبى( 196، كابػػن جػػريج، كابػػن عيينػػة )تػػوُب سػػنة ى(158)تػػوُب سػػنة 

بالبصػرة. قػاؿ: ككلهػم مشػوا علػى ىػذا ى( 160بالكوفة، كربيػع بػن الصػبيح )تػوُب سػنة ى( 161
 النهج الذم ذكرتو. 

ػػا قػػاؿ:   فتها ق  د عزم  ت أن آم  ر بكتب  ك ى  ذه الت  ي ص  نَّ »ك١تػػا حػػج ا١تنصػػور، كلقػػى مالكن
ب أن يعمل وا بم ا  فتنسل، ثم أبعث في ك ل مص ر م ن أمص ار المس لمين منه ا نس خة وآم رىم

فيه  ا ول يتع  دَّوه إل  ى غي  ره. فق  ال مال  ك: ي  ا أمي  ر الم  ؤمنين ل تفع  ل ى  ذا، ف  إنَّ الن  اس ق  د 
سبقت إليهم أقاويل، وسمعوا أحاديث ورووا روايات، وأخذ كل بما سبن إلي و، وأت وا ب و م ن 
اختالف الن اس، ف دع الن اس وم ا اخت ار أى ل ك ل بل د م نهم ِلنفس هم، وتحك ى ى ذه القص ة 

و أراد أن يحم  ل الن  اس عل  ى َم  ا ف  ي الموط  أ، فق  ال ل  و مال  ك: ل منس  وبة إل  ى الرش  يد، وأنَّ  
اختلفوا في الف روع وتفرق وا ف ي  )صلى اهلل عليو وآلو وسّلم(أصحاب رسول اهلل  تفعلع فإنَّ 

 . «البلدان، وكّل سنَّة مضت

)ص  لى وك  ان مال  ك م  ن أثب  تهم ف  ي ح  ديث الم  دنّيين ع  ن رس  ول اهلل »قػاؿ الػػدىلوم:  
وأوثقه  م إس  ناًدا، وأعلمه  م بقض  ايا عم  ر وأقاوي  ل عب  د اهلل ب  ن عم  ر  اهلل علي  و وآل  و وس  ّلم(

 . «وعائشة وأصحابهم من الفقهاء السبعة، وبو وبأمثالو قام علم الرواية والفتوى
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ب إبػػراىيم كأقرانػػو ال ٬تػػاكزه إال مىػػا شػػاء ألػػزمهم ٔتػػذى -رضػػي اهلل عنػػو-ككػػاف أبػػو حنيفػػة  
 علػػى اهلل، ككػػاف عظػػيم الشػػأف ُب التخػػريج علػػى مذىبػػو، دقيػػق النظػػر ُب كجػػوه التخر٬تػػات مقػػبالن 

 الفركع أًب إقباؿ. 

كإف شئت أف تعلم حقيقة مىا قلنا فلخص أقواؿ إبػراىيم كأقرانػو مػن كتػاب )اآلثػار( حملمػد  
أيب شػػيبة ٍب قايسػػو ٔتذىبػػو ٕتػػده ال يفػػارؽ تلػػك احملجػػة إال ك)جػػامع( عبػػد الػػرازؽ ك)مصػػنف( ابػػن 

ال ٮتػػػػػرج عمػػػػػا ذىػػػػػب إليػػػػػو فقهػػػػػاء  -أيضنػػػػػا–ُب مواضػػػػػع يسػػػػػَتة كىػػػػػو ُب تلػػػػػك األمػػػػػور اليسػػػػػَتة 
 . (55)الكوفة

األئمػػة  حػػريص علػػى أف يؤكػػد أف   -رٛتػػو اهلل-و فيمػػا ذكػػره الػػدىلوٌم نظػػر، فإن ػػ كاٟتػػق أف   
نوا مقلٌػدين أك شػبو مقلٌػدين ١تػن سػبقهم مػن التػابعُت كالصػحابة، مالكنا كأبا حنيفة كأصػحاهبما كػا

ػػػ و مػػػن عليػػػو، فإن ػػػ -رٛتػػػو اهلل-م مىػػػا ٕتػػػاكزكا فقػػػو مػػػن سػػػبقهم، كىػػػذا أمػػػر مػػػن العسػػػَت موافقتػػػو كأ  
ػػ ا١تعػػركؼ أف   ا أخػػذت عػػن ىنػػاؾ طرقنػػا للفقػػو قػػد أخػػذ هبػػا كػػل مػػنهم لػػيس مػػن السػػهل إدعػػاء أ  

، كذىػاب أيب حنيفػة إٔب «بعم ل أى ل المدين ة»ب مالػك إٔب األخػذ الصحابة كالتابعُت مثل ذىا
، كمػػػا أف  أينػػػا منهمػػػا ٓب ٭تػػػتج بفتػػػاكل التػػػابعُت، بػػػل زاٛتػػػوىم «بالستحس   ان والع   رف»األخػػػذ 
ا الصػػحابة فيأخػػذكف مػػن أقػػوا٢تم مىػػا ىػػو موضػػع اتفػػاؽ؛ . كأم ػػ«ى  م رج  ال ونح  ن رج  ال»كقػػالوا: 

 يركنو األنسب أك األصلح.  فإذا اختلفوا ٗتَتكا من أقوا٢تم مىا

ات األحاديػث شػركطنا ٓب يشػًتطها مػن  منهما قد كضػع لقبػوؿ األخبػار كمركي ػكالن   كما أف    
 سبقهم. 

كشػػيوع الركايػػة ُب ىػػذا العصػػر، كظهػػور أحاديػػث ٓب تكػػن قػػد ظهػػرت كانتشػػرت مػػن قبػػل  
 أدل إٔب الذىاب ُب بعض األمور إٔب مذاىب مغايرة ١تذاىب بعض الصحابة. 

 أىل الرأي وأىل الحديث:  

                                                           
 (. 308-1/205« )حجة اهلل البالغة»ملخصنا بشيء من التصرؼ من كتاب  (55)
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كلعػػػل ٦تػػػا يزيػػػد ىػػػذه اٟتقيقػػػة كضػػػوحنا ظهػػػور مدرسػػػيت أىػػػل الػػػرأم كأىػػػل اٟتػػػديث، كبػػػركز  
 الكل من ا١تدرسػتُت جػذكرن  االختالفات بينهما ُب بعض األصوؿ، ككذلك ُب الفركع، صحيح أف  

ىػذا العصػر، إال ُب  «مس ائل الفق و»ُب العصرين السػابقُت، لكػن االخػتالؼ ٓب يػربز بوضػوح ُب 
 كٓب يتمٌيز الناس تبعنا الختالؼ مناىجهم ُب االستنباط إال ُب ىذا العصر كذلك. 

 ُب تاريخ الفقو يؤكدكف أف  مدرسة أىل الرأم، ىي امتداد ١تدرسة عمػر كعبػد الكاتبُت إف   
علقمػة  اللذين كانا أكثر الصحابة توسُّعنا ُب الػرأم فتػأثر هبمػا -رضي اهلل عنهما-اهلل بن مسعود 

أستاذ إبراىيم النخعي كخالو، كإبػراىيم ىػو الػذم تتلمػذ ى( 70أك سنة ى 60النخعي )توُب سنة 
 شيخ أيب حنيفة. ى( 120عليو ٛتاد بن أيب سليماف )توُب سنة 

مدرسػػة أىػػل اٟتػػديث ىػػي امتػػداد ١تدرسػػة أكلئػػك الصػػحابة، الػػذين كػػاف  كمػػا يؤكػػدكف أف    
صػػوص علػػى الوقػػوؼ عنػػدىا أمثػػاؿ: عبػػد اهلل بػػن عمػػر بػػن ٭تملهػػم ا٠تػػوؼ كاٟتػػذر مػػن ٥تالفػػة الن

رضػػي -ا٠تطػػاب، كعبػػد اهلل بػػن عمػػرك بػػن العػػاص، كالػػزبَت كعبػػد اهلل بػػن عبػػاس ُب الكثػػَت الغالػػب 
 اهلل عنهم أٚتعُت. 

 ُب اٟتجاز ألسباب كثَتة، قد يكوف من أبرزىا:  «أىل الحديث»كلقد شاع مذىب  

مىػػػا بأيػػػديهم مػػػن األحاديػػػث كاآلثػػػار، كقلػػػة النػػػوازؿ الػػػيت كانػػػت تعػػػرض ٢تػػػم النتقػػػاؿ  كثػػػرة  
كالفقهٌي إٔب الشاـ، ٍب إٔب بغداد. فإمػاـ  ا٠تالفة عنهم، كما انتقلت معظم كجوه النشاط الفكرمٌ 

كاف يرل أف  أىل اٟترمُت ٓب يفػتهم  -رٛتو اهلل-ى( 94أىل ا١تدينة سعيد بن ا١تسيب )توُب سنة 
مػػػن اٟتػػػديث كالفقػػػو شػػػيء كثػػػَت، فلػػػديهم فتػػػاكل أيب بكػػػر كعمػػػر كعثمػػػاف كعلػػػي قبػػػل ا٠تالفػػػة، 

كُب ىػذا مىػا  -رضػي اهلل عػنهم أٚتعػُت-كعائشة كابن عباس كابػن عمػر كزيػد بػن ثابػت كمركيٌػاهتم 
 يغٍت عن استعماؿ الرأم. 

تشر ُب العػراؽ، ككػاف علمػاء ىػذا الفريػق يػركف أف  فقد شاع كان «أىل الرأي»ا مذىب أم   
أحكػػاـ الشػػرع معقولػػة ا١تعػػٌت، مشػػتملة علػػى مصػػاّب راجعػػة للعبػػاد كحكػػم شػػرعت ألجلهػػا تلػػك 
األحكػػاـ، كأف  علػػى أىػػل العلػػم البحػػث عػػن تلػػك اٟتكػػم كالعلػػل الضػػابطة، كربػػط األحكػػاـ هبػػا، 
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ك العلػل فرٔتػا قػدمو األقيسػة القائمػة عليهػا كجعلها تدكر كجودنا كعدمنا معهػا، فػإذا عثػركا علػى تلػ
 ات من األحاديث إذا عارضتها. على بعض أنواع ا١تركي  

رضػي -كلقد ساعد على انتشار ىذا ا١تنهج ُب العراؽ كثرة الصحابة ا١تتأثرين ٔتػنهج عمػر  
فيػو؛ أمثػاؿ ابػن مسػعود، كأيب موسػى األشػعرم، كعمػراف بػن اٟتصػُت، كأنػس بػن مالػػك  -اهلل عنػو

 فيها.  -رضي اهلل عنهم-ابن عباس كغَتىم. ٍب انتقاؿ ا٠تالفة إليها كإقامة علي كأنصاره ك 

ك١تا ظهرت فيها الفرؽ من الشيعة كا٠توارج، كاحتدمت الصػراعات، كفشػت حركػة الوضػع  
ُب اٟتػػديث اضػػػطر علماؤىػػػا لوضػػع شػػػركط ُب قبػػػوؿ اٟتػػديث ٓب يسػػػلم معهػػػا مػػن ا١تػػػركم ٢تػػػم إال 

النػػوازؿ كاٟتػػوادث ُب تلػػك البيئػػػة   الصػػػحابة الػػذين أقػػاموا ُب العػػراؽ. كمػػػا أف   القليػػل مػػن مركي ػػات
 كانت أكثر من أف تواجو بذلك العدد من ا١تركٌم. 

ة الػػػذين ٓب يػػػػدخلوا فيمػػػػا دخػػػػل فيػػػو ا٠تػػػػوارج أك الشػػػػيعة مػػػػن كىكػػػذا انقسػػػػم ٚتهػػػػور األم ػػػػ 
، «أى  ل ال  رأي»ك «ى  ل الح  ديثأ»ة فانقسػػموا إٔب ا٠تالفػػات الكالمي ػػة إٔب االختالفػػات الفقهي ػػ

 «أى  ل الح  ديث»كثػػَتنا مىػػا ينبػزكف   «أى  ل ال  رأي»التنػػابز بػػُت الفػػريقُت قػد اشػػتد فصػػار  كيبػدك أف  
باألخػػذ ُب ديػػنهم بػػػالظن،  «أى  ل ال   رأي»ينبػػزكف  «وأى  ل الح   ديث»بعػػدـ الفقػػو كقلػػة الفهػػػم، 

 باع كاألخذ بالنصوص. ت  كبالبعد عن التثبُّت الواجب ُب أمر الدين كالذم ال يتأت ى بغَت اال

يتفقوف مع سائر ا١تسلمُت ُب أف  من استبانت لو السن ة فليس لو  «أىل الرأي» كاٟتق أف   
ة فعػذرىم فيػو أن ػو أف يدعها لقوؿ كائن من كاف، ككل مىا أخذ عليهم ٦تا اعترب من ٥تالفتهم للسػن  

أك لوجػود قػادح فيػو ال يػراه غػَتىم ٓب يصلهم فيو حديث، أك كصلهم كٓب يثقػوا بػو لضػعف راكيػو، 
 قادحنا، أك ألن و ثبت عندىم حديث آخر معارض ١تا أخذ بو سواىم. 

ُب كجػػػوب اللجػػػوء إليػػػو حػػػُت ال  «أى   ل ال   رأي»يتفقػػػوف مػػػع  «أى   ل الح   ديث»كمػػػا أف    
 يكوف ُب ا١تسألة نص، كمع ذلك فقد كاف التنابز كالتعاير بُت الفريقُت على أشده. 
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 بعالفصل الرا

 «: أصول الفقو»اهور اْلمام الشافعّي وجمع  

ة الػيت تػوُب فيهػا اإلمػاـ أبػو حنيفػة، ككػاف ، كىػي السػن  ى(150كلد اإلمػاـ الشػافعٌي سػنة ) 
قػػد تفقػػو أكؿ األمػػر ُب مكػػة علػػى بعػػض رجػػاؿ العلػػم مػػن أىػػل اٟتػػديث فيهػػا، كمسػػلم بػػن خالػػد 

ٍب ذىب إٔب إماـ دار ا٢تجرة، ى( 198)توُب سنة  ، كسيفاف بن عيينةى(179الز٧تي )توُب سنة 
كمقػػدـ أىػػل اٟتػػديث مالػػك بػػن أنػػس، فلزمػػو كركل عنػػو ا١توطػػأ، ككػػاف يعػػًتؼ بفضػػلو عليػػو، فعػػن 

إذا ذكر العلماء فمالك النجم. وما أحد أم ن »يونس بن عبد األعلى أن و ٝتع الشافعٌي يقػوؿ: 
بعػػػد دراسػػػة الُّلغػػػة كالشػػػعر  - عنػػػورضػػػي اهلل-كػػػاف ذلػػػك منػػػو  (56)«عل   يَّ م   ن مال   ك ب   ن أن   س

 كاألدب، كبعض العلـو الرياضي ة كالطبيعي ة كأخبار الناس. 

فأخػػػذ علػػػيهم عملهػػػم  «أى   ل الح   ديث»كٓب يكػػػن يعجبػػػو كػػػل مىػػػا عليػػػو مػػػن عػػػرفهم مػػػن  
مطلقنػا،  «بالمرس ل»كما أخذ عليهم عملهػم   «المنقطع ليس بشيء»... كقاؿ:  «بالمنقطع»

–فقػػط. كأخػػذ علػػى بعضػػهم التشػػدُّد ُب التزكيػػة، ك١تػػا ذىػػب إٔب العػػراؽ  كاسػػتثٌت مراسػػيل سػػعيد
كُب مقػػدمتهم أسػػتاذه  «أى  ل المدين  ة»علػػى  «أى  ل ال  رأي»الحػػص ٖتامػػل  -قاعػػدة أىػػل الػػرأم

قال ل ي محم د ب ن »... مالك فانربل للدفاع عن أستاذه كمذىبو كمنهجو. كركل عنو أن و قاؿ: 
وم  ا ك  ان عل  ى  -يعن  ي مالًك  ا -عل  م م  ن ص  احبكمأ -يعن  ي أب  ا حنيف  ة -الحس  ن: ص  احبنا
م، وم  ا ك  ان عل  ى ص  احبنا أن يس  كت، ق  ال الش  افعّي: فػض  بت وقل  ت: ص  احبكم أن ي  تكلَّ 

مال  ك أو أب   و  )ص  لى اهلل علي   و وآل  و وس   ّلم(ناش  دتك اهلل م  ن ك   ان أعل  م بس   نَّة رس  ول اهلل 
حنيف  ة  ق  ال: مال  كع ولك  نَّ ص  احبنا أق  يس، فقل  ت: نع  م، ومال  ك أعل  م بكت  اب اهلل تع  الى 

م ن أب ي حنيف ة، فم ن ك ان  )صلى اهلل عليو وآلو وسّلم(وناسخو ومنسوخو، وسنَّة رسول اهلل 
 . (57)«أعلم بكتاب اهلل وسنَّة رسولو كان أولى بالكالم

                                                           
 (. 23االنتقاء البن عبد الرب)ص  (56)
 (. 24االنتقاء )ص  (57)
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٤تمػػد بػػن اٟتسػػن كغػػَته مػػن كتػػب العػػراقيٌُت، كالـز  لدراسػػة كتػػب -رٛتػػو اهلل-ٍب انصػػرؼ  
٤تمػػد بػػن اٟتسػػن، فكػػاف كثػػَتنا مىػػا يػػردُّ عليػػو، كينػػاقش آراءه انتصػػارنا للسػػن ة كأىػػل اٟتػػديث، ٍب تػػرؾ 

ككػػاف ُب جامعهػػا الكبػػَت ني ػػف كأربعػػوف أك ى( 195لكنػػو عػػاد إليهػػا سػػنة ) -بعػػد ذلػػك -بغػػداد
، كيقػػوؿ ٢تػػم: قػػاؿ اهلل كقػػاؿ الرسػػوؿ، كىػػم يقولػػوف: ٜتسػػوف حلقػػة فمػػا زاؿ يقعػػد ُب حلقػػة حلقػػة

 . (58)قاؿ أصحابنا حىت ٓب تبق ُب ا١تسجد حلقة لغَته

كاختلف إٔب حلقة درسو كبار أىل الرأم كػأيب ثػور كالزعفػرا  كالكرابيسػٌي كغػَتىم فػانتقلوا 
أن ػو قػاؿ: عن مذىب أىل الرأم إٔب مذىبو، كما ارتاد اإلماـ أٛتد بن حنبػل حلقتػو، كيػركل عنػو 

ما أحد من أص حاب الح ديث حم ل محب رة إل وللش افعّي علي و ِمنَّ و، فقلن ا: ي ا أب ا محم د  »
كي   ف ذل   ك  ق   ال: إّن أص   حاب ال   رأي ك   انوا يه   زأون بأص   حاب الح   ديث حت   ى علَّمه   م 

 . (59)«الشافعّي وأقام الحّجة عليهم

علػػى أىػػل  كضػػع كتػػاب )اٟتجػػة( ُب بغػػداد لػػَتد «أى  ل الح  ديث»كاسػػتجابة منػػو لطلػػب  
 . (60)الرأم فيما خالفهم فيو

كبعد ذلك غادر إٔب مصر، فوجد أكثر الناس قد أخذكا كتشبٌثوا بكل مىػا كػاف يػراه مالػك  
أك يػػذىب إليػػو دكف ٘تييػػز. فأخػػذ ينظػػر ُب أقػػواؿ مالػػك نظػػرة الفػػاحص الناقػػد، فوجػػده ُب بعػػض 

 . «يقول باِلصل ويدع الفرع، ويقول بالفرع ويدع اِلصل».. األمور 

كمػػػا كجػػػده تػػػرؾ بعػػػض األخبػػػار الصػػػحيحة ليأخػػػذ بقػػػوؿ كاحػػػد مػػػن الصػػػحابة، أك بقػػػوؿ   
 كاحد من التابعُت، أك برأم نفسو!! 

كأحياننػػػا يػػػًتؾ قػػػوؿ الصػػػحايٌب لػػػرأم بعػػػض التػػػابعُت أك لػػػرأم نفسػػػو، كذلػػػك ُب اٞتزئيٌػػػات  
اإلٚتػاع كىػو ٥تتلػف كالفركع كالتفاصيل من غػَت مراعػاة للقواعػد كاألصػوؿ، كُب الكثػَت أنٌػو يػٌدعي 

 فيو. 
                                                           

 (. 69-2/68تاريخ بغداد للخطيب ) (58)
 (. 86االنتقاء )ص  (59)
 ا١ترجع السابق.  (60)
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قػػػػوؿ ضػػػػعيف كصػػػػنف كتػػػػػاب  «إجم    اع أى    ل المدين    ة»كمػػػػا كجػػػػد أٌف القػػػػوؿ ْتجيٌػػػػة   
 . (61)كأحصى فيو ا١تسائل ا١تشار إليها «اختالفو مع مالك»

غػػَت  «المص  الح المطلق  ة المرس  لة»قػػد أفػػرط ُب مالحظػػة  -ُب نظػػر الشػػافعيٌ –فمالػػك  
ا١تستندة إٔب شواىد الشرع مع توافرىا. كأبو حنيفة قصر نظره ُب اٞتزئٌيات كالفركع كالتفاصيل من 

 . (62)غَت مراعاة للقواعد كاألصوؿ ُب الكثَت الغالب

أف  أىم مىا ينبغي توجيػو العنايػة إليػو ىػو: ٚتػع أصػوؿ االسػتنباط  -رٛتو اهلل-كلذلك رأل  
ٌ قواعدىا، كٖت ويل ىذه القواعد إٔب منهج ْتث يستخلص الفقو بو من أدلتو، كيكػوف الفقهٌي، كٓبى

الفقو تطبيقنػا عمليٌػا لقواعػده، ليظهػر بػذلك فقػو جديػد بػديل لفقػو ا١تدرسػتُت ُب أصػولو كقواعػده، 
كبٌت على القواعد الػيت ٚتعهػا فيهػا فقهػو كمذىبػو، يقػوؿ اإلمػاـ أٛتػد بػن  «الرسالة»فوضع كتابو 

 . (63)«نكن نعرف الخصوا والعموم حتى ورد الشافعيّ لم »حنبل رٛتو اهلل: 

أّما أنتم فأعلم بالحديث والرجال منّ ي، ف إذا  ».. ككاف يقوؿ لإلماـ أٛتد رٛتهما اهلل:  
ك  ان الح  ديث ص  حيًحا ف  أعلموني، وإن يك  ن كوفيِّ  ا أو بص  ريِّا أو ش  اميِّا أذى    لي  و إذا ك  ان 

 . (64)«صحيًحا

و بتقعيػػػػد القواعػػػػد أكثػػػػر مػػػػن اىتمامػػػػو بػػػػالفركع كذلػػػػك يػػػػدؿ بوضػػػػوح علػػػػى مػػػػدل اىتمامػػػػ 
كاٞتزئيٌػػػػات. ككػػػػذلك يشػػػػَت مىػػػػا ذكػػػػره الشػػػػافعٌي إٔب أف ىنػػػػاؾ اختالفػػػػات بػػػػُت مركيٌػػػػات الكػػػػوفٌيُت 
كالبصػػرٌيُت كالشػػامٌيُت كمػػن إلػػيهم رجػػاال كمتوننػػا، كأنٌػػو حػػاكؿ الوصػػوؿ إٔب مػػنهج مشػػًتؾ للصػػٌحة، 

 ة. رغم االختالفات ا١تذىبٌية كا١تواقف الكالمي  

على أف أكؿ مؤل ف فيػو ىػو  «أصول الفقو»كلقد أطبق أىل العلم من الكاتبٌُت ُب تاريخ  
 . (65)«الرسالة»اإلماـ الشافعٌي، كأكؿ مؤل ف ىو 

                                                           
 (. 26انظر مناقب الشافعٌي للفخر الرازم )ص  (61)
 مغيث ا٠تلق إلماـ اٟترمُت اٞتويٍت.  (62)
 البحر احمليط للزركشي )٥تطوط(.  (63)
 (. 25النتقاء )صا (64)
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».. فصػال ُب ىػذا، جػاء فيػو:  «البحر المح يل»ُب كتابػو ى( 794كقد عقد الزركشي ) 
جم   اع »ككتػػاب  «الرس   الة»أّول م  ن ص   نَّف ف  ي أص   ول الفق  و، ص  نَّف في   و كت  اب  الش  افعيّ 
الذم ذكػر فيػو تضػليل ا١تعتزلػة، كرجوعػو عػن قبػوؿ شػهادهتم، ٍب تبعػو  «القياس»، ككتاب «العلم

 «. ا١تصٌنفوف ُب علم األصوؿ

ل  م يس  بن الش  افعّي أح  د ف  ي تص  انيف اِلص  ول ».. كقػػاؿ اٞتػػويٌٍت ُب شػػرحو للرسػػالة:  
، كمػن «ب المفهوم»، كعػن بعضػهم القػوؿ «تخص يص عم وم»فتها، وقد حكى ابن عباس ومعر 

بعػػػدىم ٓب يقػػػل ُب األصػػػوؿ شػػػيئنا، كٓب يكػػػن ٢تػػػم فيػػػو قػػػدـ فإن ػػػا رأينػػػا؛ كتػػػب السػػػلف مػػػن التػػػابعُت 
 . (66)«كتابعي التابعُت كغَتىم، كما رأيناىم صن فوا فيو

 
 منهج الشافعّي في الرسالة:  

 )صلى اهلل عليو كآلو كسػٌلم(الشافعٌي الرسالة بوصف حاؿ ا٠تلق عند بعثة رسوؿ اهلل  بدأ 
  -فبُت  أٌ م كانوا صنفُت:

 أىل كتاب حرٌفوه كبد لوا أحكامو، ككفركا فخلطوا باطلهم باٟتق الذم أنزلو اهلل تعأب.  

 جلٌػػػت قدرتػػػو اسػػػتنقذ كمشػػػركُت كػػػافرين اٗتػػػذكا مػػػن دكف اهلل أكثاننػػػا آ٢تػػػة. ٍب ذكػػػر أف  اهلل 
النٌػػاس كلهػػم ٓتػػاًب رسػػلو، كأنػػزؿ عليػػو كتابػػو ليخػػرجهم بػػو مػػن الكفػػر كالعمػػى إٔب النػػور كا٢تػػدل، 

 ﴾ل يَْأتِيِو اْلَباِطُل ِمْن بَ ْيِن َيَدْيِو َول ِمْن َخْلِفِو تَ ْنزِيٌل ِم ْن َحِك يٍم َحِمي دٍ  *َوِإنَُّو َلِكَتاٌب َعزِيٌز ﴿
 . (25-23)فصلت:

                                                                                                                                                                      
ٓب يشذ عن ىذا االتفاؽ إاٌل شذكذ من ا١تتعصبُت لبعض ا١تذاىب ليس ٢تم سند علمٌي يدؿ ١تا ذىبوا إليو؛ من كوف الشافعٌي مسبوقنا  (65)

 بالكتابة ُب ىذا العلم. 
 (. 234)ص « ٘تهيد ُب تاريخ الفلسفة»عن كتاب  (66)
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أفػػاض ُب بيػػاف منزلػػة القػػرآف العظػػيم مػػن اإلسػػالـ كاشػػتمالو علػػى مىػػا قػػد أحػػل اهلل كمػػا  ٍب 
، كمػػا تعب ػػػد بػػو النػػاس، كمػػػا أعػػد  ألىػػػل طاعتػػو مػػن الثػػػواب، كمػػا أكجػػب ألىػػػل معصػػيتو مػػػن  حػػرـٌ

 ٢تم باإلخبار عمن كاف قبلهم.  -جل شأنو-العقاب، ككعظو 

دين من بلوغ غاية جهػدىم ُب االسػتكثار مػن علػم ٍب بُت  اإلماـ مىا ينبغي لطلبة العلم بال 
 القرآف العظيم، كإخالص النٌية الستدراؾ علمو نص ا كاستنباطنا. 

ليس ت تن زل بأح د م  ن أى ل دي ن اهلل نازل  ة »... ٍب ذكػر ُب ختػاـ مقدمتػو للرسػالة أن ػػو:  
ال ر ِكتَ اٌب ﴿، قػاؿ تعػأب: «الدليل على سبيل اله دى فيه ا -جل ثناؤه-إل وفي كتاب اهلل 

 ﴾ِمي دِ أَنْ َزْلَناُه ِإلَْيَك لُِتْخِرَج النَّاَس ِمَن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّ وِر بِ ِإْذِن رَبِِّه ْم ِإلَ ى ِص َراِط اْلَعزِي ِز اْلحَ 
 ﴾يَ تَ َفكَّ  ُرونَ َوأَنْ َزْلنَ  ا ِإلَْي  َك ال  ذِّْكَر لِتُبَ   يَِّن لِلنَّ  اِس َم  ا نُ   زَِّل ِإلَ  ْيِهْم َوَلَعلَُّه  ْم ﴿كقػػاؿ:  (3)إب  راىيم:
َيانً  ا ِلُك   لِّ َش   ْيٍء َوُى  ًدى َورَْحَم   ًة َوُبْش   َرى ﴿، كقػػػاؿ: (22)النح  ل: َونَ زَّْلنَ  ا َعَلْي   َك اْلِكتَ   اَب تِب ْ
نَ ا ِإلَْي َك ُروًح ا ِم ْن َأْمرِنَ ا َم ا ُكْن َت تَ ْدِري ﴿.، كقاؿ: (89)النحل: ﴾لِْلُمْسِلِمينَ  وََك َذِلَك َأْوَحي ْ

ِْليَماُن َوَلِكْن َجَعْلَناُه نُورًا نَ ْهِدي ِبِو َم ْن َنَش اُء ِم ْن ِعَباِدنَ ا َوِإنَّ َك لَتَ ْه ِدي ِإلَ ى َما اْلِكَتاُب َول ا
ِصَراِط اللَِّو الَّ ِذي لَ ُو َم ا ِف ي السَّ َمَواِت َوَم ا ِف ي اَِلْرِج َأل ِإلَ ى اللَّ ِو َتِص يُر  *ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم 

 (. 53-52)الشورل: ﴾اِلُُمورُ 

عقػػد بابنػػا للكػػالـ عػػن )البيػػاف( فعرفػػو، كبػػُت مراتػػب البيػػاف الػػذم جػػاء بػػو القػػرآف الكػػرا  ٍب 
 لألحكاـ كىي ٜتسة ثالثٌة منها تندرج ٖتت بياف القرآف اييد لنفسو بنفسو. 

ُب كتابػػػو نص ػػػا جلي ػػػا ال يتطػػػرؽ إليػػػو التأكيػػػل، كىػػػذا النػػػوع ال  )تعػػػأب(مىػػػا أبػػػاف اهلل  اِلول: 
مىػػا يقابػػل التفسػػَت، ال مىػػا يقصػػد بػػو  «بالتأوي  ل» -رٛتػػو اهلل–لغػػَت القػػرآف. كيريػػد  ٭تتػػاج ُب بيانػػو

َى ْل يَ ْنظُ ُروَن ِإل تَْأِويلَ ُو يَ  ْوَم يَ ْأِتي ﴿ُب الواقػع كمػا يػدؿ عليػو قولػو تعػأب:  «التطبين والتفعيل»
َنا بِ اْلَحنِّ فَ َه ْل لَنَ ا ِم ْن ُش َفَعاَء فَ َيْش َفُعوا تَْأِويُلُو يَ ُقوُل الَِّذيَن َنُسوُه ِمْن قَ ْبُل َقْد َجاَءْت ُرُسُل رَب ِّ 

ُهْم َم ا َك انُوا يَ ْفتَ  رُ  َر الَِّذي ُكنَّا نَ ْعَمُل َقْد َخِسُروا أَنْ ُفَسُهْم َوَض لَّ َع ن ْ  ﴾ونَ لََنا َأْو نُ َردُّ فَ نَ ْعَمَل َغي ْ
  (.10)اِلعراف:
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مىا أبانو القرآف بنص ٭تتمل أكجهنا، فدل ت السٌنة ذات األصل القػرآٌ  علػى تعيػُت الثاني:  
 ا١تراد منو من بُت ىذه األكجو. 

مىػا أتػػى القػػرآف فيػػو علػى غايػػة البيػػاف، كُب فرضػػو، كبػُت  رسػػوؿ اهلل؛ كيػػف فرضػػو، الثال  ث:  
 كعلى من فرضو، كمىت يزكؿ كيثبت؟ 

٦تا ليس هلل فيو نصُّ حكم كقد فػرض   عليو كآلو كسٌلم()صلى اهللمىا بُت الرسوؿ الرابع:  
كاالنتهػاء إٔب حكمػو، فمػا قيػل عػن رسػوؿ  )صلى اهلل عليو كآلػو كسػٌلم(اهلل ُب كتابو طاعة رسولو 

 . (67)فبفرض اهلل قبل )صلى اهلل عليو كآلو كسٌلم(اهلل 

مىا  -عنده–قياس مىا فرض اهلل على خلقو االجتهاد ُب طلبو، كىو القياس، كالالخامس:  
 طلب بالدالئل على موافقة ا٠ترب ا١تتقدـ من الكتاب أك السن ة. 

كبعػػػد أف أٚتػػػل )مراتػػػب البيػػػاف( ا٠تمػػػس أخػػػذ يوضػػػحها كيبػػػُت  ٢تػػػا األمثلػػػة كالشػػػواىد ُب  
 أبواب ٜتسة. كقد رتب الرسالة ُب األبواب التالية: 

 خلو ا٠تصوص. باب بياف مىا نزؿ من الكتب عام ا، يراد بو العاـ كيد 

ـٌ كا٠تصوص.   ـٌ الظاىر كىو ٬تمع العا  باب بياف مىا نزؿ من القرآف عا

ـٌ الظاىر، يراد بو كٌلو ا٠تاٌص.    باب مىا نزؿ من الكتاب عا

 باب الصنف الذم يبٌُت سياقو معناه.  

 باب الصنف الذم يدؿ لفظو على باطنو دكف ظاىره.  

ُب ىػػذا -مىػػا نػػزؿ عام ػػا فػػدٌلت السػػن ة خاٌصػػة علػػى أنٌػػو يػػراد بػػو ا٠تػػاٌص. كقػػد تعػػرض  بػػاب 
لبيػػػاف حجيٌػػػة اإلخبػػػار بالسػػػنة كمنزلتهػػػا مػػػن الػػػدين، كلػػػذلك فقػػػد كضػػػع بعػػػد ىػػػذا البػػػاب  -البػػػاب

 األبواب التالية: 

                                                           
 قوال قد يفهم منو غَت ىذا فينبغي أف ٭تمل عليو.    لكن اإلماـ قد قاؿ ُب موضع آخر من الرسالة، (67)
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 . )صلى اهلل عليو كآلو كسٌلم(ُب كتابو اتٌباع سنة نبٌيو  -تعأب–باب بياف فرض اهلل  

مقركنػػة بطاعػػة اهلل جػػل ذكػػره  )صػػلى اهلل عليػػو كآلػػو كسػػٌلم(بػػاب فػػرض اهلل طاعػػة رسػػولو  
 كمذكورة كحدىا. 

 . )صلى اهلل عليو كآلو كسٌلم(باب مىا أمر اهلل بو من طاعة رسولو  

باب مىا أباف اهلل ٠تلقو من فرضو على رسولو اتٌباع مىػا أكحػى إليػو، كمػا شػهد لػو مػن اتٌبػاع  
 و، كمن ىداه، كأنٌو ىاد ١تن اتبعو. مىا أمر ب

سػػن مػػع   )صػػلى اهلل عليػػو كآلػػو كسػػٌلم(كُب ىػػذا البػػاب أكػػد اإلمػػاـ القػػوؿ بػػأف رسػػوؿ اهلل  
نٌص الكتػاب، كعمػل علػى إثبػات كجػود السػن ة ا١تسػتقلة  -بعينو–كتاب اهلل، كبٌُت فيما ليس فيو 

ِممَّ  ا وص  فنا م  ن الس  نَّة م  ع  وس  أذكر ».. عػػن الكتػػاب، كحػػاجج ا١تخػػالفُت ُب ذلػػك، ٍب قػػاؿ: 
كتاب اهلل والسنَّة مما ليس فيو نصُّ كتاب بعض َما يدل على جمل ة َم ا وص فنا من و إن ش اء 

 . «اهلل تعالى

مػػع كتػػاب ذكػػر  )صػػلى اهلل عليػػو كآلػػو كسػػٌلم(فػػأكؿ مىػػا نبػػدأ بػػو مػػن ذكػػر سػػن ة رسػػوؿ اهلل  
 كجل. االستدالؿ بسنتو على الناسخ كا١تنسوخ من كتاب اهلل عز 

 معها.  )صلى اهلل عليو كآلو كسٌلم(ٍب ذكر الفرائض ا١تنصوصة اليت سن رسوؿ اهلل  

عػػن اهلل كيػػف  )صػػلى اهلل عليػػو كآلػػو كسػػٌلم(ٍب ذكػػر الفػػرائض اٞتمػػل الػػيت أبػػاف رسػػوؿ اهلل  
 . ىي، كمواقيتها. ٍب ذكر العاـ من أمر اهلل تعأب، الذم أراد بو العاـ، كالعاـ الذم أراد بو ا٠تاص

 ٍب ذكر سن تو فيما ليس فيو نٌص كتاب.  

)سػػػػبحانو ذكػػػػر فيػػػػو أف  اهلل  «ابت    داء الناس    ل والمنس    وخ»ٍب عقػػػػد فصػػػػال للكػػػػالـ عػػػػن  
جعػػػل النسػػػخ للتخفيػػػف كالسػػػعة. ٍب ذكػػػر أف  الكتػػػاب إ٪ٌتػػػا ينسػػػخ بالكتػػػاب، كأف  السػػػن ة  كتعػػػأب(

 تنسخ بالسن ة. 
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الكتػػػاب علػػػى بعضػػػو، كالسػػػٌنة علػػػى بعػػػض ٍب ٖتػػػدث عػػػن الناسػػػخ كا١تنسػػػوخ الػػػذم يػػػدؿ  
 اآلخر. 

كعقػػد بابنػػا للحػػديث عػػن فػػرض الصػػالة الػػذم دؿ الكتػػاب، ٍب السػػن ة علػػى مػػن تػػزكؿ عنػػو  
 بالعذر، كعلى من ال تكتب صالتو با١تعصية. 

 كما عقد بابنا آخر للكالـ عن الناسخ كا١تنسوخ الذم تدؿ عليو السن ة كاإلٚتاع.   

 اليت أنز٢تا اهلل تعأب نص ا ُب باب خاٌص.  ٍب ٖتٌدث عن الفرائض 

 معها.  )صلى اهلل عليو كآلو كسٌلم(ٍب تكلم عن الفرائض ا١تنصوصة اليت سن  رسوؿ اهلل  

 كٖتدث بعد ذلك عن الفرض ا١تنصوص الذم دلت السن ة على أنٌو إ٪ٌتا أراد بو ا٠تاص.  

فرضػػها بكتابػػػو كبػػػُت كيػػػف  -تعػػػأب–الػػيت أحكػػػم اهلل  «جم   ل الف   رائض»ٍب ٖتػػدث عػػػن  
فتحػػدث ُب الصػػالة كالزكػػاة كاٟتػػج، كعػػدد  )صػػلى اهلل عليػػو كآلػػو كسػػٌلم(فرضػػها علػػى لسػػاف نبيػػو 

 النساء، ك٤ترمات النساء، ك٤تٌرمات الطعاـ. 

تعرض فيو إٔب مىا يكوف بػُت األحاديػث  «العلل في اِلحاديث»ٍب عقد بابنا للكالـ عن  
تعرض لبعضها كاالختالؼ بسبب النسخ كبسػبب الغلػط  من اختالؼ ينشأ عن أسباب متعددة

ُب ركايػػة األحاديػػث، كبػػػٌُت بعػػض مىػػػا ينشػػأ عنػػػو الغلػػط ُب ركايػػة اٟتػػػديث كمػػا تعػػػرض لكثػػَت مػػػن 
 األسباب األخرل اليت ينشأ عنها االختالؼ. 

وأوضح أنَّ اِلحاديث يوض ح بعض ها كأقسامو،  «النهي»ٍب ٖتٌدث رٛتو اهلل عن أبواب  
 بعًضا. 

فبػػُت أنٌػػو نوعػػاف، ٫تػػا: علػػم عاٌمػػة ال يسػػع بالغنػػا غػػَت مغلػػوب علػػى  «للعل  م»ٍب عقػػد بابنػػا  
عقلػػو جهلػػو، كأكػػد أٌف ىػػذا الصػػنف مػػن العلػػم موجػػود كلٌػػو نص ػػا ُب كتػػاب اهلل تعػػأب، كموجػػودة 

)صػػلى اهلل عليػػو كآلػػو تفاصػػيلو بشػػكل عػػاـ عنػػد ٚتػػاىَت ا١تسػػلمُت تتناقلػػو أجيػػا٢تم عػػن رسػػوؿ اهلل 
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ال يتنػػازعوف ُب حكايتػػو، كال ُب كجوبػػو علػػيهم، كىػػذا العلػػم العػػاـ ال ٯتكػػن فيػػو الغلػػط مػػن  م(كسػلٌ 
 ا٠ترب كال التأكيل؟!! 

أٌما الصنف الثا  فهػو: مىػا ينػوب مػن فػركع الفػرائض، كمػا ٮتػصُّ بػو مػن األحكػاـ كغَتىػا  
. كقػد «خب ر واح د أي:»٦تا ليس فيو نٌص كتاب كال ُب أكثره نٌص سٌنة إال من أخبػار ا٠تاٌصػة، 

 مهد هبذا ١تبحثُت جاء هبما رٛتو اهلل بعد ذلك، ك٫تا: 

، كذكر مىا الشهادة والروايةباب خرب الواحد، فبُت  ا١تراد بو، كشركطو كتعٌرض للفرؽ بُت  
إٔب الكػالـ  -رٛتػو اهلل-يقبل ُب خػرب الواحػد مػن األمػور، كمػا ال يكتفػي بػو كحػده فيػو. ٍب انتقػل 

لواحػػد كاالسػػتدالؿ عليهػػا، كرد ٚتيػػع الشػػبهات الػػيت أكردىػػا ا١تخػػالفوف بأسػػلوب عػػن حجيٌػػة خػػرب ا
 استدالٌٕب فيو الكثَت من القوة كالرصانة. 

 فبُت  حقيقتو، ك١تاذا كاف حج ة عنده.  «اْلجماع»ٍب انتقل إٔب باب  

لػو فأكضح معناه، كماىي تو، كاٟتاجػة إليػو، كأنواعػو، كمػن  «القياس»كبعد ذلك تكلم عن  
 أف يقيس، كمن ليس لو ذلك. 

بابنػػػا بػػػُت  األصػػػل فيػػػو مػػػن الكتػػػاب، ٍب مػػػن السػػػن ة ٍب ٖتػػػدث عػػػن  «لالجته   اد»ٍب عقػػػد  
 الصواب كا٠تطأ ُب االجتهاد. 

؛ أكضػح فيػو أن ػو ال ٭تػل ألحػد مػن ا١تسػلمُت أف يستحسػن «الستحسان»ٍب ٖتدث عن  
ػػا شػػرعٌيا إال بكتػػاب أك سػػن ة أك  ػػد أن ػػو لػػيس ألحػػد أف يثبػػت حكمن علػػى مىػػا ٮتػػالف اٟتػػديث، كأك 

 إٚتاع أك قياس، كبُت  الفرؽ بُت القياس كاالستحساف. 

، كآخػر ٍب عقد بابنا لالختالؼ بُت أىل العلم، فبُت  أٌف ىذا االختالؼ نوعا  ف: نػوع ٤تػـر
: ىػػػو كػػػل اخػػتالؼ فيمػػػا أقػػػاـ اهلل بػػو اٟتجػػػة ُب كتابػػػو، أك علػػػى  لػػيس كػػػذلك، فػػػاالختالؼ احملػػـر

 لساف نبٌيو منصوصنا بين ا. 
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ػػا ٍب اسػػتدؿ ١تػػا   كأمػػا االخػػتالؼ اٞتػػائز، فهػػو االخػػتالؼ فيمػػا ٭تتمػػل التأكيػػل كيػػدرؾ قياسن
ناكؿ ٪تاذج ٦تا اختلف فيو علماء الصحابة  ذكره، كمثل لالختالؼ اٞتائز، كذكر بعض أسبابو، كت

 كالعدة كاإليالء كا١تواريث. 

 إٔب مذىبو ُب أقواؿ الصحابة إذا تفرقوا.  -رٛتو اهلل-كُب ىذا الباب تعرض  

نحك  م بالكت  اب ».. ٍب خػػتم الرسػػالة ُب بيػػاف مذىبػػو ُب مراتػػب األدلػػة ا١تػػذكورة، فقػػاؿ:  
 ها، فنقول: لهذا حكمنا في الظاىر والباطن. والسنة المجتمع عليها التي ل اختالف في

وبحكم السّنة قد ُروي ت م ن طري ن النف راد ل يجتم ع عليه ا فنق ول: حكمن ا ب الحن  
 في الظاىر، ِلنَّو قد يكمن الػلل فيمن روى الحديث. 

ونحك  م باْلجم  اع، ث  م القي  اس، وى  و أض  عف م  ن ى  ذا، ولكنَّه  ا منزل  ة ض  رورةع ِلنَّ  و  
 . «ر موجوديحل القياس والخب

كلقد ظهر من خالؿ مىا كتبو اإلماـ، األصوؿ ا١تتفق عليها، كاألصوؿ ا١تختلف فيها لدل  
 السن ة ُب ذلك العصر. 

 أٌما ا١تتفق عليها فهي: الكتاب كالسن ة على اٞتملة.  

  «الخاص  ة»أك  «اآلح  اد»كأمػػا ا١تختلػػف فيهػػا، فهػػي السػػن ة ٚتلػػة لػػدل الػػبعض، أك خػػرب  
شافعٌي على كجو ا٠تصػوص. كا١تػذىباف قػد تػؤب الشػافعٌي كغػَته مناقشػتهما كرد٫تػا كما يسميو ال

 كغَت٫تا.  «جماع العلم»ٔتا ال مطمع ٔتزيد عليو ُب الرسالة، كُب 

يعتػػػرب إٚتػػػاعهم، كُب  اإلٚتػػػاع، كا٠تػػػالؼ ُب حجي تػػػو، كُب بعػػػض أنواعػػػو، كفػػػيمن  (1)
 األمور اليت يعترب فيها اإلٚتاع حج ة، كُب إمكانٌية العلم بو عند كقوعو. 

اختلفوا ُب كل من القياس كاالستحساف اختالفنا تنػاكؿ مفهوميهمػا، كحقيقػة كػل   (2)
منهمػػا، كحجي تػػو، كإمكاني ػػة العمػػل بػػو، كطريقتػػو، كاألمثلػػة الػػيت ٯتكػػن أف ترجػػع إٔب أم منهمػػا مػػن 

 ل الصحابة. عم
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كداللػػة كػػل منهمػػا كأثػػره  «اِلم  ر والنه  ي»كمػػا كػػاف االخػػتالؼ بيننػػا ُب مفػػاىيم    (3)
ػػػة األربعػػػة ُب ىػػػذا العصػػػر ٓب يكػػػن  ُب سػػػائر األحكػػػاـ الفقهيٌػػػة. كيالحػػػص ُب ىػػػذا ايػػػاؿ أف  األئم 

حػدث  استعماؿ ا١تصطلحات احملد دة كالتحرا كاإل٬تاب كغَت٫تػا شػائعنا ُب لغػاهتم كتعػابَتىم، بػل
 . (68)ذلك بعدىم كما يؤكد ابن القيم

أٌمػػا األدلػػة األخػػرل فيمػػا يػػذكره األصػػولٌيوف ضػػمن األدلػػة ا١تختلػػف فيهػػا فكػػذلك ٓب ترىػػا  
 عند األئمة ُب ىذا العصر ظاىرة ُب تعابَتىم كالعرؼ كالعادة كاالستصحاب كغَتىا. 

                                                           
 (. 1/32إعالـ ا١توقعُت ) (68)
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 الفصل الخامس

 بعد اْلمام الشافعّي: « أصول الفقو»

اإلمػػػاـ الشػػػافعٌي كمػػػا طػػػرح فيهػػػا منػػػذ ظهورىػػػا علػػػى الدراسػػػات  «رس   الة»لقػػػد سػػػيطرت  
األصولي ة كانقسم العلمػاء إٔب فػريقُت: فريػق تقبٌػل الرسػالة، كحو٢تػا إٔب قاعػدة حجػاج عػن مذىبػو، 

. كفريػػق رفػػض معظػػم مىػػا جػػاء فيهػػا، كأدرؾ أف  عليػػو أف يػػرد علػػى «أى  ل الح  ديث»كىػػم ٚتهػػور 
ف مذىبػو قبػل أف يتػأث ر النػاس ٔتػا جػاء فيهػا، كىػذا ينطبػق علػى ٚتهػور صاحبها مىا أكرده ٦تػا ٮتػال

 ، كا١تخالفُت ُب األمور اليت تعرض ٢تا اإلماـ ُب رسالتو. «أىل الرأي»

، فنسػػب لإلمػػاـ «أص  ول الفق  و»ُب علػػم  «الرس  الة»كقػػد ذكػػر ابػػن النػػدا مىػػا كيتػػب بعػػد  
كىو أقرب  «السنة»كلو كتاب  «والمنسوخالناسل »( كتاب ھ233أٛتد بن حنبل )توُب سنة 

( كالكتػػػاب جػػػاء ھ1349إٔب كتػػػب التوحيػػػد كالعقائػػػد مػػػن كتػػػب األصػػػوؿ، طبػػػع ُب مكػػػة سػػػنة )
بصيغتُت: كربل، كىػي ا١تشػار إليهػا، ك٢تػا نسػخ خطيػة ُب دار الكتػب ا١تصػري ة كُب الظاىري ػة. كمػا 

 طبعت بالقاىرة بدكف تاريخ. 

فهػػو ُب اعتقػاد أىػل السػػن ة، طبػع بالقػػاىرة بػدكف تػػاريخ.  غرلُب صػػيغتو الصػ «الس نَّة»أٌمػا  
نقػل عنػو ابػن القػيم ُب إعػالـ ا١تػوقعُت،  )صػلى اهلل عليػو كآلػو كسػٌلم( «طاعة الرسول»كلو كتاب 

كيبػػدك أنٌػػو كػػاف ٯتتلػػك نسػػخة منػػو، كقػػد ْتثنػػا عػػن الكتػػاب ُب كثػػَت مػػن األمػػاكن فلػػم نعثػػر عليػػو، 
كمػػػػا يتناك٢تػػػػا –أنٌػػػػو كتػػػػاب أصػػػػوٕبُّ تنػػػػاكؿ فيػػػػو مباحػػػػث السػػػػنة كظػػػػاىر ٦تػػػػا نقػػػػل ابػػػػن القػػػػيم عنػػػػو 

، فلعل الكتاب فقد بعد ذلك التاريخ، أك أنٌو أدمج أثناء التجليػد مػع أم كتػاب مػن -األصوليُّوف
الكتػػػػب األخػػػػرل، أك ضػػػػاعت منػػػػو كرقػػػػة العنػػػػواف فلػػػػم يعػػػػد مػػػػن ا١تمكػػػػن العثػػػػور عليػػػػو إال بطريػػػػق 

 كقت الحق.  االستقراء كالتتبُّع، كلعلو يكتشف ُب
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إبط ال »ك «اْلجم اع»( كتػاب ُبھ270كما نسبت ا١تصادر لداكد الظاىرٌم )توُب سنة   
الك افي ف ي »ك «المفّسر والمجمل»ك «الخصوا والعموم»ك «الخبر الموج »ك «التقليد

 . (69)«مسألتين خالف فيهما الشافعيّ »ككتاب  -يعٍت الشافعيٌ – «مقابلة المطلبيّ 

 أصول الحنفّية:  

ىػػذه الفػػًتة عكػػف علمػػاء اٟتنفيٌػػة علػػى دراسػػة رسػػالة الشػػافعٌي للػػرد علػػى مىػػا خػػالفهم  كُب 
ُب ا١تسػائل اٞتزئيٌػة الػيت  -رٛتػو اهلل-فيو، كاستخالص أصوؿ لفقههم من فتاكل اإلماـ أيب حنيفة 

 عرضت لو كالتأىيل ٢تا. 

ات إثب  »ككتػػاب  «خب  ر الواح  د»( كتابنػػا ُب ھ220فكتػػب عيسػػى بػػن أبػػاف )تػػوُب سػػنة  
 . «القياس واجتهاد الرأي

، لػػو نسػػخة ُب الزيتونيػػة بتػػونس «مس  ائل الخ  الف»( ھ317ككتػػب الربزعػػي )تػػوُب سػػنة  
 (. 1619( كرقة كىو برقم )236ُب )

الػػػذم اختصػػػره  «اخ   تالف الفقه   اء»( ھ321ككتػػػب أبػػػو جعفػػػر الطحػػػاكٌم )تػػػوُب سػػػنة  
(، كلػػػػو نسػػػػخة ُب القػػػػاىرة. راجػػػػع ١تعرفػػػػة أكصػػػػافها فهػػػػرس معهػػػػد ھ370اٞتصػػػػاص )تػػػػوُب سػػػػنة 

 ( كما طبع. 329/ 1ا١تخطوطات )

لػػػو نسػػػخة خطيٌػػػة ُب أٛتػػػد  «الف   روق»( كتابػػػو ھ322ككتػػػب الكرابيسػػػٌي النجفػػػٌي )تػػػوُب  
 الثالث كفيض اهلل ُب استنابوؿ. 

 . (70)( كتب أصولي ة ٓب تذكر أٝتاؤىاھ233كما نسب البن ٝتاعة )  

                                                           
كتابنا   157( عن آثار داكد الظاىرم )ذكر ابن الندا أٝتاء حوإب 229-2/228كقاؿ ٤تمد فؤاد سركُت ُب تاريخ الًتاث العريٌب ) (69)

ٝتاء الكتب اليت ذكرىا مذكورة ُب الفهرست البن الندا، انظر الفهرست ص كأى. لداكد الظاىرم كيبدك أٌ لم يصل إلينا منها أم كتاب( ا
272 . 

 (. 259-258انظر: الفهرست البن الندا )ص  (70)
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كما صٌنف   «الحّجة في الرد على الشافعيّ »( كتاب ھ289لكناٌ  )توُب سنة ككتب ا 
م  ا خ الف في  و الش افعّي الع  راقيّين »( كتػاب ھ305علػي بػن موسػػى القيم ػي اٟتنفػٌي )تػػوُب سػنة 

  «في أحكام القرآن وإثبات القياس والجتهاد وخبر الواحد

طبوعػة بالقػاىرة ضػمن ٣تموعػة ا١تعركفػة كا١ت «أصولو»( ھ340ككتب الكرخٌي )توُب سػنة  
 بدكف تاريخ. 

 «نق  ض رس  الة الش  افعيّ »تقريبنػػا( مػػن اإلماميٌػػة كتػػاب  ھ93ككتػػب أبػػو سػػهل النػػوٓتيٌت ) 
 . «الرد على ابن الراوندي في بعض آرائو اِلصولّية»ك «إبطال القياس»ك

الفس  ل عل  ى م  ن أج  از »( مػػن الزيديٌػػة كتػػاب ھ347كمػػا كتػػب ابػػن اٞتنيػػد )تػػوُب سػػنة   
 . «اْلفهام ِلصول اِلحكام»ك «نسل لما تم شرعو وجل نفعوال

. «اخ  تالف الفقه  اء»مػنهم كتػػاب ى( 240أٌمػا الشػػافعٌية فقػد كتػػب أبػػو ثػور )تػػوُب سػػنة  
أيضنػػا.  «اخ تالف الفقه اء»كتابنػا ُب ى( 294كأليب عبػد اهلل ٤تمػد بػن نصػر ا١تػركزٌم )تػوُب سػنة 

ُب الػرد علػى عيسػى بػن أبػاف، كنػاظره ٤تمػد بػن داكد ى( 305ككتب أبو العباس بن سريج )تػوُب 
العم  وم »كتػػايب ى( 340الظػػاىرم فيمػػا خػػالفوا فيػػو الشػػافعٌي. ككتػػب إبػػراىيم بػػن أٛتػػد ا١تػػرزكم )

 «الرس الة». كما عكف بعضهم على شػرح (71)«الفصول في معرفة اِلصول»ك «والخصوا
أك  365، كأبػػػو الوليػػػد النيسػػػابورٌم )تػػػوُب سػػػنة ى(330بكػػػر الصػػػَتٌُب )تػػػوُب سػػػنة فشػػػرحها أبػػػو 

، «وال  د إم  ام الح  رمين»، كأبػػو ٤تمػػد اٞتػػويٌٍت ى(388، كأبػػو بكػػر اٞتػػوزقي )تػػوُب سػػنة ى(363
كنسػػبوا ٠تمسػػة آخػػرين شػػركحنا للرسػػالة أيضنػػا، كىػػم: أبػػو زيػػد اٞتػػزكٕب، كيوسػػف بػػن عمػػر، كٚتػػاؿ 

فاكهػػا ، كأبػػو القاسػػم: عيسػػى بػػن نػػاجي. كٓب يظهػػر حػػىت اآلف أمُّ مػػن الػػدين أفقهسػػي، كابػػن ال
ىػػذه الشػػركح الػػيت كػػاف العلمػػاء ينقلػػوف عػػن بعضػػها إٔب مىػػا بعػػد القػػرف السػػابع ا٢تجػػرٌم. كقػػد ذكػػر 

أف  ا١تكتبػة األىليٌػة ببػاريس ٖتػتفص بنسػخة مػن شػرح اٞتػويٌٍت علػى  (72)الشيخ مصطفى عبػد الػرازؽ

                                                           
 (. 299الفهرست )ص  (71)
 ُب كتاب ٘تهيد لتاريخ الفلسفة.  (72)
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ض النصوص، كحاكلنا العثور عليها ىنػاؾ فلػم نوفػق فلعل هػا كضػعت ضػمن  الرسالة، كنقل منها بع
كتػب علػم آخػر، أك باسػم مغػاير فتحتػػاج إٔب اسػتقراء بطريػق تصػفح سػائر ا١تخطوطػات احملفوظػػة 

 ٦تا ال يتيسر إال نادرنا، ك٭تتاج إٔب فًتة زمنٌية كافية، يقضيها الباحث ُب ا١تكتبة. 
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 لشافعّي: بعد ا« أصول الفقو»تطور علم 

يػدكر ُب  -كمػا رأينػا–إف  مىا ذكرنا من العسَت أف يعترب تطورنا حقيقي ا ُب ىذا العلم، فإن ػو  
ا أك شػػػرحنا يكػػػاد ال ٮتػػػرج عػػػن ذلػػػك، كبقػػػى األمػػػر   الكثػػػَت الغالػػػب حػػػوؿ الرسػػػالة نقضنػػػا أك تأييػػػدن

رنا ٢تذا العلم بعػد ، كفيو بدأ مىا ٯتكن اعتباره تطوُّ -كما أسلفنا–كذلك حىت دخل القرف ا٠تامس 
 كضعو كٚتعو. 

، كالقاضػػػػي عبػػػػد اٞتبػػػػار ى(403ففػػػػي ىػػػػذه الفػػػػًتة انػػػػربل القاضػػػػي البػػػػاقاٌلٌ  )تػػػػوُب سػػػػنة  
إلعػادة كتابػة موضػوعات األصػوؿ ٚتيعهػا. يقػوؿ الزركشػي ُب كتابػو ى( 415ا٢تمداٌ  )توُب سنة 

وقاض ي المعتزل ة  حتى جاء القاض يانع قاض ي الس نَّة أب و بك ر الطي  ،»: «البحر المحيل»
 . «عبد الجبار، فوسَّعا العبارات، وفّكا اْلشارات وفّصال اْلجمال، ورفعا اْلشكال

بعػػػد أف كتػػػب كتابػػػو  (73)كمػػػن ىنػػػا اسػػػتحق القاضػػػي البػػػاقاٌلٌ  لقػػػب )شػػػيخ األصػػػوليٌػٌُت( 
كىػػػػػو كتػػػػػاب ٓب يظهػػػػػر إٔب اآلف فلعلػػػػػو ُب بعػػػػػض خػػػػػزائن ا١تخطوطػػػػػات،  «التقري       واْلرش     اد»

 فاألصولٌيوف ظلوا ينقلوف عنو إٔب القرف التاسع ا٢تجرٌم. 

 كشرحو.  «العمد»أك  «العهد»كما كتب القاضي عبد اٞتبار كتابو   

بكتػػػػػاب ٝتٌػػػػػاه ى( 478إمػػػػػاـ اٟتػػػػػرمُت )تػػػػػوُب سػػػػػنة  «تقري     َ  القاض     ي»كقػػػػػد اختصػػػػػر  
كاألصػػػولٌيوف  (74)ٖتػػػتفص بعػػػض خػػػزائن ا١تخطوطػػػات بػػػأكراؽ منػػػو «ملخَّ   صال»أك  «التلخ   يص»

 الذين جاءكا بعده نقلوا عن ملخصو الكثَت من آراء القاضي. 

مػن حيػث لولػو لكػل ا١تباحػث  «القاض ي»علػى ٨تػو كتػاب  «البرى ان»كما أٌلٌػف كتابػو   
و األشػعرٌم الشػافعٌي قػد األصولي ة، كٖترره ُب منهجو، كسػَته مػع الػدليل حيػث كػاف، حػىت إن ػو كىػ

خػػػػالف إماميػػػػو األشػػػػعرٌم كالشػػػػافعٌي ُب مسػػػػائل كثػػػػَتة جعلػػػػت أصػػػػحابو الشػػػػافعٌية ينصػػػػرفوف عػػػػن 

                                                           
 (. 1-1/19كما ُب نفائس القراُب ُب مواضع متعددة منها )  (73)
قاـ ٖتقيق بعض األكراؽ اليت عثر عليها أخونا كتلميذنا أ.د. ٤تمد بن عبد الرازؽ الدكيش، كقاـ بطبعها ُب ٣تلد متوسط. ككانت ُب  (74)

 االجتهاد. 
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شػػرحو، كإيالئػػو مػػن العنايػػة مىػػا يسػػتحق كإف كانػػت كتػػبهم تكثػػر النقػػل عنػػو. كشػػرحو عا١تػػاف مػػن 
ٟتسػػػػن األبيػػػػارٌم ، كأبػػػػو اى(536علمػػػػاء ا١تالكيٌػػػػة ٫تػػػػا اإلمػػػػاـ أبػػػػو عبػػػػد اهلل ا١تػػػػازرٌم )تػػػػوُب سػػػػنة 

، ٍب ٚتػػع بػػُت الشػػرحُت مػػالكٌي ثالػػث ىػػو أبػػو ٭تػػِت، ككػػل ىػػؤالء قػػد ٖتامػػل علػػى إمػػاـ ى(616)
اٟترمُت ١تػا رأكا مػن جرأتػو ُب الػرد علػى اإلمػاـ األشػعرم فيمػا خالفػو فيػو، كرٌده علػى اإلمػاـ مالػك 

 . (75)«المصالح المرسلة»ُب مسألة 

قد مات خلت من معظمهػا رسػالة اإلمػاـ فقػد بػدأ كما أف  إماـ اٟترمُت قد كضع لكتابو م  
بالكالـ على مىا ٬تب على من يريد ا٠توض بعلم من معرفة مصػادره كمعنػاه، فأكضػح أف  مصػادر 

ىػي الكػالـ كالعربيٌػة كالفقػو، ٍب تعػرض إٔب األحكػاـ الشػرعٌية كالتكليػف كاألىليٌػة  «أصول الفقو»
ـ كبيػػػاف مىػػػا يػػػدرؾ بالعقػػػل، كبػػػُت مػػػدارؾ العلػػػـو ُب كعوارضػػػها، ٍب فص ػػػل الكػػػالـ ُب مػػػدارؾ العلػػػو 

 اليت بدأ اإلماـ الشافعٌي هبا رسالتو.  «البيان»الدين، كذلك كلُّو قد ـ بو على مباحث 

الحظنػا  «الرس الة»كبعػده ا١توضػوعات األخػرل الػيت كردت ُب  «البيان»كحُت انتقل إٔب  
اإلمػػػػاـ الشػػػػافعٌي لػػػػو؛ فبػػػػُت  ماىي تػػػػو،  بشػػػػكل أدؽ مػػػػن ٖتديػػػػد «البي    ان»أنٌػػػػو قػػػػد نػػػػزع إٔب ٖتديػػػػد 

كاالخػػتالؼ فيػػو، كمراتبػػو، كمسػػألة أخػػرل ٓب تأخػػذ مػػن اىتمػػاـ اإلمػػاـ الشػػافعٌي شػػيئنا، تلػػك ىػػي 
مرات     »كاخػػػتالفهم فيػػػو، كلكن ػػػو ُب الكػػػالـ عػػػن  «ت   أخير البي   ان إل   ى وق   ت الحاج   ة»مسػػػألة 
أيػػد مىػػا أكرده عليػػو أبػػو بكػػر بػػن داكد نقػػل ا١تراتػػب ا٠تمسػػة الػػيت ذكرىػػا اإلمػػاـ الشػػافعٌي ك  «البي  ان

عنػده ىػو الػدليل،  «البي ان»عنػد بعػض الفقهػاء. كاختػار أٌف  «مرات  البي ان»الظاىرٌم. ٍب ذكر 
؛ فأٌمػػا الػػدليل السػػمعٌي فا١تسػػتند فيػػو ا١تعجػػزة فكػػل مىػػا كػػاف أقػػرب إٔب  كىػػو نوعػػاف: عقلػػٌي كٝتعػػيُّ
ػر. فػاألكؿ الكتػاب، كالسػن ة ا١تتػواترة، ٍب اإلٚتػاع،  ا١تعجزة فهو أكٔب بالتقدا، كما بػىعيد ُب الرتبػة أخ 

 ٍب خرب الواحد كالقياس. 

ضػػػح أف  األصػػػولٌيُت يعتنػػػوف مػػػن مباحػػػث الُّلغػػػات ٔتػػػا أ٫تلػػػو أئٌمػػػة ٍب تطػػػرؽ إٔب اللُّغػػػات كأك  
العربٌية من كالـ على األكامر كالنواىي كالعمػـو كا٠تصػوص، كغَتىػا ٦تػا تعػرض لػو اإلمػاـ الشػافعٌي 

 بطريقتو. 
                                                           

 قد طبع الربىاف ُب قطر طبعة نفيسة كحقق. ُب قطر بتحقيق د. عبد العظيم الديب.  (75)
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كقد أشار خالؿ ذلك إٔب بعض مىا ذكره القاضي البػاقال  ٦تػا يشػَت بوضػوح إٔب أف  ىػذه  
 هج اإلماـ الشافعٌي قد سبقو هبا القاضي الباقالٌ . اإلضافات على من

كمػػن ى( 505كإمػػاـ اٟتػػرمُت مػػن أبػػرز شػػيوخ اإلمػػاـ ٤تمػػد أيب حامػػد الغػػزإٌب )تػػوُب سػػنة  
كىػو كتػاب  «المنخ ول»الطبيعٌي أف يتأثٌر الغزإب بشيخو، كللغزإٌب ُب األصوؿ كتب أربعة؛ أك٢تػا 

 ُب األصػوؿ، أك ا١تتوسػطٌُت فيػو، ككتػاب آخػر أحػاؿ متوسط اٟتجػم، مطبػوع كأنػو ألفػو للمبتػدئُت
 «ته  ذي  اِلص  ول»كال يعػػرؼ عنػػو غػػَت عنوانػػو الػػذم ذكػػره، كىػػو  (76)«المستص  فى»عليػػو ُب 

الػذم حققػو العػآب الراحػل الشػيخ  «شفاء الػليل في بيان الشبو والمخيل ومسالك التعليل»ك
كموسػػػػوعتو األصػػػػولٌية، م 1971-ى1390كطبػػػػع ُب بغػػػػداد سػػػػنة  -يرٛتػػػػو اهلل–ٛتػػػػد الكبيسػػػػي 

الذم طبػع عػدة مػرات ُب مصػر كغَتىػا. كقػد ألفػو بعػد  «المستصفى»كخا٘تة كتبو ُب ىذا العلم 
أف خرج مػن خلوتػو، بػدأه ٔتقدمػة أتػى هبػا علػى معظػم مباحػث علػم ا١تنطػق األرسػطٌي الػذم كػاف 

و، ٍب بدأ بالكالـ شديد االىتماـ بو فأتى على اٟتد كشركطو كأقسامو. كتكلم عن الدليل كأقسام
على أقطاب الكتاب األربعة اليت أتػى هبػا علػى ٚتيػع ا١تباحػث األصػولٌية الػيت عػٌت هبػا شػيخو إمػاـ 
اٟترمُت كسابقوه كالقاضي الباقال ، كإذا كاف لشيخو آراء قد انفرد هبا، كخالف إماميػو الشػافعٌي 

يو ارتضػاىا الػبعض كأخػذىا عليػو آراء خاصػة تفػٌرد هبػا عػن سػابق -أيضنػا–كاألشعرم، فإٌف للغزإٌب 
 اآلخركف. 

 ىذه أىم جوانب التطوير اليت ٯتكن تسجيلها للشافعٌية ُب ىذا العلم.  

 
  

 جهود المعتزلة: 

فبعد أف كتػب القاضػي عبػد  -فهم ا١تعتزلة-أٌما الفريق الثا  الذم ساىم ُب ىذا التطوير  
كشػرحو، كسػجل بعػض آرائػو األصػولي ة ُب موسػوعتو الػيت عثػر  «العهد»أك  «العمد»اٞتبار كتابػو 

                                                           
 (. 1/187راجع ) (76)
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حيػػث أفػػػرد اٞتػػزء السػػػابع عشػػر منػػػو  «المػن   ي»علػػى بعػػض أجزائهػػػا، كطبعػػت ُب القػػػاىرة، كىػػو 
 للمباحث األصولي ة. 

ككمػا اىػػتم إمػػاـ اٟتػػرمُت بكتػب القاضػػي البػػاقالٌ  فقػػد أىػتم أبػػو اٟتسػػُت البصػػرٌم ا١تعتػػزٌٕب  
ك١تػػا شػػعر  «الُعَم  د»أك  «العه  د»تػػب القاضػػي عبػػد اٞتبػػار فشػػرح كتابػػو بكى( 435)تػػوُب سػػنة 

 كىو مطبوع متداكؿ.  «المعتمد»بطوؿ ىذا الشرح قاـ بتلخيصو ُب كتابو ا١تعركؼ 

 «اللم ع»كتابيػو ى( 476كُب ىذه الفًتة كتب الشيخ أبػو إسػحاؽ الشػَتازم )تػوُب سػنة  
 ، ككال٫تا مطبوع متداكؿ. «التبصرة»ك

 «الع  دة ف  ي أص  ول الفق  و»لقاضػػي أبػػو يعلػػي الفػػر اء اٟتنبلػػٌي كتابػػو األصػػوٌٕب كمػػا كتػػب ا  
ككتػػب ابػػػن عقيػػػل م(. 1980-ى1400الػػذم حقػػػق كنشػػر ُب ا١تملكػػػة العربيٌػػػة السػػعودية سػػػنة )

، ككتػػب أبػػو ا٠تطػػاب كتابػػو األصػػوٌٕب «الواض  ح ف  ي اِلص  ول» -مػػن اٟتنابلػػة أيضنػػا -البغػػدادمٌ 
 الباحثُت ُب اآلكنة األخَتة بتحقيقو، كقد طبع ُب مكة. كقد قاـ بعض  «التمهيد»الشهَت 

عي  ون اِلدل  ة ف  ي مس  ائل الخ  الف ب  ين » -ُب ىػػذه الفػػًتة-كالكتػػب الػػيت أل فهػػا ا١تالكيٌػػة  
، كاعتػػػربه الشػػػَتازم أفضػػػل كتػػػب ا١تالكيٌػػػة ُب (77)لػػػو نسػػػخة ُب القػػػركٌيُت بفػػػاس «فقه   اء اِلمص   ار

٢تػا نسػخة  «مقدمة في أصول الفقو»كى( 398سنة  ا٠تالؼ، ألفو ابن القٌصار البغدادم )توُب
 ُب مكتبة األزىر للمؤلف نفسو. 

كقػػػد سػػػارت كتػػػب الشػػػافعٌية كاٟتنابلػػػة كا١تالكيٌػػػة كا١تعتزلػػػة علػػػى ٪تػػػط متقػػػارب ُب التبويػػػب  
 . «طريقة المتكلمين»كالتنظيم غلب عليو اسم 

 الحنفّية ودورىم في كتابة اِلصول: 

                                                           
 (. 49رقم  2/963)كانظر برككلماف ا١تلحق  (77)
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إٔب أف  أبػػػا يوسػػػف القاضػػػي، ك٤تمػػػد بػػػن اٟتسػػػن  «الفق   وأص   ول »ذىػػػب بعػػػض مػػػؤرخي  
 . كلكن ىذه الدعول ٓب تثبت. (78)رٛتهما اهلل قد كتبا ُب األصوؿ

مي    زان »عػػػػن عػػػػالء الػػػػدين قولػػػػو ُب كتابػػػػو  (79)«كش    ف الظن    ون»كقػػػػد نقػػػػل صػػػػاحب  
فػػػرع لعلػػػم أصػػػوؿ الػػػدين، فكػػػاف مػػػن الضػػػركرٌم أف يقػػػع  «أص   ول الفق   و»: اعلػػػم أف  «اِلص   ول
ِلى    ل » «أص    ول الفق    و»ف فيػػػػو علػػػػى اعتقػػػػاد مصػػػػٌنف الكتػػػػاب، كأكثػػػػر التصػػػػانيف ُب التصػػػػني

ا١تخػػالفُت لنػػا ُب الفػػركع كال اعتمػػاد  «ِلى  ل الح  ديث»ا١تخػػالفُت لنػػا ُب األصػػوؿ، ك «العت  زال
 على تصانيفهم. 

كتصػػػانيف أصػػػحابنا قسػػػماف: قسػػػم كقػػػع ُب غايػػػة اإلحكػػػاـ لصػػػدكره عػػػن ٚتػػػع األصػػػوؿ  
 ى(. 333أليب منصور ا١تاتريدم )توُب سنة  «الجدل»ك «الشرعمأخذ »كالفركع، مثل 

كقسػم كقػع ُب  ايػة التحقيػػق ُب ا١تعػا ، كحسػن الًتتيػب لصػػدكره ٦تػن تصػدل السػػتخراج  
الفػركع مػػن ظػػواىر ا١تسػموع، غػػَت أٌ ػػم ١تػا ٓب يهمػػركا ُب دقػػائق األصػوؿ، كقضػػايا العقػػوؿ، فأفضػػى 

، ٍب ىجر القسم األكؿ؛ إٌما لتػوحُّش األلفػاظ كا١تعػا ، رأيهم إٔب رأم ا١تخالفُت ُب بعض الفصوؿ
 كإما لقصور ا٢تمم كالتوا . 

كُب ىذا القػوؿ ٣تػاؿ كبػَت للنظػر، كإف صػدر عػن حنفػٌي، كلكنٌػو قريػب إٔب الواقػع ُب بيػاف  
١تناقشة  ، ففي الفًتة األكٔب انصرؼ علماؤىم قبل ا١تاتريدمٌ «أصول الفقو»دكر اٟتنفٌية ُب تطوير 

 بعض مىا كرد ُب رسالة اإلماـ الشافعٌي كما فعل عيسى بن أباف كغَته. 

، ى(340، )توُب سػنة «أصول الكرخي»أٌما ُب الفًتة التالية لتلك فإٌف من أبرز مىا كتبوا  
ا١تطبػوع ُب القػاىرة  «تأسيس النظ ر»كىي صفحات معدكدة طبعت مع كتاب أيب زيد الدبوسػي 

 طبعات عدة. 

                                                           
(، كالفهرست البن الندا الذم استند 2/37(، كمفتاح السعادة )1/3( كمقدمة أصوؿ السرخسي )2/245راجع مناقب ا١تكٌي ) (78)

كظاىر أٌ َتيد هبذا أصوؿ « كإف لو ُب األصوؿ كتاب الصالة، الزكاة، اٟتج»ٚتيع من ادعى ذلك إٔب عبارتو ُب ترٚتة ٤تمد بن اٟتسن: 
 . الدين

 (. 111-1/110انظر ) (79)



114 
 

أحك  ام »ليكػػوف مقدمػػة لكتابػػو  «أص  ولو»فكتػػب ى( 370اٞتصػػاص )تػػوُب سػػنة  كتػػاله 
 كقد حققو أحد الباحثُت رسالة للدكتوراه كطبع ُب الكويت.  «القرآن

علػى يػد اإلمػاـ أيب  «أص ول الفق و عن د الحنفيّ ة»كٯتكػن أف يعتػرب بػدء التطػوير ُب كتابػة  
حققو أك حٌقػق بعضػو أحػد  «م اِلدلةتقوي»، فقد كتب كتابيو ى(430زيد الدبوسي )توُب سنة 

، كقد استفاد أبو زيد مػن أصػوؿ سػابقيو خاصػة «تأسيس النظر»الباحثُت، كٓب يطبع إٔب اآلف، ك
الكرخي كاٞتٌصاص، كلكٌنو كس ع كفص ل، كما تطٌرؽ بإشارات موجزة إٔب مىػا اتفػق فيػو اٟتنفيٌػة مػع 

 غَتىم، كما اختلفوا فيو من األصوؿ. 

كنز الوصول إل ى »فأٌلف كتابو الشػهَت ى( 482سالـ البزدكم )توُب سنة كتبعو فخر اإل 
فتنػػاكؿ فيػػو ا١تباحػػث األصػػولٌية عاٌمػػة، كقػػد اىػػتم اٟتنفيٌػػة فيػػو كثػػَتنا ككتبػػوا عليػػو  «معرف  ة اِلص  ول

، كقػد ى(730لعبػد العزيػز البخػارم )تػوُب سػنة  «كشف اِلس رار»شركحنا كثَتة أ٫تها كأحسنها 
 ر طبعات عديدة. طبع ُب األستانة كمص

ػػة السرخسػػٌي )تػػوُب سػػنة    ا١تطبػػوع  «أص  ول السرخس  ي»ى( 423كمػػا كتػػب لػػس األئم 
للدبوسػٌي كقػد اسػتأثر  «تق ويم اِلدل ة»ّتزئٌُت ُب مصر، كالكتاب يعترب نسػخة معٌدلػة عػن كتػاب 

 كتابا البزكدم كالسرخسي باىتماـ علماء األصوؿ من اٟتنفٌية كعكفونا عليها فًتة طويلة. 

ػػا ٥تصوصنػػا قػػد تكامػػل ٪تػػوه كاتضػػحت  «أص  ول الفق  و»٦تػػا تقػػدـ يتضػػح أف  ك   بوصػػفو علمن
مباحثو كا٨تصرت مسائلو ُب القرف ا٠تامس، كفيو دٌكف علماء ا١تػذاىب أصػو٢تم بشػكل كامػل. أك 

 قريب من الكماؿ. 

  

 طريقة الشافعّية أو المتكلمين وطريقة الحنفّية في كتابة اِلصول: 
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، «بطريق  ة الش  افعّية، أو المتكلم  ين»صػػوؿ بطػػريقتُت إحػػدا٫تا عرفػػت كقػػد ًب تػػدكين األ 
كقػػػد غلػػػب عليهػػػا لقػػػب  (80)كىػػػي الطريقػػػة الػػػيت سػػػار عليهػػػا الشػػػافعٌية كا١تالكيٌػػػة كاٟتنابلػػػة كا١تعتزلػػػة

ألٌف الكتػػب ا١تكتوبػػة هبػػذه الطريقػػة اعتػػاد أصػػحاهبا أف يقػػدموا ٢تػػا بػػبعض  «طريق  ة المتكلم  ين»
ش   كر »ك «حك   م اِلش   ياء قب   ل الش   رع»ك «الحس   ن والق   بح»ا١تباحػػػث الكالميػػػة كمسػػػائل 

 . «الحاكم»ك «المنعم

ػػػا علػػػى تقريػػػر القواعػػػد،   كأل ػػػم يسػػػلكوف ُب تقريػػػر قواعػػػد األصػػػوؿ مسػػػلكنا اسػػػتداللي ا قائمن
تها، كالػػرد علػػى ا١تخػػالفُت مػػن غػػَت أف يولػػوا الفػػركع الػػيت تنػػدرج ٖتػػت ىػػذه كاالسػػتدالؿ علػػى صػػح

القواعػػد كبػػَت اىتمػػاـ، أك يراعػػوا تطبيػػق الفػػركع عليهػػا. كىػػذا ال يعػػٍت أف أصػػو٢تم ٓب ٗتتلػػف لوجػػود 
 اختالفات كثَتة بينهم ُب األصوؿ كلكٌنها طريقة ُب كتابة األصوؿ كالتأليف فيو. 

 طريقة الحنفّية:  

اٟتنفيٌػػػة فقػػػد سػػػلكوا ُب كتابػػػة أصػػػو٢تم سػػػبيل تقريػػػر القواعػػػد األصػػػولٌية علػػػى مقتضػػػى أٌمػػػا  
الفػػركع ا١تنقولػػة عػػػن أئمػػتهم، فالقاعػػػدة مسػػتنبطة مػػن الفػػػركع دائػػرة حو٢تػػػا، ال العكػػس، فالػػػدارس 

ػم إ٪ٌتػا «أصول الفقو»لػ  هبذه الطريقة ٬تمع الفركع اليت أفىت هبا األئمة، كيقـو بتحليلها، كتقريػر أ  
 أفتوا هبا بناءن على أصوؿ يتوص ل إليها فيقررىا قواعد تأصيلٌية لتلك الفتاكل. 

واعلم أّني وجدت بعضهم يزعم أّن بناء الخالف بين أبي حنيفة »... يقوؿ الدىلوٌم  
عل ى أص ول مخرج ة عل ى أق والهم، وعن دي: إّن المس ألة القائل ة  -رحمهما اهلل-والشافعّي 

بأنَّ الخاا مبّين، ول يلحقو البي ان، وأّن الزي ادة نس ل، وأّن الع ام قطع يُّ كالخ اّا، وأن ل 
ل يح  العمل بحديث غير الفقيو إذا انّسد باب ال رأي، وأن ل  ترجيح بكثرة الرواية، وأنّو

عبرة بمفهوم الش رط والوص ف أص ال، وأنَّ موج   اِلم ر ى و الوج وب البتَّ ة، وأمث ال ذل ك: 
أص  ول مخرّج  ة عل  ى ك  الم اِلئّم  ة، وأنَّ  و ل تص  ح به  ا رواي  ة ع  ن أب  ي حنيف  ة وص  احبيو، وأنَّ  و 

                                                           
ككل فريق من ىؤالء كاف يزيد علماؤه ُب كتبهم األصوؿ اليت ينفردكف هبا عن غَتىم، كيبينوف مىا ٮتالف قواعدىم بنفس األسلوب  (80)

 االستدالٕب ا١تشار إليو. 
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واب َم  ا ي  رد عليه  ا م  ن ص  نائع المتق  ّدمين ف  ي ليس  ت المحافظ  ة عليه  ا، والتكلُّ  ف ف  ي ج  
استنباطاتهم كما يفعلو البزدوي وغيره، أحن من المحافظة على خالفه ا والج واب عم ا ي رد 

 ، ثم استطرد رحمو اهلل في ضرب اِلمثلة على ذلك. (81)عليو

 علم أصول الفقو في القرن السادس وما تاله:  

 «المعتمد»ك «العهد»بعد أن ضمت مباحث ىذا العلم ومسائلو في الكت  اِلربعة  
علػػى طريقػػة ا١تتكلمػػُت، قػػاـ إمامػػاف جلػػيالف مػػن أئمػػة ا١تتكلمػػُت  «المستص  فى»ك «البرى  ان»ك

الػػذم ٠تصػػها ى( 606بتلخػػيص ىػػذه الكتػػب األربعػػة؛ ٫تػػا اإلمػػاـ فخػػر الػػدين الػػرازم )تػػوُب سػػنة 
شرفت بتحقيقو، كقامت جامعة اإلماـ بطبعو كنشره بست ٣تلدات  الذم ت «المحصول»بكتابو 

 إلعادة طبعو للمرٌة الثالثة.  -اآلف–كبار، قامت مؤٌسسة الرسالة بإعادة طبعو، ك٬ترم االستعداد 

اْلحك  ام ف  ي »قػػد ٠تصػػها ُب كتابػػو ى( 631كاإلمػػاـ سػػيف الػػدين اآلمػػدم )تػػوُب سػػنة  
 اىرة كغَت٫تا. الذم طبع ُب الرياض كالق «أصول اِلحكام

كالكتابػاف مػن الكتػػب ا١تبسػوطة ا١تيٌسػرة بالنسػػبة إٔب غَتىػا، كاحملصػوؿ أكضػػح عبػارة كأكثػػر  
. كتوالػػػػت االختصػػػػارات كالشػػػػركح كالتعليقػػػػات علػػػػى ىػػػػذين الكتػػػػابُت «اْلحك    ام»تفصػػػػيال مػػػػن 
الػذم حقػق  «الحاصل»بكتابو ى( 656تاج الدين األرموم )توُب سنة  «المحصول»فاختصر 
. كاختصػػػره ٤تمػػػود اآلرمػػػوم -ُب حػػػدكد علمػػػيٌ –للػػػدكتوراه ُب األزىػػػر، كٓب ينشػػػر إٔب اآلف رسػػػالة 
كقػػد حقػػق، كنشػػر. كاختصػػره الفخػػر الػػرازٌم نفسػػو بكتػػاب  «التحص  يل»بكتابػػو ى( 672)تػػوُب 
القاضػي البيضػاكم  «الحاص ل»قاـ أحد الباحثُت بتحقيقو بإشراُب، كاختصر  «المنتخ »ٝتاه 

ا بلػػغ حػػد  «منه  اج الوص  ول إل  ى عل  م اِلص  ول»بػػو بكتاى( 685)تػػوُب سػػنة  اختصػػارنا شػػديدن
ب ا١تسػػمى ى( 772اإللغػػاز، فػػانربل لشػػرحو كثػػَتكف، كأحسػػن شػػركحو شػػرح اإلسػػنوٌم )تػػوُب سػػنة 

، كىػػو الػػذم عكػػف عليػػو ا١تشػػتغلوف هبػػذا العلػػم فػػًتة طويلػػة مػػن الػػزمن، كال يػػزاؿ «نهاي  ة الس  ؤل»

                                                           
 ( طبعة السلفية. 40-38)ص « اإلنصاؼ ُب بياف سبب االختالؼ»(، ككتاب الدىلوم 341-1/336انظر حجة اهلل البالغة ) (81)
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قبػػػل أف يهمػػػل األزىريٌػػػوف الكتػػػب، كينصػػػرفوا إٔب مػػػذٌكرات  الشػػػافعٌية مػػػن األزىػػػري ُت عليػػػو عػػػاكفُت
 األساتذة كا١تدرسُت.. 

ى( 646فقػػد اختصػػره ابػػن اٟتاجػػب ا١تػػالكٌي )تػػوُب سػػنة  «اْلحك  ام»أٌمػػا كتػػاب اآلمػػدٌم  
كأفضػػل  «منته  ى الس  ؤل واِلم  ل ف  ي علم  ّي اِلص  ول والج  دل»بكتابػػو الشػػهَت لػػدل ا١تالكيٌػػة 

 ، كعليو حواشو كتعليقات كثَتة. ى(756شركحو ا١تتداكلة شرح عضد الدين )توُب سنة 

تقػػر ر القواعػػد، كتقػػاـ األدلػػة عليهػػا،  «طريق  ة المتكلم  ين»ككػػل ىػػذه الكتػػب كتبػػت علػػى  
 ك٭تاكؿ ا١تخالفوف ىدـ تلك األدلٌة حىت يسٌلم أحد الفريقُت بالقواعد ا١تطركحة. 

الب     زدوي »شػػػػػغل أصػػػػػولٌيوىم كػػػػػذلك بػػػػػالعكوؼ علػػػػػى دراسػػػػػة كتػػػػػايب أٌمػػػػػا اٟتنفيٌػػػػػة فقػػػػػد  
، كظػػل اٟتػػاؿ كػػذلك حػػىت أكاخػػر القػػرف السػػادس كأكائػػل القػػرف السػػابع حيػػث إتػػو «والسرخس  يّ 

األصولٌيوف إٔب طريقة جديدة ُب كتابة األصوؿ ىي: طريقة اٞتمػع بػُت طػريقيت ا١تتكلمػُت كاٟتنفيٌػة 
 م بُت الطريقتُت: لتخرج كتب ٕتمع أصوؿ الفريقُت، كتوائ

ب   ديع النظ  ام الج  امع ب   ين  »كتابػػو ى( 694فكتػػب مظفػػر الػػدين السػػاعاٌٌب )تػػػوُب سػػنة  
 ، كىو من الكتب ا١تطبوعة ا١تتداكلة. «كتابي البزدوّي واْلحكام

٠تػػػػػػص فيػػػػػػو  «تنق      يح اِلص      ول»كتابػػػػػػو ى( 747ككتػػػػػػب صػػػػػػدر الشػػػػػػريعة )تػػػػػػوُب سػػػػػػنة  
ٍب شػػػرح كتابػػػو ىػػػذا بشػػػرح ٝتػػػاه  ،«المحص   ول وأص   ول الب   زدوي ومختص   ر اب   ن الحاج    »
، كالتنقػػػػيح «التل    ويح»حاشػػػػية ٝتٌاىػػػػا ى( 792كتػػػػب عليػػػػو التفتػػػػازا  )تػػػػوُب سػػػػنة   «التوض    يح»

كالتوضيح كالتلويح كلهػا مطبوعػة متداكلػة، ككتػب تػاج الػدين السػبكٌي مػن الشػافعٌية كتابػو الشػهَت 
قػد اىػتم الكثػَتكف بشػرحو ، ذكر ُب مقدمتو أن ػو ٚتعػو مػن مائػة كتػاب أصػوٌٕب ك «جمع الجوامع»

كالتعليػػػق عليػػػو، كأىػػػم شػػػركحو كأكثرىػػػا تػػػداكال شػػػرح اٞتػػػالؿ احمللػػػٌي الػػػذم بقػػػي عمػػػدة الدراسػػػات 
بشػػػرح ٝتػػػاه ى( 794األصػػػولي ة لػػػدل الشػػػافعٌية خاصػػػة. كمػػػا شػػػرحو بػػػدر الػػػدين الزركشػػػٌي )سػػػنة 

)سنة  -و اهللرٛت-طبعت قطعة منو ُب القاىرة مع تعليقات للشيخ ا١تطيعي  «تشنيف المسامع»
 كقاـ أحد الباحثُت ّتامعة اإلماـ بتحقيق قسم منو رسالة للدكتوراه. ى( 1354
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ٚتع فيو أقواؿ األصوليٌػٌُت ٦تػا يزيػد علػى مائػة  «البحر المحيل»كما كتب الزركشٌي كتابو   
مصػػػٌنف. قػػػاـ الػػػدكتور ٤تمػػػد عبػػػد الػػػرازؽ الػػػدكيش بتحقيقػػػو بإشػػػرافنا رسػػػالة للػػػدكتوراه، كقػػػد أ٧تػػػز 

يػػق ايل ػػد األكؿ منػػو كىػػو جػػاىز للطباعػػة، كطبعػػت كزارة األكقػػاؼ الكويتي ػػة نسػػخة مصػػححة ٖتق
 منو. 

٠تػص فيػو  «روض ة الن اار وُجنَّ ة المن اار»من اٟتنابلة كتابو ى( 620ككتب ابن قدامة ) 
للغػػزإٌب كضػػم إليػػو فوائػػد أخػػرل ٦تػػا خػػالف فيػػو اٟتنابلػػة غػػَتىم، كقػػد طبػػع عػػدة  «المستص  فى»

، ى(716ٌت بو اٟتنابلة، كاستغنوا بو عما عداه. كقد اختصػر الركضػة سػليماف الطػوٌُب )مرات، كع
 ٍب شرح ٥تتصره ٔتجلدين. 

  «تنق  يح الفص  ول ف  ي اختص  ار المحص  ول»مػػن ا١تالكيٌػػة كتابػػو ى( 684ككتػػب القػػراُب ) 
جرل ٖتقيق بعضػو بإشػرافنا ُب  «نفائس اِلصول»بكتاب ضخم ٝتاه  «المحصول»كما شرح 
 .على يد أ .د. عياض بن نامي السلمٌي، كٓب يطبع ٟتد اآلف.  الرياض

كىنػاؾ كتػػب أصػػولٌية أخػػرل جػػرل ٖتقيقهػػا كنشػر بعضػػها بعػػد مػػا ذكرنػػا لعلمػػاء ا١تدرسػػتُت، 
 ككل ما طبع ٦تا ذكر أك ٓب نذكر متداكؿ معركؼ. 
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 الفصل السادس

 مباحث الجتهاد:  

ُب الكتػب األصػولٌية تأخػذ بابنػا أك كتابنػا مػن أبػواب أك كتػب  «الجتهاد»كانت مباحػث   
تعريف االجتهاد كبياف شركطو كأنواعو كالكالـ عن  -عادة–تلك الكتب، يتناكؿ فيو األصولٌيوف 

باالجتهػػاد أـ ال؟ كىػػل ٬تػػوز االجتهػػاد فيػػو؟ ك١تػػا ال  )صػػلى اهلل عليػػو كآلػػو كسػػٌلم(تعبُّػػد رسػػوؿ اهلل 
 باألسلوب نفسو.  «ث التقليدمباح»٬توز. ٍب يتناكؿ 

كتابػػػػػػو ى( 790كُب القػػػػػػرف الثػػػػػػامن كتػػػػػػب إبػػػػػػراىيم بػػػػػػن موسػػػػػػى الشػػػػػػاط  )تػػػػػػوُب سػػػػػػنة  
باعتبػػاره عمليٌػػة فكريٌػػة تعتمػػد علػػى دعػػامتُت:  «الجته  اد»الػػذم تكلػػم فيػػو عػػن  «الموافق  ات»

 . «الفقو أصول»معرفة تاٌمة بقواعد اللُّغة العربٌية، كللمؤلفُت اآلخرين ُب  :الدعامة اِلولى

: فكانػت ا١تعرفػػة ٔتقاصػد الشػػارع اٟتكػػيم -ُب نظػػره– «لالجته اد» الدعام  ة اِلخ  رىأٌمػا  
٦تػػا شػػرع. ىػػذه ا١تقاصػػد مىػػا كػػاف األصػػوليُّوف الػػذين سػػبقوا الشػػاط  يولو ػػا الكثػػَت مػػن العنايػػة؛ بػػل  

ىػذا للكػالـ ُب أٌمػا الشػاط  فقػد كضػع كتابػو  «العلَّ ة»كانوا يذكرك ا ُب ثنايا الكالـ عن أقسػاـ 
ىذا ا١توضوع، كىو بػالغ ا٠تطػر، شػديد األ٫تي ػة، ضػركرٌم إلدراؾ حكػم الشػارع كمقاصػده. كلكػن 
ىذا الكتاب قد لقي من إ٫تاؿ الباحثُت ُب األصوؿ مىا ال يستحق، ١تا استقر ُب أذىاف الدارسُت 

ػػا غػػَت منضػػبطة، كمػػا داـ األمػػر كػػ –ذلك فػػإف البحػػث فيهػػا مػػن أف  التعليػػل بػػاًٟتكىًم ال ٬تػػوز، أل  
أك كضػع مناىجػو يلفتػوف أنظػار الدارسػُت  «أصول الفقو»كليت القائمُت على تدريس  -متداكؿ

كقػد عػٌت الشػيخاف  «القي اس والتعلي ل والجته اد»إليو، خاص ة أكلئػك الػذين يدرسػوف مباحػث 
 اٞتليالف ابن عاشور كعاٌلؿ الفاسي بالكتابة ُب مقاصد الشريعة ُب عصرنا ىذا. 

، كشػرحو تلميػذه ابػن أمػَت اٟتػاج «التحري ر»كتابػو ى( 861كألف ابن ا٢تماـ )تػوُب سػنة  
كالكتػػػاب كشػػػرحو مطبوعػػػاف، كىػػػو مػػػن  «التقري   ر والتحبي   ر»بشػػػرح ٝتػػػاه ى( 879)تػػػوُب سػػػنة 

كلػػو شػػرح آخػػر مطبػػوع  «الحنفيّ  ة والمتكلم  ين»الكتػػب الػػيت كتبػػت بطريقػػة اٞتمػػع بػػُت طػػريقيت 
 . «ير التحريرتيس»ألمَت باشاده اٝتو 
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ِلص     ول اب     ن »٥تتصػػػػػرنا ى( 885ككتػػػػػب القاضػػػػػي عػػػػػالء الػػػػػدين ا١تػػػػػرداكم )تػػػػػوُب سػػػػػنة  
كقػػػد قػػػاـ  «تحري   ر المنق   ول وته   ذي  عل   م اِلص   ول»ٝتػػػاه ى( 763)تػػػوُب سػػػنة  (82)«مفل   ح

 بتحقيقو أحد الباحثُت، كيتوقع نشره قريبنا كما حقق أصوؿ ابن مفلح نفسو. 

ٍب شػرح  «لتحري ر الم رداوي» «مختص ًرا»اٟتنبلػي  كألف بعد ذلك ابن النجار الفتػوحي 
ذلك ا١تختصر بشرح جٌيد يعترب مػن أٚتػع الكتػب األصػولي ة ا١تتػأخرة كأحسػنها كقػد طبػع ُب مصػر 
ناقصنػػا، ٍب حققػػو أسػػتاذاف جلػػيالف ٫تػػا الػػدكتور نزيػػو ٛتػػاد كالػػدكتور ٤تمػػد الزحيلػػي. كقػػاـ بطبعػػو 

 ة ٔتكة ا١تكرمة. كنشره مركز البحث العلمٌي ُب كلٌية الشريع

كُب القرف الثا  عشر ا٢تجرم كتب ٤تب اهلل بن عبد الشكور البهارٌم اٟتنفٌي )تػوُب سػنة  
، كىو من أدؽ كأٚتع مىا كتب متأخرك اٟتنفٌية، كقد «مسلَّم الثبوت»كتابو األصوٌٕب ى( 1119

ْتاشػية  «حموتفواتح الر »طبع منفردنا كما طبع مع شرح لو ُب ا٢تند، كطبع مع شرحو ا١تشهور 
 عدة طبعات.  «مستصفى الػزالي»

قػد كتبػت بػالطرؽ الػيت تقػدـ ذكرنػا ٢تػا، ككلهػا كانػت تًتكػز حػوؿ  -كٌلهػا–كىذه الكتػب  
إبػػراز مػػذاىب أصػػحاهبا، كإبطػػاؿ مػػذاىب ا١تخػػالفُت، كٓب ٧تػػد منػػذ القػػرف السػػادس ا٢تجػػرٌم حػػىت 

على أنٌو منهج ْتث للفقيو ا١تسػلم يعصػم ذىنػو مػن  «أصول الفقو»يومنا ىذا كتبنا عنيت بتقدا 
إال إشػػػارة عػػػابرة كردت ُب كتػػػاب الشػػػيخ مصػػػطفى عبػػػد الػػػرازؽ  «الجته   اد الفقه   يّ »ا٠تطػػػأ ُب 

كحاكؿ بيا ا كإيضاحها تلميذه د .النشار ُب كتابو منػاىج  «تمهيد لتاريل الفلسفة اْلسالمّية»
 البحث ككال٫تا مطبوع متداكؿ. 

كتابػو األصػػوٌٕب ى( 1255ثالػث ا٢تجػرم كتػب القاضػػي الشػوكاٌ  )تػوُب سػنة كُب القػرف ال 
عرض جٌيد ١تختلػف اآلراء األصػولٌية  -على صغر حجمو–، كُب ىذا الكتاب «إرشاد الفحول»

ػػا، كالكتػػاب يصػػلح  مػػع ذكػػر أدلػػة أصػػحاهبا باختصػػار غػػَت ٥تػػل، مػػع تػػرجيح بعػػض مىػػا يػػراه راجحن

                                                           
ا منو لرسالة ا١تاجستَت كيقـو بتحقيق مىا بقي منو لرسالة الدكتوراة كقد فرغ منو كناؿ  (82) الذم حقق أحد الباحثُت ّتامعة اإلماـ قسمن

  ٓب أر الكتاب مطبوعنا. لكٌنٍت -فيما أعلم–الدرجة 
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كقػد طبػع عػدة مػرات، كٓب يقػٌرر للدراسػة ُب أٌم  «أصول الفقو»س للدراسة األصولي ة ا١تقارنة لدار 
 مع صالحو لذلك.  -اليت نعرفها–معهد من معاىد العلم 

حصول المأمول م ن عل م »ُب ٥تتصػره ى( 1307ك٠تصو ٤تمد صديق خاف )توُب سنة  
 ، كىػػػو ٥تتصػػػر مطبػػػوع. كإرشػػػاد الفحػػػوؿ يعتػػػرب تلخيصنػػػا دقيقنػػػا لكتػػػاب البحػػػر احملػػػيط«اِلص   ول

 . «ْلرشاد الفحول»للمحالكم تلخيصنا كاختصارنا  «تسهيل اِلصول»للزركشٌي، كما يعترب 

 كبعد ذلك ٧تد أٌف الدراسات األصولٌية قد أخذت إتاىُت:  

كتابة ا١تذكرات كا١تداخل كا١تلخصػات الػيت يقػـو بإعػدادىا األسػاتذة ا١تتخٌصصػوف اِلول:  
كليػػات ا١تتعػػددة بعػػد أف رأكا عػػزكؼ طالهبػػم عنػػو أك لتيسػػَت دراسػػة ىػػذا العلػػم علػػى طالهبػػم ُب ال

عجػػزىم عػػن دراسػػتو كىػػي مػػذكرات كدراسػػات ٓب تقػػدـ ٢تػػذا العلػػم كثػػَتنا، فهػػي ُب الكثػػَت الغالػػب 
إعادة لكتابة بعض مسائل ىذا العلػم بلغػة عصػرية؛ فكتػب الشػيوخ ا١ترصػفي كاحملػالكم كا٠تضػرم 

معػػركؼ الػػدكالي  كعبػػد الكػػرا زيػػداف كزكػػػي كعبػػد الوىػػاب خػػالؼ كأبػػو زىػػرة كأبػػو النػػػور زىػػَت ك 
الػدين شػعباف ك٤تمػد سػالـ مػذكور كغػَتىم، كتػب كانػت عبػارة عػن ٖتريػر حملاضػرات ألقوىػا علػى 

 طالهبم ُب كلٌيات اٟتقوؽ أك الشريعة. 

كػػاف عبػػارة عػػن كتابػػة الرسػػائل اٞتامعي ػػة ُب بعػػض مباحػػث ىػػذا العلػػم، أك ٖتقيػػق  الث  اني:  
طات. كال شك أف  ىذا االٕتاه بشقيو قد قػدـ خػدمات جليلػة ٢تػذا العلػم كتب قدٯتة من ا١تخطو 
ٓب تزؿ دكف الطموح ا١تطلوب فال يػزاؿ ىػذا العلػم  -على تقديرنا البالغ ٢تا–كلكن ىذه ا٠تدمات 

 كاقفنا ُب ا١توضع نفسو الذم تركو فيو أسالفنا ُب القرف السادس ا٢تجرم. 

 كمن خالؿ العرض الذم قدمناه نستطيع أف نستخلص النتائج التالية:  

ٓب يظهػر شػيء منهػا ُب عصػر  «أصول الفقو»ب إف ىذه القواعد اليت عرفت   (1)
كال ُب عصػػر أصػػحابو بألفاظػػو االصػػطالحي ة، كإف كانػػت  )صػػلى اهلل عليػػو كآلػػو كسػػٌلم(رسػػوؿ اهلل 

ذكورين ٯتكػػن أف تنػػدرج ٖتػػت ىػػذه القواعػػد، كذلػػك معظػػم ا١تعاٞتػػات االجتهادي ػػة ُب العصػػرين ا١تػػ
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ػم كػػانوا يستخلصػوف األحكػػاـ الفقهيٌػة اٞتزئيٌػػة مػػن مػداركها كمصػػادرىا التفصػيلٌية سػػليقة، كمػػا   أل  
 كانوا يتكلموف اللُّغة العربٌية سليقة دكف مالحظة قواعد النحو اليت مىا عرفت إال بعد ذلك. 

ٚتعها ُب كتاب ىو اإلماـ ٤تمد بػن أكؿ من  «أصول الفقو»إف قواعد علم   (2)
كذلػػػػػك بعػػػػػد قيػػػػػاـ ا١تدرسػػػػػتُت ى( 204كا١تتػػػػػوَب )سػػػػػنة ى( 150إدريػػػػػس الشػػػػػافعٌي ا١تولػػػػػود )سػػػػػنة 
-93الػيت كػاف مقػد مها اإلمػاـ مالػك بػن أنػس ) «أى ل الح ديث»الفقهٌيتُت الشهَتتُت؛ مدرسة 

كبعػد أف ى(. 150-70اليت كاف مقػٌدمها اإلمػاـ أبػو حنيفػة ) «أىل الرأي»، كمدرسة ى(179
انتشر فقو ا١تدرستُت كنشب بُت أتباعها مىػا ٯتكػن تسػميتو بالصػراع الفقهػيٌ 
الػذم أضػيف إٔب  (83)

 النزاعات السياسٌية كالكالمي ة كالفلسفٌية اليت نشبت ُب تلك الفًتة. 
فهػػػو كػػػا١تنطق  (84)ىػػػو مػػػنهج البحػػػث عنػػػد الفقيػػػو «أص   ول الفق   و»إف  علػػػم   (3)

 -عل  ى س  بيل اْلجم  ال -مجم  وع ط  رق الفق  و»كلػػذلك عر فػػوه بأن ػػو . (85)بالنسػػبة إٔب الفلسػػفة
 . (86)«وكيفّية الستدلل بها، وكيفّية حال المستدل بها

إذنا قػػػانوف كلػػػٌي يعصػػػم ذىػػػن ايتهػػػد مػػػن ا٠تطػػػأ ُب االسػػػتدالؿ علػػػى  «فأص   ول الفق   و» 
رٛتو -كلكنو ٓب يستخدـ هبذه الصفة إال عند الشافعٌي  ،(87)األحكاـ الفقهٌية من طرقها ا١تختلفة

 ُب فقهو اٞتديد.  -اهلل

إف مػػن اٟتقػػائق ا٢تاٌمػػة الػػيت ال ينبغػػي أف تغػػرب عػػن البػػاؿ أٌف النػػاس قػػد خاضػػوا ُب الفقػػو،  
كقػػالوا فيػػو قبػػل أف يتكلمػػوا ُب أصػػولو )إالٌ مىػػا كػػاف مػػن الشػػافعٌي ُب فقهػػو اٞتديػػد(، كلػػذلك كػػاف 

قد أخذ عند غَته دكر ا١تؤصل كا١تسػوغ للفتػاكل اٞتزئيٌػة كقاعػدة اٞتػدؿ كاٟتجػاج  «أصول الفقو»
عما قالوه فيها، ال دكر القانوف الكلٌي، كمػنهج البحػث الػذم ٭تكمهػا. فػإف  الفقهػاء درجػوا علػى 
أف يػردكا ا١تسػػائل كالوقػػائع إٔب األدلػة التفصػػيلي ة مباشػػرة دكف إحسػاس باٟتاجػػة إٔب توسػػط القواعػػد 

قػد أفػىت فيمػا يقػرب  -رٛتػو اهلل-. فاإلمػاـ أبػو حنيفػة «أصول الفق و»كلي ة اليت ٚتعت ُب علم ال
                                                           

 ( طبعو كاُب. 64-3/1163أنظر مقدمة ابن خلدكف ) (83)
 (. 55راجع مناىج البحث للنشار )ص  (84)
( حيث نفى صاحبو أف يكوف ا١تنطق كذلك، كزعم أف نسبة ا١تنطق إٔب 10-1/9كراجع مسلم الثبوت كشرحو ْتاشية ا١تستصفى ) (85)

 .  الفلسفة كأصوؿ الفقو كاحدة كلعلو تأثر بقوؿ من قاؿ: إٌف ا١تنطق معيار العلـو
 (. 1/ؽ1احملصوؿ ) (86)
 (. 55مناىج البحث للنشار )ص ( كما بعدىا، ك 98راجع مناقب الشافعٌي للرازم )ص  (87)
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 «القواع د اِلص ولّية».تناقلهػا أصػحابو، كلكػن  (88)من نصف مليوف مسألة من ا١تسائل الفقهيٌػة
و رٛتػ-. غػَت عبػارات قليلػة تعػرض (89)اليت فر ع اإلماـ عنها فتاكاه تلك ٓب تنقػل بسػند متصػل إليػو

آخ  ذ بكت  اب اهللع ».. فيهػػا لػػبعض مصػػادر اسػػتنباطاتو كاجتهاداتػػو، منهػػا قولػػو رٛتػػو اهلل:  -اهلل
ع ف إن ل م أج د ف ي كت اب اهلل ول )صلى اهلل عليو وآلو وسّلم(فإن لم أجد فبسنة رسول اهلل 

أخ  ذت بق  ول م  ن ش  ئت م  نهم، وأدع م  ن ش  ئت  )ص  لى اهلل علي  و وآل  و وس  ّلم(س  نة رس  ولو 
ج ع ن ق ولهم إل ى ق ول غي رىم، ف إذا انته ى اِلم ر إل ى إب راىيم والش عبّي واب ن منهم، ل أخ ر 

. (90)«س  يرين والحس  ن وعط  اء وس  عيد ب  ن المس  ي  فق  وم اجته  دوا، فاجته  د كم  ا اجته  دوا
 -رٛتػػػػو اهلل-كحػػػُت حػػػاكؿ الػػػبعض اسػػػػتعداء ا٠تليفػػػة العباسػػػٌي ا١تنصػػػور عليػػػػو، كتػػػب أبػػػو حنيفػػػة 

بلػك يا أمير المؤمنين إنّما أعمل بكتاب اهلل، ثم سنَّة ليس اِلمر كما »... للمنصور يقػوؿ: 
رض ي -ث م بأقض ّية أب ي بك ر وعم ر وعثم ان وعل ي  )ص لى اهلل علي و وآل و وس ّلم(رسول اهلل 
ثم بأقضّية بقيَّة الصحابة، ثم أقيس بعد ذلك إذا اختلف وا، ول يس ب ين اهلل وب ين  -اهلل عنهم
 . (91)«خلقو قرابة

كذب واهلل وافترى علينا من ».. بتقدا القياس على النٌص قاؿ:  -رٛتو اهلل-ك١تا اهتم  
. كقد نوقش (92)؟!«يقول: إنَّنا نقدم القياس على النّص، وىل يحتاج بعد النّص إلى قياس

ما قولك ُب أناس رككا أف ا١تؤمن إذا زو خلع اإلٯتاف من رأسو كما ٮتلع اإلماـ أبو حنيفة: 
فاف صدقت قو٢تم دخلت  ؟أتشك ُب قو٢تم أك تصدقهم ؟ٍب إذا تاب أعاد إليو إٯتانو ،القميص

كاف كذبت  ،تا٠توارج كرجعت عن العدؿ الذم كضف كاف شككت ُب قوؿ ،ُب قوؿ ا٠توارج
قو٢تم الذم قالوا كذبت قوؿ الن  عليو السالـ فإ م رككا عن رجاؿ شىت حىت ينتهي بو رسوؿ 

 أكذب ىؤالء كال يكوف تكذي  ٢تؤالء كردم :ؿ العآب أم أبو حنيفةاهلل عليو السالـ . قا

                                                           
 (. ١45تصطفى عبد الرازؽ )ص « اإلماـ الشافعيٌ »انظر كتاب  (88)
 ( كما بعدىا. 223أليب زىرة )ص « أبو حنيفة»للدىلوم، ك« اإلنصاؼ»انظر  (89)
 (. 190(، كمشايخ بلخ من اٟتنفٌية )ص 142(، كاالنتقاء )ص 31/368انظر تاريخ بغداد ) (90)
 (. 193( كمشايخ بلخ )ص 1/143( كالطبقات السنية )1/52ف )راجع ا١تيزا (91)
 ا١تراجع السابقة.  (92)
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إ٪تا يكوف التكذيب لقوؿ الن  عليو السالـ أف يقوؿ الرجل أنا  ،عليهم تكذيبا للن  عليو السالـ
 مكذب للن  عليو السالـ .

 صلى اهلل -أنا مؤمن بكل شيء تكلم بو الن  عليو السالـ غَت أف الن   :كأما إذا قاؿ
ٓب يتكلم باٞتور كٓب ٮتالف القرآف فهذا من التصديق بالن  كالقرآف كتنزيو لو  -عليو كآلو كسلم 

من ا٠تالؼ على القرآف كلو خالف الن  عليو السالـ القرآف كتقوؿ على اهلل ٓب يدعو تبارؾ 
 ( . 1كتعأب حىت يأخذه باليمُت كيقطع منو الوتُت كما قاؿ اهلل تعأب ُب القرآف ) 

ك٥تالف كتاب اهلل ال يكوف ن  اهلل كىذا الذم  ،كالن  عليو السالـ ال ٮتالف كتاب اهلل
كاللذاف يأتيا ا منكم كٓب يعن بو  :ٍب قاؿ ؟الزانية كالزا  :أال ترل إٔب قولو ،رككه خالؼ القرآف

من اليهود كالنصارل كلكن عٌت بو ا١تسلمُت فرد على كل رجل ٭تدث عن الن  عليو السالـ 
ٓتالؼ القرآف كليس ردا على الن  كال تكذيبا لو كلكن ردا على من ٭تدث عن الن  عليو 

 السالـ بالباطل كالتهمة دخلت عليو ال على ن  اهلل .

كقػد آمنػا  ،لم بو الن  عليو السالـ ٝتعنا بو أك ٓب نسمعو فعلػى الػرأس كالعػُتكل شيء تك
أنػػو ٓب يػػأمر  ،كنشػػهد أيضػػا علػػى النػػ  عليػػو السػػالـ ،بػػو كنشػػهد أنػػو كمػػا قػػاؿ النػػ  عليػػو السػػالـ

كال كصػف أمػرا كصػف اهلل  ،بشيء  ى عنو ٮتالف أمر اهلل تعأب كٓب يقطػع شػيئا كصػلو اهلل تعػأب
كنشػػهد أنػػو كػػاف موافقػػا هلل عزكجػػل ُب  ،األمػػر ٓتػػالؼ مػػا كصػػفو النػػ  عليػػو السػػالـ ذلػػك ،تعػػأب

)  :كٓب يتقوؿ غَت ما قاؿ اهلل كال كاف مػن ا١تتكلفػُت كلػذلك قػاؿ اهلل تعػأب ٚتيع األمور فلم يبتدع
م ٍن ييًطًع الر سيوؿى فػىقىٍد أىطىاعى الل وى (

93. 

لعهػػد األمػػوٌم إٔب أف ىػػدمت ا٠تالفػػة إف مػػن األمػػور ا١تسػػلمة أنٌػػو منػػذ بدايػػة ا  (4)
اإلسالمي ة كػاف السػلطاف كالقيػادة ُب األٌمػة اإلسػالمٌية ُب أيػدم غػَت ا١تػؤىلُت لالجتهػاد، فػاؿ أمػر 
االجتهػػاد إٔب علمػػاء ال سػػلطاف ٢تػػم، كمػػن ا١تتعػػٌذر اسػػتثناء أي ػػة حالػػة غػػَت ا٠تليفػػة الراشػػد عمػػر بػػن 

اجتهادات فقهٌية، كقد كاف ٢تذا أثر بالغ ُب فصػل حيث ركيت عنو  -رضي اهلل عنو-عبد العزيز 
عن جوانب ىامة من حياة ا١تسلمُت العملٌية ليتجها ُب كثَت من القضايا إٌتاىنا  «الفقو وأصولو»

                                                           
 .31إٔب  29العآب كا١تتعلم، أبو حنيفة، ص  93
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نظري ا كمثالينػا
جعلهمػا يعػرباف عمػا ينبغػي أف تكػوف عليػو حيػاة ا١تسػلمُت، ال عمػا ىػو كاقػع ُب  (94)

 حياهتم، أك ٯتكن أف يكوف. 
كا١تػؤرخُت لػو قػد صػنفوه ضػمن العلػـو الشػرعٌية  -ُب ىذا العلػم–إف الكاتبٌُت   (5)
. كإف كاف بعضهم قد نص  علػى أف مبادئػو مػأخوذة مػن العربيٌػة كبعػض العلػـو الشػرعٌية (95)النقلٌية
ا مػن أبػرز الكػاتبٌُت فيػو قػاؿ فيػو:   (96)كالعقلٌية إنّ و العل م ال ذي أزدوج في و العق ل »كمػا أٌف كاحػدن
مع واصطح  في الرأي والشرع، وعل م الفق و وأص ولو م ن ى ذا القبي ل فإن و يأخ ذ م ن والس

صفو الشرع والعقل سواء السبيل، فال ىو تصرف بمحض العقول بحي ث ل يتلق اه الش رع 
 . (97)«بالقبول، ول ىو مبنّي على محض التقليد الذي ل يشهد لو العقل بالتأييد والتسديد

على –زإب كغَته من األصولٌيُت يتيح لنا أف نقوؿ: بأف  طرؽ الفقو كلعل مىا قالو اإلماـ الغ 
 ثالثٌة:  -سبيل التجوز

، كالسػػػن ة قرآنيٌػػػة ُب أصػػػلها «الكت   اب الك   ريم»بشػػػقيو ا١تتلٌػػػو ا١تعجػػػز كىػػػو  ال   وحي:  ( أ)
كتأكيػػل كتفعيػػل مػػن رسػػوؿ اهلل ُب الواقػػع ا١تعػػيش. كٕتريػػد ا١تقاصػػد القرآنيٌػػة العليػػا اٟتاكمػػة منهمػػا؛ 

 . «التوحيد والتزكية والعمران واِلمة والدعوة»كىي 
لتفسػػػػػَت النصػػػػػوص، كالبحػػػػػث ُب سػػػػػبل تطبيقهػػػػػا كربػػػػػط اٞتزئيٌػػػػػات،  العق     ل:  ( ب)

١تا ٓب يعل ل، كاٟتكم فيما ٓب ينٌص الشارع على حكمو، ك٨تو ذلك ٦تا بالكلٌيات، كاستنباط العلل 
 ٯتكن ٖتديده كتفصيلو. 

الػػػػيت انبثقػػػػت عػػػػن ثقافػػػػة قامػػػػت علػػػػى طػػػػوؿ معايشػػػػة  التج    ارب واِلع    راف  (ج)
 ايتمعات للشريعة كا١تصاّب. 

 ا١تتفق عليها، كا١تختلف «اِلصول الفقهّية»كعلى ىذه األسس الثالثٌة ٯتكن توزيع سائر  
فيهػػا، كىػػي: الكتػػاب؛ باعتبػػاره ا١تصػػدر ا١تنشػػء كالكاشػػف عػػن األحكػػاـ، كالسػػن ة القرآنيٌػػة النبويٌػػة 
باعتبارىا تأكيل القرآف كتفعيلو، كبيانو هبػذا ا١تعػٌت، كاإلٚتػاع باعتبػاره تعبػَتا عػن موقػف األٌمػة فيمػا 

                                                           
 (.160راجع تاريخ الفقو حملمد يوسف موسى )ص  (94)
 (. 1166-1161ك1128-3/1125( كا١تقدمة )8-6راجع مفاتيح العلـو للخوارزمي ) (95)
 راجع مفتاح السعادة.  (96)
، «شفاء الغليل ُب بياف الشبو كا١تخيل كمسالك التعليل»ك« ا١تنخوؿ»(. كللغزإب غَت ا١تستصفى 1/3انظر ا١تستصفى للغزإب ) (97)
 ككلها من أىم الكتب األصولٌية. « هتذيب األصوؿ»ك
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١تنػع كاستصػحاب اٟتػاؿ، تتبناه على سبيل اإلٚتاع، ككوف األصل ُب ا١تنافع اإلباحة، كُب ا١تضػار ا
كاالستحسػػاف، كقػػوؿ الصػػحايٌب إذا انتشػػر بػػُت الصػػحابة كٓب ٮتالفػػو أحػػد مػػنهم، كاألخػػذ بأقػػل مىػػا 
قيػػػل، كاألخػػػذ بػػػاألخف، كاالسػػػتقراء النػػػاقص، كا١تصػػػاّب ا١ترسػػػلة كالعػػػرؼ كاالسػػػتدالؿ علػػػى عػػػدـ 

ات منهاجيٌػػة اٟتكػػم بعػػدـ مىػػا يػػدؿ علػػى حكػػم كسػػد الػػذرائع، كمػػا إٔب ذلػػك مػػن ٤تػػٌددات كمؤشػػر 
ٯتكن أف تستند إٔب ا١تصدر ا١تنشء، كتأخذ شكل تأكيل لو كتفعيل ُب الواقع يصدؽ القػرآف عليػو 

 كيهيمن. 

قػػػد فرضػػػت  -إف ىنػػػاؾ عوامػػػل ُب تارٮتنػػػا كػػػاٌليت أشػػػرنا إليهػػػا ُب الفقػػػرة )ب(  (6)
علينػا ٥تػاكؼ أدت إٔب كضػػع كثػَت مػن القيػػود ٧تػم عنهػػا ٖتػوؿ العقليٌػة اإلسػػالمي ة كالتوجُّػو الفكػػرٌم 

 الػذم يعتػرب طابعنػا ٦تيػ ػزنا للتفكػَت-فيها ٨تو األمػور اٞتزئيٌػة، كاالبتعػاد عػن التفكػَت الكلػٌي الشػموٕب 
ككػػػاف لػػػذلك أثػػػره البػػػالغ ُب حلولنػػػا كمعاٞتاتنػػػا الفقهيٌػػػة، حيػػػث كٝتػػػت هبػػػذه السػػػمة،  -اإلسػػالميٌ 

 كأخذت ىذا الطابع. 
إف  مػػن األمػػور ا١تعركفػػة أف  ُب كػػل علػػم أك شػػأف مػػن شػػئوف اٟتيػػاة أمػػورنا تقبػػل   (7)

يوجػب أف يكػوف  التطور كٖتتاجو، كرٔتا ال تتحقق إال بػو، كأمػورنا أخػرل ثابتػة، كا١تنطػق اإلسػالميٌ 
قواعػػد ثابتػػة ال تقبػػل تغيػػَتنا، كأخػػرل  «أص  ول الفق  و»ىنػػاؾ تكامػػل بػػُت االثنػػُت، كلػػذلك كػػاف لػػػ

 . «مسائل الجتهاد»تعتمد على التطوُّر كالتجٌدد الدائمُت، كذلك كاضح ُب 
كعلػػى ىػػذا فإن ػػو ُب الوقػػت الػػذم نػػدعو فيػػو ٚتيػػع أىػػل العلػػم أف ال يبػػدأكا مػػن فػػراغ، كأف  
ا من اجتهادات من سبقهم من ٣تتهدم األٌمة كعلمائهػا فإن نػا نؤكػد أن ػو ال أحػد يسػتطيع يستفيدك 

أف يدعي فرضي ة متابعة أٌم ٣تتهد ُب أمر أداه إليو اجتهاده فقط، فإف  ذلك أقصػى مىػا يقػاؿ فيػو: 
 .  (98)إن و رأم كالرأم مشًتؾ

لػيس معرفػة اٟتكػم أف  ا٢تػدؼ  -من خالؿ الدراسة ١تناىج السلف–تبٌُت لنا   (8)
كال صدكر فتول فيو، لكن ىدفهم دائمنا إقامة حكم اهلل ُب تطبيقو، كىذا مىػا يوجػب عػدـ فصػل 

 ظركؼ اٟتكم كشركطو عنو. 

                                                           
 . -رضي اهلل عنو-من كالـ سيدنا عمر  (98)
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إذا تبٌُت ذلك كأردنا أف نعيد ىذا العلم إٔب كضعو الصحيح بُت العلػـو اإلسػالمي ة كٖتويلػو  
أحكامنػػػػا كمعاٞتػػػػات كحلػػػػوال لسػػػػائر قضػػػػايانا إٔب مػػػػنهج ْتػػػػث ُب األدلػػػػة الشػػػػرعٌية لنسػػػػتفيد منهػػػػا 

 ا١تعاصرة لتبسط عليها حاكمٌية القرآف ال سواه، فإن نا ٨تتاج إٔب مىا يلي: 

إعادة النظر ُب ا١تباحث اليت يشتمل عليها ىذا العلم كٗتليصو ٦تػا ال ٭تتاجػو   (1)
 «الم نعم ش كر»، كالنػزاع ُب مسػألة «حك م اِلش ياء قب ل الش رع»الفقيو األصوٌٕب ٨تو مباحػث 

، كالعناية الزائدة باٟتدكد كالتعاريف كاالنشغاؿ ٔتناقشتها.  «مباحث حاكمّية الشرع أو العقل»ك
الق   راءات الش   اذة وعربيّ   ة جمي   ع »كػػػذلك التخلػػػي عػػػن ا١تباحػػػث ا١تتعلقػػػة بنػػػزاعهم ُب مسػػػائل 

ط إذا اسػػتوَب شػػرك –بػػأف يعتػػرب خػػرب الواحػػد  «خب  ر الواح  د»كحسػػم النػػزاع الطويػػل ُب  «الق  رآن
مقبوال تؤخذ منو األحكاـ الفرعية ُب ٣تاالت التأكيل النبوٌم كالتفعيل  -التصحيح، كثبتت صحتو

كالتطبيق كإعادة النظر ُب سائر الشركط اليت كضعها بعض األئمػة لظػركؼ خاصػة أملتهػا علػيهم؛  
اس، أك ككوف اٟتديث غَت ٥تالف لقواعدىم العامػة، أك كونػو مركي ػا مػن غػَت فقيػو، أك ٥تالفنػا لقيػ

٥تالفنا ١تا عليو العمل ُب ا١تدينة، أك كارد فيما تعم بػو البلػول كٓب يشػتهر، أك غػَت ذلػك مػن شػركط  
كانػػػػػت كال تػػػػػزاؿ موضػػػػػع جػػػػػدؿ، كمصػػػػػدر اخػػػػػتالؼ كخصػػػػػاـ بػػػػػُت ا١تسػػػػػلمُت، كشػػػػػغال شػػػػػاغال 

 للدارسُت. 
كال بد من دراسة لغوي ة فقهٌية تدرس من خال٢تا أساليب التعبَت لػدل العػرب   (2)
ر الرسػػالة كمالحظػػة التطػػورات الػػيت ٌمػػرت هبػػا ىػػذه األسػػاليب، كمفػػاىيم ا١تفػػردات اللُّغوي ػػة  ُب عصػػ

 كذلك ليتمكن من فهم النصوص الفهم ا١تطلوب. 
كالقيػػػاس كاالستحسػػػاف كا١تصػػػلحة   «الجتهاديَّ   ة»إيػػػالء األدلػػػة أك األصػػػوؿ   (3)

ملػػت علػػى ايتهػػدين القػػوؿ كغَتىػػا عنايػػة خاصػػة كدراسػػتها دراسػػة تارٮتيٌػػة، كمعرفػػة الظػػركؼ الػػيت أ
هبػا، ك٤تاكلػػة تنميػػة اٟتػػس الفقهػػٌي هبػػا لػدل البػػاحثُت ُب ٣تػػاالت الفقػػو كاألصػػوؿ باعتبارىػػا أدكات 

 منهاجٌية، ال مصادر ألحكاـ شرعٌية . 
ال بد من إدراؾ أف  من غَت ا١تمكػن أك ا١تيسػور ُب عصػرنا ىػذا كجػود ايتهػد   (4)

 علمٌية ىي البديل للمجتهد ا١تطلق. ا١تطلق، كما داـ كذلك فإف ايامع ال
كلتػتمكن ىػػذه ايػػامع مػػن تلبيػػة احتياجػػات األٌمػة ُب قضػػايا التشػػريع ال بػػد أف تتػػألف مػػن  

خػػػرباء تتنػػػػاكؿ اختصاصػػػاهتم ٚتيػػػػع منػػػػاحي اٟتيػػػاة كيسػػػػتطيعوف أف يتبين ػػػػوا أم  قضػػػٌية تعػػػػرض مػػػػن 
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ؿ العامة للشريعة اإلسػالمي ة، كيكػوف جوانبها ا١تختلفة، ك٢تم مع ذلك معرفة تاٌمة بالقواعد كاألصو 
كلعػػل فقهاءنػػا –مػػن بيػػنهم فقهػػاء علػػى أعلػػى مسػػتول ٦تكػػن ُب العلػػـو الشػػرعٌية كاألدلػػة التفصػػيلٌية 

كانوا يشَتكف إٔب ىذا ا١تعٌت حُت طلب بعضهم من الذم يريد الفطػر ُب رمضػاف أف   -رٛتهم اهلل
 ـ يضره جاز لو الفطر. يٌسفيت طبيبنا مسلمنا عدال، فإذا أفتاه أف  الصيا

كىذا يقتضي فيما يقتضي تيسَت العلػـو الشػرعٌية، كتسػهيل دراسػة مىػا ٭تتاجػو   (5)
 منها أكلئك ا١تتخٌصصوف ُب العلـو األخرل. 

أن نػػا ُب حاجػػة شػػديدة إٔب معرفػػة فقػػو الصػػحابة كالتػػابعُت، كالقواعػػد الػػيت  كمػػا   (6)
اسػػػػتنبطوىا كخاصػػػػة فقػػػػو ا٠تلفػػػػاء الراشػػػػدين كمعاصػػػػريهم مػػػػن أىػػػػل الفتػػػػول مػػػػن الصػػػػحابة ككبػػػػار 
التابعُت، لتكوف ىذه الدراسات بػُت أيػدم أكلئػك الػذين يػراد مػنهم االسػتجابة الفقهيٌػة ١تتطلبػات 

 ٣تتمع إسالمٌي معاصر. 
، كإ٪تاء دراساهتا كالعمل على كضػع قواعػد أك ضػوابط «مقاصد الشريعة»االىتماـ ٔتعرفة  

٢تػا لتفعيلهػػا، كالعمػل علػػى الوصػوؿ إٔب ا١تقاصػػد العليػػا اٟتاكمػة. التوحيػػد كالتزكيػة كالعمػػراف كاألمػػة 
ج كالػػدعوة.. ككضػػع أصػػوؿ قرآنيٌػػة نبويٌػػة لفقههػػا كالتأصػػيل ٢تػػا، كبيػػاف طػػرؽ الكشػػف عنهػػا كمنػػاى

تفعيلها لتل  اٟتاجات، كتسػد الثغػرات، كتقػدـ ألمتنػا ُب عصػرىا ىػذا كالعصػور الػيت تليػو مىػا يلػي 
 ُب ىذا العآب؛ بإذف اهلل.  «القطبية»حاجات أٌمة ٖتتل موقع 

العلماء الذين يفعلوف ىذا كينكب وف على ىذا النوع من البحوث ىػم الػذين يسػتحقوف  إف 
لألٌمػػػة القطػػػب لػػػن  «الش   هود الحض   اريّ »أف يػػوزف مػػػداد أقالمهػػػم بػػػدماء الشػػهداء؛ ألٌف ٖتقيػػػق 

 يكوف ٦تكنا بدكف ذلك. كاهلل كٕب التوفيق. 

وف يدرسونو يؤخذ على علم أصوؿ الفقو من قبل طالبو الذين درسوه كما يزال (7)
 القدٯتة ما يلي: ةعلى تلك الطرق

كقػػد قلػػت عنايػػة األصػػوليُت بشػػكل ملحػػوظ بػػربط قضػػايا ذلػػك العلػػم بالكتػػاب الكػػرا، كذلػػك 
قواعػػده  ُب مأخػػذ لػػو خطورتػػو كأ٫تيتػػو، إذ ال يسػػوغ ْتػػاؿ مػػن األحػػواؿ بػػاف يبتعػػد بعلػػم كهػػذا

 .كمسائلو عن القرآف اييد الذم يفًتض أف يكوف مصدره كمنشأه
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كػذلك كانػػت عالقتػػو بالسػػنة النبويػػة ا١تطهػػرة عالقػة كاىنػػة ْتيػػث ٓب يستشػػهد األصػػوليوف علػػى 
قواعػػػػػدىم كقضػػػػػاياىم كلهػػػػػا إال بعػػػػػدد ٤تػػػػػدكد مػػػػػن األخبػػػػػار كاألحاديػػػػػث، كيغلػػػػػب علػػػػػى مػػػػػا 

 يستشهدكف بو أف يكوف ضعيفا أك مرسال، أك ٦تا فيو مطعن من ا١تطاعن.

انػػت لػػو قواعػػده كمناىجػػو ا١تعتػػربة، ٦تػػا أدل إٔب دخػػوؿ علػػم ا١تنطػػق إٔب علػػم األصػػوؿ الػػذم ك
صعوبة فهمػو كتعقيػده، كتركيػزه علػى اٞتوانػب اللفظيػة الػيت كانػت ٢تػا سػلبيات كثػَتة علػى علػم 

 أصوؿ الفقو كعلى الفقو ذاتو، ٦تا يعرفو ا١تتخصصوف.

 موضػوعاهتا كأىػدافها أ٫تية ككذلك دخوؿ كثَت من قضايا علم الكالـ على أصوؿ الفقو، كمع
لصلة بػُت أصػوؿ الفقػو كأصػوؿ الػدين كاٞتمػع اك٣تاالهتا اليت ٖتتاج إٔب كثَت من اٞتهد ُب بياف 

 .إال أف ٢تا أماكنها بينهما

يكػػاد يكػػوف  مػػن أمثلػػة فقهيػػة للقواعػػد األصػػولية ُب كتػػب األصػػوؿل بػػو ككػػذلك ٚتيػػع مػػا ٯتث ػػ
كأف ىذا العلم ليس بعلم عملػي، كلكنػو علػم نظػرم،   ا١تلل كيشعر الطالبكاحدا، ٦تا يسبب 

مثػػػػل مثػػػػاؿ التػػػػأفيف  ،ْتيػػػػث ال ٬تػػػػدكف للتمثيػػػػل ١تسػػػػائلو كجزئياتػػػػو إال تلػػػػك األمثلػػػػة ا١تعػػػػدكدة
كالضػػرب الػػذم يتكػػرر ُب مفهػػـو ا١توافقػػو، كتكليػػف أيب ٢تػػب ٔتػػا ال يطػػاؽ إذ علػػم اهلل منػػو أنػػو 

 .لن يؤمن، كمع ذلك فهو داخل ُب خطاب التكليف إْب

كذلك عرض  بعض ا١تسائل ُب علػم األصػوؿ ليسػت ذات فائػدة تػذكر لغػرض األصػوٕب مثػل 
مسألة كاضع اللغة كمسألة ما ال يتم الواجب إال بو ُب األمر ا١تطلق. كمسألة ا٠تالؼ ُب لفص 
، كتكليػػف مػػا ال يطػػاؽ، كشػػكر ا١تػػنعم، كاألحكػػاـ العقليػػة قبػػل نػػزكؿ  )أمػػر(، كتكليػػف ا١تعػػدـك

 كم العقلي بعد اختفاء الشرائع على فرض كقوعو.الشرائع، كاٟت

ف ٗتػريج األحكػاـ علػى أقػواؿ األئمػة جعػل األصػوليُت ينظػركف إٔب أقػواؿ األئمػة اآلفػات أكمن 
مصػػدرىا ا١تنشػػء القػػرآف   شػػريعةعلػػى أ ػػا مثػػل نصػػوص الشػػارع، كىػػذا أمػػر خطػػَت ال يقبػػل ُب
يفتحػػوا األبػػواب علػػى مصػػارعها  الكػػرا. كلػػذلك فقػػد أعطػػى األصػػوليوف ألنفسػػهم اٟتػػق ُب أف

لكػػي يػػدخلوا ُب أصػػوؿ الفقػػو مػػا لػػيس فيػػو، حػػىت بلغػػت أصػػوؿ الفقػػو ُب عصػػرنا ىػػذا ٜتسػػُت 
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مػن تصػحيح ىػذه دليال، تزاحم كتاب اهلل با١تناكػب، لتكػوف أدلػة فقػو، كليسػت بػذاؾ. فالبػد 
 األكضاع.

كتقدٯتو ١تتبعيو بصيغة اٞتـز ككأنو ال  التقليد ١تذىب بعينو ُب األصوؿ،ا فات أيضن كمن اآل
فينتج عن ىذه الصيغة االتباع األعمى ٢تا دكف نظر لغَتىا من األقواؿ مهما كانت ، ٭تتمل

ة الرؤية ك٨توىا ؿ مسألاقاعدة )ىل ٬توز األخذ بأخبار اآلحاد ُب األصوؿ( مث أدلتها. مثل
اتر من األدلة. فقد أنكرهتا مذاىب خذ فيها إال با١تتو ـ ال ٬توز األمن مسائل أصوؿ الدين، أ

أصولية كاملة رجوعا إٔب القاعدة اليت طرحت عندىم بصيغة اٞتـز كىي )ال ٬توز األخذ 
بأخبار اآلحاد ُب األصوؿ(، بينما قبلت مسألة رؤية اهلل مذاىب أخرل ترل األخذ ٓترب 

 .؟فلما اٞتـز ،أدلتو كترجيحاتو ، كلكلو كالفركع اآلحاد ُب األصوؿ

الطالب ال يسمع ُب كتب األصوؿ على اختالؼ مذاىب  م يسًتعي لفت النظر ىو أف  كالذ
إال صيغة اٞتـز ُب أكثر القواعد ا١تختلفُت فيها كإال عبارة التقليد ُب الفركع –ا١تؤلفُت ٢تا 

مثل: )كا١تختار عندنا. كقاؿ أصحابنا. كزعم فالف( إٔب مسحة التعصب اليت تطالع القارئ 
لبحث فكل يتعصب ألصوؿ فرقتو إال ا١تتحررين ا١تنصفُت فإ م ٭تشركف عند أف يدرس ا

 . 99براىُت ىذا كذاؾ كيناقشو ا ٍب ٮتتاركف ما صح ٢تم ك٬تهركف بذلك

علم أصوؿ الفقو التخريج على أقواؿ األئمة، كىو عبارة عن استنباط  أيضا ٦تا يؤخذ على
األحكاـ من قوؿ اإلماـ صاحب ا١تذىب كما تستنبط من القرآف. بل كأحيانا ٧تدىم 
يقدموف ىذه التخر٬تات على القرآف الكرا كالسنة ا١تطهرة، كذلك ُب مثل قوؿ الكرخي ُب 

فإ ا ٖتمل على النسخ أك على الًتجيح  أصولو: األصل أف كل آية ٗتالف قوؿ أصحابنا
 كاألكٔب أف ٖتمل على التأكيل من جهة التوفيق.

 ُب يصح ال كاف فإف أصحابنا لقوؿ ٥تالفا الصحايب عن كرد إذا اٟتديث فأ ألصلكقولو: ا
 أف   إال ،أقسامو ذكر سبق فقد مورده ُب صحيحا كاف كإف كجوابو، مؤنو كفينا األصل

                                                           
 .40ـ( ص 2002ن ٤تمد بن علي الوزير )بَتكت، دار الفكر، ا١تصفى ُب أصوؿ الفقو، أٛتد ب 99
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 أف اإلٚتاع موضع غَت ُب الصحايب حديث كرد إذا أنو الشبو عن كأبعدىا الوجوه أحسن
 .100مثلو صحايب كبُت بينو ا١تعارضة أك التأكيل على ٭تمل

كىنا يالحص أف األصوليُت قد أدخلوا فكرة ا١تذىبية على قواعد أصولية كاف يفًتض أف تكوف 
ألدلة كالرباىُت، أك االستنباط ٣ترد منهج تعصم ذىن الفقيو من الوقوع ُب ا٠تطأ عند صياغة ا

أك االستدال عليها، كلكن ا١تذىبية على ما يبدك قد ٖتولت إٔب ظاىرة شاملة عامة، للت 
، ٔتا فيها مدارس البالغة كاللغة كالنحو الصرؼ.   سائر الفنوف كالعلـو

( االعتماد على ا١تقاصد القرآنية العليػا اٟتاكمػة باعتبارىػا ضػوابط قرآنيٌػة ك٤تػٌددات 8) 
منهاجٌية ٯتكن مراجعة تراث األٌمػة عليهػا، كاعتمػاد نتػائج ا١تراجعػة ُب نػور منهػا كُب إطػار ىػديها. 

 كاهلل تعأب أعلى كأعلم. 
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