
 
  
 

 تدوين أصول الفقو : الثانيةاحملاضرة 
 وبعد:وعلى آلو وصحبو ومن وااله بسم اهلل واحلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل 

 ــــــــــــــــــــــــ
فقد كان  بدأ ىذا العلم إًذا وليًدا على شكل قواعَد متناثرة يف ثنايا كالم الفقهاء، وبياهنم لألحكام؛

مثلما  -ووجو االستدالل بو، كما أنَّ اخلالف الفقهي بُت الفقهاء كان يُعضُد الفقيو يذكر احلكم ودليَلو 
بقواعَد ُأصوليَّة يعتمد عليها كلُّ فقيٍو؛ لتقوية وجهة نظره، وتعزيز مذىبو،  -أوردنا يف ادلطلب السابق 
 .وبيان مأخذه يف االجتهاد

فقد اختلف الباحثون يف َبدء ىذا التاريخ، فمنهم من يرى أنَّ اإلمام جعفر أما تدوين أصول الفقو،  
الصادق ىو واضع ىذا العلم؛ أي: أول من دوَّن فيو، ومن قائل يرى أنَّ أول من دوَّن يف أصول الفقو 

 .ىو أبو يوسف صاحب أيب حنيفة، ولكن مل يصْل إلينا شيٌء من ُكُتِبو
  

نَّ أول من صنَّف يف ىذا العلم تصنيًفا مستقاًل، إمنا ىو عامل قريش اإلمام والثابت لدى أغلب الباحثُت أ
و إىل تدوين ىذا العلم اجلليل، فرسم مناىج االستنباط، ووضَّح معامِلَ  زلمد بن إدريس الشافعي الذي اذبَّ

 .ىذا العلم
  

 :خالصة الرسالة
ومل يقتصْر على مبحث دون مبحث، بل حبَث واحلق أنَّ الشافعي رتَّب أبواَب ىذا العلم، وصبع فصوَلو، "

 .يف الكتاب، وحبث يف السُّنة، وطُرق إثباهتا، ومقامها من القرآن
  

وحبث الدالالت اللفظية فتكلَّم يف العام واخلاص، وادلشًتك وآَّمل وادلفصل، وحبَث يف اإلصباع وحقيقتو، 
 .وضبط القياس، وتكلَّم يف االستحسانوناقشو مناقشة ِعْلميَّة مل يعرْف أنَّ أحًدا سبقو ّٔا، 

 :ومن ىنا َفقْد توسَّعت البحوث يف علم أصول الفقو، وكان ىناك تيَّاران أو اذباىان يف التأليف 
 :االذباه األول: طريقة الشافعيَّة أو ادلتكلمُت

على طريقة الشافعي؛ من خالل تقرير القواعد، واستنباطها  أصول الفقو ىذا االذباه يبحُث يف علم
وحبِثها حبثًا نظريِّا غَت متقيٍّْد بالفروع الفقهيَّة، بل يبحُث القاعدَة ويقرّْرىا، وينظر فيها؛ سواء خالفِت 

 .الفروع الفقهيَّة ادلستنبطة من قـَْبل أو وافقتها
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وىذه الطريقة ُيسمّْيها الباحثون يف علم األصول: طريقة الشافعيَّة أو طريقة ادلتكلّْمُت، وذلك أنَّ كثَتًا من 
الباحثُت وادلؤلّْفُت يف ىذه الطريقة كانوا من علماء الكالم الذين تناولوا بالبحث والتأليف أصوَل الفقو 

مسائُل ِعْلم األصول مع مسائل الكالم، وأثاروا عن طريق البحث النظري آّرَّد، واختلطت يف حبوثِهم 
حبوثًا نظرية، مثل: كالمهم يف التحسُت العْقلي والتقبيح العقلي، مع اتفاقهم على أنَّ األحكام يف غَت 

 .العبادات ُمعلَّلة، َمعقوَلة ادلعٌَت 
أصول الفقو ومباحثو وىكذا خيتلفون يف مسائَل نظرية كثَتة ال ينبٍت عليها َعَمٌل وال تدخل يف ِعْلم  

وقضاياه، وال تسّن طريًقا لالستنباط، ومن ذلك خالفهم يف جواز تكليف ادلعدوم، بل إهنم حبثوا مسائل 
م للكتاب دبقدمة  وقضايا ىي من صميم علم الكالم، ومنثّْل ىنا بكتاب "ادلستصفى"؛ للغزايل؛ حيث قدَّ

،  م تناول يف ثنايا الكتاب مسائَل ال تدخل يف ادلنطق والربىان العقلي، زادت على الصفحات اخلمسُت
يف ُصلب مباحث أصول الفقو، وىو نفسو يقرّْر يف ىذه ادلقدمة أهنا ليست من علم األصول، ولكنو 
يراىا مقدمة ضروريَّة لكلّْ العلوم، ويف ىذا االذباه كان البحث يعتمد على تعصٍُّب َمْذىيب، وال يتَّجو 

نظرية، وقواعد االستنباط للفروع الفقهية، بل كانت القواعد تدرُس على البحث فيو إلخضاع األصول ال
ا حاكمة على الفروع، وعلى أهنا دعامة الفقو، وطريقة االستنباط، ونستطيع أن نلخص أبرَز خصائص  أهنَّ

 :ىذا االذباه فيما يلي
لتعويل الكامل عدم االلتفات إىل موافقة فروع ادلذىب أو سلالفتها للقواعد األصولية، وإمنا ا  -ٔ

 .على األدلة النقليَّة والعقلية
عدم االلتزام بادلذىب فيما يتوصَّل إليو من قواعد، و اإلكثار من االستدالالت العقلية   -ٕ

 .والرباىُت النظريَّة
ِقلَّة إيراد الفروع الفقهية، إال يف مقام التمثيل والتوضيح، كما أنَّ القواعد األصولية يف   -ٖ

االذباه ُُيكم ّٔا على فروع ادلذىب دون العكس، وكذلك التوسُّع يف  طريقة البحث يف ىذا
 .ربرير القواعد، وسبحيص اخلالفات، وربقيق ادلسائل

اشتمال ادلؤلَّفات على ىذه الطريقة على صُبلة من ادلسائل العقلية والكالمية اليت ليست   -ٗ
وكذلك اشتمال تلك ادلؤلَّفات على مسائَل خالفيَّة ال يًتتَّب على  من علم األصول،

 .اخلالف فيها شبرة، وىو شلا ُأِخَذ على ىذا االذباه
وقد التزم ّٔذه الطريقة صبهوُر العلماء الشافعية، وادلالكية، واحلنابلة والشيعة االمامية؛ فلذا يُطلق عليها  

 .طريقة اجلمهور
  

 :ة احلنفيةاالذباه الثاين: طريق



بدراسة فروع ادلذىب، واستنباط القواعد األصولية اليت بـٌََت عليها  علم األصول وىذا االذباه يبحث يف
م مل يًتكوا فقهاُء ادلذىب استدالالهتم، وذلك أنَّ فقهاء ادلذىب احلنفي الذي ُعرَِفْت ىذه الطريقة ّٔ

قواعَد مدوَّنة لالستنباط واالستدالل؛ ألن عصَرىم مل يكن بـَْعُد عصَر َتكاُمِل التدوين، ومن ىنا جاء 
بَعَدىم َمن نظَر يف فروعهم، وجادلوا عنها، ويف ثنايا البحث وادلناظرة واحِلجاج كانوا يستخرجون ما يف 

ستدالل،  م توسَّعت ادلذاىب ادلختلفة يف األْخِذ ّٔذه اليت ُبٍت عليها االستنباط واال  الفروع من القواعد
 .الطريقة؛ دفاًعا عن فروعهم، واستدالاًل دلذىبهم

  
ؤّذا زبتلف أصول احلنفية عن أصول الشافعية، واجلمهور يف أنَّ أصول الشافعية كانت منهاًجا 

ى الفروع بعد أن ُدوّْنْت؛ لالستنباط، وكانت حاكمة عليو، أما طريقة احلنفية فقد كانت غَت حاكمة عل
 .أي: إهنم استنبطوا القواعد اليت تبُتّْ مذىبهم وتؤيده؛ فهي إًذا مقاييس مقرَّرة ال مقاييس حاكمة

  
 :ونستطيع أن نلخص أبرز خصائص ىذا االذباه فيما يلي

وىي قواعد مستقلّْة ميكن ادلوازنة  ىي طريقة الستنباط أصول االجتهاد الذي وقع بالفعل، -ٔ
 .بينها وبُت غَتىا من القواعد

ىي طريقة مطبَّقة يف الفروع؛ فهي ليست حبوثًا نظرية رلرَّدة، إمنا ىي حبوث ُكليَّة وقضايا   -ٕ
 .عامة، فتستفيد الُكليَّات من تلك الدراسة

فيما يتوصَّل إليو من  استنباط القواعد األصولية من الفروع الفقهيَّة، وااللتزام بادلذىب  -ٖ
 .قواعد، حىت ولو ِصيغِت القاعدة بطريقة متكلفة لتتوافق مع الفروع

كثرة الفروع واألمثلة والشواىد، وِقلة ادلسائل االفًتاضيَّة والنظرية، وادلسائل اليت ال يـَْنَبٍِت   -ٗ
 .عليها أثٌر ِفقهي

فروع بناًء على القواعد مكَّنت ىذه الطريقة من كثرة التخريج يف ادلذاىب، وتفريع ال  -٘
 .ادلستنبطة

  
 :اذباه ادلتأخرين

الذين صبعوا بُت  األصوليُت بعد أِن اْستقامِت الطريقتان كلّّ يف منهاجها، ظهرْت طريقة ادلتأخّْرين من
ل البحث النظري آّرَّد، ويستشهدون عليها بالفروع، فال الطريقتُت، فكانوا يقرّْرون القواعَد من خال

يكون البحُث النظري مقرّْرًا للقواعد واألصول، وال تصبح الفروع ىي ادلقرّْرة دلا يتمُّ استنباطو من القواعد، 
 .وقد ظهرْت ىذه الطريقة يف حدود القرن السابع اذلجري
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 :ومن خصائص البحث والدراسة َوفق ىذا ادلنهج
اجلمع بُت األدلة العقلية والنقلية، وبُت الفروع الفقهيَّة يف دراسة القواعد األصولية، وعدم  -ٔ

 .االقتصار على أحدمها
اجلمع بُت فائدتُت؛ فائدة تعود على الفقو، وذلك بذْكر الفروع الفقهيَّة، وفائدة تعود على   -ٕ

 .القواعد األصولية، وذلك بتمحيص أدلتها ومناقشتها
 .أُلّْف على طريقيت ادلتكلّْمُت والفقهاءاستيعاب ما  -ٖ
 .ِِسَة االختصار يف أغلب ادلؤلَّفات على ىذه الطريقة  -ٗ

  
 :منهج جديد

وىناك من علماء األصول َمن سلك مسلًكا ُمغايرًا، وهنج هنًجا متميـًّْزا يف البحث والتأليف يف علم 
احلها الُكليَّة، ىذه ادلقاصد وتلك األصول، ىذا ادلسلك يقوم على تناول مقاصد الشريعة العامة ومص

ادلصاحل إمنا جاءت الشريعة حلمايتها ومراعاهتا، وقد كانت حبوث أصول الفقو السابقة ال تـُْعٌَت ّٔذا 
ىـ؛ فقد اذبو اإلمام  ٓٛٚاجلانب وال تتناولو، وِمن ىؤالء اإلمام أبو إسحاق الشاطيب ادلالكي ادلتوىف سنة 

التشريع، وتوضيح مقاصد الشارع، ويُعدُّ كتابو من أعظم ما ُكِتَب يف الشاطيب إىل العناية بأسرار 
 .األصول، كما يُعدُّ بَدًءا دلنهج جديد من األصول يغاير ادلناىج القائمة من قبل

  
 :أىم الكتب وادلؤلَّفات األصولية

اه الشافعيَّة أو كما بيـَّنَّا، كان ىناك اذباىان أساسيَّان يف البحث والتأليف يف أصول الفقو، مها اذب
اجلمهور أو ادلتكلّْمُت كما أُْطِلق عليو، واالذباه الثاين الذي ُعِرف بطريقة احلنفية،  م كانت طريقة 
ادلتأخّْرين اليت صبعت بُت الطريقتُت، وأخَتًا تناولنا بإجياز طريقة "الشاطيب" الذي ضَلا َمنًحى جديًدا يف 

د َوَضَع الباحثون يف كلٍّ منها ُكُتًبا على طريقتو يف البحث البحث يف علم األصول، وىذه االذباىات ق
اه  .والتأليف عرب مراحل تاريخ أصول الفقو، ونورد ىنا أشهر الُكتب اليت ُوِضعْت يف كلّْ اذبّْ

  
 :أواًل: ُكتب على طريقة الشافعية

 (.ىـ٘ٔٗالعهد؛ للقاضي عبداجلبار ادلعتزيل، ادلتوىف ) -ٔ
 (ىـٖٙٗأليب احلسُت البصري ادلعتزيل، ادلتوىف ) ادلعتمد؛ -ٕ
 (هٛٚٗالربىان؛ أليب ادلعايل اجلويٍت الشافعي، ادلتوىف ) -ٖ
 (ه٘ٓ٘ادلستصفى؛ أليب حامد الغزايل الشافعي، ادلتوىف ) -ٗ
 (ىـٙٓٙاحملصول؛ لفخر الدين الرازي الشافعي، ادلتوىف ) -٘



 (هٖٔٙاإلحكام؛ لسيف الدين اآلمدي الشافعي، ادلتوىف ) -ٙ
التنقيحات؛ للقرايف ادلالكي، ادلتوىف  (ىـ ٘ٛٙنهاج الوصول؛ للبيضاوي، ادلتوىف ) م -ٚ

 (ىـٗٛٙ)
 (ىـٙٗٙمنتهى السول؛ البن احلاجب ادلالكي، ادلتوىف ) -ٛ

 
 :ثانًيا: ُكتب على طريقة احلنفيَّة

 (ىـٖٓٗأصول الكرخي: أيب احلسُت بن عبيداهلل، ادلتوىف ) -ٔ
 (ىـٖٛٚعلي، ادلتوىف )أصول اجلصاص: أيب بكر أضبد بن   -ٕ
 (ىـٖٓٗتقومي األدلة؛ أليب زيد الدبوسي، ادلتوىف ) -ٖ
 (ىـٕٛٗ؛ للسََّرْخِسي زلمد بن أضبد، ادلتوىف )  سبهيد الفصول -ٗ
 (ىـٕٛٗاألصول؛ لعلي بن أضبد البزدوي، ادلتوىف ) -٘
 (ىـٖٓٚكشف األسرار؛ لعبدالعزيز البخاري، ادلتوىف ) -ٙ
 (ىـٙ٘ٙ، ادلتوىف )زبريج الفروع على األصول؛ للزصلاين -ٚ
 (ىـٕٚٚالتمهيد؛ جلمال الدين اإلْسَنوي الشافعي، ادلتوىف ) -ٛ
 (ٗٛٙتنقيح الفصول؛ للقرايف ادلالكي، ادلتوىف ) -ٜ

 (هٖٓٛالقواعد؛ أليب احلسن احلنبلي، ادلتوىف ) -ٓٔ
 

 :ثالثًا: ُكتب على طريقة ادلتأخرين
 (هٜٗٙبديع النظام؛ دلظفر الدين الساعايت، ادلتوىف ) -ٔ
 (هٔٚٚاجلوامع؛ للسبكي الشافعي، ادلتوىف )صبع  -ٕ
 (ىـٗ٘ٙتنقيح األصول؛ لصدر الشريعة احلنفي، ادلتوىف ) -ٖ
 (ىـٔٙٛالتحرير؛ للكمال بن اذلمام احلنفي، ادلتوىف ) -ٗ
 (هٜٔٔٔمسلم الثبوت؛ حملب الدين عبدالشكور، ادلتوىف ) -٘
 (هٕٓ٘ٔإرشاد الفحول؛ للشوكاين، ادلتوىف ) -ٙ

 
 :اصد الشريعة ونظريات األحكامرابًعا: كتب اىتمَّت دبق

 )ىـٜٓٚادلوافقات يف أصول الشريعة؛ للشاطيب ادلالكي، ادلتوىف ) -ٔ
 (هٕٚٚاألشباه والنظائر؛ لتاج الدين السبكي، ادلتوىف ) -ٕ
 )ىـٓٙٙقواعد األحكام؛ لعز الدين بن عبدالسالم، ادلتوىف ) -ٖ



 .)ىـٜ٘ٚالقواعد الفقهية؛ البن رجب احلنبلي، ادلتوىف ) -ٗ
 (ىـٜٗٚالقواعد؛ لبدر الدين الزركشي، ادلتوىف )منثور  -٘
 (هٜٔٔاألشباه والنظائر؛ جلالل الدين السيوطي، ادلتوىف ) -ٙ
  )ٗٛٙالفروق؛ لشهاب الدين الَقرايف ادلالكي، ادلتوىف ) -ٚ
 (هٕٓ٘ٔإرشاد الفحول؛ للشوكاين، ادلتوىف ) -ٛ

 :خامًسا: كتب حديثة
ب مسائلو، وتيسّْر على الطالب َدْرَسو، وىذه الكتب تقرّْ اليت من ادلؤلَّفات احلديثة يف أصول الفقو 

احلديثة سبتاز بالوضوح ادلنهجي، وسهولة العبارة، وقـُْرب ادلأخذ، ومراعاة قضايا العصر، ومشكالتو 
 .وروحو

  
 :ومن أشهر ىذه ادلؤلَّفات

 (ىـٖ٘ٗٔأصول الفقو؛ للشيخ زلمد اخلضري، ادلتوىف ) -ٔ
 (مٜ٘٘ٔخالف، ادلتوىف )علم أصول الفقو؛ للشيخ عبدالوىاب  -ٕ
 )مٜٗٚٔأصول الفقو؛ لألستاذ الشيخ زلمد أيب زىرة، ادلتوىف )  -ٖ
 أصول الفقو للدكتور اضبد الكبيسي -ٗ
 أصول الفقو للدكتور مصطفى الزدلي -٘

 .وىناك غَتىا كثَت من الكتب ادلعاصرة يف ىذا العلم الشريف
 سادسا: كتب الشيعة االمامية

 (  ى ٜٜٔت  كتاب األلفاظ؛ ىشام بن احلكم ) -ٔ
 كتاب اختالف احلديث ومسائلو؛ يونس بن عبد الرضبن ،وىو مبحث تعارض احلديثُت   -ٕ
 ٖٕٚكتاب اخلصوص والعموم؛ إِساعيل بن علي بن إسحاق بن أيب سهل بن نوخبت )  -ٖ

  ( .  ى ٖٔٔ -
 (   ى ٖٔٛزلمد بن أضبد بن اجلنيد ادلتوىف سنة )  ؛التمويو وااللتباس يف إبطال القياس -ٗ
 بالسيد ادلرتضى كتابو القيم " الذريعة إىل أصول الشريعة " ، والذي طبع يف جزأين -٘
 أعيد طبعو دلرات متكررة . و(   ى ٓٙٗ - ٖ٘ٛالشيخ الطوسي : ) ؛ عدة األصول  -ٙ
التقريب يف أصول الفقو للشيخ أيب ليلى ادلعروف بسالر بن عبد العزيز الديلمي صاحب  -ٚ

 ه ( ٖٙٗادلراسم ، تويف عام ) 
يب ادلكارم ضبزة بن علي ادلعروف بابن زىرة ، ألغنية النزوع إىل علمي األصول والفروع ،  -ٛ

 (ه ٘ٛ٘ادلتوىف عام )



 ( .  ى ٓٓٙادلصادر ، تأليف الشيخ سديد الدين احلمصي ، ادلتوىف حدود سنة )   -ٜ
 
 
 
 
 
 
 
 
 


