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املستخلص
النػػا ر أ أصػػوؿ الفقػػه ،كتػػد دكرت مت صػػال أ أفػػا كج ييػػد اظتريعيػػة التش ػريعية لل لػػة ال ػ جسػػتق
منهػػا األأكػػاـ غهػػو ال ػػرض األصػػل ألصػػوؿ الفقػػه؛ ألف غرضػػه ا ػػر :ال ػ م هػػو ضػػج مػػنه اسػػتنجاط
األأك ػػاـ ،ال يك ػػوف إال بوي ػػود ه ػ ػ ا األص ػ ػ أكال ،غ ػػال نتك ػػل أف جيصػ ػ منهاي ػػة اس ػػتنجاط األأك ػػاـ ،إال
ب صػػوؿ يػػررية ػػارة ،رليهػػا دالالت كب ػراهة عيػػة ،مث ي ػ ض كضػػا القوارػػد ال ػ جعػػة النػػا ر أ اسػػتنجاط
اضتكػػم اليػػمي مػػل األصػ اليػػمي ؛ لػ ا يػػاف من لػػل األصػػوؿ مػػل جقريػػر" :األدلػػة" ألف الػػدلي هػػو الػ م
كت ػػا ه ػ يل ال رض ػػة مع ػػا :اظتري ػػا التش ػريع  ،كاظت ػ االس ػػتنجا ؛ غاألدل ػػة مي ػػادر لاأك ػػاـ الش ػػررية،
كأص ػػلها الػ ػ م رلي ػػه اظتعت ػػد ،كهػ ػ أيم ػػا مع ػػدف كمكن ػػس اس ػػتنجاط كاس ػػتنتاج األأك ػػاـ الش ػػررية ،غاظتريعي ػػة
التشػريعية أكال ،مث اسػػتنجاط األأكػػاـ مرجػ رليهػػا؛ غتعامػ رل ػػاص األصػػوؿ مػػا يػ دليػ إرتػػاي؛ يالكتػػاب
كالسػػنة كاإلرتػػاع كالقيػػاس كاالستيػػماب ك ػػوؿ اليػػما كاالستيػػالح كر ػ أه ػ اظتدينػػة كاالستمسػػاف
كغػل الػػالث مسػػتويات :حتقيػل الجػػوت أصػ الػػدلي  ،مث حتقيػل مواضػػا الق عيػػة كالفنيػة غيػػه ،مث حتقيػػل القوارػػد
كاألصػػوؿ كالشػػركط ال ػ حتقػػل اسػػتنجاط اضتكػػم الشػػرر اليػػمي مػػل ه ػ ا الػػدلي  ،كمػػا ججػػايل ه ػ ت األدلػػة
ا تلفت الشركط كالقوارد لك دليػ منهػا ،يػ هػ ا مػل أيػ جػوغد ميػادر ويػة كاضػمة ألهػ االيتهػاد،
ججػػن منه ػػا أأكػػاـ الش ػريعة لل كلف ػػة مرار ػ غيه ػػا يليػػات الش ػريعة كمي ػػاضتها كمقاصػػدها اطتاص ػػة كالعام ػػة
كاصتسئية.
الكلمػػات المفتاحيػػة :أصػػوؿ الفقػػه ،الش ػريعة اإلسػػالمية ،القػػر ف الكػػرم ،السػػنة النجويػػة ،اليػػمابة،
اإلرتاع.
شكر وتكدير جلامعة الكصيه:
ي ي ػ للجاأ ػػأ بع ػػد أف جفم ػ ا رلي ػػه ب دت ػػاـ ه ػ ا الجم ػػأ ،أف يتقػػدـ بالش ػػكر كالتقػػدير صتامع ػػة
القيػػيم ،ؽتةلػػة بع ػػادة الجمػػأ العل ػ  ،رلػ الػػدرم كاظتسػػاردة لكتابػػة هػ ا الجمػػأ ،كجشػػايا أرمػػاص هي ػػة
التػػدريع رلػ التوسػػا بػػالجموث العل يػػة كجشػػرها ،ظتػػا أ ذلػػم مػػل رنايػػة بػػالعلم كأهلػػه ،كمتابعػػة مسػػتاداجه،
كاظتشػػارية كاظتسػػاقتة أ اظتناغسػػات العل يػػة اإل لي يػػة كالدكليػػة ،الػ اػػا يكػػوف رغعػػة صتامعتنػػا العريقػػة ،كلو ننػػا
العسيس؛ إذ أأد اظتعايد اظتعتربة أ جقييم أداص اصتامعات يةرة كجورية الجموث العل ية اظتنتاة أ أرك تها.
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798 مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد
Abstract

Whoever conducts a painstaking study into Usool al-Fiqh –Fundamentals of
Islamic Jurisprudence-would certainly realise its inherent role in preserving and
reinforcing the legislative source of the religion [of Islam] which derives its
rulings from it ،this is the original purpose of Usool al-Fiqh; because its other
purpose: which is to control the method of deriving rulings ،could only be feasible
and acceptable when premised on original purpose. We can not deduce the
method of deriving rulings ،unless there are well established legal fundamentals ،
which have cogent legal indications and are based on substantial proofs ،after this ،
then comes the development of principles that would help the jurist in the
derivation of the correct ruling through the right principle; therefore ،the starting
point of Usool al-Fiqh is establishing: "the legal proofs. "; because the legal proof
is the component that combines these two purposes together،: the legislative
source ،and the derivative approach; legal proofs are the sources of the Shari'ah
rulings ،and their indispensable foundation ،these legals proofs are also the mines
from which the derivation of Shari'ah ruling ought to be tapped. For this ،the
legislative source comes first then the derivation of rulings could be premised on
it. The scholars of Usool relate with each legal proof on a general note -like the
Qur'an ،the Sunnah ،the scholarly consensus ،the legal analogy ،Al- Istishab
[maintaining the default state] ،the saying of a companion ،Al-Istislaah [rule of
benefit] ،the customs of the dwellers of Madinah ،Al-Istihsaan- in accordance
with three levels: firstly by proving the authenticity of the origin of the particular
proof ،followed by distinguishing the elements of qat'i [an indubitable proof] and
danni [a doubtful proof] in it ،and lastly by establishing rules and principles and
conditions that would lead to the derivation of the correct Shari'ah rulings from
such proof. Due the distictions among these proofs ،the conditions and rules for
each of them differ as well ،and this gives a jurist a wider scope of strong and
clear sources from which he could derive Shari'ah ruliongs for the legally
competent Muslims by considering the general maxims of the Shari'ah and its
benefits and its specific ،general ،and partial objectives.
Keywords:
Usool al-Fiqh ،Shari'ah -Islamic law- ،The Noble Quran ،Prophetic Sunnah ،
Companions ،Scholarly Consensus.

Thanks to Qassim University:
The researcher wishes to thank the Qassim University, represented by the
Deanship of Scientific Research, for the support and assistance to write this
research, and encourage the members of the faculty to expand scientific research
and dissemination, because of the care of science and its people, and follow up on
its developments , And participate in and contribute to regional and international
scientific competitions, which would be an elevation to our ancient university,
even our dear country. One of the criteria considered in evaluating the
performance of universities is the abundance and quality of scientific research
produced in its corridors.
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املكدمة
اضت ػد الػ م أفػػا يػريعته هلفػػا أصػػوعتا ،كأفػا أأكامهػػا هلفػػا وارػػد غه هػػا ،غسػ ت
كجعالػػت رل ػ األه ػواص كالشػػهوات ،كدتنعػػت كحتيػػنت رػػل العجػػأ كاللهػػو كالج ػ كالعػػدكاف ،كاليػػالة
كالسالـ رل مػل أ ػاـ اظتلػة بػاضتا كالربهػاف ،كبالعػدؿ كاإلنتػاف ،كرلػ لػه كصػمجه الػ يل ذادكا رػل
السنة كالقر ف بالجياف كالجناف كبعد:
غ ف النػا ر أ أصػوؿ الفقػه ،كتػد دكرت مت صػال أ أفػا كج ييػد اظتريعيػة التشػريعية لل لػة الػ
جستق منها األأكاـ غهو ال رض األصل ألصوؿ الفقه؛ ألف غرضػه ا ػر :الػ م هػو ضػج مػنه
اسػتنجاط األأكػاـ ،ال يكػوف إال بويػود أصػوؿ األأكػاـ أكال؛ غ ػل يعػرؼ األدلػة يعػرؼ أقيقػػة
اضتكم ي ا يقوؿ ال ساي(تَٓٓهػ)(ُ).
ك د بدأ أفا ميادر األأكػاـ منػ زمػل اليػمابة ػ رضػ ا رػنهم ػ رل ػا كر ػال ي ػا أ
يتػػاب ػ ر ػػر بػػل اطت ػػاب ػ رضػ ا رنػػه ػ إا يػري القاضػ  :بقمػػائه بكتػػاب ا  ،غػ ف كتػػد
غجسػػنة رسػػوؿ ا صػػل ا رليػػه كسػػلم ،غ ػ ف كتػػد غج ػػا ايت ػػا رليػػه النػػاس؛ غ ػ ف كتػػد غياتهػػد
رأيه(ِ)؛ غ ريد ضتفا الكتاب الكرم ،كالسنة النجوية اظت هرة ،كاإلرتاع.
غكاجػػت اظتداغعػػة كايفاغفػػة أ ي ػ ريػػر رل ػ ميػػادر األأكػػاـ رل ػ أيػػدها؛ أفػػا أص ػ ،
كأفػػا غهػػم ،كأفػػا ر ػ ؛ إذ جعػػرؼ األمػػة التسػػاه أك التفػري بشػ ص مػػل أأكػػاـ الشػريعة رلػ
مر ريورها ،كرندما بدأ جدكيل العلوـ؛ بدأ الت ايس بينهم أ أفا الشريعة؛ غنهمػت يػ ائفػة مػل
العل ػػاص بناأي ػػة م ػػل رل ػػوـ الشػ ػريعة ،أ ػػاغفة لل ريعي ػػة التشػ ػريعية م ػػل يه ػػتهم ،مب ػػا يق ػػيم ج ػػاأيتهم
كيني ػ رل ه ػػا ،ذائ ػػديل ر ػػل مي ػػادر التش ػريا م ػػل يه ػػتهم ،إال أف العل ػػاص ظت ػػا رأكا االرت ػػداص رل ػ
ميادر التشريا كأصػوؿ األأكػاـ ،بػاال ااع جػارة ،كالفهػم المػعيم مػرة أ ػرل؛ أسسػوا أصػوؿ الفقػه
يامػػا ا ػ ت اظته ػػة؛ غكاجػػت ك يفتػػه األصػػلية أفػػا أصػػوؿ األأكػػاـ هلفػػا أصػػلها ،كأفػػا غه هػػا؛
إ امة ضتفا الع ؛ بجياف اجفراد ا سجماجه كجعاا ب ص اضتكم ،غػال يشػاريه أأػد غيػه :ﱣﭐﳃﳄ

)ُ( أبو أامد ػت د ال ساي" ،اظتستيف أ رلم األصوؿ"( .طِ ،بدكت ،دار الكت العل ية)( :صّّْ).
)ِ( رج ػػد ا ال ػػدارم " ،س ػػنل ال ػػدارم " .حتقي ػػل أس ػػة س ػػليم أس ػػد( ،طُ ،الس ػػعودية :اظت ػػن للنش ػػر كالتوزي ػػا،
ُُِْهػ) .)ُٕ/ُ( :رجد ا بل ػت د بل أ " ،ييجة مينم ابل أ ييجة" .حتقيػل ي ػاؿ اضتػوت( ،طُ،
الرياض :الريدَُْٗ ،ق) ،)ّْٓ/ْ( :السػنل الكػربل للجيهقػ (َُ ،)ُُٓ/ك ػاؿ أسػة أسػد أ حتقيقػه
سنل الدارم " :إسنادت ييد".)ُٕ/ُ( :
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ﳅﳆﳇﱢ [الكهػػم ،]ِٔ :غػػال يسػػتق أأػػد كال ينفػػرد هلكػػم رػػل أك ػػه سػػجماجه ،ب ػ
هو له ججا ،كي منازع ضتك ه مل مل أم يهة ياجت ،كأرف ها :العق كاعتول.
ػػاؿ إمػػاـ اضتػػرمة(تْٖٕه ػ)" :أرتعػػت األمػػة ا جػػة رل ػ أف مػػل ػػاؿ ػػوال ب ػػد دلي ػ  ،أك
أمػػارة منيػػوبة يػػررا ،غال ػ م يت سػػم بػػه با ػ  ،مث أرتع ػوا رل ػ ب ػػالف اججػػاع اعتػػول"(ُ) ،كؿتػػوت الػػه
اإلبيارم كغدقتا مل رل اص األصوؿ(ِ).
مث ػػرركا أصػػال ،كهػػو اظتالزمػػة بػػة الػػدلي كاضتكػػم ،غػػال أكػػم إال بػػدلي  ،كال دليػ إال بوضػػا
صػمي لػػه؛ غاالسػتدالؿ اليػػمي غػرع الجػػوت الػػدلي اظتعتػرب ،كعتػ ا ػل رل ػػاص أصػوؿ الفقػػه بو يفػػة
أصػػوؿ الفقػػه ،القائ ػػة رلػ أفػػا الػػدلي كاضتكػػم معػػا؛ غ يػػدكقتا مػػل ػػالؿ جعػريفهم ألصػػوؿ الفقػػه،
كغرضػػه ،كموضػػوره ،كإ امػػة األدلػػة اإلرتاليػػة ،كمػػا سػػول األدلػػة مػػل مجاأػػأ األصػػوؿ ادمػػة كػتومػػة
أوعتػا ،جقي هػػا كجرراهػػا كججينهػػا؛ غاػػاص جعامػ رل ػػاص األصػػوؿ مػػا أصػػوؿ األأكػػاـ كهػ األدلػػة ،كغػػل
الالث مراج  :إ امة الرباهة العقلية كالنقليػة رلػ أايػة الػدلي  ،ي صػ رػاـ أ يػ دليػ  .مث إالجػات
دريػػة أايػػة الػػدلي بػػة الفػػل كاليقػػة كاإلل ػػاص كاإلقتػػاؿ .مث النفػػر أ القوارػػد كالق ػواجة اظترريػػة أ
اسػػتنجاط األأكػػاـ الشػػررية بواس ػ ة ه ػ ا الػػدلي ؛ ي ػ ه ػ ا لتةجيػػت اظتريػػا اليػػمي لجنػػاص األأكػػاـ،
كه األدلة.
غكػػاف ه ػ ا الجمػػأ ال ػ م أردت منػػه إ هػػار ه ػ ا الػػدكر ألصػػوؿ الفقػػه ل ػ ال ي ػػاب رػػل زتلػػة
الشريعة :األصولية كالفركرية معا؛ إ هارا كإبرازا ألقتيته ،ككشتته ب ػ ػ" جهود علماء أصول الفقه فػي
حفظ مصادر الشريعة اإلسالمية ،نماذج مختارة" ال م اجتف ت ته ػ
ك اضت د أكالن ك ران ػ كغل اظتفردات التالية:
تمهي ػػد :أ جعري ػػم مف ػػردات رنػ ػواف الجم ػػأ جفي ػػيالن كإرت ػػاالن" :أص ػػوؿ الفق ػػه"" ،مي ػػادر"،
"الشريعة اإلسالمية".
المبحث األول :بناص أص اظتريعية التشريعية لاأكاـ رند رل اص األصوؿ:
اظت ل األكؿ :جيدير يت األصوؿ بػ"ال أايم إال ا ".
)ُ( رجد اظتلم رجد ا اصتوين" ،التلخيص أ أصوؿ الفقه" .حتقيل ػت د أسل( ،طُ ،بدكت :الكت العل ية،
ُِْْهػ).)ُّْ/ّ( ،
)ِ( اجفػػر :رل ػ اإلبيػػارم" ،التمقيػػل كالجيػػاف أ يػػرح الربهػػاف أ أصػػوؿ الفقػػه" .حتقيػػل د .رل ػ اصتسائػػرم( ،طُ،
الكوي ػػت :دار الم ػػياصُّْْ ،ق) ،)َِٕ/ُ( ،ػت ػػد األم ػػة اصتك ػػن الش ػػنقي "أضػ ػواص الجي ػػاف أ إيم ػػاح
القر ف بالقر ف"( .لجناف :دار الفكرُُْٓ ،هػ).)َّٓ/ٕ( ،
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اظت ل الةاين :عية أصوؿ الفقه لجناص اظتريعية التشريعية لاأكاـ.
اظت ل الةالأ :هي نة الشريعة رل العق رند األصولية.
اظت ل الرابا :األأكاـ اظتخارة منا مة ألصوؿ الفقه.
المبحث الثاني :مكوف أصوؿ الفقه :ميادر التشريا اإلرتالية.
أير األصولية أصوؿ ميادر التشريا.
المبحث الثالثٍ :
المبحث الرابع :زتاية األصولية النص الشرر .
المبحث الخامس :دراسة فتاذج ؼتتارة ضتفا أصوؿ الفقه ألبرز ميادر األأكاـ الشررية:
أكالن :الكتاب الكرم ،الاجيان :السنة النجوية اظت هرة رل صاأجها أغمػ اليػالة كالسػالـ ،الالةػان:
اإلرتػاع ،رابعػان :القيػػاس ،امسػان :ػػوؿ اليػػما رضػ ا رنػػه ،سادسػان :ر ػ أهػ اظتدينػػة ،سػػابعان:
اظتيلمة اظترسلة ،الامنان :االستمساف.
مشكلة البخث:
جفهر مشكلة الجمأ مل الؿ األس لة التالية:
أسئلة البخث:
س /ه يويد يهود لعل اص أصوؿ الفقه أ أفا ميادر الشريعة اإلسالمية؟
س /ما ه العال ة بة ميادر الشريعة اإلسالمية ،كأصوؿ الفقه؟
س  /ييم است اع رل اص أصوؿ الفقه أفا ميادر الشريعة اإلسالمية؟
أٍداف الدراسة:
ُ -إ هار يهود رل اص أصوؿ الفقه أ أفا اظتريعية اليميمة ال جستق منها األأكاـ الشررية.
ِ -جوضػػي يهػػود رل ػػاص أصػػوؿ الفقػػه أ اظتالزمػػة بػػة الػػدلي اظتعتػػرب كاضتكػػم اليػػمي  ،كرػػدـ
االجفكاؾ بينه ا.
ّ -بياف ال رؽ ال سلكها رل اص األصوؿ أ أفا جيوص ميادر األأكاـ.
ْ -منا شة ج جيقية لدكر أصوؿ الفقه أ أفا أبرز ميادر أأكاـ الشريعة اإلسالمية.
أٍنية الدراسة:
ُ -بياف اظتالزمة بة األدلة اظتعتربة ،كاألأكاـ اليميمة ،كغل منه األصولية.
ِ -ورة إ الؽ الفقه بال أصوؿ رل الدلي كاضتكم معا ،غوي ج ييد ك يفة األصوؿ أ أففه ا معا.
ّ -كاردات الشجه رل اضتكم الشرر  ،ال جرد إال مبنه ر ل يام مقاـ رل األصوؿ.
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ْ -إ هار يهود رل اص أصوؿ الفقه أ أفا مريعية األمة التشريعية.
ٓ -اال تداص بعل اص األصوؿ أ بناص منه يام للدغا رل أياض الشريعة كاأل مل معينهم.
ٔ -لك زمل يجه كمشكالت أ أفا أصوؿ التشريا كت كضا اظتناه اظتناسجة لك يجهة.
ٕ -التفريػػل بػػة منػػاه االسػػتدالؿ االيتهػػادم كاألصػػوؿ الػ جسػػتق منهػػا األأكػػاـ كرمبػػا أيػ بعػػل
اطتل بينه ا.
ٖ -درة رل اص األصوؿ رل دتميص ي أص ليفر وا بة مو ل االرتجار ،كمراججه ،كموا ل اإلل اص.
الدراسات السابكة:
أسػ ا الرػ رلػ ميػػادر اظتعلومػػات كأكريػػة اظتعػػارؼ أ ياغػػة اظتكتجػػات الػ اسػػت عت الوصػػوؿ إليهػػا
أيد مل يت ا ا العنواف ،كلكل كيدت بعل الدراسات ال عتا جعلل يسئ ا ت الدراسة ،مل أقتها:
ُ -جفري ػػة اضتك ػػم ،كمي ػػادر التش ػريا أ أص ػػوؿ الفق ػػه اإلس ػػالم  ،لل ػػديتور أزت ػػد اضتي ػػرم ،جكل ػػم غي ػػه ر ػػل
مسػػائ األصػػوؿ ،مقارجػػا كموازجػػا أ ػواؿ األصػولية مػػا بعمػػها أ غالػ مجاأةػػه ،جفػػر أ مسػػائ األصػػوؿ
دكف غدها ،ككيه االلتقاص اصتسئ ما الدراسة :أ ذير ميادر التشريا اإلسالم  ،كرنواف الجمأ.
ِ -أصػػوؿ التش ػريا اإلسػػالم  ،للهػػادم يػػرك ،جكلػػم غيػػه رػػل أصػػوؿ الفقػػه ،كرػػل االيتهػػاد ،كأصػػوؿ األدلػػة
م ػػل الق ػػرصاف كالس ػػنة ،كاإلرت ػػاع ،كالقي ػػاس ،كر ػػل اظتػ ػ اه الفقهي ػػة الك ػػربل ،ككي ػػه جعل ػػل هػ ػ ا الجم ػػأ
بالدراسة :جناكؿ أصوؿ التشريا كييفية داللتها رل األأكاـ ،كه ت الدراسة جناكلت أصوؿ التشريا.
ّ -التيسػػد أ التش ػريا اإلسػػالم  ،للػػديتور منيػػور اضتفنػػاكم ،ج ػػرؽ ألصػػوؿ التيسػػد ،أ المػػركريات،
كاضتايي ػ ػ ػػات ،كالتمس ػ ػ ػػينيات ،مث جكل ػ ػ ػػم ر ػ ػ ػػل أمةل ػ ػ ػػة أ الفق ػ ػ ػػه اإلس ػ ػ ػػالم للتيس ػ ػ ػػد أ العج ػ ػ ػػادات
كاظتعػػامالت ،كأ ػدا ػػتم رػػل أسػػجاب التيسػػد ،ككيػػه جعلقهػػا بالدراسػػة :م ػ الش ػريعة أ التيسػػد
ي قيد مل مقاصد الشريعة ،كضج أصوؿ الفقه عت ا.
ْ -مػ ػػنه التش ػ ػريا اإلسػ ػػالم كأك تػ ػػه ،ػت ػ ػػد األمػ ػػة بػ ػػل ػت ػ ػػد اظتختػ ػػار بػ ػػل رجػ ػػد القػ ػػادر اصتكػ ػػن
الشػػنقي  ،جنػػاكؿ غيػػه أصػػوؿ ك وارػػد جعػػود إليهػػا أأكػػاـ الش ػريعة العل يػػة كالع ليػػة .ككيػػه جعلقهػػا
بالدراسة :يهة ضج أصوؿ الفقه للمكم اظتررية أ استنجاط أأكاـ الشريعة.
ٓ -دراسػات أ أصػوؿ الفقػه :ميػادر التشػريا ،ظتتػػوي الرباييلػ  ،ج ػرؽ إا أهػم ميػادر التشػريا ،كهػ
الكتػػاب كالسػػنة ،كالقوارػػد األص ػولية أ ي ػ كاأػػد منه ػػا .ككيػػه جعلقهػػا بالدراسػػة :ج صػػي ميػػادر
التشريا كرناية رلم األصوؿ ا ا.
ٔ -ميػادر التشػريا اإلسػػالم  ،د .رجػاس يػوماف ،ج ػػرؽ غيػه إا أهػم ميػػادر التشػريا اإلسػالم األربعػػة:
الكتاب كالسنة كاإلرتاع كالقياس ،مث ذير التشريا اإلسالم جارمتيا ،دكف ج رؽ ظتوضوع الجمأ.
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متَيد يف تعريف مفردات البخث" :أصول الفكُ" "مصادر" "الشريعة اإلسالمية"
المسألة األولى :تعريف مفردات البحث تفصيال:
أوال :تعريف "أصول الفقه":
"أصػػوؿ الفقػػه" مي ػ ل مري ػ مػػل يل تػػة "أصػػوؿ" ك"غقػػه" كؿتتػػاج جعػػرؼ ي ػ لففػػة منه ػػا ،مث
جعود كجعرؼ اظتي ل يامال" :أصوؿ الفقه".
أ -جعري ػػم "أص ػػوؿ" ل ػػة :أص ػػوؿ رت ػػا أص ػ  ،كأ الل ػػة يتن ػػاكب "األص ػ " معني ػػاف متقارب ػػاف :أس ػػاس
يصوؿ(ُ).
الش ص ،كأسفله ك اردجه ،ىكرتىٍ يعهي أ ي
ب -معن يل ة "أص " أ االص الح:
ي ػػاص رن ػػد رل ػػاص األص ػػوؿ لػ ػػ"األص " أربع ػػة مع ػػاف :األكؿ" :ال ػػدلي " يقػ ػوعتم :أصػ ػ هػ ػ ت اظتسػ ػ لة
الكتػػاب كالس ػػنة ،أم دليله ػػا ،كمن ػػه أيم ػػا :أص ػػوؿ الفق ػػه أم أدلت ػػه" ،الة ػػاين" :الريمػػاف ،يق ػوعتم :األص ػ
ب ػراصة ال مػػة" ،الةال ػػأ" :القارػػدة اظتسػػت رة؛ يق ػوعتم إباأػػة اظتيت ػػة لل م ػ ر رل ػ ػػالؼ األص ػ " ،الراب ػػا":
اليورة اظتقيع رليها(ِ).
ج -معن يل ة "غقه" أ الل ة :يتدرج معن الفقه أ الل ػة مػل غتػرد العلػم بالشػ ص ،كغه ػه ،مث يمػيل إا
الفهػػم الػػد يل ،مث يمػػيل إا معرغػػة مقتمػ الكػػالـ ،أػػى يػ ب جػػه :غهػػم غػػرض اظتػػتكلم مػػل يالمػػه،
كهػػو أ ػػص مػػل غتػػرد غهػػم الكػػالـ؛ غييشػػعر معنػػات مبػػا غيػػه د ػػة ك فيػػة ألجػػه يتوص ػ مػػل اظتشػػاهد إا
ال ائ (ّ) ،اؿ أبو اضتسل العسكرم(تّٓٗهػ) " :الفقه هو العلم مبقتمػ الكػالـ رلػ ج ملػه"(ْ)،
)ُ( اجفر :اطتلي بل أزتد الفراهيػدم" ،يتػاب العػة" .حتقيػل د .مهػدم اظتخسكمػ (مكتجػة اعتػالؿ)،)ُٓٔ/ٕ( ،
أزتػػد بػػل غػػارس" ،غت ػ الل ػػة" .حتقيػػل زهػػد سػػل اف (ال جعػػة الةاجيػػة ،بػػدكت :ميسسػػة الرسػػالة َُْٔه ػػ)،
(صٖٗ) ،ػت ػػود السؼتش ػػرم" ،أس ػػاس الجالغ ػػة" .حتقي ػػل ػت ػػد باسػ ػ ( ،ال جع ػػة األكا ،ب ػػدكت :دار الكتػ ػ
العل يةُُْٗ ،هػ) ،)ِٗ/ُ( ،األصفهاين" ،اظتفردات"( ،صٖٕ).
)ِ( اجفر :أزتد القراأ" ،يرح جنقي الفيوؿ"( .طُ ،بدكت :الكت العل يػةُِْٖ ،هػػ)( ،صُٔ) ،)ُِٔ/ُ( ،رتػاؿ
الديل رجد الرأيم اإلسنوم " ،اية السوؿ يرح منهاج الوصوؿ أ رلم األصوؿ"( .بدكت :دار الكت العل ية)( ،صٖ)
)ّ( اجف ػػر :ػت ػػد ب ػػل دري ػػد" ،رته ػػرة الل ػػة" .حتقي ػػل رم ػػسم من ػػد( ،ال جع ػػة األكا ،ب ػػدكت :دار العل ػػم لل الي ػػة،
ُٕٖٗـ) ،)ٖٗٔ/ِ( ،أزتػػد بػػل ػت ػػد بػػل رل ػ الفيػػوم اظتقػػرئ" ،اظتيػػجاح اظتنػػد"( .ال جعػػة األكا ،بػػدكت:
اظتكتجة العيرية ُُْٕهػ) ،)ِِّْ/ٔ( ،ابػل غػارس ،غت ػ الل ػة ،)َّٕ/ُ( ،إبػراهيم الشػدازم" ،الل ػا أ
أصوؿ الفقه" (ال جعة الةاجية ،بدكت :دار الكتػ العل يػةُِْْ ،هػػ) ،)ُٕٓ/ُ( ،األصػفهاين" ،اظتفػردات"،
(صِْٔ) ،رل بل ػت د اصترياين" ،التعريفات"( .بدكت :دار الكت العل يةُُْٔ ،هػ)( ،صُٖٔ).
)ْ( أبو هالؿ العسكرم" ،الفركؽ الل وية" .حتقيل ػت د سليم( ،القاهرة :دار العلم كالةقاغة للنشر كالتوزيا).)ُِْ/ُ( ،
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ك اؿ أبػو اضتسػة الجيػرم(تّْٔهػػ)" :أمػا ولنػا :غقػه؛ غ جػه يسػتع أ الل ػة ،كأ رػرؼ الفقهػاص،
أمػػا أ الل ػػة غهػػو اظتعرغػػة بقيػػد اظتػػتكلم ،يقػػوؿ غقهػػت يالمػػم ،أم ررغػػت يػػدؾ بػػه"(ُ) ،ك ػػاؿ
الشػدازم (تْٕٔهػػ)" :الفقػه أ الل ػة مػا دؽ كغ ػل"(ِ) ،ك ػاؿ الػرازم (تَٔٔهػػ) " :كأمػا الفقػه
غهو أ أص الل ة :رجارة رل غهم غرض اظتتكلم مل يالمه"(ّ).
د -معػػن يل ػػة "غقػػه " أ االص ػ الح :الفقػػه أ أصػػله الشػػرر مبعػػن :العلػػم ب أكػػاـ الػػديل االرتقاديػػة

كالع لية أ الدجيا كا رة؛ ي ا اؿ جعاا :ﱣﭐﳃﳄﳅ ﱢ [التوبة ]ُِِ :غه ا غقه صتليات
الػػديل كأرياجػػه كأصػوله ،ك ولػػه رليػػه اليػػالة كالسػػالـ البػػل رجػػاس" :اللهػػم غقهػػه أ الػػديل"(ْ) ،يػػام
للػػديل يلػػه ،ػػاؿ ابػػل أػػسـ (تْٔٓهػػ)" :غمػػد الفقػػه :هػػو اظتعرغػػة ب أكػػاـ الشػريعة مػػل القػػر ف ،كمػػل
يالـ اظترس اا ،ال م ال جي إال رنه"(ٓ)؛ غش ا ا اضتد ي أأكاـ الشريعة اهرها كبا نها.
مث جيق ػ معػػن الفقػػه ك ي ػص مبعرغػػة األأكػػاـ الع ليػػة دكف االرتقاديػػة أك األ ال يػػة ،كه ػ ا جق ػ أػػادث رػػل
أصػ ػ معن ػػات ،ب ػػة هػ ػ ا ر ػػدد م ػػل العل ػػاص؛ ي ػػاضتلي (تَّْهػ ػػ) الػ ػ م ذي ػػر بػ ػ ف ختي ػػيص اس ػػم الفق ػػه اػ ػ ا
االصػ الح أػػادث ،كأف اسػػم الفقػػه يعػػم رتيػػا الشػريعة االرتقاديػػة كالع ليػػة ،كأيػػد هػ ال ػساي(تَٓٓه ػ) بعػػدت(ٔ)؛
بعػػدت(ٔ)؛ غاسػػتقر الفقػػه اص ػ الأا ب جػػه" :العلػػم باألأكػػاـ الشػػررية"(ُ) ،مث زيػػد إيمػػاأا ب جػػه" :العلػػم
يػػرم اظتعتػػسي" ،اظتعت ػػد أ أصػػوؿ الفقػػه" حتقيػػل ليػ اظتػػيع( ،األكا ،بػػدكت :الكتػ
)ُ( ػت ػػد أبػػو اضتسػػة الجى ٍ
العل يةَُّْ ،هػ).)ْ/ُ( ،
)ِ( الشدازم ،يرح الل ا.)ُٕٓ/ُ( ،
)ّ( ػت د الرازم" ،ايفيػوؿ أ رلػم األصػوؿ" .حتقيػل ػه العلػواين (طُ ،الريػاض :يامعػة اإلمػاـ ػت ػد بػل سػعود
اإلسػػالمية ََُْه ػػ) .)ٕٖ/ُ( ،ككاغقػػه السػػجك أ جق ػ الػػديل رل ػ السػػجك  ،كأي لػػه كلػػدت جػػاج الػػديل،
"اإلااج أ يرح اظتنهاج"( .طُ ،بدكت :الكت العل يةَْْ ،هػ) )ِٖ/ُ( ،رل ه ا اظتعن الل وم للفقه،
ك الفػػه اعتنػػدم أ ايػػة الوصػػوؿ (ُ ،)ُٔ/كارتػػاؿ الػػديل رجػػد الػػرأيم اإلسػػنوم " ،ايػػة السػػوؿ يػػرح منهػػاج
الوصوؿ أ رلم األصوؿ"( .بدكت :دار الكت العل ية)( ،صٖ).
)ْ( ػت ػػد بػػل إشتاري ػ الجخػػارم" ،اصتػػاما اليػػمي اظتعػػركؼ بػ ػ «صػػمي الجخػػارم»"( .طُ ،الريػػاض :السػػالـ،
ُُْٕهػ) ،)ُّْ( ،كاللفا له ،مسلم بل اضتااج" ،اظتسند اليمي اظتختير اظتعركؼ بػ«صمي مسلم»".
حتقيل ػت د رجد الجا ( ،بدكت :الااث العر ).)ِْٕٕ( ،
)ٓ( سػ ػػيم الػ ػػديل رل ػ ػ ا مػ ػػدم" ،اإلأكػ ػػاـ أ أصػ ػػوؿ األأكػ ػػاـ"( .ال جعػ ػػة األكا ،بػ ػػدكت :الكتػ ػػاب العػ ػػر ،
َُْْهػ).)ُّٗ/ٓ( ،
)ٔ( اجفر :اضتسة اضتلي " ،اظتنهاج أ يع اإلنتاف" .حتقيل أل ػ غػودت( ،ال جعػة األكا ،بػدكت :دار الفكػر،
ُّٗٗهػ) ،)ُّ/ُ( ،أبو أامد ػت د بل ػت د ال ساي ال وس " ،إأياص رلوـ الػديل"( .بػدكت :دار اظتعرغػة،
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ب أكاـ أغعاؿ اظتكلفػة الشػررية دكف العقليػة"(ِ) ،مث اسػتقر رنػد األغلػ " :العلػم باألأكػاـ الع ليػة،
اظتكتس مل أدلتها التفييلية"(ّ).
ه -معن "أصوؿ الفقه" اصػ الأا " :معرغػة دالئػ الفقػه إرتػاال ،كييفيػة اسػتفادة األأكػاـ منهػا ،كأػاؿ
اظتستفيد"(ْ) ،كسي ض جفيي التعريم كأجواره كإيماأه أ اظتجمأ الةاين ب ذف ا .
ثانيا :تعريف "مصادر"
الي ػ ػ ٍدر :ي ل ػػل أ الل ػػة رل ػ ػ
لغػ ػػة" :اظتي ػػادر" :رت ػػا مي ػػدر ،كاظتي ػػدر اس ػػم مك ػػاف الي ػػدكر ،ك َّ
معنية :األكؿ :يم ىقدًَّـ ي ي ص؛ يي ٍدر القناة أرالها ،كصدر النهار.
كرل ما يست د منػه الشػ ص ،كيكػوف منػه ارجػواص كامػتالص؛ ييػدكر اإلبػ كغدهػا ،كمنػه اظتيػدر أصػ
الكل ة (ٓ) ،كاظتراد ا ت الدراسة اظتعن الةاين ،كه ا هو اظتعن االص الأ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بدكف جاريخ جشر) ،)َِٕ/ْ ،ْٓ/ُ( ،بدر الديل ػت د بل اادر السريش " ،الجمر ايفي أ أصوؿ الفقه".
(دار الكتيب ،بدكف جاريخ جشر).)ّٗ/ُ( ،
)ُ( اجفػػر :رجػػد اظتلػػم اصتػػوين "التلخػػيص أ أصػػوؿ الفقػػه" .حتقيػػل ػت ػػد أسػػل (طُ ،بػػدكت ،الكتػ العل يػػة،
ُِْْه ػػ)( ،صٕ ،)ْٔ ،رجػػد اظتلػػم بػػل رجػػد ا اصتػػوين" ،الربهػػاف أ أصػػوؿ الفقػػه" .حتقيػػل رجػػد العفػػيم
ػت ود الدي ( ،طْ ،اظتنيورةػ :الوغاصُُْٖ ،ق) ،)ٖ/ُ( ،ػت د بل رجد ا أبو بكر بل العػر " ،ايفيػوؿ
أ أصوؿ الفقه" .حتقيل أسة اليدرم( ،طُ ،األردف :الجيارؽ َُِْهػ)( ،صُِ).
)ِ( كه ا جعريم القاض أ بكر الجا الين ي ا جقله إماـ اضترمة أ التلخيص (صٕ ).
)ّ( ا م ػػدم" ،اإلأك ػػاـ" (ُ ،)ٖ/م ػػا ا ػػتالؼ أ التعري ػػم إذ ر ػػرؼ الفق ػػه ب ج ػػه" :العل ػػم اضتاصػ ػ جب ل ػػة م ػػل األأك ػػاـ
الشػػررية الفركريػػة ،بػػالنفر كاالسػػتدالؿ" ،الػرازم" ،ايفيػػوؿ" (ُ ،)ٕٖ/اصتريػػاين" ،التعريفػػات"( ،صُٖٔ) ،أبػػو الجقػػاص
أي ػػوب ب ػػل موسػ ػ الكف ػػوم" ،الكلي ػػات"( .ال جع ػػة الةاجي ػػة ،ب ػػدكت :ميسس ػػة الرس ػػالة ُُْٗهػ ػػ)( ،صَٗٔ) ،أزت ػػد
النفراكم" ،الفوايه الدكاين رل رسالة ابل أ زيد القدكاين"( .بدكت :دار الفكرُُْٓ ،هػ).)ِِ/ُ( ،
)ْ( األرمػوم ،جػػاج الػػديل ػت ػد بػػل اضتسػػة بػل رجػػد ا " ،اضتاصػ مػل ايفيػػوؿ" حتقيػػل :رجػد السػػالـ أبػػو جػػاي ،
يامعة اريوجع بن ازمُْٗٗ ،ـ (ُ.)َِّ/
)ٓ( اجفػػر :الفراهيػػدم" ،العػػة" ،)ْٗ /ٕ( ،أزتػػد بػػل غػػارس "مقػػاييع الل ػػة" .حتقيػػل رجػػد السػػالـ هػػاركف( ،دار
اصتيػ ) ،)ّّٕ/ّ( ،ػت ػػد األزهػػرم" ،هتػ ي الل ػػة" حتقيػػل ػت ػػد رػػوض (ال جعػػة األكا ،بػػدكت :دار إأيػػاص
الااثََُِ ،ـ).)ٗٔ/ُِ( ،
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ثالثا :تعريف "الشريعة":
أ -جعري ػػم الش ػريعة ل ػػة :م ػػل "ي ػػرع" ،ك"ي ػػرع" أص ػػلها أ الل ػػة الجي ػػاف كالفه ػػور  ،ػػاؿ اب ػػل غ ػػارس:
"الشة ،كالراص ،كالعة؛ أصػ كاأػد ،كهػو يػ ص يفػت أ امتػداد يكػوف غيػه"(ِ) ،كهػ  :اظتواضػا الػ
يينمدر إا اظتػاص منهػا ،مث أ لقػت رلػ مػوارد اظتػاص جفسػها اظتهيػ ة الػ يشػرب النػاس ،كجشػرب دكااػم
منها ،كالعرب ال جس يها يػريعة أػى يكػوف اظتػاص ًرػدَّا ال اجق ػاع لػه ،كيكػوف ػاهرا معينػا ،ال يسػق
بالرياص،؛ ي اص األ ار(ّ).
ب -جعريم "الشريعة" اص الأا :عتا إ ال اف:
األول :ع ػػام" :ي ػ غع ػ أك ج ػػرؾ ؼتي ػػوص م ػػل ج ػػيب م ػػل األججي ػػاص ،ص ػػرلتا أك دالل ػػة(ْ)؛ غه ػ ا مع ػػن
"الش ػػرع" الع ػػاـ ،كجت ػػدا مع ػػه ميػ ػ لمات" :الشػ ػريعة" ك"ال ػػديل " كاظتل ػػة" ،ك"الس ػػنة" ك"الفق ػػه"؛ غكله ػػا
(ُ)

يػػاملة لاأكػػاـ الجا نػػة كالفػػاهرة ،االرتقاديػػة كالع ليػػة ،الدجيويػػة كاأل ركيػػة؛ ي ػػا ػػاؿ جعػػاا :ﱣﭐﱩﱪ

ﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲ ﱳﱢ[الشورل.)ٓ(]ُّ :
الثػػاني :خػػا  :األأكػػاـ الشػػررية الع ليػػة اصػػة ،ػػاؿ الكفػػوم(تَُْٗه ػػ)" :كالش ػريعة :اسػػم
لاأك ػػاـ اصتسئي ػػة ال ػ يته ػ ب ا ػػا اظتكل ػػم معاي ػػا كمع ػػادا ،س ػواص ياج ػػت منيوص ػػة م ػػل الش ػػارع أك رايع ػػة
إليػ ػػه"(ٔ) ،كه ػ ػ ا ال ػ ػ م غل ػ ػ رل ػ ػ مي ػ ػ ل " :الش ػ ػريعة" ك"الشػ ػػرع" ك"الفقػ ػػه" ،أ ػ ػ ا مػ ػػل ولػ ػػه جع ػ ػػاا:
)ُ( اجف ػػر :الفي ػػوم " ،اظتي ػػجاح اظتن ػػد" ،)َُّ/ُ( ،اصتري ػػاين" ،التعريف ػػات"( ،صُِٔ) ،الكف ػػوم" ،الكلي ػػات"
(صِْٓ).
)ِ( مقاييع الل ة (ِ.)ِِٔ/
)ّ( اجفر :الفراهيدم" ،العة" ،)ِِٓ/ُ( ،إشتاري الفارا " .اليماح جاج الل ة كصماح العربيػة" .حتقيػل أزتػد
ر ار( ،طْ ،بػدكت :العلػم لل اليػةَُْٕ ،هػػ) ،)ُِّٔ/ّ( ،ابػل غػارس" ،مقػاييع الل ػة"،)ِِٔ/ِ( ،
رلػ ػ ب ػػل س ػػيدت" ،ايفك ػػم كايف ػػي األرف ػػم" حتقي ػػل رج ػػد اضت ي ػػد هن ػػداكم (طُ ،ب ػػدكت :الكتػ ػ العل ي ػػة،
ُُِْه ػػ) ،)ّٔٗ/ُ( ،الكفػػوم ،اظتفػػردات( ،صَْٓ) ،رتػػاؿ الػػديل ػت ػػد بػػل مكػػرـ بػػل منفػػور" ،لسػػاف
العرب"( .ال جعة الةالةة ،بدكت :دار صػادر ُُْْهػػ) ،)ُٕٓ/ٖ( ،الفيػوم " ،اظتيػجاح اظتنػد"،)َُّ/ُ( ،
مادة" :يرع".
)ْ( اجفر :الكفوم" ،الكليات"( ،صِْٓ) ،ػت د التهاجوم" ،يشاؼ اص الأات الفنوف كالعلوـ" .حتقيل رل
دأركج( ،طُ ،بدكت ،لجناف جايركفُٗٗٔ ،ـ).)َُُٖ/ُ( ،
)ٓ( اجفر :الكفوم" ،الكليات"( ،صِْٓ).
)ٔ( الكفوم" ،الكليات"( ،ص.)ِْٓ :
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ﱣﲊﲋﲌﲍﲎﱢ [اظتائػػدة ،]ْٖ :غالػ م ا ػػتص بػػه يػ جػػيب رػػل غػػدت ،األأكػػاـ
الع لية القابلة للنسخ كالت يد كااليتهاد ،دكف أصوؿ االرتقاد.
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املبخث األول :بياء أصل املرجعية التشريعية عيد علناء األصول.
املطلب األول :تصدير كتب األصول بـ"ال حاكه إال اهلل"
ُ -رلػػم األصػػوؿ لػػه ك يفتػػاف يجدجػػاف :أفػػا ميػػادر األأكػػاـ الشػػررية ،كضػػج ػػرؽ االسػػتنجاط مػػل
جل ػػم اظتي ػػادر ،ك ػػل رل ػػاص األص ػػوؿ بال ػػايتة كاظتقي ػػديل مع ػػا ،كياجت ػػا مت ػػدا لتة؛ غه ػػم يةجت ػػوف
األصوؿ كيجنو ػا كيقي و ػا بػالرباهة كاضتاػ العقليػة كالنقليػة ،كيػدغعوف رنهػا الشػجه كالػواردات رليهػا،
مث يولدكف وارد االسػتنجاط اليػميمة منهػا؛ غتتػابا رل ػاص األصػوؿ رلػ جقريػر كج ييػد أصػ  :أجػه ال
أػػايم إال ا  ،أك ال أػػايم إال الشػػرع(ُ)؛ إذ رليػػه جقػػاـ كججػػن ي ػ األدلػػة كالرباهػػة اليػػميمة ،ػػاؿ
الشػػاغع (تَِْهػػ) " :ال أرلػػم أأػػدا مػػل أهػ العلػػم ر ػػص ألأػػد مػػل أه ػ العقػػوؿ ،كا داب أ
أف يفػ  ،كال لتكػػم بػرأم جفسػػه"(ِ) ،ك ػػاؿ إمػاـ اضتػػرمة(تْٖٕهػػ) " :غػ ف يػ  :غ ػا أصػػوؿ الفقػػه؟
لنػػا :ه ػ أدلتػػه ،كأدلػػة الفقػػه ه ػ األدلػػة الس ػ عية ،كأ سػػامها :جػػص الكتػػاب ،كجػػص السػػنة اظتت ػواجرة،
كاإلرت ػػاع ،كمس ػػتند رتيعه ػػا ػػوؿ ا جع ػػاا"(ّ) ،ك ػػاؿ ال ػ ػساي(تَٓٓهػ ػػ) " :أم ػػا اس ػػتمقاؽ جف ػػوذ
اضتكػػم غلػػيع إال ظتػػل لػػه اطتلػػل كاألمػػر"(ْ)؛ غػػال يوي ػ العق ػ أك ػػا مبفػػردت ي ػػا يقػػوؿ ابػػل أػػسـ
(تْٖٓهػ)(ٓ) ،كعت ا غكػ م ػاع بعػد ا  ،ارتػه ليسػت رلػ االسػتقالؿ كاالجفػراد ،بػ رلػ التجػا
التجػػا ل ارػػة ا سػػجماجه كجعػػاا ي ارػػة الوالػػديل كالػػسكج كالسػػيد ي ػػا ػػررت اإلبيػػارم(تُٔٔه ػػ)(ٔ)،
ال تياصه سجماجه بنعم اإلجشاص ،كاإلبقاص ،كالت ية ،كاإلصالح الدين كالدجيوم(ٕ).
ِ -كجفػ ػرا للتااذب ػػات كالش ػػجهات ر ػػل دكر العقػ ػ أ أصػ ػ التشػ ػريا ،هػ ػ ل ػػه اس ػػتقالؿ أك رلػ ػ التج ػػا
)ُ( اجف ػػر :ال ػساي" ،اظتستي ػػف "( ،صٔٔ ) ،ا م ػػدم" ،اإلأك ػػاـ" ،)ٕٗ/ُ( ،مفف ػػر ال ػػديل أزت ػػد الس ػػاراض" ،ب ػػديا
النفاـ ،أك اية الوصوؿ إا رلم األصوؿ" .حتقيل سعد السل ( ،يامعػة أـ القػرلَُْٓ ،ق) ،)ُِٕ/ُ( ،رجػد
الوهػػاب السػػجك " ،رتػػا اصتوامػػا أ أصػػوؿ الفقػػه" .حتقيػػل رقيلػػة أسػػة( ،طُ ،بػػدكت ،ابػػل أػػسـُِّْ ،ه ػػ)،
(صَُِ) ،ابل مفل " ،أصوؿ الفقه" ،)ُْٗ/ُ( ،السريش " ،الجمر ايفي ".)ُٕٓ/ُ( ،
)ِ( أبو رجد ا ػت د بل إدريع الشاغع " ،األـ"( .بدكت :دار اظتعرغة َُُْهػ).)ُّٓ/ٕ( ،
)ّ( اصتوين" ،الربهاف".)ٖ/ُ( ،
)ْ( ال ساي" ،اظتستيف "( ،صٔٔ).
)ٓ( رل بل أزتد بل أسـ" ،اإلأكاـ أ أصوؿ األأكاـ" .حتقيل أزتد ػت د ياير( ،ال جعة األكا ،بدكت :دار
دار ا غاؽ اصتديدة ،بدكف جاريخ جشر) (ُ.)ٔٗ/
)ٔ( اجفػػر :رل ػ اإلبيػػارم" ،التمقيػػل كالجيػػاف أ يػػرح الربهػػاف أ أصػػوؿ الفقػػه" .حتقيػػل د .رل ػ اصتسائػػرم( ،طُ،
الكويت :دار المياصُّْْ ،هػ).)َِٕ/ُ( ،
)ٕ( اجفر :رجد العسيس بل رجد السالـ السل  " ،وارد األأكاـ"( .بدكت :الكت العل ية ُُْْهػ).)ُٖٓ/ِ( ،

- 698 -

جهود علماء أصول الفقه في حفظ مصادر الشريعة اإلسالمية  -نماذج مختارة ،د .سليمان بن محمد النجران

كاالجقيػػاد للشػػرع؟  ،بػػة ابػػل اعتي ػػاـ(تُٖٔه ػػ) ذلػػم غقػػاؿ " :اضتػػايم ال ػػالؼ أ أج ػػه ا رب
العػػاظتة" ،مث كضػ بعػػد ذلػػم مو ػػا العقػ غقػػاؿ" :غػػال أكػػم لػػه ػ أم العقػ ػ ،إفتػػا اسػػتق بػػدرؾ
بع ػ ػ ػػل أأكام ػ ػ ػػه جع ػ ػ ػػاا"(ُ) ،مث ب ػ ػ ػػة الش ػ ػ ػػارح اب ػ ػ ػػل أم ػ ػ ػػد أ ػ ػ ػػاج(تٕٖٗه ػ ػ ػػ) ر ػ ػ ػػل ي ػ ػ ػػيخه اب ػ ػ ػػل
اعت ػاـ(تُٖٔهػػ) أجػه ػػاؿ" :كهػ ا رػة ػػوؿ اظتعتسلػة ،ال ي ػػا لترغػػه بعمػهم"(ِ) ،يعػػن أف اظتعتسلػػة ال
كتعلوف العق أاي ػا مسػتقال منفػردا بػاضتكم ،إفتػا يسػتق بػ دراؾ بعػل أأكامػه جعػاا الػ كضػعها
ا سجماجه كجعاا غهو ريل ظتعرغة أكم ا  ،كليع منش ا لاأكاـ(ّ).

املطلب الثاىي :قطعية أصول الفكُ لبياء املرجعية التشريعية لألحكاو:
ُ -عتػ ا اظتعػػن ػ أرػػن اظتريعيػػة التش ػريعية األصػػلية لاصػػوؿ ػ يػػاص رنػػد رل ػػاص األصػػوؿ الت ييػػد رل ػ
عي ػػة مس ػػائ ك وار ػػد أص ػػوؿ الفق ػػه ،كل ػػيع اظتػ ػراد ب ػػه عي ػػة األدل ػػة اإلرتالي ػػة؛ يالكت ػػاب كالس ػػنة
كاإلرتػػاع كالقيػػاس كاالستيػػماب؛ غه ػ ت عيػػة بػػال ري ػ  ،لكػػل اظتقيػػود عيػػة القوارػػد كاظتسػػائ
اظت ػ وذة مػػل ه ػ ت األدلػػة ،غلػػو جكػػل عيػػة ظتػػا أيػػلت ال جينػػة للفػػركع اظتسػػتنج ة منهػػا ،ػػاؿ
إمػػاـ اضتػػرمة(تْٖٕهػػ)" :غػ ف يػ  :أغيػػد أ هػ ا الفػػل مػػا ال يلػت ع غيػػه الق ػػا كالعلػػم؟ يػ :
ما ارجمات ايفققوف أف ما ال يجت غيه العلم ،ال يعد مل األصوؿ"(ْ).
كليع ه ا مػل يهػة أصػ اسػتنجاط أأكامهػا الفرريػة غقػد جكػوف عيػة ،ك ػد جكػوف نيػة ،ي ػا أ
العػػاـ بعػػد التخيػػيص ،ك ػػرب ا أػػاد رنػػد رتػػاهدهم ،كغال ػ األ يسػػة ،كبعػػل مراج ػ كأج ػواع اإلرتارػػات،
كسػػد ال ػ رائا ،كاظتيػػامل اظترسػػلة ،كاالستمسػػاف . .اخل ،غكلهػػا ميػػادر السػػتنجاط األأكػػاـ الع ليػػة ،غالجهػػا
نيػػة غػػد عيػػة ،لكػػل ال يكػػوف مريعػػا جش ػريعيا مػػل األصػػوؿ إال عيػػا؛ غػػالق ا يػػاص مػػل جكام ػ األدلػػة
اظتتعددة ال أ امت ه ا األص كه ا ما أيار إليه الجا الين(تَّْق) (ٓ).
ِ -كحتي ػ ػ عيػ ػػة أايػ ػػة الػ ػػدلي  :إمػ ػػا بكوجػ ػػه عيػ ػػا بنفسػ ػػه؛ يالكتػ ػػاب كالسػ ػػنة كاإلرتػ ػػاع كالقيػ ػػاس
)ُ( ابل اعت اـ" ،التمرير"( ،صِِْ).
)ِ( ػت د بل ػت د ،اظتعركؼ بابل أمد أاج "التقريػر كالتمجػد"( .طِ ،بػدكت :دار الكتػ العل يػة َُّْق)،
(ِ.)ٖٗ/
)ّ( اجفر :ػت د السريش " ،جشػنيم اظتسػاما جب ػا اصتوامػا" حتقيػل د .سػيد رجػد العسيػس ،د .رجػد ا ربيػا( ،طُ،
ر جةُُْٖ ،هػ).)َُٗ/ُ( ،
)ْ( اصتوين" ،التلخيص" (ُ.)َُٕ/
)ٓ( اجفر :أبو بكر ػت د الجا الين" ،التقري كاإلرياد "الي د" .حتقيل :د .رجد اضت يد أبو زجيد( ،ال جعة الةاجية،
الةاجية ،بدكت :الرسالةُُْٖ ،هػ).)ُِٕ/ُ( ،
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كاالستيػػماب؛ غه ػ ت دلػػت أدلػػة يةػػدة مجاي ػرة رل ػ عيتهػػا ،أك مبا ػػوع الػػدالئ اظتتمػػاغرة رل ػ
معن كاأد؛ غاجقػ بالػدلي لييػج عيػا إف يػاف دلػيال بنفسػه ،أك جرجقػ بالقارػدة األصػولية لتكػوف
أصػ هػ ا اظتعػػن اإلمػػاـ الشػػا يب ،لكػػل كيػػدت القػراأ(تْٖٔهػػ)
عيػػة ،كينػػت أ ػػل أف أكؿ مػػل َّ
س ػػجقه بتفي ػػي كج ص ػػي ي ػػاما أ أية ػػر م ػػل م ػػو ل كأ أية ػػر م ػػل يت ػػاب ل ػػه ،الص ػػة يالم ػػه :أف
مسػػائ األصػػوؿ حتيػ عيتهػػا بكةػرة االسػػتقراص كاظت العػػة كرتػػا الػػدالالت غيهػػا ،مػػل دالالت يػػى
جستورجها يت األصوؿ(ُ) .مث أي إيماح ه ا اظتعن الشا يب(تَٕٗهػ)(ِ).
كاضتػػل غي ػػا جقػػدـ :أف أصػػوؿ األدلػػة الكػػربل أ الشػريعة الػ اجفػػل رليهػػا العل ػػاص ياغػػة عيػػة،
كهػ األربعػػة :الكتػػاب كالسػػنة كاإلرتػاع كالقيػػاس كيمػػاؼ عتػػا دلػيالف يقربػػاف منه ػػا" :االستيػػماب"
ك"العػػرؼ" ،كيػػداجيه ا" :سػػد ال ػ رائا " غالػػدالالت رل ػ ارتجػػار عيتهػػا أيةػػر مػػل أف حتيػػر ،كه ػ ت
األدلػػة أصػ لجقيػػة األدلػػة ،كمػػا رػػداها يقػػرب جػػارة مػػل الق عيػػة ،كيجعػػد أ ػػرل؛ غػػال نتكػػل أف يقػػاؿ أ
دلي مة " :االستمساف" أك "يرع مل جلنا " ب جػه عػ  ،ك ػد جفهػر الق عيػة باالسػتقراص كال يكػوف
اهرا ابتداص يػ ػ"سد ال رائا " الػ م اسػتقرأ أدلتػه ابػل القػيم(تُٕٓهػػ) مػل الكتػاب كالسػنة غويػدها
جسيد رل جسعة كجسػعة دلػيال ،كهػ ا مػيذف بق عيتػه(ّ)؛ غ ػل ػاؿ :بػ ف "أصػوؿ الفقػه" عػ يػد
ي ػػي ة :الق عػ ػ بنفس ػػه ،أك الق عػ ػ اظتعن ػػوم باالس ػػتقراص الت ػػاـ عت ػػا ،ك ي ػػد أيم ػػا :أصػ ػ ال ػػدلي أك
القار ػػدة أك اظتس ػ ػ لة األص ػ ػولية ،ال جتيا ػػة االس ػػتنجاط من ػػه؛ غ ػػةال ام ػػت دالئ ػ ػ ية ػػدة رل ػ ػ عي ػػة
االأتااج خبرب ا أاد ،أك عيػة القيػاس ،أك عيػة يػهادة االالنػة أ الػدماص كاألمػواؿ؛ غهػ ا يةجػت
عية أايته ،كه ا غد اضتكم الشرر اظتستنج مل رب ا أاد أك مػل القيػاس؛ غقػد يكػوف عيػا
ك د يكوف نيا ،كي ا جتياة يهادة الشاهديل د جكوف صد ا ك د جكوف ي با.
أمػا مػل جفػ عيػة "أصػوؿ الفقػه" غالػ م يفهػر ي ػ كا أرلػم ػ أجػه أراد أأػد الالالػة أيػياص :إمػا أجػه
أراد بع ػػل األدل ػػة اظتختل ػػم غيه ػػا ب ػػة رل ػػاص األص ػػوؿ ي ػ ػ"االستمساف" ك"ي ػػرع م ػػل جلن ػػا" كغدقت ػػا ،ب ػػدلي
)ُ( اجفػر :أزتػػد بػل إدريػػع الشػهد ب ػ«القػراأ»" ،جفػػائع األصػوؿ أ يػػرح ايفيػوؿ" .حتقيػػل رػادؿ أزتػػد( ،طُ،
مكػػة اظتكرمػػة :الجػػاز ُُْٔه ػػ) (ُ ،)ِِّْ/ٓ( ،)ِِٕٗ/ٓ( ،)ِّٖٓ/ٔ( ،)ُّٖٓ/ٕ( ،)ُْٕ/أزتػػد
القػراأ" ،العقػد اظتنفػػوـ أ اطتيػوص كالع ػػوـ" .حتقيػل د .أزتػد اطتػػتم رجػد ا ( ،ال جعػػة األكا ،اظتكتجػة اظتكيػػة
َُِْهػ).)ْٗٗ/ُ( ،
)ِ( اجفر :إبراهيم الشا يب" ،اظتواغقات" .حتقيل رجد ا دراز( ،ال جعة الرابعة ،بدكت :دار اظتعرغة ُُْٓهػ).)ّٕ/ُ( ،
)ّ( ينفػػر :ػت ػػد بػػل أ بكػػر ابػػل ػػيم اصتوزيػػة" ،إرػػالـ اظتػػو عة رػػل رب العػػاظتة" .حتقيػػل مشػػهور أسػػل( ،طُ،
السعودية /ابل اصتوزمُِّْ ،هػ).)ُِٔ/ّ( ،
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ا تالؼ العل اص غيها؛ إذ لو ياجت عية ظتا أي اطتالؼ غيها بة العل اص بشك يجد كاض .
أك أراد :جتياػػة اسػػتنجاط األأكػػاـ مػػل بعػػل القوارػػد ،ال أصػػلها؛ يخػػرب ا أػػاد ي ػػا جقػػدـ جفػػا ،أك
أصػ دليػ القيػػاس الجػت ب دلػػة يةػدة جيػ بػػه إا الق عيػة ،لكػػل األأكػاـ اظتسػتنج ة بػػه ػد جكػػوف نيػة ك ػػد
جكػوف عيػػة ،كمةػ سػػد الػ رائا الجػػت ب دلػػة ا عػػة ي ػػا اسػػتقرأها ابػػل القػػيم ،كلكػػل األأكػػاـ اظتسػػتنج ة منػػه
د ال جكوف عية.
أك أراد :بعػػل وارػػد االص ػػوؿ ال ػ جسػػتنج ا ػػا األأكػػاـ الفقهيػػة؛ يقوار ػػد األمػػر كالنه ػ كالع ػػوـ
كاطتيوص كاظت لل كاظتقيد . .اخل غه ت بعمػها عػ كبعمػها ػن ،غ ػةال ارػدة" :هػ األمػر رلػ الفػور؟
" رائ ػػدة لني ػػوص الكت ػػاب كالس ػػنة ،كهػ ػ ليس ػػت عي ػػة لق ػػوة اطت ػػالؼ غيه ػػا؛ إذ ال جوي ػػد اطتالغي ػػات أ
الق عيات أبدا؛ غهػ ت أجػسؿ رججػة كأضػعم منسلػة مػل أف ييػ إا الق ػا اػا؛ غيكػوف أكػم اظتسػتنج اػا مػل
األأكػػاـ الفقهيػػة أكػػم أصػػلها ػػوة كضػػعفا؛ إذ األصػػوؿ ه ػ الػ جقػػوم غركرهػػا أك جمػػعفها ،كمةػ وارػػد
األمػػر كالنهػ  :وارػػد اسػػتنجاط األأكػػاـ مػػل القيػػاس؛ غلػػيع مػػا اسػػتنج مػػل األأكػػاـ بقيػػاس منيػػوص رلػ
رلت ػػه ،يقي ػ و
ػاس رلت ػػه مس ػػتنج ة ،أك يقي ػػاس الش ػػجه ،أك ي ػػاس الدالل ػػة ،كل ػػيع اضتك ػػم اظتػ ػ وذ م ػػل اطت ػػاص
يػػاضتكم اظت ػ وذ م ػػل الع ػػاـ بع ػػد التخي ػػيص ،كل ػػيع اظتن ػػوؽ يػػاظتفهوـ ،كل ػػيع اضتك ػػم اظت ػ وذ مػػل إرت ػػاع
ج قػ ػ متػ ػواجر ي ػػاضتكم اظتػ ػ وذ م ػػل اإلرت ػػاع الس ػػكوض ،كهك ػ ػ ا ،ػػاؿ الشػ ػدازم(تْٕٔه ػ ػػ) أ القار ػػدة
األصولية" :ه النه يقتمػ غسػاد اظتنهػ رنػه؟ "" :كألف هػ ا كإف يػاف مػل مسػائ األصػوؿ ،إال أ ػا مػل
مسائ االيتهاد؛ غه مبنسلة سائر الفركع"(ُ).
املطلب الثالثٍ :ينية الشريعة على العكل عيد األصوليني:
ُ -الشػريعة أ جشػريعاهتا مهي نػة رلػ العقػ  ،هػ ا أصػ متفػل رليػػه رنػػد رل ػاص األصػػوؿ ي ػا سػػجل ،مث جفػػرع
رل ػ ه ػ ا األص ػ رػػدد م ػػل اظتسػػائ  ،منهػػا اظتس ػ لة الش ػػهدة أ األصػػوؿ :التقجػػي كالتمسػػة العقلي ػػاف،
كأد ػ ػ رل ػػاص األص ػػوؿ جػ ػ الد هػ ػ ت اظتسػ ػ لة أ رتل ػػة م ػػل اظتس ػػائ األصػ ػولية ،كل ػػل أج ػػرؽ عتػ ػ ت اظتسػ ػ لة
كالنقػػاش أ رتلػػة أدلتهػػا ،لتشػػعجها ك وعتػػا ،كلػػيع هػ ا مكػػاف بسػ ها ،لكػػل أكرد األصػ الػ م بػػن رليػػه
دغ ػػا جف ػ التمس ػػة كالتقج ػػي العقل ػ  ،كه ػػو :ػػوؼ مم ػػاهاة العق ػ الش ػػارع أ التش ػريا؛ ألف م ػػل ػػاؿ
باضتس ػػل كالق ػػج العقلي ػػة أالجتػ ػوا كبرهنػ ػوا ي ػػوف األي ػػياص عت ػػا ػػج كأس ػػل ذاض ،للعقػ ػ ػػدرة رلػ ػ معرغت ػػه
مباػػردة ،معػػسكؿ ر ػػل الػػوأ  ،كه ػ ا مشػػهور ػػوؿ اظتعتسلػػة؛ غالعق ػ ري ػػل ظتعرغػػة اضتك ػػم الشػػرر رن ػػدهم
)ُ( أبو إسماؽ إبراهيم الشدازم" ،التجيرة أ أصوؿ الفقه" حتقيل ػت د أسل هيتو (ال جعة األكا ،دمشل :دار
الفكرَُّْ ،هػ)( ،ص َُُ).
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جقله ال وأ(تُٕٔهػ) ،ك السريش (تْٕٗهػ) ،كغدقتا ،رنهم(ُ).
ِ -كبنػػاص رليػػه :رد وائػػم مػػل رل ػػاص األصػػوؿ رل ػ ه ػ ا كجوسػػعوا بػػالرد ،كجف ػوا ػػدرة العق ػ إدراؾ اضتسػػل
كالقػج الػ اض لايػياص رتلػػة ،مػػل يهػة التمليػ كالتمػػرم الشػررية ،كبػػال وا أ النفػ  ،أػى أكقتػوا ،أك ػػد
ك ع ػوا ،أ جف ػ أم معػػن رقل ػ للمكػػم الشػػرر  ،كأريع ػوا ذلػػم يلػػه للشػػرع ،كجف ػوا أف لتي ػ الشػػارع إا
العق ػ ػ جكليفػ ػػا يعتػ ػػربت الشػ ػػارع ،منعػ ػػا أك أ ػ ػ ا ،أك أف يػ ػػدرؾ الة ػ ػواب كالعقػ ػػاب مسػ ػػتقال ب اجػ ػػه ،يقػ ػػوؿ
أسػػنه الشػػرع ،كالقجػػي مػا جَّمػػه الشػػرع؛ غػ ذا أيمرجػػا بالشػ ص؛ غجػػاألمر
السػ عاين(تْٖٗهػػ) " :اضتى ىسػػل مػػا َّ
ررغنػػا أسػػنه ،كإذا اجػػا رنػػه زاؿ اظتقيػػد ضتسػػنه؛ غػساؿ أسػػنه ،كيػ لم النهػ يػػدؿ رلػ ػػج الشػ ص؛ غػ ذا
ارجفا النه ارجفا جمه"(ِ).
غكػ يػ ص مشلػػه التكليػػم يكػػوف العقػ غيػػه جابعػػا ال متجورػػا؛ دغعػػا رػػل الشػريعة أرفػػم مػػا يتسػػل بػػه
إا جقػ ػػل جفػ ػػرد ا بػ ػػاضتكم اظت لػ ػػل؛ عت ػ ػ ا شتاهػ ػػا اصتػ ػػوين(تْٖٕه ػ ػػ) ،كابػ ػػل القشػ ػػدم" :ي ػ ػريعة
العق ػ " ،ػػاؿ ابػػل القشػػدم" :كه ػ ا با ػ إذ لػػيع للعق ػ ي ػريعة"(ّ) ،ك ػػاؿ اصتػػوين(تْٖٕه ػػ)" :
غػ هجت اظتعتسلػػة إا أجػػه صػل ا رليػػه كسػػلم يكػػل رلػ اججػػاع جػػيب ،كلكػل رلػ يػريعة العقػ  ،أ
ايتن ػػاب القج ػػائ كإجي ػػاف ايفاس ػػل العقلي ػػة . .كهػ ػ ا ي ػػالـ مس ػػتندت أص ػػالف ب ػػا الف :أأ ػػدقتا الق ػػوؿ
بشػريعة العقػ  ،ك ػػد أب لنػػات"(ْ) ،كيػػدد أ مػػو ل ػػر رلػ جلقػ الشػريعة مػػل استيػػالح العقػػالص،
كيع ذلم ردا للشريعة مل أصلها(ٓ).
ّ -يشػػم الق ػراأ(تْٖٔه ػػ) ػت ػ الن ػساع بػػة اظتعتسلػػة كاأليػػاررة أ التمسػػة كالتقجػػي العقل ػ بقولػػه:
"كأمػ ػػا الة ػ ػواب كالعقػ ػػاب العاي ػ ػ أ الػ ػػدجيا أك ا ي ػ ػ أ ا ػ ػػرة أك أأ ػ ػواؿ القيامػ ػػة ،أك األأكػ ػػاـ
الشػػررية؛ غ ػ ف ه ػ ا كؿتػػوت ،ال يعلػػم رنػػدجا إال بالرسػػائ الرباجيػػة ،كرنػػدهم جػػدرؾ األأكػػاـ كالة ػواب
كالعقػػاب ،كيةػػد مػػل أأ ػواؿ القيامػػة بالعق ػ "(ٔ) ،كأ موضػػا ػػر ػػاؿ " :ال أ صػػورة الن ػساع ال ػ م
هػو الةػواب كالعقػاب"(ٕ)؛ كهنػػا القػراأ(تْٖٔهػػ) يعػ ػتػ النػساع" :الةػواب كالعقػاب" ،كلػو يعػ
)ُ( اجفر :ال وأ" ،يرح ؼتتير الركضة"َِْ/ُ( ،ػَْٓ) ،السريش " ،جشنيم اظتساما".)ُِْ/ُ ،ُّٗ/ُ( ،
)ِ( منيور الس عاين " ،وا ا األدلة" .حتقيل ػت د إشتاري (طُ ،بدكت :الكت العل يةُُْٖ ،هػ).)ّْٓ/ُ( ،
)ّ( السريش " ،الجمر ايفي ".)ُْ/ٖ( ،
)ْ( اصتوين" ،الربهاف".)ُُٗ/ُ( ،
)ٓ( اجفر :رجد اظتلم بل رجد ا اصتوين أبو اظتعاي إماـ اضترمة" ،ال ياال غياث األمم أ التيػاث الفلػم" .حتقيػل
رجد العفيم الدي ( ،طِ ،مكتجة إماـ اضترمةَُُْ ،ق)( .صَِِ).
)ٔ( القراأ" ،يرح جنقي الفيوؿ"( ،صٖٗ).
)ٕ( القراأ" ،يرح جنقي الفيوؿ"( ،ص.)ْٗ :
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ػت ػ الن ػساع جرج ػ ر ػػوـ األالػػر الشػػرر للفع ػ  ،لكػػاف أكا كأكض ػ ؛ إذ الة ػواب كالعقػػاب مػػا قت ػا إال
إأػػدل الػػار ارتجػػار اضتكػػم يوجػػه يػػرريا مػػل رػػدـ ارتجػػارت؛ غ ػػل يعػ للعقػ أالػرا أ معرغػػة التكػػاليم
الشررية ردا ه ا األالر إا ي أكم رل اظتكلم أكم غيه العق باضتكم الشرر .
ْ -مث يػػاص السريش ػ (تْٕٗه ػػ) كطتػػص اظت ػ اه  ،أ التمسػػة كالتقجػػي العقل ػ  ،بعػػد ػػوؿ كسػػعة أ
الع ػػرض ،كأ ػػاكؿ اظت ػػسج ب ػػة م ػ هيب األي ػػاررة كاظتعتسل ػػة أ اضتس ػػل كالقػػج  ،مستخلي ػػا م ػ هجا الالة ػػا؛
غ ر ػ يػػال األصػػلة :النق ػ كالعق ػ  ،أ ج ػوازف كجكام ػ بينه ػػا ،دكف إقتػػاؿ أم منه ػػا؛ غلػػم كتع ػ
العقػ يعتػػدم رلػ الشػػرع ،ك يفػػرغ التكػػاليم مػػل معاجيهػػا العقليػػة اظتػيالرة أ اضتكػػم؛ غالعقػ يػػدرؾ
أسل التكاليم ك جمها ،كلكل ال ياج أالرها ،إال مبيالر يرر  ،ال رقل (ُ).

املطلب الرابع :األحكاو املخرتعة مياقضة ألصول الفكُ:
غفهػػر مبػػا سػػجل ب ػ ف مقيػػد مػػل بػػالب أ منػػا القػػوؿ بالتمسػػة كالتقجػػي العقل ػ التخػػوؼ كالتمػػوط
ظتوض ػ ػػوع التش ػ ػريا ،ظت ػ ػػا غي ػ ػػه م ػ ػػل جع ػ ػ وػد رل ػ ػ أك ػ ػػم ا جع ػ ػػاا ،كإكت ػ ػػاب رلي ػ ػػه غي ػ ػػا يويج ػ ػػه؛ ل ػ ػ ا ػ ػػاؿ
القػراأ(تْٖٔه ػػ)" :كأمػػا رنػػدجا غػػال ضػػركرة كال جفػػر ،كال الشػػرع يايػػم ،بػ منشػػا أ اصت يػػا ،كرنػػدهم
الشرائا إما مييدة غي ا جقدـ رل ه ،أك يايفة غي ا يتقدـ رل ه"(ِ).
كرب الديتور ػت ػد السأيلػ التمسػة كالتقجػي العقلػ رنػد اظتعتسلػة بػا ااع القػواجة الوضػعية غقػاؿ:
"غقػػد يقػػاؿ :إف أسػػاس ه ػ ا اظت ػ ه هػػو اظتسػػوغ لتش ػريا األأكػػاـ الوضػػعية ػػدنتنا كأػػديةنا أ الق ػواجة ،ال ػ
ختلت رل يرع اللَّه كأك ه"(ّ) إال أجنػا كتػ أف جفػرؽ بػة القػواجة الوضػعية ،ك ػوؿ اظتعتسلػة ،بفػركؽ معتػربة،
معتػربة ،كإف أيػ بعػل االلتقػاص بينه ػا أ النتػائ ي ػا يقػوؿ اإلبيػارم(ُٖٔهػػ) (ْ)؛ غجينه ػا أ اظتقػدمات
اظتقدمات غركؽ معتربة ه :
ُ -كاضػػعو الق ػواجة الوضػػعية اضتديةػػة اظتمػػاهية للش ػريعة؛ إمػػا أ ػػم منكػػركف أكػػم الش ػريعة أصػػال ،غي ػػا
كضػػعوا غيػػه الق ػواجة اظتمػػادة ضتكػػم ا جع ػػاا؛ غيقولػػوف ه ػ ا ال أكػػم غيػػه  ،كا كيلنػػا غيه ػػا إا
رقولنػػا لنمػػا أأكامهػػا .أك يقولػػوف :بعػػدـ صػػالأية أأكػػاـ الش ػريعة عت ػ ا الػػسمل ،كأ يػػال اضتػػالتة
ارتػػداص رلػ ا كمنازرػػة لػػه ب صػ أك ػػه أك ب صػ رل ػػه؛ غ أكػػامهم غػػد منسػػوبة للشػػرع أصػػال،
)ُ( السريش " ،الجمر ايفي ".)ُُٗ/ُ( ،
)ِ( القراأ" ،يرح جنقي الفيوؿ"( ،صُٗ).
)ّ( د .ػت د السأيل " ،الوييس أ أصوؿ الفقه اإلسالم "( .طِ ،دمشل :دار اطتد ُِْٕهػ ََِٔـ).)ْٖٓ/ُ( ،
(ُ.)ْٖٓ/
)ْ( اإلبيارم" ،التمقيل كالجياف أ يرح الربهاف".)ُِٗ/ُ( ،
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كأ ه ػ ا يق ػػوؿ ػت ػػود اللجابي ػػدم ،كه ػػو ر ػػا س ػػورم " :ال يت ػػوقتل أأ ػػد أف أي ػػة النس ػػخ ػػد اجتهػ ػ
أك ه ػػا بوغ ػػاة الرس ػػوؿ ،ي ػػا يتج ػػادر إا ذه ػػل ال ػػجعل ،ي ػػال؛ غ ػ ف الق ػػر ف ػػد ج ػػص رل ػ أف األم ػػة
كأ ػػدها ه ػ مي ػػدر الس ػػيادة ،كل ػػيع ا  ،جع ػػم ا ي ػػاف اظتش ػػرع ابت ػػداص ،مث غ ػػدا التش ػريا إا األم ػػة
اجتهاص؛ ألف ا سجماجه رزتة بالناس ،هو ال م رد ه ت السل ة إا األمة"(ُ).
كأصػ هػ ا القػػوؿ مر ػػا كملفػػل مػػل أ ػػاص أ غهػػم أك ػػة التشػريا بالنسػػخ ،لييػ اػ ا إا أصػ
ميػػدر الق ػواجة الوضػػعية ال ػ جع ػ األمػػة ميػػدر السػػيادة م لقػػا ،أػػى إف عتػػا القػػدرة رل ػ جسػػخ أأكػػاـ
الش ػريعة كججػػديلها ،غت ػ ه ه ػ ت النفريػػة أ أصػػلها :إا أف األمػػة ه ػ صػػاأجة السػػيادة م لقػػا ،ال ينازرهػػا
أأ ػػد أ ذل ػػم ،كهػ ػ ت الس ػػيادة جتس ػػم بػ ػػ"اال الؽ" ،ك"السػ ػ و" ،ك"التف ػػرد" ،ك"الشػ ػ وؿ" ،ك"االس ػػتقالؿ"،
ك"الػػدكاـ" ،ك"األصػػالة" ،ك"رػػدـ القابليػػة للت ليػػم" ،ك"رػػدـ القابليػػة للتاسئػػة" ،ك"العي ػ ة"(ِ)؛ غف ػ ه ػ ا
رغػػا لسػػيادة األمػػة ب ر ائهػػا أػػل التشػريا الكامػ أ األأكػػاـ كالتيػػرؼ غيهػػا ،مبعػػسؿ رػػل أكػػم ا جعػػاا
أس ػ مػػا دتليػػه رق ػوعتم ،كعت ػ ا أ مجتػػدأ كضػػا ه ػ ت الق ػواجة يػػنا رلػػيهم رل ػػاص اإلسػػالـ كرل ػ رأسػػهم
الشػػيخ أزتػػد يػػاير(تُّٕٕه ػػ) ال ػ م ػػاؿ" :غ ػ هجوا يلعجػػوف بػػدينهم ،غي ػػا ررغ ػوا كمػػا يعرغ ػوا ،غ ػ ألوا
كأرمػوا ،كأجكػػركا كأ ػػركا ،كاضػ ربوا كجػػرددكا ،كيةػػد مػػنهم يػػيمل باإلسػػالـ ،كلتػػرص رلػ الت سػػم بػػه ،كلكنػػه
أ ال ريل ،مبا أييرب أ لجه مل مجادئ التشريا اضتديأ"(ّ).
ِ -بين ػػا اظتعتسلػػة ال يقولػػوف اػ ا ،بػ يقولػػوف هػ ا أكػػم الشػػرع يشػػم العقػ رنػػه ،كجوصػ إليػػه ،ياسػػا
لقػدرة العقػ رلػ معرغػػة أسػػل ك ػػج األيػػياص ى ٍلقػا؛ غيعػػرؼ أسػػل األيػػياص ك جمهػػا يأك ػػا؛ غك ػػا
أف العق ػ يػػدرؾ أسػػل ك ػػج اظتخلو ػػات ،ي ػ لم يػػدرؾ أسػػل ك ػػج األأكػػاـ الشػػررية التكليفيػػة؛
غيستق مبعرغتها ي ا استق مبعرغػة أسػل ك ػج اظتخلو ػات ،كهػ ا يلػه ؼتػالم للوضػعية اظتعاصػريل؛
غاظتعاص ػػركف ال ينس ػػجوف هػ ػ ا ؛ أل ػػم ين لق ػػوف ر ػػل س ػػيادة األم ػػة كأقه ػػا أ أف جق ػػيم أأكامه ػػا
معسكلة رل أمر ا ك يه؛ غياعلػوف ذلػم أقػا للػنفع غػد ملسمػة باطتمػوع لامػر كالنهػ الشػررية،
خبػػالؼ اظتعتسلػػة؛ غ ػػن لقهم الوصػػوؿ كالكشػػم رػػل أكػػم ا  ،كينسػػجوف اضتكػػم ال ػ م جوص ػ إليػػه
)ُ( د .ر ػػر بػػل سػػلي اف األيػػقر" ،الشػريعة اإلعتيػػة ال القػواجة الوضػػعية"( .ال جعػػة الةاجيػػة ،الكويػػت :دار الػػدروة،
َُْٔق)( ،صُُُ).
)ِ( اجف ػػر :أ .د ػت ػػد أزت ػػد مفػ ػ ك د .س ػػام ص ػػامل الوييػ ػ " ،الس ػػيادة كالج ػػات األأك ػػاـ أ النفري ػػة السياس ػػية
اإلس ػػالمية"( .ال جع ػػة :الةاجي ػػة ،الناي ػػر :مري ػػس جك ػػويل للدراس ػػات كاألهل ػػاث ُّْٔقَُِٓ ،ـ)( ،صٖ)،
األيقر" ،الشريعة اإلعتية ال القواجة اصتاهلية"( ،ص ّٕػ.)ٕٔ ،
السنة كت أف يكوجا ميدر القواجة أ مير" (صِٔ).
)ّ( ياير" ،الكتاب ك ُّ
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العق ػ إا ا  ،كيعتقػػدكف ب ػ لم أ ػػم أيةػػر جعفي ػػا سػػجماجه كجعػػاا مػػل ؼتػػالفيهم؛ أل ػػم أالجت ػوا
ػػوة ال ػػتالزـ ب ػػة االس ػػم كاضتك ػػم؛ غػ ػ ف ا كض ػػا أ األأك ػػاـ أكص ػػاغا جايػ ػ ة ر ػػل أشتائ ػػه اضتس ػػن،
يسػػت يا العق ػ إدرايهػػا؛ غ ػ هم :النفػػر أ مقتمػػيات أشتائػػه اضتسػػن ال ػ ال جت ػػد كال جتجػػدؿ،
غػػال نتكػػل ججػػدؿ كج ػػد كصػػفه ب ػػ"العدؿ" ،كال ب ػػ"اضتك ة" ،كال ب ػػ"العلم" ،كال ب ػػ"الرزتة"(ُ) ،ػػاؿ أبػػو
اضتسػػة الجيػػرم اظتعتػػسي(تّْٔه ػػ) " :ككت ػ أف جعػػرؼ أك ػػة اظتػػتكلم ليي ػ أف جعلػػم مػػا كتػػوز
أف يقولػػه كيريػػدت ،كمػػا ال كتػػوز أف يريػػدت كيقولػػه ،كال يي ػ اظتعرغػػة هلك ػػة ا  ،إال مػػا اظتعرغػػة ب اجػػه
كصػػفاجه"(ِ)؛ غيا ػ إالجػػات اضتسػػل كالقػػج ذاجيػػا لايػػياص لي ػػرد اضتكػػم؛ غػػال جتنػػا ل أأكامػػه ،كال
جتجػػدؿ كال جت ػػد؛ غهػ يقػواجة الكػػوف كاطتلػػل الةابتػػة الػ يكشػػفها العقػ كييػ إليهػػا؛ غكػ أكػػم
يشػػم رنػػه العق ػ هػػو بيػػاف كيشػػم ضتك ػػة اضتكػػيم ،كرلػػم العلػػيم ،كرزتػػة الػػرأيم ،كرػػدؿ العػػادؿ
سجماجه كجعاا؛ غعادت رل جعفي ه كإيالله.

)ُ( اجفػػر جفيػػي مفيػػد أ أص ػ م ػ ه اظتعتسلػػة أ :ال ػػوأ" ،يػػرح ؼتتيػػر الركضػػة" ،)َْٕ/ُ( ،كي ػ ا الق ػراأ،
"يرح جنقي الفيوؿ"( ،صَٗ).
)ِ( الجيرم" ،اظتعت د".)ّٖٓ/ِ( ،
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املبخث الثاىي :مكوٌ أصول الفكُ :مصادر التشريع اإلمجالية:
أرفػػم مػػا يجػػة كيفهػػر دكر أصػػوؿ الفقػػه أ أفػػا ميػػادر األأكػػاـ الشػػررية أف األص ػولية يهػػدكا
كأي ػػدكا رلػ ػ أف أص ػػوؿ الفق ػػه م ػػا ه ػػو إال األدل ػػة اإلرتالي ػػة اظتعت ػػربة ي ػػررا ،كالقوار ػػد الي ػػميمة اظتس ػػتنج ة
للمكم اليمي منهػا ،كييفيػة إر ػاؿ هػ ت القوارػد للوصػوؿ للمكػم اليػمي  ،ال متػرج رنه ػا مػل ػالؿ
جعريفهم ألصػوؿ الفقػه ،كموضػوره ،كغايتػه ،إذ يجػدأكف بػه يتػ األصػوؿ غالجػا؛ جقريػرا عتػ ت اظته ػة لاصػوؿ،
كبياجا كإيماأا عتا؛ ي ال مترج به أأد رل أص ك يفته ،أك ينمرؼ به رل اظتراد منه:
ُ -غ يػػد رل ػػاص األصػػوؿ رلػ أف "غايػػة" أصػػوؿ الفقػػه كمقيػػدت بنػػاص اضتكػػم اليػػمي مػػل الػػدلي
اظتعتػػرب؛ إذ اضتكػػم غايػػة الػػدلي  ،ػػاؿ ا مػػدم(تُّٔهػػ)" :كأمػػا غايػػة رلػػم األصػػوؿ؛ غالوصػػوؿ
إا معرغ ػػة األأك ػػاـ الش ػػررية ،الػ ػ هػ ػ من ػػاط الس ػػعادة الدجيوي ػػة ،كاأل ركي ػػة"(ُ) ،كربػ ػ ذل ػػم
اإلسػػنوم(تِٕٕه ػػ) باألدلػػة غقػػاؿ " :ألف اظتقيػػود مػػل معرغػػة أدلػػة الفقػػه ،اسػػتنجاط األأكػػاـ
منها"(ِ).
ِ -مث يعػػرج رػػادة رل ػػاص األصػػوؿ رل ػ "موض ػػوع" أصػػوؿ الفقػػه غي ػ يركف أجػػه "األدلػػة"(ّ) ،ػػاؿ
القػراأ(تْٖٔق) " :غ وضػػوع أصػػوؿ الفقػػه :األدلػػة اظتوصػػلة لاأكػػاـ الشػػررية ،كأ سػػامها،
كا ػػتالؼ مراججهػػا ،كييفيػػة االسػػتدالؿ اػػا رل ػ األأكػػاـ الشػػررية رل ػ كيػػه اإلرتػػاؿ ،دكف
التفيي "(ْ).
ّ -كبػػاظتسج بػػة غػػرض رلػػم األصػػوؿ ،كموضػػوره؛ ينػػت لنػػا جعريػػم أصػػوؿ الفقػػه ال ػ م دار غالجػػا
رل ػ "الػػدلي " ك"اضتكػػم"؛ غػػالتالزـ بػػة "الػػدلي " ك"اضتكػػم " أص ػ ؛ ألجػػه ال نتكػػل الوصػػوؿ
ضتكػم صػمي إال مبعرغػة جامػة بالػدلي الشػرر اظتعتػرب ،ػاؿ ال ػساي(تَٓٓهػػ) " :غػ ف مػػل
يعػػرؼ يػػركط األدلػػة؛ يعػػرؼ أقيقػػة اضتكػػم ،كال أقيقػػة الشػػرع ،ك يعػػرؼ مقدمػػة الشػػارع،
كال ررؼ مل أرس الشارع"(ٓ) ،كيقوؿ ابل جي ية(تِٖٕهػ)" :رليم ب أكاـ أصػوؿ الفقػه؛
)ُ( ا مدم" ،اإلأكاـ(ُ.)ٕ/
)ِ( اإلسػػنوم " ،ايػػة السػػوؿ"( ،صٗ) ،كاجفػػر :رػػالص الػػديل اظتػػرداكم" ،التمجػػد يػػرح التمريػػر أ أصػػوؿ الفقػػه".
حتقيل د .رجد الرزتل اصتربيل ك ريل (طُ ،السعودية :مكتجة الريػد) ،)ُٖٓ/ُ( ،أبػو ال يػ ػت ػد صػديل
اف" ،أجبد العلوـ"( .ال جعة األكا ،دار ابل أسـ ُِّْ ،هػََِِ -ـ)( ،صِٕٕ).
)ّ( اجفر :الجيرم" ،اظتعت د" ،)ٓ/ُ( ،ا مدم" ،اإلأكاـ" ،)ٕ/ُ( ،اإلسنوم " ،اية السوؿ"( ،صَُ).
)ْ( اف" ،أجبد العلوـ"( ،صِٕٕ).
)ٓ( ال ساي" ،اظتستيف "( ،صّّْ).
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غ جه يجة لم رؽ استخراج األأكاـ الشررية ،مل األدلة الس عية"(ُ).
غفػ معػػرض جعرضػػهم لتعريػػم أصػػوؿ الفقػػه جػػدرج األصػوليوف أ جعريػػم أصػػوؿ الفقػػه ،ليػ ض رلػ أقيقػػة
رل ػػم األص ػػوؿ اصت ػػاما ب ػػة اظتوض ػػوع كال اي ػػة :ال ػػدلي كاضتك ػػم ،مجت ػػدئة بك ػػوف أص ػػوؿ الفق ػػه يعت ػػد أص ػػال رل ػ :
"األدلػػة"؛ أل ػػا الجنػػاص األصػػل للمكػػم الػ م يسػػت د منهػػا"(ِ)؛ غمػػدكا "أصػػوؿ الفقػػه " :ب ػ" :األدلػػة" ،رلػ سػػجي
اإلرت ػػاؿ ،جتلػ ػ هػ ػ ا رن ػػد غالػ ػ متق ػػدم رل ػػاص األص ػػوؿ؛ يػ ػ يعلػ ػ (تْٖٓهػ ػػ) ،كالج ػػاي (تْْٕهػ ػػ)،
كالشػدازم (تْٕٔهػػ) ،كاصتػػوين (ْٖٕهػػ) ،كال ػساي (تَٓٓهػػ)(ّ) ،أػػى جقػ السريشػ (تْٕٗهػػ) رػػل ابػػل
برهاف إرتاع اظتتقدمة رل أف أدلة الفقه ،جس أصوؿ الفقه(ْ).
ْ -إال أف بع ػػل اظتتق ػػدمة م ػػل األص ػػولية ،كغالػ ػ م ػػل أج ػ بع ػػدهم أ ػػاكؿ إي ػػاؿ ه ػ ا اضت ػػد
كإيمػػاأه؛ غ ضػػاؼ بعػػل القيػػود كاألكصػػاؼ ،الػ جفهػػر ضػػركرة خت ػ غتػػرد معرغػػة الػػدلي ػ
لكوجػه مػل اظتسػل ات ػ إا مػا ػد يقػا غيػه اطت ػ كاإليػكاالت أ مػنه أ ػ اضتكػم الشػرر
م ػػل ال ػػدلي  ،الػ ػ م ه ػػو غ ػػرض بن ػػاص ال ػػدلي ؛ غك ل ػػوت بم ػػج ػػرؽ االس ػػتنجاط كاالس ػػتدالؿ
اليمي مل الدلي  ،لتماؼ لتعريم أصوؿ الفقه؛ غ عرغة الػدلي ال يكفػ كأػدت ،كإف يػاف
ه ػػو األصػ ػ  ،بػ ػ كتػ ػ حتقي ػػل اضتك ػػم الش ػػرر الي ػػمي م ػػل ال ػػدلي ؛ غع ػػرؼ أب ػػو اضتس ػػة
الجيػػرم(تّْٔهػػ) أصػػوؿ الفقػػه ب جػػه " :النفػػر أ ػػرؽ الفقػػه ،رلػ ريػػل اإلرتػػاؿ ،كييفيػػة
االسػػتدالؿ اػػا ،كمػػا يتجػػا ييفيػػة االسػػتدالؿ اػػا"(ٓ) ،كه ػ ا مػػل أجم ػ التعػػاريم لاصػػوؿ مػػا
جقدمه ،ك ري منه إماـ اضترمة (تْٖٕهػ) ،كالس عاين (تْٖٗهػػ) ،كال ػساي (تَٓٓهػػ)
كالرازم (تَٔٔهػ) ،كا مدم (تُّٔهػ)(ٔ) ،مث يػاص جػاج الػديل األرمػوم(تّٓٔه ػ) بعػد
بعػػد ه ػ ا ،كسػػجم جلػػم العجػػارات مػػا بعمػػها ،مػػا ج يػػد يسػػد ر ت؛ غمػ َّػد أصػػوؿ الفقػػه ب جػػه:
)ُ( أزتػػد بػػل جي يػػة" ،جنجيػػه الريػ العا ػ رلػ دتويػػه اصتػػدؿ بالجا ػ " .حتقيػػل رلػ الع ػراف( ،طُ ،مكػػة اظتكرمػػة:
را الفوائدُِْٓ ،هػ) .)ّٖٖ/ِ( ،كاجفر :القراأ" ،جفائع األصوؿ".)ََُ/ُ( ،
)ِ( اجفر :الشا يب" ،اظتواغقات".)ّّ/ّ( ،
)ّ( اجفػػر رلػ الاجيػ  :الفػراص" ،العػػدة أ أصػػوؿ الفقػػه" .حتقيػػل د .أزتػػد اظتجػػاري ( ،طِ ،الريػػاض :يامعػػة اإلمػػاـ ػت ػػد بػػل
سعود اهسالمية َُُْهػ) (ُ ،)َٕ/الجػاي " ،إأكػاـ الفيػوؿ أ أأكػاـ األصػوؿ" .حتقيػل رجػد اديػد جريػ ( ،ال جعػة
الةاجية ،بدكت ال رب اإلسالم ُُْٓ ،هػ) (ُ ،)ُٕٓ/اصتوين" ،الربهاف" ،)ٖ/ُ( ،ال ساي" ،اظتستيف "( ،صٔ).
)ْ( اجفر :السريش " ،جشنيم اظتساما".)ٖٔ/ُ( ،
)ٓ( الجيرم" ،اظتعت د".)ٓ/ُ( ،
)ٔ( اجفر رل الاجي  :اصتػوين( ،صٗ) ،السػ عاين " ،وا ػا األدلػة" ،)ُٖ/ُ( ،ال ػساي" ،اظتستيػف "( ،صٓ)،
الرازم" ،ايفيوؿ" ،)َٖ/ُ( ،ا مدم" ،اإلأكاـ".)ٕ/ُ( ،
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"معرغػة دالئػ الفقػػه إرتػػاال ،كييفيػػة اسػػتفادة األأكػػاـ منهػػا ،كأػػاؿ اظتسػػتفيد"(ُ) ،كجابعػػه رلػ
ذلم الجيماكم (تٖٓٔهػ) كغدت(ِ).
غهػ ت اإلضػػاغات؛ يالتت ػػة كالتك لػػة المػػركرية لجيػػاف غػػرض كمقيػػود أصػػوؿ الفقػػه بػػالااب غيػػه بػػة
ميػػدر التش ػريا :الػػدلي  ،كبػػة ي ت ػػه كغائدجػػه :اضتكػػم ،كعت ػ ا ػػاؿ اب ػػل د يػػل العيػػد(تَِٕه ػػ)" :كنتك ػػل
اال تيػػار رلػ الػػدالئ  ،كييفيػػة االسػػتفادة منهػػا ،كالجػػا يالتػػابا كالتت ػػة ،لكػػل ظتػػا يػػرت العػػادة ب د الػػه أ
أصوؿ الفقه كضعا ،أد غيه أدا"(ّ) ،كأيد ه السريش (تٕٓٗهػ) (ْ).
مث أد ػ بعػػل األص ػولية كصػػرح بػػجعل اظتت ػػات األ ػػرل كه ػ  :الايػػي  ،كااليتهػػاد؛ غاػػاص أ
جعريػػم أص ػػوؿ الفقػػه . . ." :األدل ػػة اإلرتالي ػػة ،كييفيػػات الايػػي  ،كي ػػركط االيتهػػاد"(ٓ) ،كا ػ ا جكامل ػػت
أيساص أصوؿ الفقه يله أ التعريػم ،ي ػا يشػم ال ػساي(تَٓٓهػػ) ذلػم التكامػ كالػتالزـ بػة أيػساص رلػم
األصوؿ ال ينفي بعمها رل بعل(ٔ).
ٓ -كيتكام ػ النفػػر هنػػا بتقري ػ مقيػػد األصػػوؿ بػػالتعريم ا ػػر لاصػػوؿ؛ غ ػ ذا يػػاف التعريػػم األكؿ
رار ػ موضػػوع أصػػوؿ الفقػػه ،كهػػو أدلتػػه اإلرتاليػػة؛ غػػالتعريم الةػػاين رار ػ كاجتػػه لل ػػرض مػػل أصػػوؿ
الفق ػػه ،كه ػػو اس ػػتنجاط األأك ػػاـ الش ػػررية؛ إذ ر ػػرؼ "أص ػػوؿ الفق ػػه " ب ج ػػه" :العل ػػم بالقوار ػػد ،الػ ػ
يتوصػ ػ ا ػػا إا اس ػػتنجاط األأك ػػاـ الش ػػررية الفرري ػػة ،ر ػػل أدلته ػػا التفي ػػيلية"(ٕ)؛ غ ػػالتعريم األكؿ
)ُ( األرموم" ،اضتاص " ،لوأة ر م (ٓ) ،ؼت وط ،يامعة اظتلم سعود ،الر م ،َِٓٔ :ؼ ََُٔ.ّ/
)ِ( اجفر :رجد ا الجيماكم" ،منهاج الوصوؿ إا رلم األصػوؿ" .حتقيػل د .يػعجاف إشتاريػ ( ،ال جعػة األكا ،ابػل أػسـ
ُِْٗه ػػ)( ،صٕ) ،السػػجك " ،اإلاػػاج أ يػػرح اظتنهػػاج" ،)ُٗ/ُ( ،كؽتػػا يالأػػا أف أػػد أصػػوؿ الفقػػه السػػابل
جسػػجه أيةػػر مػػل كاأػػد للجيمػػاكم ك ػػرهم د .رجػد الكػػرم الن لػػة أ الشػػام (ُ ،)َُْ/كالفػػاهر أف أكؿ مػػل صػػاغه
اػ ت العجػػارة جػاج الػػديل األرمػوم اظتتػػو سػنة (ّٓٔهػػ) أ اضتاصػ  ،أيػػأ ػالم صػػياغة أصػ يتابػػه ايفيػوؿ؛ لػ ا
ػػاؿ السػػجك أ اإلاػػاج (ُ )ُٗ/ظتػػا ذيػػر أػػد أصػػوؿ الفقػػه " :ه ػ ت العجػػارة بعينهػػا رجػػارة جػػاج الػػديل األرمػػوم أ
اضتاصػ " .إال أف الجيمػػاكم رمبػػا جيػػرؼ غيػػه هلػ ؼ يل ػػة كاأػػدة مػػل أػػد األرمػػوم أ اضتاصػ (ُ .)َِّ/أيػػأ
ررغه األرموم ب جه" :معرغة دالئ الفقه إرتاال ،كييفية استفادة األأكاـ منها ،كأػاؿ اظتسػتفيد" .غمػ ؼ الجيمػاكم:
"األأكاـ" ،كي جه ينفر إا أف االستفادة مل األدلة اإلرتالية د جكوف أكسا مل األأكاـ ،كا أرلم.
)ّ( السريش " ،الجمر ايفي " ،)ّٗ/ُ( ،كاجفر :السريش " ،جشنيم اظتساما".)ُِٗ/ُ( ،
)ْ( اجفر :السريش " ،الجمر ايفي " (ُ.)َْ/
)ٓ(رجد ا بل إبراهيم العلوم" ،جشر الجنود رل مرا السعود"( .اظت رب :م جعة غمالة).)ُٕ/ُ( ،
)ٔ( اجفر :ال ساي" ،اظتستيف "( ،صٕ).
)ٕ( كأكؿ مػػل ذيػػر ه ػ ا التعريػػم ابػػل اضتاي ػ أ ؼتتيػػرت (ُ ،)َُِ/مث جابعػػه بعػػد ذلػػم رػػدد مػػل األص ػولية ،اجفػػر:
السػػاراض " ،اي ػػة الوصػػوؿ إا رل ػػم األص ػػوؿ" (ُ ،)ٔ/ال ػػوأ" ،ي ػػرح ؼتتي ػػر الركضػػة" (ُ ،)َُِ/رجي ػػد ا ب ػػل

- 6:8 -

جهود علماء أصول الفقه في حفظ مصادر الشريعة اإلسالمية  -نماذج مختارة ،د .سليمان بن محمد النجران

ييص ػ لادلػػة ،كالتعريػػم الةػػاين ييص ػ ظتػػنه االسػػتنجاط؛ غهػػو مجػػة كمك ػ للتعريػػم األكؿ ال ػ م
كتعػ أصػػوؿ الفقػػه" :أدلتػػه" ،إذ يتعػ ر النفػػر أ الػػدلي  ،إال بويػػود وارػػد كاضػػمة ،يتجعهػػا ادتهػػد
الستخراج اضتكم اليػمي منهػا ،غهػ أصػ ضػج االسػتدالؿ كاالسػتنجاط اليػمي ي ػا ػرر ذلػم
التفتازاين(تّٕٗهػ) بكالـ رتي أوؿ ه ا اظتوضوع(ُ).
ٔ -كرلػ هػ ا غػ ف مػػل يػػر ك يفػػة "أصػػوؿ الفقػػه " يلػػه مبجاأةػػه كمسػػائله رلػ يوجػػه" :كسػػيلة للتوصػ
الس ػػتخراج األأك ػػاـ الش ػػررية؛ غ ػػاضتكم ه ػػو ػت ػػور العل ػػم يل ػػه ،كغايت ػػه الػ ػ يه ػػدؼ إليه ػػا"(ِ) ،غ ػػد
متاػػه؛ إذ إف ك يفػػة أصػػوؿ الفقػػه األكا" :األدلػػة" ،كلػػيع اضتكػػم ،ج صػػيال كبرهاجػػا كدتمييػػا كبياجػػا
كاأتاايػػا ،مث يػ ض اضتكػػم ججعػػا لةجػػوت األدلػػة؛ ألف األدلػػة هػ األصػ الػ لتفػػا بػػه ميػػدر كمػػورد
اضتكم اليػمي ؛ غػ ذا يةجػت الػدلي أصػال ،ال ي ػة ظتػا يجػن رليػه مػل أأكػاـ ،غػال أكػم صػمي
إال بػػدلي ص ػػمي  ،ػػاؿ ال ػساي(تَٓٓه ػػ) " :ك ػػد ررغ ػػت م ػػل ه ػ ا :أف أدل ػػة األأك ػػاـ الكت ػػاب
كالسػػنة كاإلرتػػاع؛ غػػالعلم ب ػػرؽ الجػػوت هػ ت األصػػوؿ الةالالػػة ،كيػػركط صػػمتها ،ككيػػوت داللتهػػا رلػ
األأكاـ ،هو العلم ال م يعرب رنه ب صوؿ الفقه"(ّ)؛ غ ير الالث غايات ألصوؿ الفقه.
كاطتالصػػة مػػل ه ػ ا :أف غػػرض أصػػوؿ الفقػػه ،كموضػػوره ،كجعريفػػه؛ يلهػػا جػػدكر رل ػ أم ػريل ال الالػػأ
عت ػػا :الػػدلي  ،كاضتكػػم الشػػررياف ،كمتعلقاهت ػػا ،أي ػرا ،كمعرغػػة ،كاسػػتنجا ا ،كج صػػيال ،كجقعيػػدا ،كه ػ ت ه ػ
األصػػوؿ اظتجػػن رليهػػا اظتريعيػػة التش ػريعية لامػػة ،ػػاؿ ال ػساي(تَٓٓه ػػ) " :ارلػػم أجػػه ظتػػا ريػػا أػػد أصػػوؿ
الفقه إا معرغة أدلة األأكاـ؛ ايت اضتد رل الالالة ألفاظ :اظتعرغة ،كالدلي  ،كاضتكم"(ْ).
ضػػجى رل ػػاص األصػػوؿ غايػػة أصػػوؿ الفقػػه كك يفتػػه ال ػ كيػػد مػػل أيلهػػا؛ أيػػر رل ػػاص األصػػوؿ
ٕ -ظتػػا ى
جفػػر النػػا ر غيػػه باألدلػػة كالداللػػة؛ ي ػ ال متػػرج إا مػػايا ال هتػػتم بالػػدلي كال األأكػػاـ ،كال جعػػن
باسػتخراج األأكػاـ؛ غيمػيا رلػم األصػػوؿ ،كمتػرج رػل ػور مه تػه كغرضػػه الػ م يعػود رلػ الػػدلي
كاضتك ػػم؛ جةجيتػ ػػا كاس ػػتنجا ا ،ػ ػػاؿ ال ػ ػساي(تَٓٓه ػ ػػ)" :كاألصػ ػػوي ال ينفػ ػػر إال أ أدلػ ػػة األأكػ ػػاـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسػػعود ايفجػػو " ،التوضػػي أ أػ غػوامل التنقػػي "( .بػػدكت :دار الكتػ العل يػػةُُْٔ ،ق) ،)ّْ/ُ( ،ػت ػػد
الفتوأ " ،يرح الكوي اظتند" .حتقيل ػت د السأيل  ،جسيه زتاد( ،الرياض :العجيكافُُْٖ ،هػ).)ْْ/ُ( ،
)ُ( سعد الديل مسعود بل ر ر التفتازاين" ،يرح التلوي رل التوضي "( .مير :يتجة كم جعة صجي ).)ّْ/ُ( ،
)ِ( رلػ أزتػػد بػػابكر" ،دراسػػات أ أصػػوؿ الفقػػه"( .غتلػػة اصتامعػػة اإلسػػالمية ،العػػدداف ،ُٓ ،َٓ :ربيػػا ا ػػر،
رمماف َُُْهػ).
)ّ( ال ساي" ،اظتستيف "( ،صٔ).
)ْ( ال ساي" ،اظتستيف "( ،صٗ).
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الش ػػررية اص ػػة"(ُ) ،كعتػ ػ ا ؾت ػػد ال ػ ػساي(تَٓٓهػ ػػ) أ أية ػػر م ػػل م ػػو ل م ػػل "اظتستي ػػف " ي ػػاؾ
منا شػػة بع ػػل اظتف ػػاهيم اطتاري ػػة ر ػػل رل ػػم األص ػػوؿ ل ػ ال يػػد رل ػ أص ػػوؿ الفق ػػه م ػػا ل ػػيع من ػػه؛
يجعل مفاهيم اصتدؿ أك رلم الكالـ(ِ).
املبخث الثالث :حصر األصوليني أصول مصادر التشريع:
مػػل اظتقاصػػد اظتعتػػربة لتعليػػل أصػػوؿ الفقػػه باألدلػػة؛ اسػػتقرار األدلػػة كالجوهتػػا؛ ألف ه ػ ا أي ػ بعػػد جقػػاش
كاس ػػا أ ػػى ر ػػرؼ اظتعت ػػرب منه ػػا م ػػل اظتل ػ  ،كاظتع ػ ػ م ػػل اظته ػ ػ  ،ك ػػوة اظتعت ػػرب كدرياج ػػه كمراجج ػػه ،كررغ ػػت ػػرؽ
كأسالي إييػاعتا للمكػم؛ ألف األدلػة هػ ميػدر كمػورد الفقػه الػ م منػه جسػتق األأكػاـ ،كهػ أدلػة جو يفيػة أ
أص ػػلها ،ال كت ػػوز أف يػ ػساد غيه ػػا دليػ ػ يي ػ ػ من ػػه اضتك ػػم أص ػػالة ،دكف جو ي ػػم م ػػل الش ػػارع؛ ك ػػد أ ػػاكؿ بع ػػل
اظتعاصػريل غػػت األصػػوؿ ،كج يدهػػا ،كزيادهتػػا؛ إذ جعػد األصػػوؿ السػػابقة صػػاضتة ػ أسػ درػواهم ػ عتػ ا الػػسمل،
يقػػوؿ الػػديتور ي ػػاؿ أبػػو ال ػ اد " :كااليتهػػاد ال ػ م ؿتتػػاج إليػػه اليػػوـ ،كلتتػػاج إليػػه اظتسػػل وف ،لػػيع ايتهػػادان أ
الفركع كأدها ،كإفتػا هػو ايتهػاد أ األصػوؿ يػ لم . .كيػم مػل مسػ لة جوايػه اظتسػل ة اليػوـ غػ ذا هلةوهػا كأر لػوا
اصته ػػد لج ػان ضتك ػػم اإلس ػػالـ غيه ػػا أغم ػ هل ػػةهم إا ك ف ػػة م ػػا األص ػػوؿ . . .كل ػػيع م ػػا جيػػرددت الكة ػػرة ال الج ػػة م ػػل
اظتعاص ػريل م ػػل امتن ػػا وع أ االيته ػػاد أ األص ػػوؿ إال التسامػ ػان مب ػػا ال يل ػػسـ ،كجقيػ ػدان أ بػ ػ ؿ اصته ػػد هلةػ ػان ر ػػا ينف ػػا
الناس"(ّ) ،كغدت له يالـ ريػ مػل هػ ا(ْ) .غهػ ا الكػالـ لتتػاج إا حتريػر مػرادت بااليتهػاد أ األصػوؿ؛ غػ ف يػاف
االيتهػػاد دا ػ جلػػم األصػػوؿ ،مبسيػػد غهػػم ،كمعرغػػة جيوصػػه ،كأصػوله ،كدالئلػػه ،كمعاجيػػه غهػ ا أػػل .أمػػا إف يػػاف
باسػػتمداث أصػػوؿ يديػػدة جي ػ منهػػا األأكػػاـ ابت ػػداص ،مفي ػولة رػػل الكتػػاب العسيػػس ،كالسػػنة النجويػػة ،منازر ػػة
عت ػػا؛ غه ػ ا ال ي ػم أ ب الجػػه؛ غ ػ ف األص ػ أف أدلػػة الش ػريعة الكليػػة ػتيػػورة معػػدكدة ،رائػػدة يلهػػا إا الكتػػاب
كالسػػنة ،غػػد ابلػػة للسيػػادة كااليتهػػاد أ أصػ رػػدها ،ػػاؿ الشػدازم(تْٕٔهػػ) " :كأكؿ مػػا يجػػدأ بػػه الكػػالـ رلػ
ػػاب ا ػ رػػس كيػ ػ ،ك ػػاب رسػوله صػػل ا رليػػه كسػػلم؛ أل ػػا أصػ ظتػػا سػواقتا مػػل األدلػػة"(ٓ)؛ غهػ ا
أص ػ ال ػػديل كالتش ػريا ،كي ػ األدل ػػة األ ػػرل ياإلرت ػػاع كالقي ػػاس ك ػػوؿ الي ػػما كي ػػرع م ػػل جلن ػػا كاالستي ػػالح
)ُ( ال ساي" ،اظتستيف "( ،صٔ).
)ِ( اجفر :ال ساي" ،اظتستيف "( ،صِّْ.)ٔٗ ،
)ّ( د .أزتػػد ي ػػاؿ أبػػو ادػػد" ،أػوار ال موايهػػة"( .يتػػاب العػػر العػػدد ٕ ،مقػػاؿ بعنػواف" :موايهػػة مػػا رناصػػر
اصت ود"))ِْ( ،
)ْ( يالاا أ يتابه"التاديد أ الفكر اإلسالم (َْ) كغدهم ،بعمػهم ي الػ بتاديػد أصػوؿ الفقػه ،كالػجعل
ال ب ل ائه.
)ٓ( الشدازم" ،الل ا"( ،صٔ).
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كاالستمسػػاف كالعػػادة كغدهػػا بيػػاف للكتػػاب كالسػػنة ،كإغيػػاح عت ػػا؛ غػدلي اإلرتػػاع رلػ وجػػه كرلػػو منسلتػػه مػػا هػػو
إال مفيػ كمجػػة لداللػػة الكتػػاب كالسػػنة ،ػػاؿ ابػػل رقيػ اضتنجلػ (تُّٓهػػ) مفيػػما رػػل أصػ اإلرتػػاع " :إف
ػاع رػػل الكتػػاب كالسػن ًَّة ً
ػوؿ ا ً،
ػاؾ ػ ى
ػاع ا ػػا؟ يػ  :ؿتػػل ال جػ ي
باإلرتػػاع ،كال جايػػو ىف ًاإلرتػ ى
يػ  :ييػػم أى َّ ػ ٍػرياي ًاإلرتػ ى
ي
ػدكؿ رػػل
ػوؿ رسػولًه ،لقػػوؿ رل ػ ًػاص األ َّيمػ ًػة ،لكػ ٍػل جاييه ػػا لً ةٍله ػػا ،غنتجػػة ب رتػػاع األيمػ ًػة أف ذلػػم منسػػوخ ،أك معػ ه
كػ ى
(ُ)
ً
ييدر رل دلي " .
اهرت؛ إ ٍذ ياف اإلرتاعي ليع بدلي أ جفسهٍ ،
لكل ي
غ ػػال جق ػػاـ الشػ ػريعة ب ص ػػلها كال بك اعت ػػا إال هلف ػػا أصػ ػوعتا ،ال بتم ػػييعها كإ ال ه ػػا؛ إذ ل ػػو غ ػػات أي ػػر
ميػػادر الشػريعة كأصػوعتا كأػػدَّها؛ يجػػل معػػن إلكتػػاد الش ػريعة ذاهتػػا؛ ألف يػ لػػه اضتػػل أ ا ػااع أصػػوؿ يسػػتق
منهػػا اضتكػػم أس ػ ه ػوات ،كأص ػوعتا يلهػػا جعػػود للقػػر ف الكػػرم كالسػػنة النجويػػة ،ػػاؿ الشػػاغع (تَِْه ػػ)" :ك
ػاب ،كالس ػػنةي،
كتع ػ ا ألأػػد بعػػد رسػػوؿ ا أف يقػػوؿ ،إال مػػل يهػػة رل ػ وم مم ػ جلػػه ،كيه ػةي العل ػ ًم بعػ يػد الكتػ ي
كصفت مل القياس رليها"(ِ).
الار ،كما
ي
كاإلرتاعي ،كا ي
عت ػ ا غ ػ ف الق ػراأ(تْٖٔه ػػ) كغػػدت مػػل العل ػػاص أػػاكؿ أيػػر أدلػػة الش ػريعة غقػػاؿ" :غ دلػػة مشػػركرية األأكػػاـ
ػتيػػورة يػػررا ،جتو ػػم رل ػ الشػػارع ،كهػ ؿتػػو العشػريل"(ّ) ،كهػ ا العػػدد ال ػ م ذيػػرت ،يسيػػد غيػػه كيػػنقص أهػ األصػػوؿ
)ُ( الشدازم" ،الل ا"( ،صٔ).
)ِ( أبو رجد ا ػت د بل إدريع الشاغع " ،الرسالة" .حتقيل أزتد ػت د ياير( ،القاهرةُّٖٓ :هػ) (صَٕٓ).
)ّ( أزتد بل إدريع القراأ" ،أجوار الربكؽ أ أجواص الفركؽ( .:بدكت :را الكت ) ،)ُِٖ/ُ( ،رد القراأ أدلػة
الشريعة اإلرتالية أ الفركؽ(ُ ،)ُِٖ/كذير أ ا ؿتو رشريل دليال ،كجابعه ػت د بل أزتد بل يسم" ،جقري
الوصوؿ إا رلم األصوؿ" .حتقيل رجد ا اصتجورم( ،طُ ،األردف ،ر اف :النفػائعُِِْ ،ق) ػ (صُٕٔ)
كأ يرح جنقي الفيوؿ يعلها القراأ جسعة رشػر دلػيال باالسػتقراص (صْْٓ) ،كجابعػه ال ػوأ أ ؾتػم الػديل
سػ ػػلي اف ال ػ ػػوأ" ،التعيػ ػػة أ يػ ػػرح األربعػ ػػة" .حتقيػ ػػل أزتػ ػػد أػ ػػاج( ،طُ ،مكػ ػػة اظتكرمػ ػػة :اظتكتجػ ػػة اظتكيػ ػػة،
ُُْٗهػ)( ،صِّٕ) رل ذلم؛ غاعلها جسعة رشر دليال غقاؿ " :أدلة الشرع جسػعة رشػر باالسػتقراص ،ال
يويػد بػػة العل ػاص غدهػػا ،أكعتػا :الكتػػاب ،كالاجيهػا :السػػنة ،كالالةهػا :إرتػػاع األمػة ،كرابعهػػا :إرتػاع أهػ اظتدينػػة،
ك امسها :القياس ،كسادسها :وؿ اليما  ،كسابعها :اظتيلمة اظترسلة ،كالامنهػا :االستيػماب ،كجاسػعها:
الػ ػرباصة األص ػػلية ،كراي ػػرها :العوائ ػػد ،اضت ػػادم رش ػػر :االس ػػتقراص ،الة ػػاين رش ػػر :س ػػد الػ ػ رائا ،الةال ػػأ رش ػػر:
االسػػتدالؿ ،الرابػػا رشػػر :االستمسػػاف ،اطتػػامع رشػػر :األ ػ بػػاأل م ،السػػادس رشػػر :العي ػ ة ،السػػابا
رشػػر :إرتػػاع أهػ الكوغػػة ،الةػػامل رشػػر :إرتػػاع العشػػرة ،التاسػػا رشػػر :إرتػػاع اطتلفػػاص األربعػػة .كبعمػػها متفػػل
رليه ،كبعمها ؼتتلم غيه ،كمعرغة أدكدها ،كرسومها" ،كلكل وله" :ال يويد بة العل اص غدهػا" رمبػا يقيػد
أف غدها يد غيها ،كإال هلس التس ية غقد يويػد غدهػا؛ يػالتمرم ،كاأل ػ باالأتيػاط ،كالقررػة ،كداللػة
بالشػػجىهة ،كاالسػػتدالؿ رلػ الشػ ص بفسػػاد جفػػدت ،كاأل ػ
اال ػااف ،كداللػػة السػػياؽ ،كر ػػوـ الجلػػول ،كالع ػ
َّ

- 755 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد 798

أل ػػا رائ ػػدة إا أص ػػلها :الكت ػػاب كالس ػػنة ،كبقي ػػة األدل ػػة بي ػػاف كإيم ػػاح ،غييي ػػدكف رلػ ػ أف أصػ ػ التشػ ػريا "الق ػػرصاف
الكرم" ،كأاية السنة م وذة مل القػرصاف ،كيػ ا اإلرتػاع ،كالقيػاس ،رائػد إليه ػا ال ػتالػة ،ػاؿ السػ عاين(تْٖٗهػػ):
" غ مػػا الكتػػاب غهػػو أـ الػػدالئ  ،ك ػػيم الجيػػاف صت يػػا األأكػػاـ . .كالسػػنة م ػ وذة منػػه ،كالقيػػاس م ػ وذ مػػل الكتػػاب
كالسػػنة ،كاإلرتػػاع م ػ وذ مػػل الكتػػاب ،كالسػػنة ،كالقيػػاس"(ُ) ،كؿتػػوت الػػه اصت ػوين (ْٖٕه ػػ) ،كابػػل القػػيم(تُٕٓه ػػ)،
كالشا يب (تَٕٗق) ،كغدهم(ِ).
املبخث الرابع :محاية األصوليني اليص الشرعي:
ُ -بع ػػد أف ػػرر األصػ ػوليوف أصػ ػ األدل ػػة ،لكو ػػا مي ػػدر التشػ ػريا لاأك ػػاـ يله ػػا ،ػػرركا بع ػػدها رائ ػػل ك وار ػػد
االس ػػتنجاط الي ػػمي  ،كأ ػػاموا م ػػا هػ ػ ا أصػ ػوال حت يه ػػا كجقي ه ػػا كحتففه ػػا؛ ألج ػػه ال مع ػػن إل ام ػػة ال ػػدلي  ،مث
االجقمػػاض رل ػ أص ػػوؿ دالالج ػػه كجع يله ػػا كرسعتػػا ر ػػل األأك ػػاـ ،كعت ػ ا بن ػوا وارػػد ية ػػدة ،ج ػػدكر رل ػ أف ػػا
داللػػة الػػنص رلػ اضتكػػم ،مػػل أرف هػػا أجػػه" :ال ايتهػػاد مػػا الػػنص"(ّ) ،كمػػا أ معناهػػا يػػ"االيتهاد مػػا الػػنص
ػتػػاؿ"(ْ) ،أك" :ال أػػا لالسػػتنجاط مػػا الػػنص"(ٓ) ،كغدهػػا ،كاجفػػل األص ػوليوف ياغػػة رل ػ معػػن ه ػ ت القوارػػد
كاأل اا ،اؿ اصتياص(تَّٕهػ)" :كال الؼ أ سقوط االيتهاد ما النص"(ٔ).
غ ػدار هػ ت القارػػدة رلػ التعػػايع بػػة ػػوة داللػػة الػػنص ،كااليتهػػاد؛ غكل ػػا ويػػت داللػػة الػػنص ضػػعم
االيتهػػاد لقلػػة اضتايػػة إليػػه ،كمػػى فيػػت أك رػػدمت داللػػة الػػنص زادت ػػوة االيتهػػاد بياجػػا للمكػػم الشػػرر .
كه ت القارػدة معػن أػديأ معػاذ ػ رضػ ا رنػه ػ ظتػا أريػدت رسػوؿ ا صػل ا رليػه كسػلم ،رنػدما بعةػه للػي ل
بػ ف لتكػػم بالكتػػاب ،غػ ف كتػػد غجالسػػنة غػ ف كتػػد كتتهػػد رأيػػه(ٕ) ،ػاؿ اصتيػػاص(تَّٕق) " :ؿتػػل ال ؾتيػػس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب ما ي  ،كإ جاؽ الناس مل غد جكد ،كغدها ،اجفر :السريش " ،الجمر ايفي "( ،صٖٓ/ػٖ)ّٓ/؛ غه ت
أدلة جتدا كجفاؽ ما األدلة اظت يورة.
)ُ( الس عاين " ،وا ا األدلة".)ِٗ/ُ( ،
)ِ( اجفر :اصتوين" ،الربهاف" ،)ُٕٖ/ِ( ،ابل يم اصتوزية" ،بدائا الفوائد" (ْ ،)ُٓ/الشا يب" ،اظتواغقات".)ِْ/ّ( ،
)ّ( رل بل رقي " ،الواض أ أصوؿ الفقه" .حتقيل د .رجد ا الاي ( ،طُ ،بدكت :الرسالة َُِْهػ).)ُّٕ/ٓ( ،
)ْ( ال ساي" ،اظتستيف "( ،صّْٓ).
)ٓ(زتد الػرازم اصتيػاص" ،الفيػوؿ أ األصػوؿ" .حتقيػل رايػ النشػ ( ،طِ ،األك ػاؼ الكويتيػةُُْْ /هػػ)،
(ْ.)َِٖ/
)ٔ( اصتياص" ،الفيوؿ أ األصوؿ".)ّٖ/ْ( ،
)ٕ( ابػػل أنج ػ " ،مسػػند أزت ػػد" )ِّٔ/ٓ( ،رجػػد ا ال ػػدارم " ،س ػػنل الػػدارم " حتقي ػػل أسػػة س ػػليم أس ػػد( ،طُ،
السػػعودية :اظت ػػن للنشػػر كالتوزيػػاُُِْ ،ه ػػ) (ُٖٔ) ،أبػػو داكد" ،سػػنل أ داكد" ،)ّْٓٗ( ،الام ػ م" ،سػػنل
الام ػ ػ م" ،)ُِّٕ( ،كا تل ػػم العل ػػاص أ جي ػػميمه كجم ػػعيفه؛ غم ػػعه رتار ػػة م ػػنهم :الجخ ػػارم أ "التػ ػػاريخ
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االيتهاد ما جص الكتاب ،كالسنة ،كإرتاع األمة ،كال ما دلي ائم مل كاأد مل ه ت األصوؿ"(ُ).
كؽتػػا يوض ػ ذلػػم :أف العل ػػاص اجفق ػوا رل ػ أجػػه ال يػػنقل االيتهػػاد بايتهػػاد مةلػػه ،كيػػنقل أالػػة ؼتالفتػػه
ا عػػا مػػل الكتػػاب ،أك السػػنة ،أك اإلرتػػاع ،أك القيػػاس اصتل ػ رنػػد مالػػم كالشػػاغع  ،كركايػػة رػػل اإلمػػاـ أزتػػد(ِ)؛
أففػػا كصػػياجة ألصػػوؿ التشػريا؛ غكػ مػػل الفهػػا يقػػم ايتهػػادت رلػ أصػ صػػمي  ،غػػال يعتػػرب هػ ت االيتهػػاد
لو وره أ غد ػتله(ّ).
ِ -كي ػػا أفف ػوا أص ػ الني ػػوص ب ػ ف ال يعتػػدل رليه ػػا بايته ػػاد جكت ػ ي ػرائ ه غتع ل ػػه أك
جمػػعفه ،أفف ػوا أيمػػا م ػوارد االسػػتنجاط مػػل الػػنص؛ غقػػرركا وارػػد جقػػيم االسػػتنجاط اليػػمي ،
كجررػػات ،كجمػػج ه؛ غاالسػػتنجاط اليػػمي اظتعتػػرب هػػو العائػػد رل ػ الػػنص بػػالقوة كاإلأكػػاـ ،ال
العائد رليه باإلضعاؼ كاالؿتػالؿ أك الرغػا كاإلب ػاؿ؛ غكػ اسػتنجاط رػاد رلػ الػنص بمػعم
أك إب ػػاؿ غهػػو اسػػتنجاط مل ػ  ،ك ػػرركا ارػػدة أ هػ ا ،كهػ " :ال كتػػوز أف يسػػتنج مػػل الػػنص
معن يعود رليه باإلب اؿ"(ْ) ،كبلفا " :إذا استنج معن مل أصػ ؛ غ ب لػه ،غهػو با ػ "(ٓ)،
ا اا ال ساي(تَٓٓهػ) (ٔ).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الكج ػػد" ،)ِٕٕ/ِ( ،كالامػ ػ م رقػ ػ س ػػيا ه ل ػػه ،كاب ػػل أ ػػسـ أ "ايفلػ ػ " ،)ِٔ/ٔ( ،كاب ػػل اصت ػػوزم أ "العلػ ػ
اظتتناهي ػػة" ،)ِّٕ/ِ( ،كص ػػممه اطت يػ ػ الج ػػدادم أ "لفقي ػػه كاظتتفق ػػه" ،)ُْٕ/ُ( ،كاب ػػل الق ػػيم أ "إر ػػالـ
اظتو عة" ،)ُّٓ/ِ( ،كابل يةد أ "جفسدت" )ٕ/ُ( ،أيأ اؿ " :كهػ ا اضتػديأ أ اظتسػاجيد كالسػنل ،ب سػناد
ييد".
)ُ( اصتياص" ،الفيوؿ أ األصوؿ".)ٓٗ/ْ( ،
)ِ( اجفر :يهاب الديل القراأ" ،اإلأكاـ أ دتييس الفتاكل رل األأكػاـ كجيػرغات القاضػ كاإلمػاـ" .حتقيػل ػت ػود
ررجوس( ،األزهرية للااث ،بػدكف جػاريخ جشػر) (صُّٓ) ،السريشػ " ،جشػنيم اظتسػاما" ،)ُٓٗ/ْ( ،السريشػ ،
"اظتنةور أ القوارد الفقهية" ،)ّٗ/ُ( ،ابل الناار" ،يرح الكوي اظتند" ،)َّٓ/ْ( ،أزتد بل ػت د اضت وم،
"غ س ريوف الجيائر أ يرح األيجات كالنفائر"( .طُ ،بدكت ،الكت العل يةَُْٓ ،هػ) (ُ.)ِّٓ/
)ّ( اجفر :ا مدم" ،اإلأكاـ")َِّ /ْ( ،
)ْ( السجك " ،األيجات كالنفائر" .حتقيل رادؿ رجػد اظتويػود ،رلػ ػت ػد رػوض( ،طُ ،بػدكت :الكتػ العل يػة،
ُُُْهػػ) ،)ْٓٔ/ُ( .السريشػ " ،الجمػػر ايفػػي " ،)َٓ/ٓ ،ُْٗ/ْ( ،اظتػػرداكم" ،التمجػػد يػػرح التمريػػر"،
(ٔ ،)ِْٖٓ/ابػػل الناػػار" ،يػػرح الكويػ اظتنػػد" ،)ْٓٔ/ّ( ،اعتيت ػ " ،حتفػػة ايفتػػاج بشػػرح اظتنهػػاج"( .دار
إأياص الااث العر ُّٕٓهػ) (ُ)َُِ/
)ٓ( ػت ػد اظتقػرم" ،القوارػػد" .حتقيػل أزتػد بػػل زتيػد (طُ ،مكػة اظتكرمػػة :يامعػة أـ القػرل ،مريػػس إأيػاص الػااث).
(ِ )ْٖٓ/القاردة ر م.)ِِْ( :
)ٔ( اجفر :ال ساي" ،اظتستيف "( ،صُٖٗ) ،وارد اظتقرم(ِ )ْٖٓ/القاردة ر م.)ِِْ( :
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كلكػػل ػػد متتلفػػوف دا ػ ه ػ ا اظتعػػن؛ غػػاددكا جب ػواز اسػػتنجاط معػػن يعػػود رل ػ الػػنص بالتخيػػيص؛
بعمػػهم أيػػازت؛ ألجػػه دا ػ أ غهػػم الػػنص ذاجػػه ال اريػػه ،كبعمػػهم منعػػه ،ظتػػا غيػػه مػػل إضػػعاؼ الػػنص لػ ا
دم ػ هػػاجة القارػػدجة مػػا بعمػػه ا ابػػل د يػػل العيػػد(تَِٕه ػػ) غقػػاؿ" :ي ػ رلػػة مسػػتنج ة ،جعػػود رل ػ
النص باإلب اؿ كالتخييص؛ غه با لة"(ُ).
املبخث اخلامس :دراسة تطبيكية حلفظ أصول الفكُ ألبرز مصادر األحكاو الشرعية:
س ضػػا أ ه ػ ا اظتجمػػأ أبػػسر كأهػػم ميػػادر األأكػػاـ الش ػػررية اظتتفػػل رليهػػا كه ػ  :الكتػػاب
الكػػرم ،كالسػػنة النجويػػة اظت هػػرة ،كاإلرتػػاع ،كالقيػػاس ،ي ػػا جناكلػػت بعػػل األدلػػة اظتختلػػم غيهػػا كه ػ :
وؿ اليما  ،كر أه اظتدينة ،كاظتيلمة اظترسلة ،كاالستمساف ،كأيػرت إا يػرع مػل جلنػا رنػد
الكالـ رل الكتاب الكرم.
أوال :الكتاب الكريم:
اإلسالـ،
أ -الكتاب الكرم ينجوع الديل ،كأص اظتلة ،كيل الشريعة ،كأساس الرسالة ،ك
كر دة اظتلة ،كغت ا األأكاـ يلها ،كريل الديل ال م ال يقوـ إال به ،ي ا ررت رل اص
اإلسالـ رامة كرل اص األصوؿ اصة(ِ)؛ غه ا مقاـ الكتاب الكرم أ الشريعة ،كأ األمة،
يقررت كيييدت رل اص األصوؿ؛ ألجه أص ي ميادر التشريا ،كمعتيم األجاـ ياغة؛ غت ر وا
ضتفا الكتاب أ يوجه ميدر جشريا مل الالث يهات :أفا جيه ،كأفا غه ه ،كأفا
جاسخه كمنسو ه.
األولى :حفظ أصله :أيد رل اص األصوؿ رل أفا جص الكتاب العسيس يامال ،ال يسيد
كال ينقص منه أرؼ ،كيددكا غيه ،اؿ ال ساي(تَٓٓهػ)" :إضتاؽ ما ليع بقر ف بالقر ف يفر،
ي ا أجه مل أضتل القنوت ،أك التشهد ،أك التعوذ بالقر ف غقد يفر"(ّ)؛ ل ال يد غيه ما ليع منه،
أك أف مترج ما هو منه ،ك رركا غيه أرغا مراج التواجر ي ا يقوؿ ابل ريد(تٓٗٓهػ)(ْ) ،كأيدكا
)ُ( جقػ الػػديل اظتشػػهور بػػابل د يػػل العيػػد" ،إأكػػاـ األأكػػاـ يػػرح ر ػػدة األأكػػاـ" .حتقيػػل أزتػػد يػػاير( ،طِ،
بدكت :را الكت َُْٕ ،ق)ػ.)ِٕٓ/ُ( ،
)ِ( اجفػػر :رجػػد اظتلػػم بػػل رجػػد ا اصتػػوين" ،غيػػاث األمػػم أ التيػػاث الفلػػم" حتقيػػل رجػػد العفػػيم لػػدي ( ،طِ،
مكتجة إماـ اضترمة َُُْهػ)( ،صََْ) ،الشا يب" ،اظتواغقات" (ّ.)ّْٔ/
)ّ( ال ساي" ،اظتستيف "( ،صِٖ).
)ْ( ػت ػػد بػػل ريػػد" ،المػػركرم أ أصػػوؿ الفقػػه" .حتقيػػل رتػػاؿ الػػديل العلػػوم( ،طُ ،بػػدكت :ال ػػرب اإلسػػالم ،
ُْٗٗـ) (صٕٖ).
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كأالجتوا ارتجار أص التواجر أ القرصاف الكرم يله ،أى يعلوت ض ل أدت ال م أدكا به القر ف
الكرم(ُ).
كعت ا يددكا كجفركا أ القراصة الشاذة ،ككضعوها أ مرججتها اظتناسجة عتا أففا ظتيادر
التشريا؛ إذ يد لوها رل الكتاب العسيس ،كإف ارتربها بعمهم أ األأكاـ ،بتوازف غيها بة
اإلل اص كاالرتجار ،اؿ إماـ اضترمة(تْٖٕهػ)" :كال م لتقل سقوط االأتااج بالقراصة الشاذة
الشريعة ،كإليه ريوع رتيا األصوؿ ،كال أمر أ
أمراف :أأدقتا :أف القر ف اردة اإلسالـ ،ك
رت ،كيعفم ك عه ،ال سي ا مل األمور الدينية؛ غ صماب األدياف
الديل أرفم منه ،كي ما كت
يتناهوف أ جقله كأففه ،كال يسوغ أ ا راد االرتياد ،ريوع األمر إا جق ا أاد ،ما دامت
الدكار متوغرة ،كالنفوس إا ضج الديل متشوغة ،كه ا يستند إا ما سجل دتهيدت ،غي ا يقتم
جواجر األ جار"(ِ).
الثانية :أفا رؽ استنجاط اضتكم مل ألفاظ القر ف الكرم ،كارت دكا أ ه ا اضتفا رل
أص الل ة ال جسؿ اا القرصاف الكرم ،بفهم أسالي العرب ،كغتارم رادات يالمهم كؼتا جاهتم،
الجيتا لداللة اضتكم ،كج مينا مل الو وع أ ال ل  ،أك جع ي بعل النص ،كعت ا يعله الشاغع أصال
العلم ب ف رتيا يتاب ا إفتا
يعود إا رتاع العلم
يله بالكتاب غقاؿ " :كمل رتاع رلم يتاب ا  :ي
(ّ)
جسؿ بلساف العرب"  ،مث غي كأباف أبو يامة(تٓٔٔهػ) أ ه ا األص غقاؿ " :كارلم أف
استخراج مسائ الفقه ،كحتقيقها؛ متو م رل إأكاـ رلم أصوؿ الفقه ،كإجقاف ي ه ت العلوـ،
متو م رل التجمر أ معرغة رلم اللساف العر "(ْ).
غجاينوا بة األأكاـ ،بناص رل وة داللة اللفا رل اظتعن؛ غفر وا بة الت كي اليمي ،
كالفاسد ،كاليري كايفت  ،كاد ك رؽ بياجه ،كاضتقيقة كاداز ،كاظتن وؽ كاظتفهوـ ،كرججوا اظتفهوـ
دريات ،كأر وا لك أمر ك مقاـ يعرؼ غيه وجه كضعفه ،كضج وا ؼتييات الع وـ ،كمقيدات
اظت لل ،كأ هركا اظتشايات ،كأباجوا وة أالر أركؼ اظتعاين أ جنوع األأكاـ . .اخل ،غه ت اظتجاأأ
مل أصل موضورات أصوؿ الفقه ،كه ما ي لل رليها دالالت األلفاظ ،ال منا ها غهم الل ة
)ُ( يعػ ػ رل ػػاص األص ػػوؿ " التػ ػواجر" غي ػػال أ أ ػػد الكت ػػاب العسي ػػس ،اجف ػػر :أص ػػوؿ الج ػػسدكم(صٓٗ) ،ال ػ ػساي،
"اظتستيػػف "( ،صُٖ) ،ر ػػر اطتجػػازم" ،اظت ػػن أ أصػػوؿ الفقػػه" .حتقيػػل د .ػت ػػد بقػػا( ،مكػػة اظتكرمػػة ،طُ،
مريس الجمأ العل  ،أـ القرل َُّْهػ)( ،صُٖٓ).
)ِ( اصتوين" ،الربهاف".)ِٕٓ/ُ( ،
)ّ( الشاغع " ،الرسالة"ػ (صّْ).
)ْ( جة الكتاب اظتيم للرد إا األمر األكؿ (صِٔ).
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إغرادا كجرييجا ،كه معفم األصوؿ ،ي ا يقوؿ إماـ اضترمة (تْٖٕهػ) (ُ).
الثالثة :يهة النسخ ،غمففوا جاسخ القرصاف كمنسو ه؛ غمرركا واردقتا كأ اموا أصوال حتفا
أأكامه مل أف يتوسا بنسخ أأكامه ،أك يل ما حتقل جسخه؛ غاعلوا وة جواجر الكتاب العسيس
أايجة ألم جسخ أضعم منه؛ غقوكا كرف وا ي ف القرصاف بالتواجر مل أف يت رؽ إليه ضعم أ
الجوت أص أأكامه؛ إذ ال يقدر رل رغا أك ه إال ما يايله أ القوة ،طت ورة االرتداص رليه
بالنسخ ،يقوؿ إماـ اضترمة(تْٖٕهػ) " :أرتا العل اص رل أف الةابت عا ،ال ينسخه مفنوف؛
غالقر ف ال ينسخه اطترب اظتنقوؿ أادا"(ِ).
ب -كؽتا يتعلل بالقر ف الكرم ؽتا له صلة هنا :أف بعل األصولية جو فوا أ األ ب أكاـ
"شرع من قبلنا" ،ؽتا كرد غيه الكتاب الكرم ،كه ا ال م رليه غال الشاغعية ،كهو م ه
اظتعتسلة ،كرتا مل األياررة ،ك الفهم أ ه ا رتهور العل اص مل اظت اه يلها غ كا بشرع
مل جلنا مب كرد أ يات الكتاب العسيس.
كم مل منا :أف يريعة ػت د رليػه اليػالة كالسػالـ جسػخت غدهػا مػل الشػرائا ،غػال يكػوف
م ػ اضتكػػم صػػميما؛ غ ػ ف األكامػػر ال ػ ياصجػػه رليػػه اليػػالة كالسػػالـ متاػػددة ،اريػػة رػػل أص ػ
الشػرائا السػػابقة(ّ) ،كهػ ا الػ م ارجمػػات إمػػاـ اضتػػرمة(تْٖٕه ػػ) كأيػػدت ا مػػدم(تُّٔه ػػ)(ْ) ،ك ػػد
يػػسـ ابػػل العػػر (تّْٓه ػػ) ب ػ ف ي ػ الشػػاغعية ال ي ػ كف ب ػػ"يرع مػػل جلنػػا"(ٓ) ،كلكػػل اليػػمي أف
بعل الشاغعية أ كا بشرع مل جلنا ،ي ا ذير ذلم إماـ اضترمة ك الشدازم كا مدم ،كغدهم(ٔ).
كأما مل ارترب "يرع مل جلنا" يررا لنا ػ كهم اصت هور ػ غ هم :أف االرتجار مبا كرد أ
الكتاب العسيس مل األأكاـ لكوجه ياص بكتابنا أ أكايته رل مل جلنا مل األمم ،كأ رت القرصاف ،ك
ينسخ بشريعتنا؛ غ ذا كردت يص أ القرصاف الكرم جم نت أأكاما ،كسكت رنها؛ غاأل مبا
)ُ( اصتوين" ،الربهاف".)َُّ/ُ( ،
)ِ(اصتوين" ،الربهاف".)ِٓٓ/ِ( ،
)ّ( اجفر :الشدازم" ،الل ا"( ،صّٔ) ،اصتوين" ،الربهاف أ أصػوؿ الفقػه" ،)ُٖٗ/ُ( ،ال ػساي" ،اظتستيػف "،
(صُٔٔ) ،ال وأ" ،يرح ؼتتير الركضة".)َُٕ/ّ( ،
)ْ( اجفر :اصتوين" ،التلخيص" ،)ِٔٓ/ِ( ،ا مدم" ،اإلأكاـ أ أصوؿ األأكاـ".)ُُْ/ْ( ،
)ٓ( ػت ػػد بػػل رجػػد ا ابػػل العػػر اظتػػالك " ،أأكػػاـ القػػر ف" .حتقيػػل ػت ػػد رجػػد القػػادر( ،ال جعػػة الةاجيػػة ،بػػدكت:
الكت العل يةُِْْ ،هػ) (ُ.)ّٓٔ/
)ٔ( اجف ػػر :الشػ ػدازم" ،التجي ػػرة"( ،صِٖٓ) ،الشػ ػدازم" ،الل ػػا"( ،صّٔ) ،اصت ػػوين" ،الربه ػػاف"،)ُٖٗ/ُ( ،
اإلأكاـ أ أصوؿ األأكاـ (ْ.)َُْ/
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غيها مل أأكاـ هو أ مل يتاب ا لكوجه أكردها كأ رها ،ال لكو ا يرائا سابقة كأدياف ماضية؛
غ اضتكم منها يكوف معتربا ا ا النفر (ُ) ،اؿ ابل العر (تّْٓهػ) " :كجكتة ذلم :أف ا
جعاا أ ربجا رل يص النجية؛ غ ا ياف مل يات االزديار ،كذير االرتجار؛ غفائدجه الورا ،كما
ياف مل يات األأكاـ؛ غاظتراد به االمتةاؿ له ،كاال تداص به"(ِ).
ثانيا :السنة النبوية المطهرة على صاحبها أفضل الصالة والسالم:
ارتن رل اص األصوؿ بالسنة النجوية مل جفع يهات رنايتهم بالكتاب العسيس :أفا النص،
كأفا الفهم كاالستنجاط ،كأفا الناسخ كاظتنسوخ ،كزادكا رل القرصاف الالث زيادات أ اضتفا،
اجفردت اا السنة رل الكتاب كه  :ج ييد أص أاية السنة ،كبياف مراج السنة مل أيأ وة
الجوهتا ،كبياف أأواؿ مقاماجه رليه اليالة كالسالـ أاؿ الجالغ.
 -7تأكيد أصل حجية السنة:
السج أ ذلم :أجه أ ي زماف يفهر أه زيب كرناد ينايفوف أ غتارم االأتااج
بالسنة؛ إما يال أك يسصا؛ غساد أه األصوؿ ج ييد االأتااج بالسنة ،كجةجيت رينية االستدالؿ اا،
جقال ،كرقال ،زيادة رل أاية القرصاف؛ ألف أاية القرصاف الكرم أيرب مل أف يشكم غيها ري
ينس جفسه إا اإلسالـ؛ غارتنوا بتقرير أاية السنة ،ك رجوها بكتاب ا ػ رس كي ػ؛ غ ل أكؿ
يت األصوؿ "الرسالة" ال بالب غيها اإلماـ الشاغع بتقرير ه ا األص كبياجه ،كإ هارت بالرباهة
اظتوضا ال م أباف  -ي
كغر ًضه كيتابه،
ى
النقلية كالعقلية اظتتنورة غقاؿ" :كضا ا رسوله مل دينه ٍ
كأرـ مل معييته ،كأباف مل غميلته ،مبا ىػىرف
الناؤت  -أجه يعله ىرلى ن ا لدينه ،مبا اغاض مل ارتهَّ ،
مل اإلنتاف برسوله ما اإلنتاف به"(ّ).
مث أكرد األدلة كالنيوص مل الكتاب رل رف ارة ا ب ارته ػ رس كي ػ كأف السنة
كأ يالقر ف ،ؿتو وله جعاا ،ﱣﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ

ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐﱢ [النور]ِٔ :؛ غاع ي اؿ ابتداص اإلنتاف ،ال م ما سوات جىػجىا له:
اإلنتا ىف با كرسوله . . .غفرض ا رل الناس اججاع كأيه كسنل رسوله(ْ).
)ُ( اجفر :الشدازم" ،التجيرة"( ،صِٕٖ).
)ِ( ابل العر " ،أأكاـ القر ف".)ّٕ/ُ( ،
)ّ( الشاغع " ،الرسالة"ػ( ،صّٕ).
)ْ( الشاغع " ،الرسالة"ػ( ،ص ّٕ).
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كعت ا يفيلوا بة السنة كالقر ف أ دالالت األلفاظ ،كبينوا جلم الدالالت عت ا معا؛ إذ
مسيوا بة الكتاب كالسنة ،بة ذلم إماـ اضترمة(تْٖٕهػ) بقوله " :غ ف ي  :ى جعدكا يتاب
ا جعاا؟ لنا :هو ؽتا جلق مل رسوؿ ا صل ا رليه كسلم؛ غك ما يقوله الرسوؿ غ ل ا
جعاا غلم يكل ل ير الفي بة الكتاب كالسنة معن"(ُ).
كمل أي ه ا يعلوا ي األدلة رائدة إا صد ه رليه اليالة كالسالـ؛ غالكتاب ،كالسنة،
كاإلرتاع ،كغدها؛ يلها جعود إليه رليه اليالة كالسالـ ،ال غد؛ ألف ي الشريعة ائ ة رل صد ه
رليه اليالة كالسالـ(ِ).
 -5بيان مراتب السنة:
أ -ارتن رل اص األصوؿ بجياف أفا السنة مل يهة مراج الجوهتا؛ ألف ه ا ال م يجن رليه
أص التشريا؛ غقس وا اطترب رنه رليه اليالة كالسالـ مل أيأ وة الةجوت كردمه إا
متواجر ك أاد ،كرلقوا بك جوع داللة مناسجة له ،كداغعوا يةدا رل رب ا أاد ،كأ اموا رل
ارتجارت األدلة العقلية كالنقلية؛ غك مل اجتس أله العلم مل أه السنة ال إيكاؿ رندت
أ أاية السنة ،كلكل اإليكاؿ رندت أ الجوت ال رؽ ال كصلت إلينا اا السنة رنه رليه
اليالة كالسالـ؛ كعت ا اؿ السر س (تّْٖهػ) " :كألف وؿ الرسوؿ صل ا رليه
كسلم ،موي للعلم بارتجار أصله ،كإفتا الشجهة أ النق رنه"(ّ).
غه ا يله رائد إا أفا السنة كضج ها ،كمعرغة أجواع اطترب ،ك وة ي جوع ،كرججة االأتااج
بك جوع ،كجوع االأتااج؛ غتوسعوا أ ذلم ،اؿ إماـ اضترمة(تْٖٕهػ) " :معرغة السنل ،غه
القاردة الكربل؛ غ ف معفم أصوؿ التكاليم متلق مل أ واؿ الرسوؿ  -صل ا رليه كسلم -
كأغعاله كغنوف أأواله ،كمعفم م الكتاب ال يستق دكف بياف الرسوؿ ،مث ال يتقرر االستقالؿ
بالسنل إال بالتجمر أ معرغة الرياؿ ،كالعلم باليمي مل األ جار كالسقيم ،كأسجاب اصترح
كالتعدي  ،كما رليه التعوي أ صفات األالجات مل الركاة كالةقات ،كاظتسند كاظترس  ،كالتواريخ ال

)ُ( اصتوين" ،الربهاف".)ِْ/ُ( ،
)ِ( اجفر :ال ساي" ،اظتستيف "( ،صٔ).
)ّ( أبػػو بكػػر ػت ػػد بػػل أزتػػد سػػه السر س ػ " ،أصػػوؿ السر س ػ " .حتقيػػل أ الوغػػاص األغ ػػاين( ،بػػدكت ،دار
اظتعرغةُِّٕ ،هػ) ،)ّّٗ/ُ( ،كاجفر :رجد العسيس الجخارم" ،يشم األسػرار يػرح أصػوؿ الجػسدكم"( .طُ،
بدكت :الكتاب العر ُُُْ ،هػ) (ِ.)ّٓٗ/
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جاج رليها استجاجة الناسخ كاظتنسوخ"(ُ).
ب -دار رل اص األصوؿ رل حتريهم الجوت السنة إليه رليه اليالة كالسالـ؛ ألف الجوت التشريا
معلل اا غقوله رليه اليالة كالسالـ يقة ب صله ،كإفتا الشجهة أ ريقة النق  ،كلو ارجفعت
ه ت الشجهة؛ ياف أاة عا ي ا يقوؿ رجد العسيس الجخارم(تَّٕق) (ِ).
كعت ا داغعوا بشدة رل أاية الع خبرب الواأد ،ما أف بعل مل جو م باأل خبرب
الواأد له اأتااج رائد إا أص معترب ،إال أف جنسيله رل رب الواأد غد صمي ؛ غجعل مل
جو م باأل خبرب ا أاد كيه ذلم بويود مفسدة ،كهو" :أف يركم الواأد ربا أ سفم دـ ،أك
أ استمالؿ بما ،كرمبا يك ب؛ غيفل أف سفم الدـ هو ب مر ا جعاا ،كال يكوف ب مرت ،غكيم
كتوز اعتاوـ باصته ؟ كمل يككنا أ إباأة بمعه كسفم دمه ،غال كتوز اعتاوـ رليه بالشم،
غيقج مل الشارع أوالة اطتلل رل اصته كا تماـ الجا بالتوهم"(ّ).
أك كهم باالجفاؽ ،لكل جنسيله رل
غه ا األص اظت يور صمي  ،غال يقاـ أكم رل
رب الواأد ب الؽ غد صمي ؛ غخرب الواأد ليع كقتا ،كليع ؛ ألف رل اص اضتديأ ـتلوا
األ جار يلها كغربلوها ،كررغوا ركاهتا؛ غفر وا بة ما ياف كقتا ك  ،كبة ما ياف صوابا؛ غ ا ياف
صوابا كي الع به ي م رب أاد يتعام به الناس بينهم كيقي وا رليه ضركرات أياهتم ي
األك ات ،كيجنوف رليها أأكامهم ،كمعامالهتم كجيرغاهتم؛ كل ا اؿ ال ساي(تَٓٓهػ) " :كأما
الع خبرب الواأد غ علوـ الويوب بدلي ا ا؛ أكي الع رند ل اليدؽ ،كالفل أاص
عا ،ككيوب الع رندت معلوـ عا؛ ياضتكم بشهادة االنة ،أك نتة اظتدر  ،ما جكوؿ اظتدر
رليه"(ْ).
غ ال أأكاـ ماة األرض اليوـ مسل ها كياغرها كبناص جيرغات الناس ،كج جيل األجف ة
صائرة إا مة رب الواأد أك أضعم منه؛ ل ا رد إماـ اضترمة(تْٖٕهػ) رل مل ضعم الع
خبرب ا أاد بشهادة الشهود أ جفاصي القماص ،كغتول اظتف  ،كه يلها نية ،كهم يع لوف
اا(ٓ).
)ُ( اصتوين" ،غياث األمم" (صََْ ػ َُْ).
)ِ( الجخارم" ،يشم األسرار" ،)ّٕٖ/ِ( ،كاجفر :التفتازاين" ،يرح التلوي رل التوضي .)ٖ/ِ( ، :
)ّ( ال ساي" ،اظتستيف "( ،صُُٔ) ،كاجفر ؿتوت أ الربهاف أ أصوؿ الفقه (ُ.)َِّ/
)ْ( ال ساي" ،اظتستيف "( ،صُُٔ).
)ٓ( اجفر :اصتوين" ،الربهاف".)ُِّ/ُ( ،
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ج ػ كرل ه ا :غ ف األصولية أرفم ما اموا به أ السنة إ امة أص االأتااج خبرب الواأد
إ امة كاضمة يلية؛ أففا ظتيدر جشريع يجد ألف غال السنة أاد ،كأكؿ مل اجتي لتقرير
ه ا األص  ،كجوسا غيه جاصر السنة ،كييخ األصولية ،اإلماـ الشاغع (ُ)؛ غاستقرأ الشاغع رهدت
رليه اليالة كالسالـ ،كرهد أصمابه مل اطتلفاص الرايديل كغدهم؛ استقراص يكاد يكوف يامال،
كاستخرج رتال كاغرة مل اضتوادث ال أضتقت اا األأكاـ ب جار أاد ،كهو استقراص وم كاض
الداللة ،كأ الشاغع مةاال كاأدا ل لم مل أمةلة يةدة ذيرها؛ غقاؿ مستدال رل األ خبرب
الواأد أ بعةه ظتلوؾ األرض ريال كاأدا " :كبعأ أ ده ور كاأد ،االن رشر رسوالن ،إا االن رشر
ملكان ،يدروهم إا اإلسالـ ،ك يجعةهم إال إا مل د بل ته الدروة ،ك امت رليه اضتاة غيها ،كأالٌ
و
دالالت ظتل بعةهم إليه ،رل أ ا يتيجيهي"(ِ).
يكت غيها
مث ياص بعدت أه األصوؿ غقرركا ما ررت ،كأيدكا ما ذيرت ،كبنوا رل ما أسسه ،كزادكا
رليها زيادات كجنجيهات كجوضيمات كحتسينات ،كإف ياف أص مل يد الجنياف كأأك ه الشاغع ؛
غيجق أصال لك مل ياص بعدت ،كمل هيالص اصتياص(تَّٕهػ) غقد جكلم كأرر كأقل رب
ا أاد ،كذير أجواره ،كمراججه ،ك وة االأتااج بك جوع ،مث رق ذلم بقوله " :د اجفل السلم
كاطتلم رل استع اؿ ه ت األ جار أة شتعوها؛ غدؿ ذلم مل أمرها رل صمة ؼتريها
كسالمتها ،كإف ياف د الم غيها وـ؛ غ م رندجا ي كذ ،ال يعتد ام أ اإلرتاع"(ّ) ،مث بعدت
إماـ اضترمة(تْٖٕهػ) ال م استند أ ارتجار أ جار ا أاد رل أصلة :التواجر رنه رليه اليالة
كالسالـ ،بارت ادت رل ا أاد أ إجفاذ رسله(ْ) ك األص الةاين :إرتاع اليمابة رل جوؿ جار
ا أاد ك ي لجوا التواجر(ٓ) ،مث ياص الس عاين(تْٖٗهػ) غ اؿ بتقرير ه ا األص  ،كي ا
ال ساي(تَٓٓ) كمل بعدهم مل رل اص األصوؿ رركا ه ا األص كأ اموت(ٔ).
 5ػ بيان أحوال مقاماته عليه الصالة والسالم في البالغ:
ي ىمجا أ السنة النجوية،
أ -ياف جفر رل اص األصوؿ أ دالالت ألفاظ الكتاب العسيس يمستى ٍ
)ُ( اجفر :الشاغع " ،الرسالة"( ،صَُْ) ،كما بعدها.
)ِ( الشاغع " ،الرسالة"( ،صُْٓ).
)ّ( اصتياص" ،الفيوؿ أ األصوؿ".)ٖٔ/ّ( ،
)ْ( اجفر :اصتوين" ،الربهاف".)ِِٖ/ُ( ،
)ٓ( اجفر :اصتوين" ،الربهاف".)ِِٗ/ُ( ،
)ٔ( اجفر :الس عاين " ،وا ا األدلة" ،)ّّٕ/ُ( ،ال ساي" ،اظتستيف "( ،صَُِ).
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ك رركا غيها ما رركت أ الكتاب مل النفر بدالالت األلفاظ رل األأكاـ غيها غك ما
رركت أ الكتاب الكرم يرركت أ السنة النجوية ي ا يقوؿ رجيد ا ايفجو (تُٕٗهػ)(ُ).
إال أجه يويد أ السنة يهة زائدة رل الكتاب بالفي كالتفريل بة ما ك ا منه رليه
اليالة كالسالـ رل سجي الجالغ ،كما ك ا رل جياريم أأواله األ رل بارتجار مقامات ؼتتلفة؛
يكوجه اضيا ،أك يوجه إماما اإلمامة العف  ،أك يوجه مفتيا ،أك ما ياف مل يوصياجه ،أك يوجه
زكيا ،أك ما ياف رل سجي العادة كاصتجلة كالتاربة اضتياجية ال ال جنفم رنها أياة الجشر؛ غارتن
رل اص األصوؿ ا ا ،كرججوا داللته رل األأكاـ الشررية كبينوت وة كضعفا ،كغر وا بة أأواؿ ؼتتلفة
هلس ال رض كاظتقيد ال م أ يم اضتكم مل أيله ،كأجسلوا الفركؽ اظتعتربة بة أغعاله كأ واله رليه
اليالة كالسالـ ،بارتجار مقامه رليه اليالة كالسالـ؛ جارة بكوجه مجل ا ،كجارة بارتجارت اضيا،
كأ رل مبقتم اإلمامة العف غك جيرؼ مل ه ت التيرغات جكوف أأكامها هلس مقامه
رليه اليالة كالسالـ غال يتعدل غدها ،ك د أكض ه ا األص العس بل رجد السالـ(تَٔٔهػ)؛
إذ يع مقاماجه التشريعية الالالة :الجالغ كالفتيا ،كاإلمامة ،كالقماص ،مث ي َّ ه ا القراأ(تْٖٔهػ)
كزاد رليه زيادات كجفييالت مه ة كأبقاها رل الالث ،مث ياص ال اهر بل رايور(تُّّٗق)
كأكص مقاماجه رليه اليالة كالسالـ اظتختلفة أ التشريا إا االن رشر مقاما(ِ).
ب -مث جفركا أ غعله رليه اليالة كالسالـ كجريه كجوروها هلس يدت مل الفع كالاؾ؛ غ ا
اجفا هم رل االستدالؿ ب غعاله رليه اليالة كالسالـ رل األأكاـ ،كيو ا ميدرا مل
ميادر التشريا ،اؿ أبو اضتسة الجيرم(تُّْهػ)" :ال الؼ بة األمة أ االستدالؿ
ب غعاؿ النيب صل ا رليه كسلم رل األأكاـ"(ّ).
إال أ م أجا وا غعله كجريه رليه اليالة كالسالـ مبقيدت ،مبعن ه ك ا ه ا الفع بياجا يرريا أـ
ال؟ ؛ غال يةجت اضتكم الع ل أى ينكشم مقيدت رليه اليالة كالسالـ مل الفع ي ا يقوؿ
ال ساي(ْ)؛ غه ا ضاب معترب أ األغعاؿ كالاكؾ؛ إذ ال جتابعه رليه اليالة كالسالـ مبارد صورة الفع
كالاؾ ،ب كت أف جعلم مقيودة رليه اليالة كالسالـ مل ي غع كجرؾ ،ه هو بياف أـ ال؟ ؛ ي
)ُ( ايفجو " ،التوضي أ أ غوامل التنقي ".)ّ/ِ( ،
)ِ( اجفر :السل  " ،وارد األأكاـ" ،)ُِْ/ِ( ،القراأ" ،الفركؽ" ،)َُٔ/ُ( ،ػت د بل ال اهر بل رايػور،
"مقاصد الشريعة اإلسالمية" .حتقيل ػت د اظتيساكم( ،طُ ،ر اف ،األردف :الفار َُِْق)( ،صَُٓ).
)ّ( الجيرم" ،اظتعت د" (ُ.)ّْٕ/
)ْ( ال ساي" ،اظتستيف "( ،صِْٔ).
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يكوف اال تداص كالت س مواغقا ،كجيي اضتكم اليمي ؛ كعت ا كضا أبو اضتسة الجيرم(تّْٔهػ)
أدا للت س يمج ه بقوله" :أما الت س بالنيب صل ا رليه كسلم ،غقد يكوف أ غعله ،كأ جريه ،أما
الت س به أ الفع غهو :أف جفع صورة ما غع  ،رل الويه ال م غع  ،ألي أجه غع  .كالت س به أ
الاؾ كهو :أف جاؾ مة ما جرؾ ،رل الويه ال م جرؾ ،ألي أجه جرؾ"(ُ) ،كه ا يالـ يم له كزف
كارتجار إذ ال ج اليورة ادردة للفع  ،كالاؾ ب جستيم معها يدت رليه اليالة كالسالـ
غيه ا ،كه ا يفهر بقرائل األأواؿ كالسيا ات ال جكشم مقيدت رليه اليالة كالسالـ مل غعله أك
جريه.
كيعن بويوب اججاره هنا :اظتتابعة االرتقادية ،كليست الع لية؛ غيا متابعته رليه اليالة
كالسالـ مبقيودت مل الع  ،كرليه جاج درية اضتكم التكليف  ،اؿ أبو ال ي ال ربم
(تَْٓهػ) " :االججاع كالت س ال يي  ،إال إذ رل نا الويه ال م ك ا رليه غعله"(ِ).
ج -كمل هنا غر وا أ أغعاله رليه اليالة كالسالـ بة ما ياف مل يجلته ك جيعته الجشرية؛ الجعداـ
الجياف الشرر أ مة ه ت االيياص ،غال جتعدل اإلباأة باالجفاؽ(ّ) ،كأباف أبو
يامة(تٓٔٔهػ) رل سج ذلم :لو وره منه رليه اليالة كالسالـ اض رارا هلكم ال جيعة
الجشرية دكف يد التشريا(ْ) ،اؿ ال ساي(تَٓٓهػ)" :غ ف ي  :كمب يعرؼ يوف غعله بياجا؟
لنا :إما بيري وله ،كهو اهر ،أك بقرائل ،كه يةدة"(ٓ) ،مث ردد رتال مل القرائل اظتتنورة
اظتجينة ل لم.
كمل أغعاله أيما ال يكوف غيها لجع :التفريل بة ما غعله رل كيه اطتيوصية به رليه
اليالة كالسالـ ،كبة ما ياف له كألمته؛ غرمبا هر مل الركاية يوصية ه ا به رليه اليالة
)ُ( الجيرم" ،اظتعت د" .)ّّْ /ُ( ،كاجفر :الس عاين " ،وا ا األدلة" ،)َّٔ/ُ( ،ػتفوظ بل أزتد الكلوذاين،
"الت هيػػد أ أصػػوؿ الفقػػه" .حتقيػػل مفيػػد أبػػو ر شػػه( ،ال جعػػة األكا ،أـ القػػرل :الجمػػأ العل ػ َُْٔ ،هػػ)
(ِ ،)ُّّ/ا مػ ػػدم" ،اإلأكػ ػػاـ أ أصػ ػػوؿ األأكػ ػػاـ" ،)ُٖٔ ،ُُٖ ،ُِٕ/ُ( ،الق ػ ػراأ" ،يػ ػػرح جنقػ ػػي
الفيوؿ"( ،صَِٗ).
)ِ( أبػػو يػػامة اظتقدسػ " ،ايفقػػل مػػل رلػػم األصػػوؿ" .حتقيػػل ػت ػػود يػػابر( ،ال جعػػة األكا ،اظتدينػػة اظتنػػورة :اصتامعػػة
اإلسالمية ُِّْهػ) ،)ُّٖ( .كاجفر :الت هيد".)ُّّ/ِ( ،
)ّ( اجف ػػر :اصت ػػوين" ،الربه ػػاف" ،)ُّٖ /ُ( ،ا م ػػدم" ،اإلأك ػػاـ أ أص ػػوؿ األأك ػػاـ" ،)ُّٕ/ُ( ،اإلس ػػنوم،
" اية السوؿ"( ،صَِٓ) ،اظترداكم" ،التقرير كالتمجد".)َِّ/ِ( ،
)ْ( أبو يامة" ،ايفقل مل رلم األصوؿ"( ،صُُٗ ) ،كاجفر (صُٕٔ ).
)ٓ(ال ساي" ،اظتستيف "( ،صِٖٕ).
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كالسالـ ،كأ مرات أ ر ال يفهر مل الركاية ي ص؛ غتوا رل اص األصوؿ ه ا األمر؛ غفر وا بة
أغعاله رليه اليالة كالسالـ ال هر غيها أالر يوصيته ب لم ؽتا متتص اا رل سائر أمته؛
ي باأة السيادة رل أربا أ النكاح ،كالوصاؿ أ اليوـ .كغدقتا(ُ) ،اؿ ا مدم(تُّٔهػ)" :
كأما ما سول ذلم ،ؽتا الجت يوجه مل واصه ،ال ال يشاريه غيها أأد ،غال يدؿ ذلم رل
التشريم بيننا كبينه غيه إرتارا"(ِ).
د -كهك ا أ "الاؾ" رنه رليه اليالة كالسالـ ا تل "الاؾ التشريع " ك"الاؾ اصتجل " أ
ألفاظ الركاة؛ غتوا رل اص األصوؿ إ امة كبياف ه ا األص بالتفريل بة الاية ،ب "الاؾ
التشريع " ياص ؼتتل ا بة أجواع مل اظتقاصد اظتختلفة؛ غ كيجوا غهم مقيود الاؾ ،ليقيم
اظتكلم اضتكم التشريع اليمي  ،كغل مقيود جريه رليه اليالة كالسالـ؛ ل ال يوضا
أكم أ غد ػتله ،اؿ أبو اضتسة الجيرم(تّْٔهػ) " :ك د يكوف جريه بياجا ،ؿتو أف
ياؾ اصتلسة أ الريعة الةاجية"(ّ) ،ك د ال يكوف بياجا ،كعت ا غ ف وؿ ابل الس عاين(ْٖٗهػ):
" إذا جرؾ النيب صل ا رليه كسلم يي ا مل األيياص؛ كي رلينا متابعته غيه"(ْ) ليع
رل إ ال ه ،ب ينفر أ جورية اظتاكؾ ،كالقيد إا اظتاكؾ كردمه؛ غالاؾ ردـ ػتل ،ال
يدؿ رل ي ص ،ما يقاف به ما يوضمه كيجينه؛ غهو أيد غ وضا مل الفع  ،كأأسل مل
يشم ه ا اصتياص(تَّٕهػ) ظتا اؿ " :جقوؿ أ الاؾ يقولنا أ الفع ؛ غ ى رأينا النيب
 صل ا رليه كسلم  -د جرؾ غع ي ص ،ك جدر رل أم كيه جريه ،لنا جريه رليهة اإلباأة ،كليع بواي رلينا ،إال أف يةجت رندجا أجه جريه رل يهة الت ُّمث بفعله،
غيا رلينا أين و جريه رل ذلم الويه ،أى يقوـ الدلي رل أجه ؼتيص به دكجنا"(ٓ).
ثالثا :اإلجماع:
ُ -اإلرتاع مل أ ر ميادر الشريعة ال ارتن اا األصوليوف إالجاجا كجفيا؛ ألجه لت الشريعة،
كرمبا هدمها أ جفع الو ت؛ غ ى حتقل إرتارا عيا أ اـ بناص الشريعة كري ها مل اطت ،
كذاد رل أياضها ،كيد أصوعتا ،اؿ إماـ اضترمة(تْٖٕهػ) " :إذ رل اإلرتاع ابتن
)ُ( اجفر :السريش " ،الجمر ايفي " ،)ِٕ/ٔ( ،اظترداكم" ،التقرير كالتمجد".)َِّ/ِ( ،
)ِ( ا مدم" ،اإلأكاـ أ أصوؿ األأكاـ".)ُّٕ/ُ( ،
)ّ( الجيرم" ،اظتعت د".)ّٕٓ/ُ( ،
)ْ( الس عاين " ،وا ا األدلة" (ُ.)ُُّ/
)ٓ( اصتياص" ،الفيوؿ أ األصوؿ".)ِِٖ/ّ( ،
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معفم أصوؿ الشريعة ،غلو الم غيه ؼتالم ،لنق الغه أ ه ا األمر العفيم ،كاطت
اصتسيم"(ُ) ،كأ مقاب ه ا :مى ُّادر إرتاع متوهم غيو م االيتهاد كيع النفر ،ككتع
للفركع كاصتسئيات ما لاصوؿ كاألرياف كالكليات ،كه ا د رل الشريعة ألجه يقلجها،
ككتع اظتت د الابتا كرمبا أأاؿ الفرع أصال؛ غله ا ياف أفا األصولية لدلي اإلرتاع مل
يه الويود كالعدـ.
غارتن األصوليوف رناية يجدة باإلرتاع؛ غجينوا معنات ،كيركط يامه ،كأققوا إمكاجية كيودت،
كمنسلته ما الكتاب كالسنة ،كأجواره ،كأكم ؼتالفة ي جوع مل أجواره؛ إذ غر وا بة ؼتالفة الق ع
كالفن ،كرغعوا منسلة الق ع منه؛ غ ى الجتت عيته ب ريل صمي ؛ لسـ األ به ،كارتجارت ،كأرـ
جعديه؛ ألف أص معن اإلرتاع يقوـ رل ري ة األمة رند ايت ارها رل أكم يرر ؛ غ ف
العي ة الفردية اجتهت مبوجه رليه اليالة كالسالـ ،كاجق اع الوأ ؛ غلم يجل إال العي ة اصت ارية
بايت اع رل اص األمة يلهم رل أكم يرر  ،اؿ الشاغع  " :كأرتعوا أجه ال كتوز ألأد أف مترج
رل أ اكي السلم غي ا أرتعوا رليه ،كر ا ا تلفوا غيه ،أك أ ج كيله؛ غ ف اضتل ال كتوز أف مترج
رل أ اكيلهم"(ِ) ،ك اؿ ابل أسـ(تْٔٓهػ) أ اإلرتاع " :اردة مل وارد اظتلة اضتنيفية ،يريا
إليه ،كيفسع ؿتوت ،كيكفر مل الفه ،إذا امت رليه اضتاة ب جه إرتاع"(ّ) ،كؿتوت اله القاض أبو
يعل  ،كابل رجد الرب ،كابل جي ية(ْ).
اإلرتاع ،ب جه يرامة عت ت األمة اصة لدينها ،دكف
كيع السر س (تّْٖهػ) م
غدها مل أمم الكفر(ٓ) إال أف ابل غػي ٍوىرؾ(تَْٔهػ) يع اظتعن أ م اإلرتاع :ليعيم ه ا
األمة رند الجالغ مل اطت أل م ينيب يدد يريعة(ٔ).
ِ -كعت ا مى الجت اإلرتاع ىمنا االيتهاد كاطتالؼ ،غال ايتهاد أ اظتسائ اإلرتارية ،اؿ
الشاغع (تَِْهػ) " :معن االيتهاد مل اضتايم :إفتا يكوف بعد أف ال يكوف غي ا يريد
)ُ( اصتوين" ،التلخيص".)ِٖ/ّ( ،
)ِ( الشاغع " ،الرسالة"( ،صَّٔ).
)ّ( رل بل أزتد أسـ" ،مراج اإلرتاع" .كمعه" :جقد مراج اإلرتاع" ألزتد بل جي ية" (الكت العل ية)( ،صٕ).
)ْ( اجفػػر :أبػػو يعلػ " ،العػػدة أ أصػػوؿ الفقػػه" ،)َُٖٓ/ْ( ،يوسػػم بػػل رجػػد الػػرب" ،يػػاما بيػػاف العلػػم كغمػػله" حتقيػػل
غػ ػواز زم ػػري( ،طُ ،ب ػػدكت :الري ػػافُِْْ ،هػ ػػ) ،)ِّْ/ِ( .الكل ػػوذاين" ،الت هي ػػد" ،)ِٕٔ/ْ( ،أزت ػػد ب ػػل رج ػػد
اضتليم بل جي ية" ،الفتاكل الكربل"( .ال جعة األكا ،بدكت :دار الكت العل يةَُْٖ ،هػ).)ُِٔ/ٔ( .
)ٓ( السر س " ،أصوؿ السر س ".)ِٗٓ/ُ( ،
)ٔ( اجفر :أبو يعل " ،العدة" ،)َُٖٓ/ْ( ،السريش " ،الجمر ايفي ".)ِّٗ/ٔ( ،
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القماص غيه يتاب ،كال سنة ،كال أمر غتت ا رليه ،غ ما كي ص مل ذلم مويود غال"(ُ)؛
غااليتهاد ما كيود اإلرتاع ؛ ألف غيه ارتداص رل األمة رتعاص بتعديها أ إرتارهم إا
ؼتالفتهم ،اؿ ابل أسـ(تْٔٓهػ)" :إذا ص اإلرتاع غقد ب اطتالؼ"(ِ) ،كيدد أ
ذلم ابل السجك (تُٕٕهػ) غقاؿ" :االيتهاد ما ياـ اإلرتاع  ،كلو صدر مل كاأد
لسفهنا يالمه ،ك مينا رليه ،مبا جقم رل ارؽ اإلرتاع"(ّ).
ك دـ غال األصولية األ باإلرتاع اظتتمقل الق ع رل األ بنص مل الكتاب
كالسنة؛ غاعله األصوليوف ميساجا للنص كالرأم يوزف ا ا ل ال يعتدل رل الشريعة؛ ألف اإلرتاع
أ ول مريا ،كأكض مسلم ،غال يقج النسخ كال الت كي  ،اؿ اصتياص(تَّٕهػ)" :غاإلرتاع
ييم رب الواأد ،كنتنا االرااض رليه ،ي ا ييم الرأم ،كنتنا ؼتالفته"(ْ) ،كعت ا دـ العل اص
العل اص األ باإلرتاع رل رب الواأد؛ غقوة داللة اإلرتاع مقدمة رل رب الواأد رند غال
العل اص ،ب جق اجفا هم رل ذلم(ٓ) ،اؿ الشاغع  " :كاإلرتاع أيرب مل اطترب الفرد"(ٔ) ،ك اؿ
صف الديل اضتنجل (تّٕٗهػ)" :كأما جرجي األدلة كجرييمها :غ جه يجدأ بالنفر أ اإلرتاع ،غ ف
كيد لتت إا غدت؛ غ ف الفه جص مل يتاب أك سنة؛ رلم أجه منسوخ أك مت كؿ؛ ألف اإلرتاع
ا ا ال يقج جسخا ،كال ج كيال"(ٕ) ،كيع اصتياص(تَّٕهػ) سج جقدم اإلرتاع رل رب
الواأد أك غدها مل األدلة الفنية؛ إلف اإلرتاع ال كتوز ك وع اطت غيه ،خبالؼ رب الواأد ،ي ا
)ُ( الشاغع " ،األـ".)ُِٖ/ٔ( ،
)ِ( ابل أسـ" ،مراج اإلرتاع"( ،صُِ).
)ّ( السجكياف" ،اإلااج".)ُٕٕ/ّ( ،
)ْ( اصتياص" ،الفيوؿ أ األصوؿ"ُٕٕ/ُ( ،ػُٖٕ).
)ٓ( اجفػػر :اصتيػػاص" ،الفيػػوؿ أ األصػػوؿ" ،)ُٕٓ/ُ( ،ال ػساي" ،اظتستيػػف "( ،صِْٔ) ،أبػػو بكػػر رػػالص
الديل الكاساين "بدائا الينائا أ جرجي الشرائا"( .ال جعة الةاجية ،بدكت :دار الكتػاب العػر ُِٖٗ ،ـ)،
(ُ ،)ِٕ/الجخارم" ،يشػم األسػرار" ،)ّٕٖ/ِ( ،السريشػ " ،الجمػر ايفػي " ،)ُْٖ/ْ( ،ػت ػد بػل رلػ
الشػػوياين" ،إريػػاد الفمػػوؿ أ حتقيػػل اضتػػل مػػل رلػػم األصػػوؿ" .حتقيػػل أزتػػد رػػسك( ،طُ ،بػػدكت :الكتػػاب
العر ُُْٗ ،هػ).)ّْٗ/ُ( .
)ٔ( رجد الرزتل بل ػت د ابل أ أػاا " ،داب الشػاغع كمنا جػه" .حتقيػل رجػد ال ػن رجػد اطتػالل( ،طُ ،بػدكت:
الكت العل يةُِْْ ،هػ)( ،صُٕٕ) .كاجفر :ابل يم اصتوزية" ،إرالـ اظتو عة".)ُٖٗ/ْ( ،
)ٕ( رجػػد اظتػػيمل الج ػػدادم " ،وارػػد األصػػوؿ كمعا ػػد الفيػػوؿ" .حتق ػ د .رل ػ اضتك ػ (طُ ،يامعػػة أـ القػػرل
َُْٗهػ)( .صٕٗ) ،كاجفر :أبػو اضتسػل ابػل الق ػاف" ،اإل نػاع أ مسػائ اإلرتػاع" .حتقيػل غػوزم اليػعيدم
(طُ ،القاهرة :الفاركؽ اضتديةةُِْْ ،هػ).)ٖٔ/ُ( ،
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أف اإلرتاع ال كتوز االيتهاد معه خبالؼ رب الواأد غال نتنا االيتهاد(ُ).
كليع ه ا منهم جوهينا كال إضعاغا للخرب ،ب جقوية له كجعسيسا لالستدالؿ اليمي باأل جار؛
غه ا منه غريد أ أفا كضج منه االستدالؿ اليمي مل األ جار؛ غاإلرتاع لتفا األ جار
كيعقد داللتها اليميمة رل األأكاـ ،كال يعارضها ي ا اؿ اصتياص أ اإلرتاع" :ييم رب
الواأد ،كنتنا االرااض رليه"؛ إذ يستمي رل أمة ػت د رليه اليالة كالسالـ أف جت ا رل
الؼ رب صمي  ،كججن أأكاما ممادة له ،كيستمي أف جي ف ربا ال يقوـ غدت مقامه أ بياف
أكم يرر ؛ غاإلرتاع مل األدكات اظته ة ضتفا الوأ  ،كعت ا ظتا ج رؽ األصوليوف ظتس لة ؼتالفة
اإلرتاع للنص ردكا ه ا ،ك الوا يستمي أف متالم اإلرتاع جيا(ِ).
ّ -كعت ت اظتنسلة الرغيعة لإلرتاع أ بناص األأكاـ الشررية أقل األصوليوف اإلرتاع ،كد قوا غيه؛
طت ورجه أ إكتاد كبناص األأكاـ الشررية ،كيعلوت ر ادا أ بناص الشريعة ،كأصوؿ اظتلة ،كمالوا إا
األئ ة ،بالتفسيل جارة ،كبالتكفد أ رل،
أف مل أجكرت ليع رل واـ السنة ،كال رل
عية اإلرتاع ك نيته ،اؿ اإلماـ أزتد" :أ اليمابة إذا ا تلفوا ،يمتٍىرج مل أ اكيلهم،
هلس
أرأيت إف أرتعوا ،له أف مترج مل أ اكيلهم؟ ه ا وؿ جيأ ،وؿ أه الجدع ،ال ينج أف مترج
مل أ اكي اليمابة إذا ا تلفوا"(ّ) ،كه ا متم ل ضتاية اإلرتاع ،ك اؿ السر س (تّْٖهػ):
السر س (تّْٖهػ) " :كمل أجكر يوف اإلرتاع أاة مويجة للعلم غقد أب أص الديل؛
غ ف مدار أصوؿ الديل كمريا اظتسل ة إا إرتارهم؛ غاظتنكر ل لم يسع أ هدـ أص
الديل"(ْ).
كأ مقاب ه ا :يددكا رل درول اإلرتاع ال ال جسندها براهة كاضمة؛ غارتربكا لإلرتاع
جكت يرك ها ،ك جقم
يرك ا ال يي إال اا ،ي ا أ م ردكا اإلرتارات اظتدراة ال
مقتمياهتا ،اؿ ابل أسـ(تْٔٓهػ)" :إف أه العلم مالوا إا معرغة اإلرتاع لييعف وا الؼ مل
الفه ،كيسيركت رل الغه غق  ،كي لم مالوا إا معرغة ا تالؼ الناس لتك ي مل ال يجاي
)ُ( اجفر :اصتياص" ،الفيوؿ أ األصوؿ"ُٕٕ/ُ( ،ػُٖٕ).
)ِ( اجفر :السر س " ،أصوؿ السر س " ،)َّٖ/ُ( ،السريش " ،الجمر ايفي ".)َْٖ/ٔ( ،
)ّ( أبو يعل " ،العدة أ أصوؿ الفقه".)َُٓٗ/ْ( ،
)ْ( السر س ػ ػ " ،أصػ ػػوؿ السر س ػ ػ " ،)ِٗٔ/ُ( ،كاجفػ ػػر :الس ػ ػ عاين " ،وا ػػا األدلػ ػػة" )ِْٕ/ُ( ،أزتػ ػػد بػ ػػل رل ػ ػ
الج دادم" ،الفقيه كاظتتفقػه" .حتقيػل رػادؿ ال ػرازم( ،طِ ،السػعودية :دار ابػل اصتػوزم ُُِْهػػ) (ُ ،)ّْْ/أزتػد
بل جي ية" ،غت وع الفتاكل" .رتا كجرجي رجد الرزتل بل اسم( ،القاهرة :مكتجة ابل جي ية).)ِٕٔ/ّ( ،
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بادراص اإلرتاع؛ يرأة رل الك ب أيأ اال تالؼ مويود ،غددروجه ب يرادت رل اللااج أ ي به
غق "(ُ).
كمل هنا ياص إجكار اإلماـ الشاغع ػ رزته ا ػ رل أ واـ جقلوا إرتارات غد صميمة؛
ينق أه اظتدينة اإلرتاع رل جرؾ الساود أ اظتفي  ،كه ا غد معترب ألف ر ر بل رجد العسيس
أمر بالساود أ االجشقاؽ ،كغىػ ىع أبو هريرة ذلم ،كجقلوا ساود ر ر بل اطت اب أ النام؛
غكيم يدر هنا اإلرتاع رل جرؾ الساود؟ (ِ) ،ما ج صي الشاغع لإلرتاع ،كاستدالله به؛
غيكوف الرد كاإلجكار رل اإلرتارات ال جتكام يرك ها طت ورهتا رل الشريعة.
ك ري مل ه ا ما جواردت به الركايات رل اإلماـ أزتد بقوله " :مل ٌادر االرتاع غىػ يه ىو ي ب،
ً
لى ىع َّ النَّاس د ا ٍ تل يفوا ،ىه ى ا ىد ٍر ىول بشر اظتريس  ،كاألصم ،ىكلىكل ىال يعلم النَّاس متتلفوف ،أك يجل هي
ىذلًم ،ىك يٍنتىه اليه غىػىيػ يقوؿ :ىال يعلم النَّاس ا ٍ تل يفوا"(ّ) ،ما استدالؿ اإلماـ أزتد باإلرتاع أ أيةر مل
مو ل؛ يالتكجد مل غداة ررغة إا ر أياـ التشريل(ْ) ،ك وله :أرتا اظتسل وف رل يواز متعة
اضت (ٓ) ،كغسر القاض أبو يعل (ْٖٓهػ) ما كرد مل إجكار اإلرتاع رل اإلماـ أزتد :ب ف ه ا أ أل
مل ليع له معرغة خبالؼ السلم؛ ألجه أ لل القوؿ بيمة ا ًإلرتاع أ ركاية رجد ا  ،كأ اضتارث(ٔ)،
غه ا يوض أف مقيودت ب جكار اإلرتاع ليع م لقا ،إفتا إرتاع مقيد لتققه ك لتك ه ائله ،غهو
سجي أه الجدع ي ا اؿ" :ه ت درول بشر اظتريس  ،كاألصم" ،غاعلها درول أه الجدع.
ْ -كعت ا حترز األصوليوف يةدا أ اإلرتاع ،كأيةركا مل يرك ه ،ك يتوسعوا غيه؛ وغا مل
التعدم أ االستدالؿ به؛ غلو الم األ  ،ب لو الم كاأد؛ غاصت هور رل ردـ
اجعقاد اإلرتاع ،ك يتفقوا رل ارتجار إرتاع أه اظتدينة ،كال أه اضترمة ،كال اطتلفاص
األربعة ،كال الشيخة ،كال أه الجيت ،كال األئ ة األربعة؛ غد قوا أ ردد أه اإلرتاع،
)ُ( ابل أسـ" ،اإلأكاـ".)ّٕٓ/ْ( ،
)ِ( اجفر :الشاغع " ،األـ".)ُِّ/ٕ( ،
)ّ( أزتد بل أنج " ،مسائ أزتػد بػل أنجػ  ،ركايػة ابنػه رجػد ا " .حتقيػل زهػد الشػاكي (طُ ،بػدكت :اظتكتػ
اإلسػػالم َُُْق)( .صّْٖ) ر ػػم .)ُٖٕٓ( :كاجفػػر :هػ ت األ ػواؿ أ العػػدة (ْ ،)ََُٔ/ابػػل رقيػ ،
"الواض أ أصوؿ الفقه" ،)َُْ/ٓ( ،الكلوذاين" ،الت هيد أ أصوؿ الفقه".)ِْٕ/ّ( ،
)ْ( اجفر :أبو يعل " ،العدة" ،)ََُٔ/ْ( ،موغل الديل رجػد ا بػل أزتػد اظتعػركؼ ب ػ « ابػل دامػة »" ،اظت ػن".
(بدكت :دار إأياص الااث) (ِ.)ِِٗ/
)ٓ( اجفر :ابل دامة" ،اظت ن".)ِْٔ/ّ( ،
)ٔ( اجفر :العدة(ْ.)ََُٔ/
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كجورهم ،ك جقاهتم ،كبلدا م ،كايا وا يرك ا يةدة أ أه االيتهاد؛ أل م هم اظتعتربكف
أ اظتخالفة كاظتواغقة أ اإلرتاع ،دكف اظتقلدة كأه الت ه  ،أى مل أيرؼ ك ارب
االيتهاد ال يعترب وله(ُ).
ي ذلم ياما هلل ه ا ألص اضتاغا لاأكاـ لك اليتااكز غيه أدت ،كما جمخم
اإلرتاع كاظتسائ ال جق غيها ،إال بتااكز يركط أه األصوؿ غيه ،كردد غد لي مل اإلرتارات
اظتنقولة ،جنسؿ مل يو ا أاة عية إا يو ا أاة نية ،أك أ مل ذلم ،ك د أأي صاأ
يتاب إرتارات ابل رجد الرب أ العجادات ب ف ردد اإلرتارات ال جقلها ابل رجد الرب(تّْٔهػ)
أ العجادات (ّّٓ) إرتارا ،منها (ِٓٓ) إرتاع صمي  ،ك(ِّ) الغا ياذا ،ك(ْٓ) الغا
معتربا(ِ) ،كه ا ال م أضعم إرتارات ابل ريد(تٓٗٓهػ) ألجه ارت د إرتارات ابل رجد الرب أ
االست يار ي ا صرح ب لم(ّ) ،رأم ا اصت يا ،كمةله إرتارات ابل اظتن ر(تُّٖهػ)؛ غ ا
إيةارت مل جق اإلرتاع أ يتجه" :اإلرتاع" ك"األكس " ك"اإليراؼ" ،كرليه ارت د رتلة مل العل اص
ؽتل ياص بعدت؛ يابل دامة كالنوكم كغدهم ،إال أف اظتتعق مل إرتاراجه يةد ،كيقرب منه معاصرت
ال ماكم(تُِّهػ).
كأى ابل أسـ(تْٔٓهػ) ال م يدد يةدا أ ج صيله لإلرتاع غقاؿ " :كدرول اإلرتاع
ب د يقة ي ب رل األمة يلها ،جعوذ با مل ذلم"(ْ) ،إال أجه جق بعل اإلرتارات اظتنتقمة
أ "مراج اإلرتاع" ،ي ا ججه رل ذلم ابل جي ية(تِٖٕهػ)(ٓ) ،كعت ا ذير ابل القيم(تُٕٓهػ)
القيم(تُٕٓهػ) رددا مل ا ًإلرتارات جيق غيها اإلرتاع اظتتنا ل ،ي غريل ينق اإلرتاع رل
)ُ( اجفر :أبو يعل " ،الع دة أ أصوؿ الفقه" " ،)ُُُٕ/ْ( ،أصوؿ الجسدكم ما يشم األسرار"،)ِّٗ/ّ( ،
ال ػساي" ،اظتستي ػػف "( ،صُْْ) ،ال ػرازم" ،ايفي ػػوؿ" (ْ ،)ُٔٗ ،ُِٔ/ا م ػػدم ،اإلأك ػػاـ (ُ،)ِْٗ/
السريش " ،الجمر ايفي ".)ِْٖ ،ُْٓ/ٔ( ،
)ِ( اجفر :رجد ا بل مجارؾ الجوص " ،إرتارات ابل رجد الرب أ العجادات"( .ال جعػة األكا ،الريػاض :دار يجػة،
َُِْهػ) (ُ.)ِٖٓ/
)ّ( اجفػػر :أبػػو الولي ػػد ػت ػػد ب ػػل ريػػد اضتفي ػػد" ،بدايػػة ادته ػػد ك ايػػة اظتقتي ػػد" .جنقػػي كجي ػػمي الػػد الع ػػار،
(بدكت :دار الفكرُُْٓ ،هػ).)ٗٓ/ُ( .
)ْ( أبػػو ػت ػػد رلػ بػػل أػػسـ الفػػاهرم" ،ايفل ػ با الػػار"( .بػػدكت :دار الفكػػر) .)َُِ/ُ( .كاجفػػر أيمػػا :ايفل ػ
(ٖ.)ِٕٖ/
)ٓ( ابل جي ية" ،جقد مراج اإلرتاع"( ،صَِّ).
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الؼ الفريل ا ر أ مس لة كاأدة ،كيس "جنا ل اإلرتارات"(ُ).
ٓ -كجرجيجا لقوة دلي اإلرتاع أ أفا ميادر الشريعة ،يعله رل اص األصوؿ مراج  ،لتعرؼ وة
اضتكم اظت وذ مل الدلي ؛ غفر وا بة غترد يوجه أاة لتت اا ،كبة يوجه عيا ال كتوز
ؼتالفته ،اؿ ابل بدراف(تُّْٔهػ) أ "اجفاؽ األغل " " :كاضتل أف اجفاؽ األيةر يأ ٌاةه كت
الع به رل أهله ،لكنه ليع أ رججة اإلرتاع ،ب هو أ رججة القياس ك رب الواأد"(ِ) ،كذير
الجسدكم(تِْٖهػ) اإلرتاع ب جه " :رل مراج ؛ غ رتاع اليمابة مة ا ية كاطترب اظتتواجر،
كإرتاع مل بعدهم مبنسلة اظتشهور مل اضتديأ ،كإذا صار اإلرتاع غتتهدا أ السلم ياف
ياليمي مل ا أاد"(ّ) ،كبعمهم رججه مل يهة أ رل :غاعلوا أرالت الق ع ال م ال كتوز
ؼتالفته؛ ياإلرتاع القوي التيرلت اظتتواجر مكت الشركط ،اؿ ال وأ(تُٕٔهػ) " :كالق ع :
هو الن ق  ،اظتتواجر ،اظتستك للشركط"(ْ) ،كبعمها عتا أكم الفنية ياإلرتاع السكوض،
كاإلرتاع الع ل  ،ك د يرجق السكوض كالع ل إا الق ع إذا اجم ت إليه ا رتلة مل
القرائل(ٓ).
رابعا :القياس:
 -7الحكم بالقياس الصحيح حكم بالنص:
رن األصوليوف كد قوا بدلي القياس يةدا ،كال يويد دلي يرر بال وا أ جقرير أايته،
كضج رؽ االستدالؿ غيه ،كحترير أجواره كمراججه كيرك ه ،مة دلي القياس ،ليقا القياس مو عه دكف
زيادة كال جقياف ،طت ورجه رل األأكاـ أ ا أك ردا ،كيةرة جوليد األأكاـ منه؛ ػتققا أكم ا ػ رس
)ُ( اجفر :ػت د بل أ بكر ابل القيم" ،اليوارل اظترسلة رل اصته ية كاظتع لة" .حتقيل رل الد ي ا ( ،طِ،
الرياض :العاص ةُُْٖ ،هػ) (ِ ،)ّٖٓ/كشتػات ابػل رةي ػة أ يػرح ؼتتيػر التمريػر (صَْٓ) ،بػػ"اإلرتاع
بالتنػػا ل" ،ك أيػػد غػػدت رػػرب ا ػ ا اظتيػ ل  ،كلكػػل ال ػ م رػػرب رنػػه ال ػساي أ اظتستيػػف ب ػ يةر مػػل موضػػا
(صُْٓ ،)ُٓٔ ،ُٓٓ ،ال ػ ػ ػرازم" ،ايفي ػ ػ ػػوؿ" ،)َِِ/ْ( ،كاب ػ ػ ػػل جي ي ػ ػ ػػة أ ا تم ػ ػ ػػاص الي ػ ػ ػراط اظتس ػ ػ ػػتقيم
(ِ ،)َِٓ/كغػػدهم ،ب ػ "جنػػا ل اإلرتػػارة ،أك جنػػا ل اإلرتارػػات" ،ك ػػد يكػػوف هػ ا اظتيػ ل أكضػ رل ػ
اظتراد مل اظتي ل ال م ذيرت الشيخ ابل رةي ة رزته ا .
)ِ( رجد القادر بل بدراف" ،اظتد إا م ه اإلماـ أزتد بل أنج " .حتقيل د .رجد ا الاي ( ،طّ ،بدكت:
الرسالة َُُْهػ) (صُِٖ).
)ّ( الجسدكم" ،أصوؿ الجسدكم ما يشم األسرار".)ُِٔ/ّ( ،
)ْ( ال وأ" ،يرح ؼتتير الركضة".)ُّٔ/ّ( ،
)ٓ( اجفر :الرازم" ،ايفيوؿ" ،)ُّٓ/ْ( ،الجمر ايفي (ٔ.)ْٕٓ/
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كي ػ أ اضتادالة ،ماجعا أه األهواص االرتداص رل يرع ا كأك ه؛ غ ل أقتله يلية اض ربت رليه
األأكاـ ،كضا ت مسالكه ،كك ا أ ير ؽتا جرؾ ،كمل أ ت معسكال رل النص صادـ به أأكاـ
الشريعة ،كا اع أأكاما ي ذف اا ا  ،كمل أ ت رل غهم ،مناط بالنص أ أصله ،سالكا
اظتسالم اليميمة أ استقراص العل ؛ استقاـ له النفر كاضتكم ،كأر الشريعة أقها ،كجسهها رل
جع ي أأكامها ،كأر معاجيها؛ ألف القياس اليمي ميساف جوزف به األأكاـ إالجاجا كجفيا؛ غهو ميساف
رقوؿ أكي النه  ،كميداف الفموؿ ذكم اضتاا ،به يعرؼ در اضت ا ة كالف اجة ،كيسرب غور الفقاهة
كالرزاجة ،كغيه حتار العقوؿ كاألغهاـ ،كيفرط اإلغالؽ كاألكهاـ(ُ) ،ل ا يرر الشاغع "معن الكتاب"
كيقيد به القياس(ِ) ،غ ل أ كجرؾ معاين النيوص غهو ي ل جرؾ النيوص ذاهتا؛ ألف النيوص
ج ت إال ظتعاجيها ،اؿ الشا يب(تَٕٗهػ) مجينا مو ا القياس مل النص " :غليع القياس مل
جيرغات العقوؿ ػتما ،كإفتا جيرغت غيه مل حتت جفر األدلة ،كرل أس ما أر ته مل إ الؽ أك
جقييد"(ّ) ،أى ارب السريش (تٕٓٗهػ) بة اطت أ النص ،كاطت أ معن النص(ْ)؛ غالنص
منشا للقياس منت للمكم؛ غقيد األصوليوف القياس بالنص ،كيودا كردما؛ ألف وة دلي القياس
كضعفه مدار رل النص؛ غه ا ،كحتقيقا ،كجنقيما ،كختركتا ،بنفر يسئ أك يل ؛ غك ما ررؼ
بالقياس غهو مردكد للنص ي ا اؿ الشدازم (تْٕٔهػ)(ٓ)؛ ألف وة القياس كضعفه ،معيارت العلة
كالعلة مردها لاص  ،غ ى صمت ص القياس كمى ضعفت ضعم القياس ي ا ررت
الجاي (تْْٕهػ)(ٔ) ،كعت ت الويياة كا صرة القوية بة النص كالقياس يع اصتوين (تْٖٕهػ)
ادتهد ال لتتوم غتاما الفقه إال بالقياس ،بمج مآ ت كمراججه كجقاسي ه(ٕ).
 -5القياس المذموم هو القياس المعارض للنصو :
يل ا وم النسع رل النص وم القياس ،كيل ا ضعم كبعد رل النص ضعم القياس؛
غاألصوليوف يقرركف أص أايته ،بكوجه ميدرا لاأكاـ للشررية باألدلة العقلية كالنقلية الكةدة،
)ُ( اجفر :الجخارم" ،يشم األسرار" ،)ِٔٔ/ّ( ،اظترداكم" ،التمجد يرح التمرير أ أصوؿ الفقه".)ُُّٓ/ٕ( ،
)ِ( اجفر :الشاغع " ،األـ".)ُّٓ/ٕ ،َِّ/ٔ ،َُْ/ٓ( ،
)ّ( الشا يب" ،اظتواغقات".)ٖٗ/ُ( ،
)ْ( السريش " ،الجمر ايفي ".)َِّ/ٖ( ،
)ٓ( الشدازم" ،التجيرة"( ،صَِْ).
)ٔ( الجاي " ،إأكاـ الفيوؿ".)َِٔ/ِ( ،
)ٕ( اصتوين" ،الربهاف".)ّ/ِ( ،
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كأرفم كأ ول األدلة ال يستند إليها األصوليوف ضتاية القياس يوف مرجكست النص ،غد ارج رنه،
كال و
معتد رليه ،ك د يةرت القوارد ال كضعوها هليأ ال يعتدم ياس رل جص ،كينازره أقه؛
يقاردة" :ال ياس ما النص"(ُ).
غعاد القياس إا إدراؾ معاين النص مبدريات صميمة ،كجوسيا لدالالجه كإأا ة مبقتمياجه،
كغهم ظترادت ال غد ،كعت ا غ م يويهوف أدلة منكريه كيوضموف اظتقيود منها؛ غه أ غالجها متاهة
لا يسة الفاسدة غد اليميمة اظتمادة للنيوص ،ه ا النوع يس يه رل اص األصوؿ " :ياس غاسد
االرتجار"(ِ)؛ غكم مل دلي يستدؿ به رل غساد القياس ،كهو ارج ػت النساع أصال.
كعت ا أياب األصوليوف رل األ واؿ ال ركيت رل السلم ب ـ الرأم ر وما ،كالقياس رل
كيه اطتيوص؛ أ ا يلها متاهة إا الرأم الراغا للنص ،كالقياس اظتماد للخرب ،ال اظتقيم له ي ا
أكض ذلم اصتياص(تَّٕهػ) ،كالجاي كغدقتا(ّ).
 -5اعتبار األقيسة بقربها وبعدها من النص:
مث أأكم األصوليوف رائل القياس كأجواره ،كيلها جدكر رل وة ارتجار التشابه كالتقارب
كالت اال بة األص اظت وذ مل النص ،كبة الفرع؛ غ ا ارب كماال أصله؛ ياجت داللته رل
اضتكم جقاب مل الق ا؛ ألجه أ معن أصله ،كما بارد أصله ياجت داللته نية ،كالفل مراج ،
هلس وة ختليص العلة مل ممعفاهتا ،كبس الشاغع مراج األ يسة كيشم رل الق ع منها
كغدت ،مث ياص بعدت إماـ اضترمة كي ذلم كزادت إيماأا كبياجا(ْ).
غشدكا بناص أرياف القياس ،جب لة يركط لك ريل؛ حتتم رل الفقيه ردـ جعديها رند
استنجاط أكم ،كي الشركط ػتورها النص ،أى اياط ا مدم(تُّٔهػ) لك ريل مل أرياف
)ُ( أبػو بكػػر السر سػ " ،اظتجسػػوط"( .بػػدكت :دار اظتعرغػة ُُْْهػػ) ،)ْٔ/ٔ( .أبػو زيريػػا ػتػ الػديل بػػل يػػرؼ
النوكم" ،اد وع يرح اظته ب"( .مير :اظت جعة اظتندية) (ُ ،)ِِٕ/كاجفر معػن هػ ت القارػدة أ :الكاسػاين
"بدائا الينائا أ جرجي الشرائا" ،)ْ/ٕ( ،اظت ن(ٓ ،)َّْ/اصتياص" ،الفيوؿ أ األصوؿ"،)ِْٔ/ْ( ،
القراأ" ،ال دة" حتقيل ػت د أا ( ،ال جعة األكا ،بدكت :ال رب اإلسالم ُْٗٗ ،ـ) ،)ِّٖ/ّ( .أبو
سعيد اطتادم " ،بريقة ػت ودية أ يرح ريقة ػت دية كيريعة ججوية أ سدة أزتدية"( .القاهرة :م جعة اضتليب،
ُّْٖهػ) (ْ.)ِٓٔ/
)ِ( اجفر :ا مدم" ،اإلأكاـ".)ّٕ/ْ( ،
)ّ( اجفر :ابل العر " ،أأكاـ القرصاف" ،)ْٔ/ْ( ،الجاي " ،إأكاـ الفيوؿ".)َِٔ/ِ( ،
)ْ( اجفر :الشاغع " ،الرسالة"( ،صُّٓ) ،اصتوين" ،الربهاف".)َِٓ/ِ( ،
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القياس األربعة يرك ا؛ غاياط غق لاص ذتاجية يركط ،كبقية األرياف عتا يركط متعددة ،يلها
يلة لمج القياس كرب ه بالنص(ُ)؛ كعت ا اجفل العل اص ياغة أ مجتدأ ه ت األمة ،رل األ
بالقياس اليمي اظتعترب يام األرياف كالشركط ،جق االجفاؽ اصتياص كال ساي كغدقتا(ِ).
 -5ضبط القياس ضبط لفهم النص:
أ -بػدأت العنايػة بمػج القيػػاس مجكػرا منػ زمػػل اليػمابة ػ رضػ ا رػنهم ػ غ يػدكا رلػ أف الػرأم
اليػػمي ه ػػو الناي ػػا رػػل ال ػػنص ،أك ال ػ م ال يعػػارض ال ػػنص؛ غ ػػالرأم اليػػمي ي ػػام للقي ػػاس
مبفهوميػػه :المػػيل العائػػد إا العلػػة ،كالواسػػا ،العائػػد إا ر ػػوـ الػرأم كااليتهػػاد باظتيػػامل الشػػررية،
اظتقػػيم ظتقاصػػد الش ػريعة ،غػػد اطتػػارج رنه ػػا ،ل ػ ا يػػاص رػػل ر ػػر بػػل اطت ػػاب ػ رض ػ ا رنػػه ػ
التم ػ ير مػػل ال ػرأم ،كاألمػػر بػػالرأم؛ األكؿ ال ػرأم الفاسػػد ،كالةػػاين ال ػرأم اليػػمي (ّ) ،كرل ػ مة ػ
وؿ ر ر ػ رض ا رنه ػ حت ػ ياغػة األ ػواؿ الػ كردت رػل اليػمابة ،كالتػابعة أ التمػ ير مػل
الػرأم هل لػػه رلػ الػرأم الفاسػػد(ْ)؛ غيمتػػاج هػ ا إا رلػػم كاسػػا بالشػريعة كبالنيػػوص ،كلتتػػاج إا
وة غهم كإدراؾ للعل كاظتقاصد كاظتعػاين الػ جمػ نتها النيػوص أػى يعػ ابػل القػيم(تُٕٓهػػ)
العلم بيمي القياس مل غاسدت مل أي العلوـ(ٓ).
غه ا ختوؼ مل األصولية بالتعػدم رلػ أسػاس التشػريا كميػدريه :الكتػاب كالسػنة ،بالقيػاس ،أػى
إف اإلماـ أبا أنيفة ال م ايتهر رنه األ ػ بالقيػاس ،ػاؿ :الجػوؿ أ اظتسػاد؛ أأسػل مػل بعػل القيػاس(ٔ)،
كيقيد ا ا القياس المعيم اظتنازع لنص ،أك غدت ؽتا غاجت يرك ه ،اؿ ابل القيم(تُٕٓهػ)" :كأصماب
)ُ( اجفر :ا مدم" ،اإلأكاـ" ،)ُْٗ/ّ( ،القراأ" ،جفائع األصوؿ".)ََّٗ/ٕ( ،
)ِ( اجفر :أأكاـ القرصاف (ْ ،)ِّ/ال ساي" ،اظتستيف "( ،صّْٖ).
)ّ( التم ير مل الرأم اجفر :رل بل ر ر أبو اضتسل الػدار ن" ،سػنل الػدار ػن" .حتقيػل رجػد ا هايػم( ،بػدكت :دار
اظتعرغػػةُّٖٔ ،ه ػػ) (ُِ) ،ر ػػر بػػل يػػجة" ،جػػاريخ اظتدينػػة البػػل يػػجة" .حتقيػػل غهػػيم يػػلتوت ( جػػا رل ػ جفقػػة :السػػيد
أجي ػت ود أزتد ،يػدة ُّٗٗ :هػػ) ،)ِٖ/ِ( ،أبػو بكػر أزتػد بػل اضتسػة الجيهقػ " ،اظتػد إا السػنل الكػربل".
حتقيػػل ػت ػػد األرف ػ ( ،الكويػػت :دار اطتلفػػاص) )ُِّ( ،ابػػل رجػػد الػػرب" ،يػػاما بيػػاف العلػػم كغمػػله"،)َُُْ/ِ( ،
كاأل بالرأم اجفر :الدار ن" ،سنل الدار ن" ،)ُٓ( .الجيقه " ،السنل الكربل".)ُٓ/َُ( ،
)ْ( اجفػر هػ ت األ ػواؿ رػػل اليػمابة كالتػػابعة أ التمػ ير مػػل الػرأم الفاسػػد أ" :سػػنل الػػدارم " بػػر م،َُٗ ،ُٖٗ( :
ُُٗ ،)ُِٗ ،اصتيػاص" ،الفيػػوؿ أ األصػػوؿ" ،)ٔٔ/ْ( ،ابػػل أػسـ" ،اإلأكػػاـ" ،)ْٕ/ْ( ،الجػػاي " ،إأكػػاـ
الفيوؿ" ،)ُٖٔ/ِ( ،الس عاين " ،وا ا األدلة" ،)ّٗ/ّ( ،ابل يم اصتوزية" ،إرالـ اظتو عة".)ْٗ/ُ( ،
)ٓ( اجفر :ابل يم اصتوزية" ،إرالـ اظتو عة".)َّ/ِ( ،
اليػ ٍػي ى رم" ،أ جػػار أ أنيفػػة كأصػػمابه".
)ٔ( الجيهق ػ " ،اظتػػد إا السػػنل الكػػربل"( ،صَِّ) ،اضتسػػة بػػل رل ػ َّ
(ال جعة الةاجية ،بدكت :را الكت َُْٓ ،هػ ُٖٓٗـ) (صِٕ) ،الج دادم" ،الفقيه كاظتتفقه".)َٓٗ/ُ( .
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أ أنيفػػة ػ رزتػػه ا ػ غت عػػوف رل ػ أف مػ ه أ أنيفػػة :أف ضػػعيم اضتػػديأ رنػػدت أكا مػػل القيػػاس
كالرأم"(ُ) ،كه ا ال متف أ القياس المعيم ،ال م جتمرر رلته ك يفهر معنات ،كأما القياس ال هرت
رلته كباف منا ه؛ غهو أ ول كأكا مل اضتديأ المعيم؛ ألف القياس اد ا رل رلته أ معن النص.
ب -عت ا يػاصت يتابػة اإلمػاـ الشػاغع جتوكتػا ك ج ييػدا كج صػيال أل ػواؿ أئ ػة اليػمابة كالتػابعة
أ ضػػج القيػػاس كال ػرأم أ الكتػػاب كالسػػنة ،كغالػ مػػا ذي ػرت اإلمػػاـ حتريػػر كبيػػاف لكػػالـ مػػل
سػػجقه مػػل أئ ػػة اليػػمابة كالتػػابعة أ رسػػم ال ريػػل لل اتهػػد أ القيػػاس ،لكػػل يل ػػا ج ػ ر
الػػسمل هػػرت اضتايػػة أيةػػر لجيػػاف هػ ت الكليػػة الشػػررية؛ غػ هر الشػػاغع هػ ا األص ػ كأباجػػه،
كججه إا ورة مسالقه ،كيةرة اجع اغاجه ،كبعد هوجه ،يشػفه جنفػدا كج جيقػا أ يتػا "الرسػالة"
ك"األـ" غقػػاؿ " :كؿتكػػم باإلرتػػاع مث القيػ ً
ػاس ،كهػػو أضػػعم مػػل ه ػ ا ،كلكنهػػا منسل ػةي ضػػركرة،
ػود"(ِ) ،مث كضػػا الشػػركط اظتقي ػػة للقيػػاس كرػػددها ،كغي ػ
ألجػػه ال لت ػ القيػ
ػاس ،كاطتػػربي مويػ ه
ي
غيها جفرا طت ورجه ،كيةرة األ اص غيه(ّ).
كبعد اإلماـ الشاغع ياص اإلماـ أزتػد ككضػا ػتػازات كجنجيهػات مليمػة؛ غفػ ركايػة أزتػد بػل
اضتسػػة بػػل أسػػاف ػػاؿ" :إفتػػا القيػػاس أف يقػػيع الريػ رلػ أصػ  ،غ مػػا أف كتػ ص إا أصػ غيهدمػػه
غال"؛ غمد القياس مبا ياف رل أص مستنج  .كي لم اؿ أ ركاية اظتي وين" :سػ لت الشػاغع رػل
القياس غقاؿ :رند المركرة ،كأراجه ذلػم" .كمعػن ولػه" :رنػد المػركرة" .إذا كتػد دلػيال غػدت مػل
يتاب أك سنة ،كاالأتااج بالتنجيه كتوز ما كيود دلي غدت(ْ).
غكػػالـ اإلمػػامة الشػػاغع ك أزتػػد ،ك ػػجلهم اإلمػػاـ أبػػو أنيفػػة ،ك جلػػه اليػػمابة ،أص ػ لك ػ
رل ػػاص األصػػوؿ ؽتػػل يػػاص بعػػدهم أ األ ػ بالقيػػاس؛ غ ػػةال أ أصػػوؿ الشايػ اضتنفػ يعػ يػػركط
القيػػاس ستسػػة(ٓ) ،كي ػ ه ػ ت الش ػػركط للقيػػاس مرجكػػسة رل ػ جعف ػػيم ال ػػنص ،كرػػدـ جعديػػه ل ػ ال جق ػػاـ
أأكػاـ منسػوبة للشػريعة اريػة رػػل الػنص أك جا مػػة لػه ،غػػال يتقػدـ القيػػاس بػة يػػدم الػنص ب امػػة
األأكػاـ كابتػدائها ،كيجػػة ذلػم أيةػػر :أف الشايػ ضػرب مةػػاال للقيػاس أ مقابلػػة الػنص غقػػاؿ" :إذا
)ُ( ابل يم اصتوزية" ،إرالـ اظتو عة".)َٔ/ُ( ،
)ِ( اجفر :الشاغع " ،الرسالة"( ،صٖٗٓ) ،الشاغع " ،األـ".)ُِٗ/ٔ( ،
)ّ( اجفر :الشاغع " ،الرسالة"( ،صَٗٓ) ،الشاغع " ،األـ".)ُّٕ/ٕ( ،
)ْ( اجفر :أبو يعل " ،العدة أ أصوؿ الفقه" ،)ُّّٔ/ْ( ،الكلوذاين" ،الت هيد أ أصوؿ الفقه".)ٓ/ْ( ،
)ٓ( جفاـ الديل الشاي " ،أصوؿ الشاي " حتقيل موالجا برية ا بل ػت د اللكنوم( ،ال جعة الةاجية ،دمشل :ابل
ابل يةدُِّْ ،هػ)( .صِْٓ).
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لنػا :يػاز أػ اظتػرأة مػػا ايفػرـ ،غياػوز مػا األمينػػات ،يػاف هػ ا ياسػا مبقابلػػة الػنص ،كهػو ولػه رليػػه
السػالـ" :ال لتػ المػرأة جػػيمل بػػا كاليػػوـ ا ػػر أف جسػػاغر غػػوؽ الالالػػة أيػػاـ كلياليهػػا إال كمعهػػا أبوهػػا،
أك زكيها ،أك ذك ػترـ منها"(ُ).
كجكلم إماـ اضترمة(تْٖٕهػ) رل أكيه ج رؽ اطت للقياس كرد منها ستسػة أكيػه ،كزادهػا
ال ػ ػساي(تَٓٓهػ ػػ) إا س ػػتة أكي ػػه(ِ) ،يله ػػا دائ ػػرة رلػ ػ اطت ػ ػ أ العل ػػة ،اظتع ػػن اصت ػػاما ب ػػة الف ػػرع
كاألص  ،أك جقوؿ :اظتعن اصتاما بة اضتادالة كالنص ،حترزا كختوغا رل النص مل القياس.
ج -كا ػ ا ـتل ػػص إا أف مقي ػػد م ػػل أجك ػػر القي ػػاس ،كأ ػ ر من ػػه؛ ي ػػاف اجتي ػػارا كأفف ػػا ظتي ػػدرم
التشريا ،وغا مل االرتداص رليه ا بالرأم ادرد ،شية ا ػااع أأكػاـ كيػرع يػ ذف بػه ا
ي ا رر ذلم ابل أسـ(تْٔٓهػ) كأباجه(ّ).
ي ا أف مل أالجت القياس ياف اجتيارا كأففػا ظتيػدرم التشػريا مػل ضػياع معاجيه ػا اظتالزمػة
ظتن و يه ػػا أ أف ػػا داللته ػػا ي ػػا ص ػػرح اػ ػ ا اصتي ػػاص(تَّٕهػ ػػ) ،كالسر سػ ػ (تّْٖهػ ػػ)،
كال ساي(تَٓٓهػ) ،كا مدم (تُّٔهػ) كغدهم(ْ).
خامسا :قول الصحابي رضي اهلل عنه:
ُ -جفػر رل ػاص األصػوؿ كغميػوا بد ػة ايتهػػاد اليػما  ،أ ارتجػارت ميػدرا للتشػريا مػل ردمػػه؛
غفر ػوا بػػة منسلػػة اليػمابة جباللػػة ػػدرهم ،كرفػيم غمػػلهم ،كمػآالرهم العفي ػة أ جشػػييد أريػػاف
اإلسالـ كرقد ررات ،كإ امة أصوؿ اإلنتاف كأرياف اإلسالـ باصتهاد بالنفع كاظتاؿ ،كجقػ الػديل
إا األمػػة ياغػػة ،كأفػػا ال ػديل ػػوال كر ػػال كارتقػػادا ،كمػػا أر ػػاهم ا مػػل ػػوة غهػػم كإدراؾ
كمعػػارؼ ألصػػوؿ الػػديل كغركرػػه ،كبػػة يػػوف ايتهػػادهم ادػػرد أاػػة ،ينػػا ر أصػػوؿ التش ػريا
األصػلية :الكتػاب كالسػنة؛ غينػػت أأكامػا يديػدة اريػة رنه ػػا مباػرد االيتهػاد .ي ػا غر ػوا
)ُ( الشاي " ،أصوؿ الشاي "( ،صِْٔ).
)ِ( اجفر :اصتوين" ،التلخيص" ،)ِّّ/ّ ( ،ال ساي" ،اظتستيف "( ،صَّْ).
)ّ( ابل أسـ" ،ايفل " .)ٕٗ/ُ( ،كاجفر جقرير مس لة رد القيػاس ب ولػه رنػد ابػل أػسـ أ "اإلأكػاـ" ،)ِ/ٖ( ،ك
رل بل أسـ" ،النجػ أ أصػوؿ الفقػه الفػاهرم" .حتقيػل ػت ػد أػالؽ( ،طُ ،بػدكت :ابػل أػسـُُّْ ،هػػ)،
(صِٔ).
)ْ( اجفػػر :اصتيػػاص" ،الفيػػوؿ أ األصػػوؿ" ،)ٕٓ/ْ( ،السر س ػ " ،أصػػوؿ السر س ػ " ،)ُُِ/ِ( ،ال ػساي،
"اظتستيػف "( ،صَِٓ) .ك اجفػر لل ػساي يػالـ رتيػ أػوؿ هػ ا اظتعػن ،أبػو أامػد ػت ػد بػل ػت ػد ال وسػ ،
"أسػػاس القي ػػاس" .حتقيػػل د .غه ػػد الس ػػدأاف( ،الريػػاض :مكتج ػػة العجيكػػافُُّْ ،ه ػػ)( ،صّّ) ،ا م ػػدم،
"اإلأكاـ أ أصوؿ األأكاـ".)ُْٔ/ّ( ،
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بػػة االيتهػػاد ادػػرد ب ر ػػاؿ ال ػرأم ،كبػػة ػػوؿ اليػػما غي ػػا ال غتػػاؿ لل ػرأم غيػػه ،ي ػػا غر ػوا
أيمػػا بػػة القػػوؿ ال ػ م الػػه أأػػد اليػػمابة غايػػتهر كاجتشػػر كذاع كرػػرؼ بػػة اليػػمابة غلػػم
ينكركت ،كبة ايتهاد بعيػد مسػت وا ؼتت و
ػم يعػرؼ بػة اليػمابة؛ غفيػ رل ػاص األصػوؿ بػة
هػ ت األمػػور يلهػػا؛ غػػارتربكا ػػوة ايتهػػادهم كيوجػػه مػػل اظتريمػػات ظتكػػاجتهم كمن ػسلتهم العفي ػػة
دكف يوجه أاػة م لقػا ،كارتػربكا مػا ال غتػاؿ للػرأم غيػه ،دكف الػرأم كااليتهػاد ادػرد ،كارتػربكا
اظتشػػتهر دكف اظتسػػتا ،كهػ ا مػػل أ ػػول الت مػػيص كالسػػرب لادلػػة اإلرتاليػػة ،أػػى حتػػرر رنػػدهم
أف الػ ػرأم ايف ػػل للي ػػما  :ه ػػو الػ ػ م ال جش ػػوبه ي ػػائجة النقػ ػ ر ػػل اظتعي ػػوـ رلي ػػه الي ػػالة
كالسػػالـ ،كال يػػائجة اإلرتػػاع؛ غتمػػاكر األص ػوليوف كجنػػا ركا أ أايػػة ه ػ ا النػػوع؛ غ ػػل معتػػرب
عت ػ ا االيتهػػاد ،كمػػل غػػد معتػػرب (ُ) ،كعت ػ ا أيػػد الجػػا الين (تَّْه ػػ) أجػػه ال متػػص الع ػػوـ
بقوؿ اليما ؛ إبقاص ضتكم العػاـ ،كاأاامػا للػنص ،مث بػة بػ ف سػج ذلػم :شػية ا ػتالط
االيتهاد بالنص؛ غااليتهاد اب للخ غد أاة ب اجه ،كالنص غد اب اطت (ِ).
ِ -غفاهر حترز األصولية مل إضػعاؼ األصػوؿ ،ب د ػاؿ ايتهػاد رليهػا ابػ للخ ػ كاليػواب؛
ألف اليػمابة أجفسػهم ػ رضػ ا رػنهم ػ ،مشػهور كمتػواجر رػنهم ػيهم غػدهم رػل جقليػدهم
غي ػا ػػالوت بػػآرائهم كايتهػػاداهتم اظت لقػػة ،ي ػػا جقػ ذلػػم ابػػل أػػسـ(ْٔٓهػػ) كغػػدت(ّ)؛ غويػ
غيػ ػ االيته ػػاد ر ػػل ال ػػنص؛ ألف بن ػػاص األأك ػػاـ كتػ ػ إ امت ػػه رلػ ػ أص ػػوؿ وي ػػة عت ػػا أدلته ػػا
اظتعيومة ،دكف اظتخا رة ب أكاـ الشريعة ،بايتهػادات ابلػة للخ ػ كاليػواب ،ي ػا ججػه رلػ
ذلػم إمػػاـ اضتػػرمة(تْٖٕهػػ) غتيجػػا رػػل بعػل جعلػػيالت مػػل يعػ ايتهػػاد اليػػما ميػػدرا
جشريعيا ،ك ري منه ابل أسـ(تْٔٓهػ)(ْ).
ّ -أ ول ما ارجكس رليه منكرك االأتااج بقوؿ اليػما  :اأت ػاؿ اطت ػ ؛ إذ ال ريػ ة عتػم رػل
اطت ػ ؛ ألجػػه إذا يقػػا اجفػػاؽ كإرتػػاع رلػ الػرأم ،بػ ا تيػػر رلػ أػػادهم؛ غاأت ػػاؿ اطت ػ
أ االيته ػاد كارد ،كإذا اأت ػ اطت ػ ؛ يج ػػل عت ػ ا األص ػ مست س ػػم ،كعت ػ ا ؾت ػػد العل ػػاص
يفر ػػوف أ مػػا ركم رػػل اليػػما بػػة مػػا يكػػل غيػػه لل ػرأم غتػػاؿ؛ غيعتربكجػػه مبنسلػػة التو يػػم

)ُ( اجف ػػر :الج ػػا الين" ،التقريػ ػ كاإلري ػػاد" ،)ُُِ/ّ( ،اصت ػػوين" ،التخل ػػيص" ،)َْٓ/ّ()ُِٖ/ِ( ،ال ػ ػساي،
اظتستيف "( ،صُٖٔ) ،ال وأ" ،يرح ؼتتير الركضة".)ُٖٓ/ّ( ،
)ِ( اجفر :الجا الين" ،التقري كاإلرياد".)ُُِ/ّ( ،
)ّ( ابل أسـ" ،اإلأكاـ".)ٗٗ/ٔ( ،
)ْ( ابل أسـ" ،اإلأكاـ أ أصوؿ األأكاـ" ،)ٕٓ/ٔ( ،اصتوين" ،التخليص".)ْٓٓ/ّ( ،
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الػ م كتػ األ ػ بػػه؛ ألف اليػػما ال يقػػوؿ ذلػػم مػػل جلقػػاص جفسػػه(ُ) ،كبػػة مػػا يػػاف للػرأم
غيه غتاؿ غيعتربكجه ضرب ايتهاد جتػوز ؼتالفتػه؛ ألف اليػمابة أجفسػهم صػرأوا اػ ا ،غقػالوا أ
مسػػائ يةػػدة معت ػػدهم غيهػػا االيتهػػاد كال ػرأم :أ ػػوؿ غيهػػا برأيػ غػ ف يكػػوف صػوابا غ ػػل ا ،
كإف يكل ػ غ ػل جفسػ كالشػي اف(ِ)؛ غلػم يويجػوا رلػ أأػد متػابعتهم أ ايتهػاداهتم بػ
وا رل ذلم؛ إذ ال نتكل إجكار ياـ ايتهاداهم رلػ الػرأم أ ك ػائا يةػدة ،كإذا الجػت هػ ا،
يػػاص التو ػػم أ األ ػ بايتهػػادهم الأت ػػاؿ اطت ػ (ّ)؛ غػ ذا اجتفػػت العيػ ة ،كاأت ػ اطت ػ
ارجفا أص االستدالؿ ي ا يقوؿ ال ساي(ْ).
سادسا :عمل أهل المدينة:
ُ -ظتػػا يعػ اإلمػػاـ مالػػم ػ رزتػػه ا ػ إرتػػاع أهػ اظتدينػػة الع لػ  ،أصػػال جشػريعيا جسػػتق منػػه األأكػػاـ،
أكي ه ا رليػه جقػدم هػ ا األصػ  ،رلػ بعػل أأاديػأ ا أػاد أػاؿ التعػارض ،اليتهػاد ر ت ،أػى
إج ػػه رمب ػػا اس ػػتفهر ص ػػمة اضت ػػديأ ،م ػػل ر ػ أه ػ اظتدين ػػة ،إالجاج ػػا أك جفي ػػا ،ػػاؿ اظت ػػازرم(تُّٓه ػػ):
"كيري مالم ما أ به مل األ جار بع أه اظتدينة"(ٓ).
إال أف رتاهد العل اص الفوا مالكا ،ك يواغقوت ،كردكا كأيةركا مػل الػردكد رليػه؛ أل ػم ػ رلػ
رأيهػػم ػ ارتػػربكت ؼتارػػا ألص ػ مػػل أصػػوؿ الش ػريعة؛ جقػػم دالئ ػ صػػميمه رليػػه ،ممػػاهيا ألصػػل
)ُ( اجفر :غت القدير للك اؿ بل اعت اـ(ِ ،)َٓٔ/جي األك ار(ُ ،)ّٓٓ/اضتاكم للفتاكل للسيو (ِ.)ُِٕ/
)ِ( ي ا أ وؿ اليديل ػ رض ا رنه ػ أ الكاللة ،أ سنل الدارم (ِِٕٗ) ،رجد الػرزاؽ اليػنعاين" ،اظتيػنم" .حتقػ
أجي ػ ال ػػرزتل األرف ػ ( ،طِ ،ب ػػدكت :اظتكت ػ اإلس ػػالم َُّْ ،ه ػػ) (َُ ،)َّْ/رج ػػد ا ب ػػل ػت ػػد ب ػػل أ
ي ػػيجة" ،مي ػػنم اب ػػل أ ي ػػيجة" .حتقي ػػل ي ػػاؿ اضت ػػوت( ،طُ ،الري ػػاض :الري ػػدَُْٗ ،هػ ػػ) ،)ِٖٗ/ٔ( ،الجيهقػ ػ ،
"الس ػػنل الك ػػربل" ،)ِِّ/ٔ( ،ػػاؿ اب ػػل أا ػػر أ أزت ػػد ب ػػل رل ػ العس ػػقالين" ،التلخ ػػيص اضتج ػػد أ خت ػري أأادي ػػأ
الراغعػ الكجػػد"( .طُ ،بػػدكت :الكتػ العل يػػةُُْٗ ،هػػ) " :)ُٕٗ/ّ( ،ريالػػه القػػات إال أجػػه منق ػػا" .كي ػػا جق ػ
ذلػػم رنػػه ابػػل سػديل ػ رزتػػه ا ػ أ ػت ػػد بػػل سػػعد "ال جقػػات الكػػربل" .حتقيػػل إأسػػاف رجػػاس (طُ ،بػػدكت :دار
صػ ػػادرُٖٗٔ ،ـ) ،)ُٕٕ/ّ( .ابػ ػػل أػ ػػسـ" ،اإلأكػ ػػاـ" ،)َٓ/ٔ( ،ابػ ػػل رج ػ ػػد الػ ػػرب" ،يػ ػػاما بيػ ػػاف العلػ ػػم كغم ػ ػله"،
(ِ .)َّٖ/كي ا يػاص رػل ر ػر بػل اطت ػاب ػ رضػ ا رنػه ػ ي ػا أ أزتػد ال مػاكم" ،يػرح مشػك ا الػار" .حتقيػل
يعي األرجػيكط( ،طُ ،بػدكت :الرسػالة ُُْٓ ،هػػ) ،)ِٓ/ٗ( ،كي ػا يػاص رػل ابػل مسػعود أ بػركع بنػت كايػل أ
يرح مشك ا الار (ٗ ،)ِٓ/الجيهق " ،السنل الكربل" .)ُُٔ/َُ( ،كغدهم.
)ّ( اجفر :السر س " ،أصوؿ السر س ".)َُٕ/ِ( ،
)ْ( اجفر :ال ساي" ،اظتستيف "( ،صُٖٔ).
السالم ( ،طُ ،ال رب ا ًإلسالم ََِٖ ،ـ).)ّْْ/ُ( .
)ٓ( ػت د اظتازرم" ،يرح التلقة" .حتقيل ػت َّ د اظتختار ٌ
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التش ػريا الكتػػاب كالسػػنة؛ غ ػ ف األص ػ اظت ػػرد رنػػد رل ػػاص األصػػوؿ ال ػ م ال ينػػتقل :أف األصػػوؿ ال
ججػن إال ب صػػوؿ مةلهػػا بػػالقوة كالداللػة ،غػػال يقػػاـ أصػ باستمسػاجات العقػػوؿ أك جسييناهتػػا ادػػردة ،ػػاؿ
إماـ اضترمة(تْٖٕهػ) " :غ جا ال جةجت أصوؿ الشريعة إال مبستند ع ؛ غ ا عنا به أالجتنػات ،كمػا
غل رل ننا جرددجا غيه ،كأضتقنات باظتفنوجات"(ُ).
غاػػادلوا كأػػاكركا اإلمػػاـ مالكػػا ،كأصػػمابه ،كأيةػػركا مػػل ذلػػم أ ه ػ ا األص ػ  ،أػػى ػػاؿ القاض ػ
ري ػػاض(تْْٓه ػػ) أ أاي ػػة إرت ػػاع أه ػ اظتدين ػػة " :ارل ػوا أي ػػرمكم ا ؛ أف رتي ػػا أرب ػػاب اظت ػ اه م ػػل
الفقهػػاص ،كاظتتكل ػػة ،كأصػػماب األالػػر ،كالنفػػر؛ إل ػ كاأػػد رل ػ أصػػمابنا رل ػ ه ػ ت اظتس ػ لة ،ؼت ػوف ظتػػا
غيها بسر هم ،ػتتاوف رلينػا مبػا سػن عتػم"(ِ)؛ غ ػا ذيػرت القاضػ ريػاض ػ رزتػه ا ػ كمػا يػ يرت يعػود إا
ض ػػج أه ػ األص ػػوؿ ألص ػػوؿ التش ػريا ،كر ػػدـ اظتس ػػاس ا ػػا ،كي ػػو م ي ػػا ػػاؿ القاض ػ "إل ػ كاأ ػػد رل ػ
أصػػمابنا "؛ غه ػ ا اجفػػاؽ مػػنهم رل ػ ؼتالفػػة مالػػم كأصػػمابه أ ه ػ ا األص ػ  ،طت ػػورة ه ػ ا األمػػر بػػا ااع
أصػػوؿ غػػد معتػػربة ،ػػاؿ اصتيػػاص(تَّٕه ػػ) " :غل ػػا جػػر أأػػدا مػػل جػػابع أه ػ اظتدينػػة ،كمػػل غػػدهم،
كؽتػػل يػػاص بعػػدهم؛ درػػا سػػائر األميػػار إا ارتجػػار إرتػػاع أهػ اظتدينػػة ،كلػػسكـ اججػػارهم؛ دؿ ذلػػم :رلػ أجػػه
وؿ ػتدث ،ال أص له رػل أأػد مػل السػلم ،بػ إرتػاع السػلم مػل أهػ اظتدينػة كغػدهم ػاهر أ جسػويب
االيتهاد أله سائر األميار معهم ،كأيازكا عتم ؼتالفتهم إياهم"(ّ).
ِ -كرمبا أيلت جتاكزات مل بعل أرباب اظت اه رل اإلمػاـ مالػم كأصػمابه ،أك زتَّلػوا م هجػه مػا
ال لتت ػ ػ  ،لك ػػل أص ػ ػ اإلجك ػػار كاصت ػػداؿ ،كر ػػدـ التس ػػليم ل ػػه ،بوض ػػا أص ػ ػ م ػػل األص ػػوؿ دكف
دتم ػػيص ،كس ػػرب ،كج ػػد يل غي ػػه ،كمعرغ ػػة مكاج ػػه الي ػػمي ؛ أم ػػر ص ػػمي س ػػليم؛ ألف ه ػ ت الو يف ػػة
األصػػلية للعل ػػاص ر ومػػا ،كلعل ػػاص األصػػوؿ يوصػػا ،بتنقيػػة أصػػوؿ الش ػريعة غيعتػػرب اظتعتػػرب ،كيل ػ
اظتل ػ ؛ ل ػ ال يعتػػدل رليهػػا ،ك ػػد كيػػه إمػػاـ اضتػػرمة(تْٖٕه ػػ) بعػػل أص ػ ر ػ أه ػ اظتدينػػة
ال ػ م أ امػػه اإلمػػاـ مالػػم إا أف مالكػػا " :ػػد يتو ػػم أ األأاديػػأ ال ػ جقلهػػا رل ػػاص اظتدينػػة ،مث
الفوها ،الرتقادت غيهم أ م أ رب مل غدهم ،مبواضا األ جار كجوارمتها"(ْ).
ّ -كعت ا ظتا يةر اضتوار ما مالم كأصػمابه أػوؿ هػ ا األصػ  ،رػاد أصػماب مالػم رلػ األصػ
)ُ( اصتوين" ،الربهاف".)ُٖٔ/ِ( ،
)ِ( القاض ػ ريػػاض اليميػػيب" ،جرجي ػ اظتػػدارؾ كجقري ػ اظتسػػالم" .حتقيػػل ابػػل جاكيػػت ال نا ػ ك ػريل( ،طُ،
ايف دية ػ اظت رب :م جعة غمالة) (ُ.)ْٕ/
)ّ( اصتياص" ،الفيوؿ أ األصوؿ".)ِّْ/ّ( ،
)ْ( اصتوين" ،الربهاف".)ِٕٖ/ُ( ،
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ال م كضعه إمامهم ،بالجياف ،كالتيفية ،كالتمقيػل ،كالتنقػي  ،كالنفػر أ اظتعتػرب منػه بيػالأية
يوجػػه أصػػال جش ػريعيا ،كجف ػ غػػد اظتعتػػرب؛ غفر ػوا كغيػػلوا بػػة مػػا يػػاف غيػػه أاػػة معتػػربة ليكػػوف
أصال جشريعيا ،كما ليع ي لم ،كأف ال كترل رليه ا غترل كاأد ،كياجت اظتراسلة بػة اإلمػاـ
مالػم ،كبػة الليػأ بػل سػعد ،مجكػرة أ ذلػم معركغػة ،إذ جقػد الليػأ اإلمػاـ مالكػا أ ارتجػػارت
أص ر أه اظتدينة(ُ).
مث أػػاكؿ اظتالكيػػة حتريػػر هػ ا األصػ ؛ غاعلػػوت أجوارػػا ،كردكا ايفػػت غيػػه إا أصػ معتػػرب؛ إمػػا مػػل
يهة يوجه إرتارا زمل اليمابة ،أك مل يهة يوجه ركاية متػواجرة ر ليػة رػل النػيب رليػه اليػالة كالسػالـ،
جقلهػػا ييػ بعػػد ييػ  ،أك يػػوف ر لهػػم يػػدؿ رلػ جسػػخ اطتػػرب الػوارد ،ك ينق ػ الناسػػخ؛ غكػػاف ر لهػػم
دليال رل النسخ(ِ)؛ كما ردا ذلم غهو ايتهاد ،د جكوف له بعل القوة االيتهاديػة ،طتاصػية اظتدينػة؛
غرمبػػا يريػ بػػه أأياجػػا أػػاؿ التعػػارض ي ػػا الػػه ال ػساي (تَٓٓه ػ)(ّ)؛ غهػػو ي ػػدت مػػل االيتهػػادات ،ال
ييػػل يوجػػه أصػػال ججػػن منػػه األأكػػاـ ابتػػداص ،دكف أص ػ مسػػجل؛ لقجولػػه اطت ػ كالي ػواب؛ ألجػػه يػػرد
يرع بتيوي أه اظتدينة دكف غدهم ،أك ري تهم ي ا يقوؿ الجاي (ْ).
كعت ا صم ه ا اظتعن القاض رجد الوهاب(تِِْهػ) ب جه "يري بػه رلػ غػدت ،كال لتػرـ
ال هاب إا الغه"(ٓ) غه ا أ ما كتوز ؼتالفته ،أما ما ال كتػوز ؼتالفتػه غهػو مػا جقػ بػالتواجر الع لػ ؛
يػػاألذاف كالي ػػاع كاظتػػد كج ػػرؾ أ ػ السي ػػاة مػػل اطتم ػػركات كغده ػػا(ٔ)؛ غفي ػ ب ػػة اظتق ػػوع بػػه كغ ػػد
اظتق ػ ػ ػػوع مػ ػ ػػل إرتػ ػ ػػاع ر ػ ػ ػ أه ػ ػ ػ اظتدينػ ػ ػػة ،كه ػ ػ ػ ا ال ػ ػ ػ م أيػ ػ ػػدت الجػ ػ ػػاي (تْْٕه ػ ػ ػػ) ،كالقاض ػ ػ ػ
رياض(تْْٓق) ،كابل ريد اضتفيد(تٓٗٓهػ)؛ إذ يعلوا إرتاع أه اظتدينة رل ضربة :مػا يػاف
ػامال أ " يعقػػوب بػػل سػػفياف الفسػػوم" ،اظتعرغػػة كالتػػاريخ" .حتقيػػل أيػػرـ الع ػػرم( ،ال جعػػة
)ُ( اجفػر جػػص الرسػػالة يػ ن
الةاجية ،بدكت :ميسسة الرسالةَُِْ ،هػ)" (ُ ،)ٖٕٔ/ك" أبو زيريا لتىي بل معة" ،جاريخ ابل معة (ركاية
رة ػػاف الػػدارم )" حتقيػػل د .أزتػػد ػت ػػد جػػور سػػيم( ،دمشػػل :دار اظت ػ موف لل ػااث ،بػػدكف جػػاريخ جشػػر)" (ْ/
ْٕٖ  ،)ْٕٗ -كأيػار إليهػا القاضػ ريػاض أ "جرجيػ اظتػدارؾ" (ّ ،)ْْ - ّْ /كجقػ غالجهػا ابػل القػػيم
أ إرالـ اظتو عة (ّ )ٔٗ/مقررا عتا.
)ِ( اجفػػر :رجػػد الوهػػاب اظتػػالك " ،اظتعوجػػة رل ػ م ػ ه رػػا اظتدينػػة" .حتقيػػل ػت ػػد الشػػاغع ( ،طِ ،بػػدكت :الكت ػ
العل ية ُِْٓهػ) )َٕٔ/ِ( .الجاي " ،إأكاـ الفيوؿ" ،)ْٖٖ/ُ( ،القراأ" ،جفائع األصوؿ".)َِٕٖ/ٔ( ،
)ّ( اجفر :ال ساي" ،اظتستيف "( ،صّٕٕ).
)ْ( الجاي " ،إأكاـ الفيوؿ".)ْٖٗ/ُ( ،
)ٓ( رجد الوهاب" ،اظتعوجة رل م ه را اظتدينة".)َٕٔ/ِ( ،
)ٔ( اجفر :رجد الوهاب" ،اظتعوجة رل م ه را اظتدينة".)َٕٔ/ِ( ،
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ريقه النق غه ا أاة ،كما ياف ريقه االستنجاط كااليتهاد غليع هلاة(ُ).
ْ -غخلَّػػص اظتالكيػػة ه ػ ا األص ػ ؽتػػا اهت ػوا غيػػه بػػا ااع أص ػ غػػد معتػػرب يػػررا؛ غػػدغعوا ذلػػم ،كاأت ػوا
كالتا ػ كا إا األصػػوؿ اظتعتػػربة ،كيعل ػوا ر ػ أه ػ اظتدينػػة ال متػػرج رػػل أصػػلة معت ػربيل :إمػػا إرت ػػاع
الي ػ ػػمابة ،أك النقػ ػ ػ اظتت ػ ػ ػواجر رن ػ ػػه رلي ػ ػػه الي ػ ػػالة كالس ػ ػػالـ ،كا رأػ ػ ػوا م ػ ػػا سػ ػ ػواقتا ،أ ػ ػػى رق ػ ػ ػ
الجػػاي (تْْٕهػػ) أ ايػػة مجمػػأ أايػػة أهػ اظتدينػػة بقولػػه" :رلػ أجػػه ػ أم اإلمػػاـ مالػػم ػ
لتفا رنه مل ريل ،كال كيػه؛ أف إرتػاع أهػ اظتدينػة أ مػا ريقػه االيتهػاد أاػة رنػدت ،ك ػد يػورد
الفي أ يتابه ،كإف يكل ائال به ،كلكل رل معن أف يورد أ اكي الناس ،كرت الكالـ"(ِ).
سابعا :المصالح المرسلة:
ُ -اظتقيود بػ"اظتيامل اظترسلة" :ي ميلمة يشهد عتا الشرع بارتجار اص ،كال ب ل ػاص؛ غهػ
مرس ػػلة أم م لق ػػة ،ل ػػيع عت ػػا أك ػػم ػػاص بػ ػ اهتا ،كجسػ ػ "االستي ػػالح" ،ك"االس ػػتدالؿ
اظترس " ،ك"اظتناس اظترس " ،ك"القياس اظترس " ،ك"االستدالؿ"(ّ) ،كإفتػا شتيػت مرسػلة" :أم
جعترب ،ك جلب"(ْ).
جفػػر رل ػػاص األصػػوؿ أ "اظتيػػلمة اظترسػػلة" كجو ف ػوا أ ارتجارهػػا دلػػيال يػػرريا مسػػتقال ،جكػػوف منا ػػا
لاأكػػاـ ،لتخػػوغهم مػػل كضػػا ه ػ ا الػػدلي  ،كييفيػػة التعام ػ معػػه أ أ ػ اضتكػػم منػػه مبسازتتػػه للنيػػوص،
كميػػادر التش ػريا األصػػلية؛ غناعتػػا مػػل التتجػػا كاالسػػتقراص ،لجيػػاف اظتعتػػرب منهػػا كاظته ػ  ،مػػا يع ػ وائػػم مػػل
أهػ األصػػوؿ يتو ػػم باأل ػ اػػا أصػػال؛ وغػػا مػػل االغت ػػات رلػ أصػػوؿ التشػريا أك مسازتتهػػا ،كهػ ا الػ م
يع غال األصػولية يتمػرز ،كيػتمفا مػل جتػويس ارتجػار اظتيػلمة أصػال جشػريعيا مسػتقال(ٓ) ،كلػ ا كصػفها
كصػػفها ال ػساي(تَٓٓه ػػ) ب ػػا مػػل األصػػوؿ اظتوهومػػة؛ غ ضتقهػػا بػػجعل األصػػوؿ ال ػ ال جر ػ أف جس ػ
أص ػوال ب ػ اهتا(ٔ) ،أ ػػى ػػاؿ ا م ػػدم(تُّٔه ػػ) أ "اظتي ػػامل اظترس ػػلة" ،كشت ػػات "اظتناس ػ اظترس ػ " " :اجف ػػل

)ُ( اجف ػػر :الج ػػاي " ،إأك ػػاـ الفي ػػوؿ" ،)ْٖٖ/ُ( ،اليمي ػػيب" ،جرجي ػ اظت ػػدارؾ كجقري ػ اظتس ػػالم"،)ْٕ/ُ( ،
(ُ ،)َٓ/بل ريد" ،المركرم أ أصوؿ الفقه"( ،صْٗ).
)ِ( الجاي " ،إأكاـ الفيوؿ".)ُْٗ/ُ( ،
)ّ( اجفر :اإلسنوم " ،اية السوؿ"( ،صّْٔ) ،السريش " ،الجمر ايفي ".)ّٖ/ٖ( ،
)ْ( السريش " ،الجمر ايفي ".)ّٖ/ٖ( ،
)ٓ( اجفر :ا مدم" ،اإلأكاـ" ،)َُٔ/ْ( ،ابل مفل " ،أصوؿ الفقه" ،)ُْٖٔ/ْ( ،اإلسنوم " ،اية السوؿ"،
السوؿ"( ،صّْٔ) ،السريش  " ،الجمر ايفي " ،)ّٖ/ٖ( ،ابل أمد أاج "التقرير كالتمجد".)ُُٓ/ّ( ،
)ٔ( اجفر :ال ساي" ،اظتستيف "( ،صُٕٗ).
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الفقهاص مل الشاغعية ،كاضتنفية ،كغدهم ،رل امتناع الت سم به ،كهو اضتل"(ُ).
كظتا أدريها ال ساي(َٓٓهػ) ض ل األصػوؿ اظتوهومػة ،مػا مػا بػن ك َّػرج رليهػا مػل أأكػاـ اظتيػامل،
رقػ أ ايػػة مجمةػػه رلػ دليػ "اظتيػػلمة" بقولػػه " :ججػػة أف االستيػػالح لػػيع أصػػال امسػػا برأسػػه ،بػ
م ػػل استي ػػل غق ػػد ي ػ َّػرع ،ي ػػا أف م ػػل استمس ػػل غق ػػد ي ػ َّػرع"(ِ)؛ غقرج ػػه كي ػػجهه باالستمس ػػاف الػ ػ م ه ػػو
أضعم مل اظتيلمة اظترسلة.
ِ -جق ػ اصتػػوين(تْٖٕه ػػ) ،كابػػل الس ػ عاين(تْٖٗه ػػ) رػػل القاض ػ الجػػا الين(َّْه ػػ) ب ػ ف اظت ػ
لعػػدـ ارتجػػار "اظتيػػلمة" مسازتتهػػا لاصػػوؿ أ إجتػػاج األأكػػاـ ،كممػػاررتها عتػػا أ التش ػريا ،كمقاربػػة
اضتك ػػاص األججيػػاص أ ابتنػػاص التشػريا ر ومػػا ،كرػػادة األأكػػاـ اظتجنيػػة رلػ "اظتيػػلمة" جكػػوف ممػ ربة،
متجاينػة زماجػا ،كمكاجػا ،كأػاال ،كهػ ا ػالؼ اظتعهػود مػل أأكػاـ ا ػ رػس كيل ػ اظتػ وذة رػل أصػوؿ
الش ػ ػريعة اظتعت ػػربة؛ غ أكام ػػه م ػػردة ،الابت ػػة رل ػ ػ م ػػر السم ػػاف ،هلس ػ ػ منا اهت ػػا الش ػػررية اظت ػ ػيالرة أ
األأكاـ ،كيودا كردما(ّ).
كأ موضػػا ػػر يييػػد إمػػاـ اضتػػرمة(تْٖٕه ػػ) رد ه ػ ا األص ػ بقػػوة ،كير ػ العنػػاف لقل ػػه ليييػػد
كي ػػرد ي ػ ي ػػجهات ه ػ ا األص ػ  ،إذ يع ػ ج ي ػػد األأكػػاـ الةابت ػػة أ الكت ػػاب كالس ػػنة بس ػػج ج ػػد األزم ػػاف
ل لػ أأكػػاـ جناسػػجه ،ضػربا مػػل ال ػػرة كال جػػاكة كاصتهػ بالػػديل ومػػن تشػػبث بهػػذا ،فقػػد انسػػل عػػن ربقػػة
الػػدين انسػػالل الشػػعرة عػػن العجػػين(ْ) ،كلع ػ ابػػل ريػػد (تٓٗٓه ػػ) أ ػ بعػػل ه ػ ت اظتعػػاين مػػل يػػالـ
الجا الين كاصتوين ،كزاد رليه أ جقريرت ظتا أيد ب ف القائلة أ اظتيلمة ليسوا مستنج ة ،ب ياررة(ٓ).
ياررة(ٓ).
ّ -غكاجػػت "اظتيػػلمة" يتقاذغهػػا رل ػػاص األصػػوؿ بيػػنهم ،جػػارة يعتربك ػػا ،كجػػارة ينكرك ػػا؛ كإجكػػارهم لػػيع
جمػػعيفا عتػػا أك إقتػػاال لقي تهػػا الشػػررية ،كلكػػل ختوغػػا مػػل كضػػا أص ػ ي ل ػ رل ػ أصػػوؿ الش ػريعة
كميػػادرها األصػػلية غيم ػ رل ػ غػػد ػت لػػه؛ غييفػػت بػػاب يجػػد لسػػل أأكػػاـ اريػػة رػػل األصػػوؿ
الشػػررية األصػػلية ،ؽتػػا يسازتهػػا كينا رهػػا؛ غػػتعفم اظتفسػػدة كيتسػػا اطتػػرؽ؛ غكػػاف يجػػار رل ػػاص األصػػوؿ
دائ ػا رلػ كيػ ك ػػوؼ مػل األ ػ اػا ،أػػى ػاؿ غيهػػا الجػا الين كإمػػاـ اضتػرمة كالسػ عاين كال ػساي
كابل ريد مقػوالهتم ا جفػة ،معت ػديل أ ذلػم رلػ أف اظتيػامل اظتعتػربة هػ اظتػ وذة رػل النيػوص،
)ُ( اجفر :ا مدم" ،اإلأكاـ".)َُٔ/ْ( ،
)ِ( ال ساي" ،اظتستيف "( ،صَُٖ).
)ّ( اصتوين" ،الربهاف" ،)ُِٔ/ِ( ،الس عاين " ،وا ا األدلة".)َِٔ ،ِٓٗ/ِ( ،
)ْ( اجفر :اصتوين" ،غياث األمم"( ،صُِٗ).
)ٓ( اليمييب" ،جرجي اظتدارؾ كجقري اظتسالم"( .صُِٖ).
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دكف مػ ػػا جستمسػ ػػنه العقػ ػػوؿ ،كالكػ ػػالـ يلػ ػػه أ التخ ػ ػػوؼ الكجػ ػػد مػ ػػل ارتجػ ػػار ميػ ػػامل مرسػ ػػلة غ ػ ػػد
منيوصػػة ،يعتػػدل اػا رلػ ميػػامل النيػػوص؛ غهػ كإف أجشػ ت أأكامػػا أ مجتػػدأها غػػد مناهمػػة
للنيوص ،إال أ ا د جكوف أ ايتها معارضة كميادمة لل يامل الشررية رتلة.
ْ -عت ػ ا أػػاكؿ العل ػػاص االسػػتفادة مػػل ه ػ ا األص ػ مػػل يهػػة ،كالتمػػوط لػػه مػػل يهػػة أ ػػرل ،بوضػػا
الشػركط الػ جمػج مآ ػ ت ،كجع ػ مفاسػػدت؛ غاعػ ال ػساي (تَٓٓهػػ) ارتجػار "اظتيػامل اظترسػػلة"
أصػػال جش ػريعيا منا ػا بشػػرط حتقػػل أكصػػاؼ الالالػػة " :كاجقػػدح ارتجارهػػا بارتجػػار الالالػػة أكصػػاؼ :أ ػػا
ضػػركرة ،عيػػة ،يليػػة"(ُ) ،غلػػو ياجػػت أ التت ػػات ،أك اظتك ػػالت ،أك اضتاييػػات؛ جعتػػرب ،كلػػو
ؾتػػسـ هلي ػوعتا جعتػػرب ،كلػػو ياجػػت أ يسئيػػة مػػل اصتسئيػػات جعتػػرب؛ غمػػيل ال ػساي ية ػدا أ ارتجػػار
اظتيامل كاأل اػا؛ غ ػى لػت رػل أأػد هػ ت األكصػاؼ يعتػرب ارت ػاد األ ػ باظتيػامل اظترسػلة؛
وغ ػػا م ػػل جع ػػدم االس ػػتدالؿ ا ػػا رلػ ػ األص ػػوؿ؛ غهػ ػ رن ػػدت ال يػ ػ ه إليه ػػا إال أ ػػاؿ الم ػػركرة
القي ػػول رن ػػد التمق ػػل م ػػل حتي ػػي مي ػػاضتها كدرص مفاس ػػدها .كي ػػاص ا م ػػدم(تُّٔهػ ػػ) كجقػ ػ
اجفػػاؽ غالػ الفقهػػاص رلػ رػدـ ارتجارهػػا ،كاسػػتةن مػػل ذلػػم المػػركرم(ِ) ي ػػا غعػ ال ػساي ،مث يػػاص
بع ػػدت الع ػػس ب ػػل رج ػػد الس ػػالـ(تَٔٔه ػػ) ،كجكل ػػم ر ػػل اظتي ػػامل بػ ػ وؿ كأكس ػػا ي ػػالـ ،كلك ػػل ي ػػاف
ضػػاب ا ظتيػ لمه أ اظتيػػامل؛ غلػػم متػػرج يالمػػه أ اظتيػػامل رػػل اظتعتػػرب مػػل اظتيػػامل الػ دلػػت رليهػػا
النيوص دكف اظترس  ،كهك ا مل ياص بعدت مل البه.
أال أف الق ػراأ(تْٖٔه ػػ) ػػرج باظتيػػلمة رػػل يػػركط ال ػساي(تَٓٓه ػػ) ال ػ م أيػػرها باظتيػػامل
المػػركرية ،إا رأ ػ غمػػاص اظتالكيػػة أ جوسػػعهم اػػا؛ غعػػداها إا أج ػواع اظتيػػامل يلهػػا :المػػركرية ،كاضتاييػػة،
كالتمسػػينية ،كأ ػػول مسػػتند لػػه أ ذلػػم :يةػػرة ر ػ اليػػمابة ػ رضػ ا رػػنهم ػ بيػػور يةػػدة مػػل اظتيػػامل
اظترسلة ،ارتربها ضرب مل أضػرب اإلرتػاع ،مث رقػ هػ ا بقولػه" :كهػ ا يفيػد الق ػا بارتجػار اظتيػامل اظترسػلة
م ل نقا؛ ياجت أ موا ل المركرات ،أك اضتايات ،اك التت ات"(ّ).
ٓ -كل ػػيع أأ ػػد م ػػل اظتةج ػػت ،أك الن ػػاأ لل ي ػػلمة ،متع ػػد ا ػػا جيػ ػا ،أك مه ػػال أص ػػال؛ غػ ػ م مي ػػلمة
معارضػػة للنيػػوص غهػ مل ػػاة م رأػػة باالجفػػاؽ ،ػػاؿ إمػػاـ اضتػػرمة(تْٖٕه ػػ) " :كال كتػػوز التعلػػل
رنػدجا بكػ ميػػلمة ،ك يػر ذلػػم أأػػد مػل العل ػػاص ،كمػػل ػل ذلػػم مبالػػم ػ رضػ ا رنػػه ػ غقػػد

)ُ( ال ساي" ،اظتستيف "( ،صُٕٔ).
)ِ( ا مدم" ،اإلأكاـ".)َُٔ/ْ( ،
)ّ( القراأ" ،جفائع األصوؿ".)َْٖٖ/ٗ( ،

- 755 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد 798

أ ػ "(ُ) ،كؿتػػوت الػػه ابػػل برهػػاف(تُٖٓه ػػ)(ِ)؛ غك ػ م ػ ه ارتػػرب جورػػا مػػل اظتيػػامل بػػالنفر أ
يسئيػػات األأكػػاـ ،ك متػ مػػل اسػػتدالؿ اػػا ،أػػى إف القػراأ(تْٖٔهػػ) رد رلػ الشػػاغعية كأالجػػت
رػػل إمػػاـ اضتػػرمة أ يتابػػه "ال يػاال " ،كاظتػػاركدم أ "األأكػػاـ السػػل اجية" صػػورا مػػل اظتيػػامل اظترسػػلة
كاسعة ،أ كا اا ك رركها ،ي اا اظتالكية أجفسهم(ّ).
ٔ -لكػػل اضتقيقػػة أف يػػالـ الق ػراأ ،لتتػػاج يػػي ا مػػل الجيػػاف كالتوييػػه :غالشػػاغعية أك غػػدهم مػػل العل ػػاص
إفت ػػا جو فػ ػوا باأل ػ ػ ا ػػا م ػػل يه ػػة يلي ػػة ال ػػدلي ال يسئيت ػػه؛ غه ػػم ال يري ػػدكف كض ػػا أصػ ػ يامػ ػ أ
الشػريعة يسػ "اظتيػػلمة اظترسػػلة" أك ؿتػػوت؛ غهػ ا الفػػرؽ بػػة اظتالكيػػة كالشػػاغعية أ هػ ا ،كعتػ ا أيةػػر
أصػ عتػػا كبينهػػا ،كاسػػتدؿ عتػػا ،كمةػ عتػػا ،كبػػة الفػػرؽ بينهػػا كبػػة الجدرػػة الشػػا يب (تَٕٗهػػ)،
مػػل َّ
غػ ير رشػػرة أمةلػػة ججػػة أالرهػػا أ بنػػاص األأكػػاـ ،مث رقػ بعػػد ذلػػم غكشػػم رنهػػا بكوايػػم الالالػػة،
ه يرك ها ،كه أيما غوارؽ جفر ها رل غدها ؽتا يشااها:
ُ ػ ػ اظتالصم ػػة ظتقاص ػػد الش ػػرع ،غ ػػال خت ػػالم أص ػػال م ػػل أصػ ػوله ِ .ػ ػ يريا ػػا أ اظتعل ػػالت ،الػ ػ ج ػػدرؾ
العقوؿ مياضتها دكف التعجداتّ .ػ ا تياصها بالوسائ دكف اظتقاصد(ْ).
كأػػاكؿ الشػػا يب إرادهتػػا إا أدلػػة متفػػل رليهػػا ،ي ػػا غع ػ أص ػوليو اظتالكيػػة مػػا ر ػ أه ػ اظتدينػػة؛
غهم إما يريعو ا إا اجفاؽ اليمابة رل الع اا ،أك يريعو ا إا ر وـ األدلة الكلية(ٓ).
غ ػػى أريعناهػػا إا أدلػػة الشػريعة اظتتفػػل رليهػػا :اإلرتػػاع ،أك ر ػػوـ جيػػوص الكتػػاب كالسػػنة؛ يجػػل
أايػػة إا ه ػ ت التس ػ ية اظتوقت ػػة ،كه ػ ا ي ػ ر اظتس ػ لة رن ػػد األص ػولية ال ػ يل أجك ػػركا يو ػػا دل ػػيال مسػػتقال،
كعت ا غ ف ابل جي يػة(تِٖٕهػػ) كاصـ بػة هػ ت األصػوؿ الكجػدة أ الشػريعة؛ غقػرر ب جػه ال نتكػل اليػداـ بػة
اظتيػػامل كالنيػػوص ،كأف ي ػ كاأػػد يقػػيم ا ػػر ال ينقمػػه ،كمػػى أيػ التمػػاد ،دؿ رل ػ ضػػعم أأػػدقتا
ال ػتالة(ٔ) ،كي ف ابل جي يػة يريػد ختػري األأكػاـ رلػ النيػوص الشػررية أ الكتػاب كالسػنة ،بػدؿ أف يقػاؿ
ه ا دليله اظتيلمة ،كه ا ما أيدت الشا يب (تَٕٗهػ) كبينه ككضمه(ٕ).
)ُ( اصتوين" ،الربهاف".)َِٔ/ِ( ،
)ِ( السريش " ،الجمر ايفي ".)ٖٓ/ٖ( ،
)ّ( اجفر :القراأ" ،جفائع األصوؿ".)َْٔٗ/ٗ( ،
)ْ( اجفػػر :إب ػراهيم بػػل موس ػ الشػػا يب" ،االرتيػػاـ" .حتقيػػل سػػليم اعتػػالي( ،ال جعػػة األكا ،السػػعودية :دار ابػػل
رفافُُِْ ،هػ).)ِٕٔ/ِ( .
)ٓ( اجفر :الشا يب" ،االرتياـ".)َِْ/ُ( ،
)ٔ( ابل جي ية" ،غت وع الفتاكل".)ّْْ/ُُ( ،
)ٕ( الشا يب" ،اظتواغقات".)ّٗ/ِ( ،
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ٕ -كالػ م يرجمػيه النفػر أ هػ ا اظتقػاـ المػنم ػ كا أرلػم ػ ،أف يقػاؿ :إف ختػوؼ األصػولية مػل كضػا
ه ا األص  ،كجعليل األأكاـ رليه م لقػا ،غػد القػوؿ بتخػري بعػل الفػركع رليػه أأياجػا؛ غػال جػالزـ
بينه ػػا ،غػػال يلػػسـ مػػل بػػن أك ػػا رل ػ اظتيػػلمة أ يسئيػػة مػػل اصتسئيػػات بارتجػػار ر ومػػات الكتػػاب
كالسػػنة ،أف يعتػػرب يليػػة الػػدلي مػػل أصػػله م لقػػا؛ إذ غػػرؽ معتػػرب مػيالر بػػة إ امػػة الػػدلي إ امػػة دائ ػػة؛
غكل ػا جسلػػت جازلػػة غػػسع إليػػه أهػ االيتهػػاد بتعليػل اضتكػػم بػػه مجايػػرة ،دكف جكامػ النفػػر أ جيػػوص
الكتاب كالسنة ،كالت م بتنسي اضتادالػة رلػ النيػوص اليػميمة اظتقي ػة عتػا .كبػة النفػر ال ويػ أ
النازلػػة ،مث اسػػت راؽ النفػػر أ النيػػوص غػ ذا كيػػد مػػا يقػػيم ،أك يػػرد أصػ هػ ت النازلػػة؛ ارتػػرب ،كإف
يويػػد راػػا ب يػػجه النيػػوص غيهػػا مػػل الع ومػػات الػ حت ػ بػػة ياهتػػا وارػد اظتيػػامل يلهػػا ،كيجعػػد
جػسكؿ جازلػػة راريػػة رػل جػػص لػػه أدم م ػ مػػل ر ومػػات الشػريعة كيلياهتػػا؛ لتكػػوف أصػال يسػػتند رليػػه
أ ابتنػػاص اضتكػػم ،كيفهػػر كيػػه الداللػػة مػػل ال ػػنص ،مث جعمػػد كجقػػول بعػػد ذلػػم بارتجػػار اظتي ػػلمة؛
غتكوف اظتيلمة مقوية راضدة للنص ،ال ميسسة للمكم منفيلة رنه.
غيمتػػاج جتػػدد جفػػر دائػػم مػػا يػ جازلػػة أ غهػػم النازلػػة أكال ،مث أ النيػػوص كإجا تػػه اػػا؛ غهػ ت يلهػػا
غركؽ معتربة بة كضا أص يام يسػتق أهػ االيتهػاد منػه مجايػرة مباػرد كيػود النػوازؿ ،مػا يػجه إرػراض
رل النفػر كالت مػ كاالسػتنجاط مػل د ػائل النيػوص؛ ألف مػل جعلػل ب صػ دليػ اظتيػلمة؛ رمبػا ال كتيػ جفػرت
إال أ الني ػػوص الواض ػػمة الجين ػػة القريج ػػة رلػ ػ راػ ػ  ،كهػ ػ ا ال ختفػ ػ مآالج ػػه بالي ػػرؼ كالجع ػػد ر ػػل أصػ ػ
الكت ػػاب كالسػ ػػنة كجس ػػيا ا بالتػ ػػدرج غياي ػػاف مػ ػػا ال ػػسمل ،كعت ػ ػ ا ػػاؿ الشػ ػػنقي (تُّّٗه ػ ػػ)" " :لكػ ػػل
التمقيػػل أف الع ػ باظتيػػلمة اظترسػػلة أمػ هػر كت ػ غيػػه الػػتمفا كغايػػة اضت ػ ر؛ أػػى يتمقػػل صػػمة اظتيػػلمة،
كرػػدـ معارضػػتها ظتيػػلمة أري ػ منهػػا ،أك مفسػػدة أري ػ منهػػا ،أك مسػػاكية عتػػا ،كرػػدـ ج ديتهػػا إا مفسػػدة
أ الػػاين أػػاؿ"(ُ) ،كيقيػػد ب ػ"الاين أػػاؿ" اظتػػآالت الػ يػػيكؿ إليهػػا ارتجػػار اظتيػػلمة اضتاليػػة إا مفسػػدة ،كهػ ا
مل األقتية مبكاف؛ غكم مل ميلمة أاضرة جنقل مفسدة أ اظتآؿ.
غ ل حتوط عت ا األص  ،ك ش مل روا جه كارتدائه رل التشريا؛ غتخوغػه أ ػتلػه ،كمػل أجكػر أصػ
ارتجار دلي اظتيلمة دليال مستقال ب اجه ،غال يتنا ل أ بناص بعل األأكػاـ رليهػا ،إذا يػدد النفػر أ أدلػة
الكتػػاب كالسػػنة ،مػػا ي ػ أادالػػة ككا عػػة ،مث ريهػػا رل ػ جػػص مػػل النيػػوص ،كلػػو رل ػ بعػػد ،كبػػة كيػػه
اظتيلمة مل النص؛ غه ا يكوف مل جعليل اضتكم بالقياس ال م هر ج الد ينسه أ رة اضتكػم ،كهػو أأػد
أجواع اظتالئم مل اظتناس  ،كه ا أ ول كأكا مل غترد ارتجار اظتيلمة ما غياب للنص .كرأم ا اإلماـ العا
الف الكجد أبا الفت جق الديل ابل د يل العيد(تَِٕهػ) ظتا أ ر ورة التعا ما ه ا األص غقاؿ" :
)ُ( الشنقي " ،اظتيامل اظترسلة"( ،صُِ ).
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ادع لل يػلمة أكا مػل زتىٍلً ًػه
غم ٍ ليهي رل التهديػد الػر ً
غ ٍف ص َّ ذلم غهو مل باب العسـ رل اظتيامل اظترسلة ،ى
االساساؿ أ ذلم رفيم،
كتر إا النفر غي ا يس َّ ميلمة مرسلة ،ك
ي
رل أقيقة ال ىق ٍ ًا لل يلمة ،كه ا ُّ
كيقػػا غيػػه منكػرات رفي ػةي الو ػػا أ الػػديل ،كاساسػػاؿ جػػي أ أذل اظتسػػل ة ،كلسػػت ً
أجكػيػر رلػ مػػل ارتػػرب
ه
(ُ)
و
أص اظتيامل اظترسلة ،لكل لتتاج إا جفر و
سديدً ،
كردـ التااكز للمد اظتعترب" .
يديد ،كج م
ى
ثامنا :االستحسان:
غمػ ػص كغ ػػرز رل ػػاص األص ػػوؿ االستمس ػػاف بق ػػوة ،ظت ػػا دم ػػه بع ػػل أهػ ػ االيته ػػاد بكوج ػػه مي ػػدرا
ُ -ى
لاأك ػػاـ؛ غنف ػػركا غي ػػه غوي ػػدكا أ بع ػػل معاجي ػػه م ػػا يتع ػػدل ب ػػه رلػ ػ أص ػػوؿ االس ػػتدالؿ األص ػػلية
اظتعتػػربة ،بػػا ااع أأكػػاـ رل ػ غػػد أص ػ معتػػرب ،كايػػتد جكػػدهم لػػه ،كإف يػػاف يجق ػ ض ػ ل ج ػػاؽ
اظتيػػلمة؛ غهػػو يشػػجه اظتيػػلمة مػػل كيػػه ،كلكػػل يفار هػػا مػػل كيػػه أهػػم كأ ػػول؛ غالتشػػابه يػ ض أ أف
يليه ا يعت د ميلمة أ إ امة اضتكم ،الية رل دلي اص.
إال أف اظتيػامل اظترسػػلة جكػػوف ابتػداص أ أأكػػاـ رػػرت رػل األدلػػة اطتاصػػة جفيػا أك إالجاجػػا .كأمػػا االستمسػػاف
غتخيػػيص لػػدلي  ،باستمسػػاف ميػػلمة ،ر هػػا ادتهػػد ،كالػػدلي اظتخيػػوص منػػه ػػد يكػػوف جيػػا ،أك ياسػػا ،أك
مي ػػلمة ،ػػاؿ الش ػػا يب(تَٕٗهػ ػػ) " :إال أ ػػم ص ػػوركا االستمس ػػاف بي ػػورة االس ػػتةناص م ػػل القوار ػػد ،خب ػػالؼ
اظتيػػامل اظترسػػلة"(ِ)؛ غفهػػر اػ ا بػ ف االستمسػػاف اسػػتةناص مػػل دليػ ك ارػػدة يليػػة ،كعتػ ا االستمسػػاف أضػػعم مػػل
اظتي ػػلمة اظترسػ ػػلة أ أص ػػله كغررػ ػػه؛ ألف اظتي ػػلمة اظترسػ ػػلة ال جعت ػػرب إال باجعػ ػػداـ ال ػػدلي اطتػ ػػاص أ اضتادال ػػة ،أمػ ػػا
االستمسػػاف غيتقػػرر اضتكػػم بنػػاص رلػ ميػػلمة ؼتالفػػة لػػدلي ؛ غكػػاف إجكػػارت مػػل أهػ األصػػوؿ أيػػد ،كجتػػابعوا رلػ
جقمه ،إلرتاع األمة مبنا إأػداث أكػم ،بػال م ػ كدليػ معتػرب(ّ) ،ػاؿ الشػاغع  " :كمػل اسػتااز أف لتكػم أك
يف ػ ب ػػال ػػرب الزـ ،كال ي ػػاس رلي ػػه؛ ي ػػاف ػتاوي ػػا ب ػ ف مع ػػن ول ػػه :أغع ػ م ػػا هوي ػػت"(ْ) ،كعت ػ ا غ ػ ف اس ػػتجعاد
االستمسػػاف رػػل يوجػػه ميػػدرا جشػريعيا أكض ػ مػػل اسػػتجعاد اظتيػػلمة؛ ألجػػه أ ػػول معارضػػة لاصػػوؿ مػػل اظتيػػلمة
لويود معارض مريوح ،كاظتيلمة ال يشاط غيها معارض ي ا يقوؿ القراأ(تْٖٔهػ)(ٓ).
)ُ(ػت ػد بػل رلػ الشػهد بػػابل د يػل العيػد" ،يػرح اإلظتػاـ ب أاديػأ األأكػاـ" حتقيػل رجػد العسيػس السػػعيد( ،طُ،
أ لعُُْٖ ،هػ).)ُِٕ/ِ( .
)ِ( الشا يب" ،االرتياـ".)ُْٔ/ِ( ،
)ّ( اجفر أ جق اإلرتاع رل منا إأداث وؿ بال أص يرر معترب :الجاي " ،إأكاـ الفيوؿ"،)ْٔٗ/ِ( ،
اصتػ ػوين" ،التلخ ػػيص أ أص ػػوؿ الفق ػػه" ،)ُّْ/ّ( ،القػ ػراأ" ،ي ػػرح جنق ػػي الفي ػػوؿ أ ا تي ػػار ايفي ػػوؿ".
(صُْٓ) ،الشا يب" ،اظتواغقات".)ٖٕ/ُ( ،
)ْ( الشاغع " ،األـ".)ُّٓ/ٕ( ،
)ٓ( القراأ" ،جفائع األصوؿ".)َْٗٓ/ٗ( ،
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ِ -غاالستمساف دريات متتلم هلس وة اظتستةن كاظتسػتةن منػه؛ غرمبػا ػوم االستمسػاف كرمبػا
ضعم ،أى رمبا الم الدلي اطتاص ،كأأياجا يواغقه مل كيه ،كمتالفه مػل كيػه ػر؛ غهػو
دائػػر رلػ ػػوة اظتيػػلمة اظتستمسػػنة ،كمػػدل مالصمتهػػا لل يػػامل الشػػررية هػ ا مػػل يهػػة ،كمػػل
يهػػة أ ػػرل رل ػ مػػدل ػػوة اظتخالفػػة للػػدلي اطتػػاص أ ه ػ ت اظتس ػ لة كردمػػه؛ غاالستمسػػاف
ختيػػيص لػػدلي مػػل األدلػػة ،الستمسػػاف ميػػلمة مػػل اظتيػػامل رنػػد ادتهػػد ،جػػارة يسػػت يا أف
يفي رنها كيوضمها كيجينها جامة ،كجارة ال يست يا ذلػم؛ غػ ذا ويػت اظتيػلمة اظتخييػة،
ي
كاأت ػ الػػدلي للتخيػػيص؛ ػػوم االستمسػػاف ،ك ػػد يفهػػر بػػه ػػوة ادتهػػد كغقهػػه ،يوصػػا
إذا أبػػاف ادتهػػد كيػػه االستمسػػاف ك ػػوة اظت ػ  ،كإذا ضػػعفت اظتيػػلمة اظتستمسػػنة ،كامتنػػا
ال ػ ػػدلي ر ػ ػػل التخي ػ ػػيص عتػ ػ ػ ت اظتي ػ ػػلمة اظتستمس ػ ػػنة؛ ض ػ ػػعم االستمس ػ ػػاف؛ غالتخي ػ ػػيص
يص بالقوة أك يق رنه؛ غتقول اظتعارضة بينه ا.
باالستمساف د يقارب ى
اظتخ ى
كهػ ػ ا التج ػػايل أ االستمس ػػاف ػػوة كض ػػعفا ه ػػو س ػػج ػػوة التج ػػايل ب ػػة العل ػػاص أ ارتج ػػار ،أك إل ػػاص،
االستمسػػاف يػػدلي يػػرر  ،أػػى رغػػا منػػارت اإلمػػاـ مالػػم غقػػاؿ غيػػه" :جسػػعة أرشػػار العلػػم االستمسػػاف"(ُ) ،كأ
مقاب هػ ا ػاؿ ابػل العػر (تّْٓهػػ) " :أجكػرت الشػاغع كأصػمابه ،كيفػركا أبػا أنيفػة أ القػوؿ بػه جػارة ،كبػدروت
أ ػػرل ،ك ػػد ػػاؿ بػػه مالػػم"(ِ) ،ك ػػاؿ الشػػا يب(تَٕٗه ػػ)" :إف االستمسػػاف ي ػرات معت ػربا أ األأكػػاـ مالػػم،
كأبو أنيفة ،خبالؼ الشاغع ؛ غ جه منكر له يدا ،أى اؿ :مل استمسل غقد يرع"(ّ).
ّ -جػػوا الشػػاغع رد "االستمسػػاف" بنقػػد ميصػ  ،غاػػاص رليػػه مػػل أصػػله ،كجقمػػه مػػل أسػػه ،كبػػة كيػػه ب الجػػه
بال ػػدالئ الش ػػررية كالعقلي ػػة ،كيت ػ أ ه ػ ا يت ػػاب" :إب ػػاؿ االستمس ػػاف" ،ي ػػا ب ػػة أص ػػوؿ اظتآ ػ رلي ػػه
بكػػالـ رتيػ أ "الرسػػالة" بجػػاب رقػػدت لالستمسػػاف(ْ) أػػى ػػاؿ غيػػه" :كمػػل ػػاؿ :أستمسػػل ،ال رػػل أمػػر
ا  ،كال رل أمر رسوله  -صل ا رليه كسلم  -غلم يقج رل ا  ،كال رل رسوله ما اؿ"(ٓ).
غواض ػ م ػػل إجك ػػار الش ػػاغع كاي ػػتدادت رل ػ "االستمسػػاف" لكوج ػػه ػوال ب ػػالفل ،كال ػرأم ايف ػػل أ
التشػريا ،الػ م ال يعت ػػد رلػ أصػ مػػل األصػوؿ الػ جنػػاط اػا األأكػاـ؛ ألجػػه أيػرها أ أربعػة :الكتػػاب،
)ُ( أبو الوليد ػت د بل ريد" ،الجياف كالتميي " .حتقيل ػت د أا ك ركف( ،طّ ،بدكت :ال رب اإلسالم ،
َُْٖهػ) (ْ ،)ُٓٓ/ك اؿ الشا يب أ "االرتياـ"" :)ّٔٓ/ِ( ،ركات أصجب رل ابل القاسم رل مالم".
)ِ( ابل العر " ،ايفيوؿ"( ،صُُّ).
)ّ( الشا يب" ،االرتياـ".)ّٕٔ/ِ( ،
)ْ( اجفر :الشاغع " ،الرسالة"( ،صَّٓ).
)ٓ( الشاغع " ،األـ" ،)ُّٓ/ٕ( ،كاجفر :الشاغع " ،الرسالة"( ،صَٕٓ).
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كالسػػنة ،كاإلرتػػاع ،كالقيػػاس(ُ) ،كمػػا رػػدا ه ػ ت األصػػوؿ يعتػػرب ارتػػداص بالتش ػريا رليهػػا ،غػػال كتػػوز األ ػ بػػه
م لقا ،كرل ه ا اجفػاؽ العل ػاص يلهػم ،ال متػالفوف أجػه ال كتػوز أف ينشػا أأػد أك ػا ججعػا عتػوات ايفػل(ِ)،
ػػاؿ إمػػاـ اضتػػرمة(تْٖٕهػػ) " :أرتعػػت األمػػة ا جػػة ،رلػ إف مػػل ػػاؿ ػوال ب ػػد دليػ  ،أك أمػػارة منيػػوبة
يررا؛ غال م يت سم به با "(ّ) ،كؿتوت اله ا مدم(تُّٔهػ) (ْ).
ْ -غال ػ ػ م أجك ػػرت الش ػػاغع االستمس ػػاف كال ػػتمكم العقل ػ ػ ايف ػػل اظت ػ ػساأم لاص ػػوؿ الش ػػررية الكلي ػػة
اظتعتػػربة؛ ألف الشػػاغع يػػتكلم رػػل كا ػػا يػػاهدت كالأفػػه ،كرػػاي أهلػػه القػػائلة بػػه ،كيع ػرغهم ك ػػد
أاكرهم كأػاكركت ،كيػادعتم كيػادلوت ،غػال نتكػل أف يكتػ يػ هػ ت الػردكد كاظتسػائ  ،مث يقػاؿ :بػ ف
االستمسػػاف الػ م جكلػػم رنػػه الشػػاغع غػػد االستمسػػاف الػ م يعلػػه أبػػو أنيفػػة كمالػػم أصػػال مػػل
األص ػػوؿ ي ػػا ػػاؿ أب ػػو بك ػػر اصتي ػػاص(تَّٕهػ ػػ) ،كيقي ػػد اإلم ػػاـ الش ػػاغع (ٓ) .كهػ ػ ا ال متفػ ػ
غتازغػػة يجػػدة أ الكػػالـ ،كي ػ ف الشػػاغع ال يػػدرؾ اظتعػػاين ،كيلق ػ الكػػالـ رل ػ غػػد أص ػوله كمعاجيػػه
كمقتمػياجه ،كهػو الػ م رػاش مػا يػ مػل ػاؿ باالستمسػاف مػل اضتنفيػة ،كاظتالكيػة ،ك ػربهم ،كأ ػ
رنهم ،كأ ػ كا رنػه ،جػ اصتيػاص بقػرجة مػل السمػاف؛ غهػو يػتكلم رػل استمسػاف ؼتػالم لا جػار؛
ألجه اؿ" :إف أرامان رل أأد أف يقوؿ باالستمساف ،إذا الم االستمساف اطترب"(ٔ).
ي ا أجنا أ مقاب هػ ا :رلػ يقػة بػ ف أئ ػة؛ يػ أنيفػة ،كمالػم يعفػم أف متارػوا أصػال ليمػربوا
أك يمػػعفوا بػػه دالالت الكتػػاب كالسػػنة ،كغػػل مػػا رد بػػه الشػػاغع رلػػيهم؛ غهػ ا بعيػػد أ أقهػػم؛ غكػ أصػ
أ اموت أ جفػرهم مقػ وو للكتػاب كالسػنة ال ممػعم كمػوهل عت ػا؛ غنفػركا أ إكتػاد أصػ أك منمػ ايتهػادم،
حتفا به بعل اظتيػامل الشػررية الػ ػدركها ،ؽتػا ال لتففهػا القيػاس الفػاهر لػد تها ،أك أػى بعػل األصػوؿ
األ ػػرل؛ ألف الوا ػػا يكػػوف خبالغهػػا؛ غتواضػػعوا رلػ هػ ا األصػ عتػ ا ال ػػرض ،كيػػاف أ بعػػل هػ ا الػػدلي :
اضتكم مبا ييستمسػل مػل غػد دليػ (ٕ) ،ػاؿ القػراأ(تْٖٔهػػ) بػ ف االستمسػاف" :اضتكػم ب ػد دليػ  ،كهػ ا
)ُ(الشاغع " ،األـ".)ُّّ/ٕ( ،
)ِ( اجفر أ جق اإلرتاع رل منا إأداث وؿ بال أص يرر معترب :الجاي " ،إأكاـ الفيوؿ"،)ْٔٗ/ِ( ،
اصتوين" ،التلخيص أ أصوؿ الفقه" ،)ُّْ/ّ( ،القراأ" ،يرح جنقي الفيوؿ"( ،صُْٓ).
)ّ( اصتوين" ،التلخيص أ أصوؿ الفقه".)ُّْ/ّ( ،
)ْ( ا مدم" ،اإلأكاـ أ أصوؿ األأكاـ".)ُٕٓ/ْ( ،
)ٓ( اجفر :اصتياص" ،الفيوؿ أ األصوؿ".)ِِٓ/ْ( ،
)ٔ( الشاغع " ،الرسالة"( ،صَٓٓ).
)ٕ( اجفر :الجاي " ،إأكاـ الفيوؿ" ،)ْٔٗ/ِ( ،القراأ" ،يرح جنقي الفيوؿ".)َّْٗ/ٗ( ،
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كه ػ ا اججػػاع للهػػول؛ غيكػػوف أرام ػان إرتار ػان"(ُ) ،مث ظتػػا بػػدأ التشػػنيا رل ػ القائ ػ بػػه؛ صػػمموا معنػػات اظتشػػك
إا الق ػػوؿ ب ػ ػ ف االستمسػ ػػاف :الع ػػدكؿ رػ ػػل موي ػ ػ الػ ػػدلي  ،ل ػػدلي ػ ػػر؛ أ ػػول منػ ػػه(ِ) ،كه ػ ػ ا جس ػ ػ يته
استمسػػاجا ،أك يعلػػه باسػػم ػػاص لػػه ،م ال ػػة ال ختفػ ؛ ألف هػ ا أاػػة إرتارػػا ي ػػا ػػاؿ القػراأ(ّ) ،إال إف
إف يػػد بالػػدلي األ ػػول اظتيػػلمة اظتخالفػػة للػػنص ،كهػ ا الػ م الػػه ابػػل ريػػد(تٓٗٓهػػ) " :هػػو رتػػا بػػة
األدلة اظتتعارضة ،كإذا ياف ذلم ي لم ،غليع هو وؿ ب د دلي "(ْ).
ٓ -ك ػػد أػػاكؿ أص ػوليو األأنػػاؼ جقريػػر االستمسػػاف رنػػدهم بكوجػػه رل ػ ض ػربة؛ األكؿ :مػػا كي ػ غيػػه
التقػػدير إا ادتهػػد ،ؿتػػو اظتتعػػة لل لقػػة ،هلس ػ يسػػر كرسػػر الػػسكج ،كجقػػدير جفقػػة السكيػػة ،كأركش
اصتنايػػات . .اخل؛ غهػ ا جػػوع مػػل االستمسػػاف لتتػػاج إا االيتهػػاد ،كهػ ا ال إيػػكاؿ غيػػه .كأمػػا الػ م
غيػػه اإليػػكاؿ غهػػو النػػوع الةػػاين :ال ػ م يعػػد ض ػربا مػػل القيػػاس إال أجػػه فػ غػػد ػػاهر ،يقػػدـ رل ػ
القيػ ػػاس الف ػ ػػاهر لق ػ ػػوة معن ػ ػػات ،كشتػ ػػوت استمس ػ ػػاجا ،دتيي ػ ػسا ل ػ ػػه رػ ػػل القي ػ ػػاس الفػ ػػاهر(ٓ) ،ك ػ ػػد بس ػ ػ
السر س ػ (تّْٖه ػػ) ه ػ ا األص ػ كأريعػػه لايػػي يػػاس رل ػ ػػر ،ظتعػػن ف ػ يفهػػر بالت م ػ
لل اتهد ،ظتوي يقتمػ هػ ا الايػي  ،كلػيع ظت لػل االستمسػاف العقلػ (ٔ) ،كرمبػا أف هػ ا اظتنمػ
اظتنمػ ػ م ػػنهم ه ػػو جس ػػخة مي ػػممه ظتع ػػن االستمس ػػاف ،الػ ػ م جك ػ ػاالر ذي ػػرت ر ػػنهم ب ج ػػه " :ج ػػرؾ
القياس ،ظتا استمسنه اإلجساف ،مل غد دلي "(ٕ).
ٔ -ججق ػ ػ أيػ ػػرب مشػ ػػاي االستمسػ ػػاف أجػ ػػه جمػ ػػج مآ ػ ػ ت ،كأص ػ ػوله ،كػتازاجػ ػػه ،كسػ ػػج إيراصاجػ ػػه؛
غاػػاصت ؽتارسػػاجه ،جػػارة جيػػي  ،كمػػرة خت ػػا ،كمػػل اسػػتقرأ الفػػركع الفقهيػػة ،كيػػد التجػػايل بػػة ه ػ ت
الفػػركع ،ربػػا كبعػػدا مػػل األصػػوؿ ،إال أف الشػػاغع بةا ػ جفػػرت ،كبعػػد غه ػػه ،كحتو ػػه ضت ايػػة أصػػوؿ
)ُ( القراأ" ،يرح جنقي الفيوؿ"( ،ص.)ُْٓ :
)ِ(اجفػػر :الجػػاي " ،إأكػػاـ الفيػػوؿ" ،)ْٔٗ ،ّٔٗ/ِ( ،ابػػل العػػر " ،ايفيػػوؿ"( ،صُُّ) ،الق ػراأ" ،يػػرح
جنقي الفيوؿ"( ،صُْٓ) ،ال وأ" ،يرح ؼتتير الركضة".)ُٖٗ/ّ( ،
)ّ(القراأ" ،يرح جنقي الفيوؿ"( ،صُْٓ).
)ْ( ابل ريد" ،بداية ادتهد".)َٔ/ْ( ،
)ٓ( اجفر :اصتياص" ،الفيػوؿ أ األصػوؿ" ،)ِّّ/ْ( ،أبػو زيػد الدبوسػ " ،جقػوم األدلػة أ أصػوؿ الفقػه" .حتقيػل ليػ
لي ػ ػ ػ اظت ػ ػ ػػيع( ،طُ ،ب ػ ػ ػػدكت :الكت ػ ػ ػ العل ي ػ ػ ػػةُُِْ ،ه ػ ػ ػػ)( .صَْْ) ،السر س ػ ػ ػ  " ،أص ػ ػ ػػوؿ السر س ػ ػ ػ "،
(ِ.)ََِ/
)ٔ(السر س  " ،أصوؿ السر س ".)َُِ ،ََِ/ِ( ،
)ٕ( اجفػػر :الجػػاي " ،إأكػػاـ الفيػػوؿ" ،)ْٔٗ/ِ( ،الشػدازم" ،التجيػػرة أ أصػػوؿ الفقػػه"( ،صِْٗ) ،اصتػػوين،
"التلخيص أ أصوؿ الفقه".)َُّ/ّ( ،
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الش ػريعة الق عيػػة؛ ينػػا ؽتارسػػات االستمسػػاف ،كج جيقاجػػه ،كاألأكػػاـ ال ػ أؾتجهػػا؛ ألف بعمػػها
د يكوف صػميما ظت ػ ػر؛ غالشػاغع جفسػه استمسػل بعػل األيػياص غقػاؿ " :غػ ف ادريػت أجػه
تلػػه .لػػت :القيػػاس إذا لتلػػم أف يقت ػ  ،كلكػػل أستمسػػل غ أجسػػه أػػى يقػػر غيقت ػ  ،أك لتلػػم
غي ػ ػربأ"(ُ) ،ك ػػاؿ أ متع ػػة اظت لق ػػة ػػاؿ " :أستمسػ ػػل بق ػػدر الالال ػػة درقت ػػا"(ِ) ،كالف ػػاهر ه ػ ػ ا منػ ػػه
استمس ػػاف ل ػػوم ،ال رلػ ػ اظتع ػػن االصػ ػ الأ  ،كإفت ػػا ج ػػا الش ػػاغع أصػ ػ دليػ ػ االستمس ػػاف،
كاإلي ػرادات الكجػػدة رل ػ األص ػ  ،ك ينػػا الفػػركع اظترججػػة رلي ػػه؛ ألف األص ػ رنػػدت ػػا ا ،أ ػػى
كإف كلػ ػػد ايتهػ ػػادات صػ ػػميمة أأياجػ ػػا ،غهػ ػػو يػ ػػرل أف إ امػ ػػة أص ػ ػ ا ػ ػ ا ال ػ ػػوض ،جسػ ػػت د منػ ػػه
األأك ػػاـ ،يريج ػػه ر ػػا ػػد لتس ػػنه أأياج ػػا ،كيريج ػػه ػػر غيول ػػد أأكام ػػا جا م ػػة للش ػػرع؛ م ػػل أ ػػر
األيػػياص رلػ الشػػرع؛ ألجػػه أكسػػا غتػػاؿ للقػػوؿ بالتشػػه كاعتػػول ،كلػ ا كصػػم الشػػاغع االستمسػػاف
بقولػػه" :كإفتػػا االستمسػػاف جل ػ ذ"(ّ) ،أػػى جرايػػا القػػائلوف بػػه ،كصػػمموت ،ب ػ ف أد لػػوت حتػػت أأػػد
األصوؿ اظتعتربة أ الشريعة كهو القياس.
غ ػ م أص ػ ججػػن منػػه أأكػػاـ يػػررية ،ال يكػػوف عيػػا أ أص ػ الجوجػػه ،أك يقػػرب مػػل ذلػػم ،كال منمػػج ا
بم ػواب دتنػػا يوجػػه م يػػة لاه ػواص كمػػا جشػػتهيه األجفػػع مػػل األأكػػاـ ،كجسػػتل ت؛ غلػػيع ب ص ػ معتػػرب الجتػػة ،كعت ػ ا
غػ ف أيػػرب اظتآ ػ رلػ االستمسػػاف صػػعوبة الع ػ بػػه ،كرػػدـ اجمػػجا ه ب صػػوؿ كاضػػمة ألهػ االيتهػػاد ،جتعلهػػم
ينسرػػوف رنػػه جسرػػا صػػميما م ػػردا ،يع ػ أأكامػػا صػػميمة ،بعيػػدة رػػل التشػػه كالتلػ ذ يالقيػػاس الػ م بػ ؿ غيػػه
العل اص يهدا يجدا لمج واردت كأصوله كسج االستنجاط منه ي ص مل األصوؿ الكجدة للشريعة.
كه ػ ػ ا ال ػ ػ م يع ػ ػ الشػ ػػاغع كتػ ػػاجع أ االستمسػ ػػاف بػ ػػة أه ػ ػ العلػ ػػم ،كغػ ػػدهم مػ ػػل أه ػ ػ
العقوؿ(ْ) ،كيجَّه الجاي (تْْٕهػ) استمساف العػا بػال دليػ  ،بكػالـ العػام كال فػ أ األأكػاـ
ألجه أكم بال دلي (ٓ).
غالقيػاس ػ مػةال ػ ،الػ م يعت ػد أ ياجػ منػه يجػد رلػ العقػ ؛ منمػج بػالنص ،كالعلػة ،غػال يػاس إال
ب صػ ػ ل ػػه م ػػل ج ػػص ص ػػمي  ،كرل ػػة معت ػػربة مبس ػػالكها ،كي ػػركط أ ػػرل ية ػػدة بسػ ػ ها رل ػػاص األص ػػوؿ ،أم ػػا
)ُ( الشاغع " ،األـ".)ُْ/ٕ( ،
)ِ(أبػػو إبػراهيم إشتاريػ بػػل لتػ اظتػػسين" ،ؼتتيػػر اظتػػسين"( .ال جعػػة األكا ،بػػدكت :دار الكتػ العل يػػة ُُْٗق).
(صِّٖ).
)ّ( الشاغع " ،الرسالة"( ،صَٕٓ).
)ْ( اجفر :الشاغع " ،الرسالة"( ،صَّٓ).
)ٓ( اجفر :الجاي " ،إأكاـ الفيوؿ".)ٔٗٓ/ِ( ،
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االستمسػاف غػال يمػج ه ضػاب كال يقػوـ بػه يػركط كاضػمة؛ لػ ا يػاص أ بعػل جعريفػات االستمسػاف ب جػػه" :
دليػ ينقػػدح أ جفػػع ادتهػػد ،ال جسػػاردت العجػػارة رنػػه ،كال يقػػدر رلػ إ هػػارت"(ُ)؛ غجهػ ا االرتجػػار يجقػ مشػػرع
األب ػواب ،لك ػ صػػاأ هػػول أف يقػػوؿ أ الش ػريعة أستمسػػل ي ػ ا كي ػ ا؛ ل ػ ا ػػاؿ الشػػا يب(تَٕٗه ػػ)" :
غ ج ػػت ج ػػرل أف هػ ػ ا اظتوض ػػا مسل ػػة ػػدـ أيم ػػا ،ظت ػػل أراد أف يجت ػػدع ،غل ػػه أف يق ػػوؿ :إف استمس ػػنت ي ػ ا كيػ ػ ا؛
غ دم مل العل اص د استمسل"(ِ) ،كليع غق رل الجدع ،ب هدـ الديل يله مل أصله كأسه.
ٕ -كالػ م يفهػر ػ كا أرلػم ػ ؽتػا سػجل جقريػرت :أجػه ال يويػد أصػ يسػ "االستمسػاف" أ الشػريعة ،ججػن
منػػه أأكػػاـ يػػررية مجايػػرة ،كينفػػر غيػػه بنفػػر مسػػتق رػػل األصػػوؿ اظتعتػػربة الشػػررية ،لكػػل يويػػد مػػنه
يررػػات ادتهػػد أ اسػػتنجا ه مػػل الػػنص كجعليػػل اضتكػػم بػػه ،يػػد ض ػ نه "االستمسػػاف" بػػالنفر كالت م ػ
باظتيػػامل اظترريػػة ،ال ػ رمبػػا أسػػل جعليػػل اضتكػػم ب ص ػ أبعػػد مػػل أصػػله القري ػ رنػػدما يتاػػاذب الفػػرع
أيةػػر مػػل أصػ  ،لكوجػػه لتقػػل كيررػ ميػػلمة كرػػدؿ أ هػ ت اضتادالػػة بػ اهتا؛ غهػ ا غقػػه معتػػرب لػػه كزجػػه
ك ي ت ػػه ،ال ينك ػػرت أأ ػػد ،كه ػػو أأ ػػد اظتع ػػا ال ػ يت ػػايس ا ػػا أه ػ االيته ػػاد ر ػػل بعم ػػهم أ ػػاؿ النف ػػر
باألأكػ ػ ػػاـ الشػ ػ ػػررية؛ الستيػ ػ ػػمابه العػ ػ ػػدؿ كاظتيػ ػ ػػلمة أ جقريػ ػ ػػر اضتكػ ػ ػػم الشػ ػ ػػرر ؛ ل ػ ػ ػ ا ػ ػ ػػاؿ ابػ ػ ػػل
ريد(تٓٗٓهػ) " :كمعن االستمساف أ أيةر األأواؿ ،هو االلتفات إا اظتيلمة ،كالعدؿ"(ّ).
غ ػػالتعلل بفق ػػه االستمس ػػاف معت ػػرب ،ال التعل ػػل بكوج ػػه أص ػػال يف ػػسع إلي ػػه م لق ػػا أ اضت ػوادث كالو ػػائا
يسػ ػػتق بػ ػػه االيتهػ ػػاد ،دكف جفػ ػػر أ اظتآ ػ ػ كاظتػ ػػدارؾ كاألصػ ػػوؿ الشػ ػػررية األصػ ػػلية اظتعتػ ػػربة؛ غهػ ػػو جفػ ػػر أ
النيػػوص ،ال أجػػه أصػ للنفػػر ب اجػػه يسازتهػػا ،أك يسػػتق رنهػػا ،أك يػػدغعها ،ػػاؿ ابػػل السػ عاين(تْٖٗهػػ):
" كإفت ػػا اظتس ػػتنكر أف كتع ػ ػ ذل ػػم أص ػػال م ػػل األص ػػوؿ ،جج ػػن رلي ػػه األأك ػػاـ ،ك ػ ػػالم بين ػػه ،كب ػػة سػ ػػائر
األدلػػة"(ْ) ،كاػ ا االرتجػػار لالستمسػػاف جسػػت يا جفسػػد مػػا يػػاص رػػل اإلمػػاـ مالػػم أ ولػػه" :جسػػعة أرشػػار
العلػػم االستمسػػاف"(ٓ)؛ غاعلػػه مػػل العلػػم ال مػػل األصػػوؿ ،كيعػػن ب ػ لم ػ كا أرلػػم ػ أف العػػا إذا
يستي ػػم جف ػػر اظتي ػػامل كالع ػػدؿ أ إ ام ػػة اضتك ػػم الش ػػرر غاج ػػه الكة ػػد؛ ألج ػػه يعت ػػرب يلي ػػات الش ػ ػريعة
كمقاصػػدها العامػػة كاطتاصػػة أ اظتسػ لة ،غػػال يفهػػر لعل ػػه معػػن أك ارتجػػار؛ غيفػػوت اظتيػساف كاظتعيػػار الػ م يػػسف
)ُ( اجفر :ال ساي" ،اظتستيف "( ،صُّٕ) ،ا مدم" ،اإلأكاـ أ األأكاـ".)ُٕٓ/ْ( ،
)ِ( الشا يب" ،االرتياـ".)ّٕٔ/ِ( ،
)ّ( ابل ريد" ،بداية ادتهد".)َُِ/ّ( ،
)ْ( الس عاين " ،وا ا األدلة".)ُِٕ/ِ( ،
)ٓ( ابل ريد" ،الجياف كالتميي " ،)ُٓٓ/ْ( .ك اؿ الشػا يب أ "االرتيػاـ"" :)ّٔٓ/ِ( ،ركات أصػجب رػل ابػل
القاسم رل مالم".
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بػه اضتكػػم كيريعػه إليػػه ،ال أف االستمسػاف يكػػوف ميػػدرا مسػتقال لاأكػػاـ ،مجػن رلػ العقػ كأػػدت؛ غهػ ا
ال يقولػػه أأػػد ،غمػػال رػػل اإلمػػاـ مالػػم؛ غياػ غهػػم يػػالـ األئ ػػة ،كجنسيلػػه مواضػػعه اليػػميمة؛ ألف اإلمػػاـ
مالػػم ،هػػو إمػػاـ أه ػ السػػنة كاألالػػر ،القائ ػ  " :يػػجل رسػػوؿ ا صػػل ا رليػػه كسػػلم ،ك ػػد ا ه ػ ا األمػػر،
كاسػػتك  ،غ فتػػا ينج ػ أف جتجػػا الػػار رسػػوؿ ا صػػل ا رليػػه كسػػلم ،كال جتجػػا الػرأم؛ غ جػػه مػػى اججػػا الػرأم
ياص ري ر أ ول أ الرأم منم غاججعته ،غ جت يل ا ياص ري غلجم اججعته ،أرل ه ا ال يتم"(ُ).

)ُ( الشا يب" ،االرتياـ".)َُْ/ُ( ،
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اخلامتة والتوصيات:

أ  -الخاتمة:
بعد أف أراف اظتوا سجماجه كجعاا كأغاض رل مل غمله ب دتاـ ه ت الدراسػة ،أأػ أف أضػا
أماـ القارئ الكرم أهم ما جوصلت إليه ه ت الدراسة مل جتائ :
ُ -يتن ػػاكب جعري ػػم "أص ػػوؿ الفق ػػه" االص ػ ػ الأ جعريف ػػاف ،مبا وره ػػا لتقق ػػاف معن ػػات كيقي ػػاف
ك يفت ػػه كغايت ػػه؛ األكؿ" :معرغ ػػة األدل ػػة اإلرتالي ػػة ،كييفي ػػة االس ػػتفادة منه ػػا ،كأ ػػاؿ اظتس ػػتفيد"،
كالتعريم الةػاين " :العلػم بالقوارػد ،الػ يتوصػ اػا إا اسػتنجاط األأكػاـ الشػررية الفرريػة ،رػل
أدلتها التفييلية"؛ غ اما "موضوع" أصوؿ الفقه" ك"غايته " كذلم هلفا :الدلي كاضتكم.
ِ -الزـ رل اص األصوؿ بة اضتكم كالدلي ؛ إذ ال أكم صمي إال بدلي صمي .
ّ" -األدلة اإلرتالية" أصل كأ ول مجاأأ أصػوؿ الفقػه ،غهػ مػيالرة أ يػ يسئيػة مػل يسئيػات
ه ا العلم.
ْ -األص أ أدلة الشريعة اإلرتالية جو يفهػا ،ال كتػوز ا ػااع يػ ص منهػا ،كغدهػا رائػدة للكتػاب
كالسنة جفييال كإيماأا كبياجا؛ غه مييدة ،غد باجية كال ميسسة ألصوؿ يديدة.
ٓ -أيد األصوليوف رل أفا النيوص ،ي ا أففوا رؽ االستنجاط؛ إذ ال معػن ضتفػا أصػلها
ما ضياع رؽ الفهم.
ٔ -دار أفا رل اص األصوؿ للكتاب الكرم رل الالالػة مرجكػسات :جيػه ،ك ػرؽ االسػتنجاط منػه،
كجاسػػخه كمنسػػو ه ،كيػ ا السػػنة مشلػػت هػ ت الةالالػػة ،كزادكا :ج ييػػد أايػػة السػػنة أ أصػػلها،
كمنهػػا ػػرب الواأػػد ،كمراجػ الجوهتػػا ،ك ػػوة يػ مرججػػة أ اضتكػػم ،كالفيػ بػػة مقامػػات أأوالػػه
رليه اليالة كالسالـ رند الجالغ.
ٕ -ارتػػن رل ػػاص األصػػوؿ هلفػػا دليػ اإلرتػػاع لقػػوة أالػػرت أ أفػػا الشػريعة؛ غمففػوا اإلرتػػاع مػػل
يه الويود كالعدـ.
ٖ -اهػتم رل ػػاص األصػػوؿ بالقيػاس لعفػػم مو عػػه مػل الشػريعة لكةػػرة األأكػاـ اظتقامػػة رليػػه؛ غفيػػلوا
أ أرياجه كيرك ه.
ٗ -اجفػػرد إمػػاـ دار اعتاػػرة بػػالقوؿ هلايػػة ر ػ أه ػ اظتدينػػة ،كبعػػد أف يػػدد العل ػػاص رل ػ أججارػػه
غيػه؛ رػاد أصػماب مالػم رلػ األصػ الػ م كضػعه إمػػامهم ،بالجيػاف ،كالتيػفية؛ غػردكا اظتعتػػرب
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منػػه :إمػػا إا يوجػػه إرتارػػا زمػػل اليػػمابة ،أك إا يوجػػه ركايػػة مت ػواجرة ر ليػػة رػػل النػػيب رليػػه
اليػػالة كالسػػالـ ،أك إا يػػوف ر لهػػم يػػدؿ رل ػ جسػػخ اطتػػرب الػوارد ،ك ينق ػ الناسػػخ؛ غكػػاف
ر لهم دليال رل النسخ.
َُ -غال ػ رل ػػاص األصػػوؿ ي ػ كا هلايػػة "اظتيػػلمة اظترسػػلة" يػػدلي يػػنهل بجنػػاص األأكػػاـ
مبفردهػػا ،مػػا إ ػرارهم بكػػوف اظتيػػلمة أص ػ أ ي ػ أكػػم يػػرر بػػال اسػػتةناص ،كلكػػل ختػػوغهم
كحتػػو هم الكةػػد مػػل بنػػاص أأكػػاـ رلػ غتػػرد معػػاف ؼتيلػػة كمناسػػجات مرسػػلة ،مػػنعهم مػػل القػػوؿ
اا م لقا؛ غ يازكها بشركط غاأية حتد مل غلوائها ،كجويه أأكامها ،كجميل رلػ التوسػا
غيها ل ال جساأم أك جع اظتنيوصات
ُُ -جنػػازع رل ػػاص األصػػوؿ أ معػػن "االستمسػػاف" غ ػػا يػػاف غيػه ارت ػػاد رلػ الػرأم ايفػػل ادػػرد
اجفق ػوا رل ػ ا راأػػه كرػػدـ االرتػػداد بػػه ،كمػػا يػػاف منػػه ػػائم رل ػ ميػػلمة معتػػربة غػػادد غيػػه
العل ػػاص يةػدا؛ ألجػػه ختيػػيص للػػنص باظتيػػلمة ،غهػػو اػ ا أضػػعم مػػل اظتيػػلمة اظترسػػلة؛ غهػ ا
كت أف يكوف أ مسالم النفر كااليتهاد ،ال أ رداد األدلة كاألصوؿ.
ب  -التوصيات:
ُ -ضركرة إيماح أص ك يفة أصوؿ الفقه :أجه أفا كإ امة أدلة الشريعة اإلرتالية مبعرغػة مراججهػا
كاظتع ػ كاظته ػ منهػػا؛ إذ غال ػ الدارسػػة كال ػػالب يفنػػوف أف ك يفتػػه :معرغػػة القوارػػد ال ػ
جستنج اا األأكاـ ،كه ت الو يفة ج ض جالية للو يفة األكا.
ِ -كت ػ رل ػ رل ػػاص األصػػوؿ أ ه ػ ا الػػسمل جقريػػر أص ػ األدلػػة اإلرتاليػػة ،كقتػػا الكتػػاب كالسػػنة
كييػػم جتفػػرع رنه ػػا بقيػػة األدلػػة؛ إذ ييفػػل أف األدلػػة األ ػػرل منفيػػلة رػػل الكتػػاب كالسػػنة،
كه ا جفر اصر ضعيم ،غيه ورة رل الشريعة كأهلها.
ّ -رلػ ػ رل ػػاص األص ػػوؿ حتقي ػػل كدتم ػػيص رائ ػػل االس ػػتدالؿ اظتعت ػػربة ،كجنسيله ػػا رلػ ػ ية ػػد م ػػل
االستدالالت اظتعاصرة ليفهر اظتسيم منها غينكػر ،كيجقػ ايفقػل غيقػر؛ لػ ال جن لػ الشػجه رلػ
رتهرة أه اإلسالـ.
ْ -يػػسؿ العل ػػاص ينكػػركف األدلػػة الػ ال جسػػتند ألصػ ؛ غػ جكركا رلػ رل ػػاص كأئ ػػة؛ ي جكػػارهم
رل اإلماـ مالم ارتجار "ر ػ أهػ اظتدينػة" أصػال حتػايم إليػه النيػوص ،كإجكػارهم رلػ أ
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أنيفة "االستمساف" القاض باستمساف اضتكػم دكف دليػ  ،كإجكػارهم االسػتدالؿ باظتيػلمة
اظترسلة ،كه ا يقود إلجكار األصوؿ اظتخارة أ ه ا السمل؛ يسيادة األمػة كأقهػا أ التشػريا،
كغدها مل األصوؿ اظتخارة.
ٓ -ػد ال جكػوف اظتشػػكلة أ األصػ ذاجػه؛ إذ يريػػا بعػل أهػ االسػػتدالؿ ألصػ معتػرب يالقيػػاس
أك اإلرتاع ،كلكل يكوف اطت بعدـ جكام معرغته بكيفية االستدالؿ ا ا األصػ إمػا بتقػدم
مػػي ر أك جػ د مقػػدـ ،أك ارتجػػار مل ػ أك إل ػػاص معتػػرب ،كهػ ا يةػػد يػػدا أ هػ ا الػػسمل غيعػػود
رل الشريعة ب أكاـ ضعيفة رة منا مة ظتقاصدها كيلياهتا.
ٔ -بناص األدلة اليميمة كييفية االستدالؿ اا كمراججهػا كج جيقاهتػا كايػ يػ غقيػه كمتفقػه ،ي ػا
أف ؽتارس ػػة الفق ػػه بتنسي ػ وار ػػد األص ػػوؿ رلي ػػه الزم ػػة لك ػ أص ػػوي ،كم ػػل اطتل ػ الكج ػػد رل ػ
الشػريعة كأهلهػػا أ هػ ا الػػسمل الفيػ بػػة الفقػػه كأص ػوله؛ إذ َّريػػت لنػػا اصتامعػػات غقهػػاص ال
أصوؿ رندهم ،كأصػولية ال غقػه لػديهم غمػاع العل ػاف :الفقػه كاألصػوؿ معػا ،كضػعم النتػاج
كااليتهػاد كاطت ػاب القػػائم رلػ الشػػرع؛ ألجػه أدل إا االجفيػػاؿ التػاـ بػػة العل ػة ،كهػ ا ال
يعرؼ أ جاريخ اإلسالـ يله.
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املصادر واملراجع
ابػػل أ يػػيجة ،رجػػد ا بػػل ػت ػػد" .ميػػنم ابػػل أ يػػيجة" .حتقيػػل ي ػػاؿ اضتػػوت( ،طُ ،الريػػاض:
الريدَُْٗ ،هػ).
اب ػػل األال ػػد ،غت ػػد ال ػػديل" .النهاي ػػة أ غري ػ اضت ػػديأ كاألال ػػر" .حتقي ػػل ال ػػاهر أزت ػػد الػ ػساكم ،ػت ػػود
ال ناأ ( ،طُ ،بدكت :دار الفكرُُْٖ ،هػ).
ابػػل العػػر  ،ػت ػػد بػػل رجػػد ا أبػػو بكػػر" .ايفيػػوؿ أ أصػػوؿ الفقػػه" .حتقيػػل أسػػة اليػػدرم( ،طُ،
األردف :الجيارؽ َُِْهػ).
ابػػل العػػر  ،ػت ػػد بػػل رجػػد ا اظتػػالك " .أأكػػاـ القػػر ف" .حتقيػػل ػت ػػد رجػػد القػػادر( ،ال جعػػة الةاجيػػة،
بدكت :الكت العل يةُِْْ ،هػ).
اب ػػل الق ػػاف ،أب ػػو اضتس ػػل" .اإل ن ػػاع أ مس ػػائ اإلرت ػػاع" .حتقي ػػل غ ػػوزم الي ػػعيدم (طُ ،الق ػػاهرة:
الفاركؽ اضتديةةُِْْ ،هػ).
ابػػل القػػيم ،ػت ػػد بػػل أ بكػػر" .اليػوارل اظترسػػلة رلػ اصته يػػة كاظتع لػػة" .حتقيػػل رلػ الػػد ي ا ،
(طِ ،الرياض :العاص ةُُْٖ ،هػ).
ابل أمد أاج ،ػت د بل ػت د" .التقرير كالتمجد"( .طِ ،بدكت :دار الكت العل ية َُّْق)ػ
ابػػل بػػدراف ،رجػػد القػػادر" .اظتػػد إا م ػ ه اإلمػػاـ أزتػػد بػػل أنج ػ " .حتقيػػل د .رجػػد ا الاي ػ ،
(طّ ،بدكت :الرسالة َُُْهػ).
ابػػل جي يػػة ،أزتػػد بػػل رجػػد اضتلػػيم "الفتػػاكل الكػػربل"( .ال جعػػة األكا ،بػػدكت :دار الكت ػ العل يػػة،
َُْٖهػ).
ابػػل جي يػػة ،أزتػػد بػػل رجػػد اضتلػػيم "غت ػػوع الفتػػاكل" .رتػػا كجرجي ػ رجػػد الػػرزتل بػػل اسػػم( ،القػػاهرة:
مكتجة ابل جي ية).
ابل جي ية ،أزتد بل رجد اضتليم" .ا تمػاص اليػراط اظتسػتقيم ظتخالفػة أصػماب اصتمػيم" .حتقيػل جاصػر
العق ( ،طٕ ،بدكت :دار را الكت ُُْٗهػ).
اب ػػل جي ي ػػة ،أزت ػػد ب ػػل رج ػػد اضتل ػػيم" .جنجي ػػه الري ػ العا ػ رل ػ دتوي ػػه اصت ػػدؿ بالجا ػ " .حتقي ػػل رل ػ
الع راف( ،طُ ،مكة اظتكرمة :را الفوائدُِْٓ ،هػ).
ابػػل يػػسم ،ػت ػػد بػػل أزتػػد" .جقري ػ الوصػػوؿ إا رلػػم األصػػوؿ" .حتقيػػل رجػػد ا اصتجػػورم( ،طُ،
األردف ،ر اف :النفائعُِِْ ،ق)ػ.
ابل أسـ ،أبو ػت د رل الفاهرم" .ايفل با الار"( .بدكت :دار الفكر).
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ابل أسـ ،رل بل أزتد" .مراجػ اإلرتػاع" .كمعػه" :جقػد مراجػ اإلرتػاع" ألزتػد بػل جي يػة" (الكتػ
العل ية).
ابل أسـ ،رل بل ػت د" .النج أ أصوؿ الفقه الفاهرم" .حتقيل ػت ػد أػالؽ( ،طُ ،بػدكت :ابػل
أسـُُّْ ،هػ).
اب ػػل أنجػ ػ  ،أزت ػػد" .مس ػػائ أزت ػػد ب ػػل أنجػ ػ  ،ركاي ػػة ابن ػػه رج ػػد ا " .حتقي ػػل زه ػػد الش ػػاكي (طُ،
بدكت :اظتكت اإلسالم َُُْق).
ابػػل دريػػد ،ػت ػػد" .رتهػػرة الل ػػة" .حتقيػػل رمػػسم منػػد( ،ال جعػػة األكا ،بػػدكت :دار العلػػم لل اليػػة،
ُٕٖٗـ).
ابػػل د يػػل العيػػد ،جقػ الػػديل" .إأكػػاـ األأكػػاـ يػػرح ر ػػدة األأكػػاـ" .حتقيػػل أزتػػد يػػاير( ،طِ،
بدكت :را الكت َُْٕ ،ق).
ابل د يل العيد ،ػت د بل رل " .يرح اإلظتاـ ب أاديأ األأكػاـ" حتقيػل رجػد العسيػس السػعيد( ،طُ،
أ لعُُْٖ ،هػ).
ابػػل ريػػد ،أبػو الوليػػد ػت ػػد اضتفيػػد" .بدايػػة ادتهػػد ك ايػػة اظتقتيػػد" .جنقػػي كجيػػمي الػػد الع ػػار،
(بدكت :دار الفكرُُْٓ ،هػ).
ابل ريد ،أبو الوليد ػت د" .الجياف كالتميي " .حتقيل ػت د أا ك ػركف( ،طّ ،بػدكت :ال ػرب
اإلسالم َُْٖ ،هػ).
ابػػل ريػػد ،ػت ػد اضتفيػػد "المػػركرم أ أصػػوؿ الفقػػه" .حتقيػػل رتػػاؿ الػػديل العلػػوم( ،طُ ،بػػدكت:
ال رب اإلسالم ُْٗٗ ،ـ).
ابل سعد ،ػت د" .ال جقات الكربل" .حتقيل إأساف رجاس (طُ ،بدكت :دار صادرُٖٗٔ ،ـ).
اب ػػل س ػػيدت ،رل ػ " .ايفك ػػم كايف ػػي األرف ػػم" حتقي ػػل رج ػػد اضت ي ػػد هن ػػداكم (طُ ،ب ػػدكت :الكتػ ػ
العل يةُُِْ ،هػ).
ابػػل يػػجة ،ر ػػر" .جػػاريخ اظتدينػػة البػػل يػػجة" .حتقيػػل غهػػيم يػػلتوت ( جػػا رل ػ جفقػػة :السػػيد أجي ػ
ػت ود أزتد ،يدة ُّٗٗ :هػ).
ابل رايور ،ػت د بػل ال ػاهر" .مقاصػد الشػريعة اإلسػالمية" .حتقيػل ػت ػد اظتيسػاكم( ،طُ ،ر ػاف،
األردف :الفار َُِْق).
اب ػػل رج ػػد ال ػػرب ،يوس ػػم" .ي ػػاما بي ػػاف العل ػػم كغم ػػله" حتقي ػػل غػ ػواز زم ػػري( ،طُ ،ب ػػدكت :الري ػػاف،
ُِْْهػ).
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اب ػػل رقي ػ  ،رل ػ " .الواض ػ أ أص ػػوؿ الفق ػػه" .حتقي ػػل د .رج ػػد ا الاي ػ ( ،طُ ،ب ػػدكت :الرس ػػالة
َُِْهػ).
اب ػػل غ ػػارس ،أزت ػػد "غت ػ ػ الل ػػة" .حتقي ػػل زه ػػد س ػػل اف (ال جع ػػة الةاجي ػػة ،ب ػػدكت :ميسس ػػة الرس ػػالة
َُْٔهػ).
ابػػل غػػائس ،ال ػسبد" .إرتارػػات ابػػل ريػػد ،العجػػادات"( .م ػ يرة لني ػ دريػػة اظتايسػػتد ،يامعػػة اصتسائػػر،
ُِْٓػ ُِْٔهػ).
ابل دامة ،موغل الديل رجد ا بل أزتد" .اظت ن"( .بدكت :دار إأياص الااث).
ابػػل ػػيم اصتوزيػػة ،أبػو رجػػد ا ػت ػػد" .بػػدائا الفوائػػد"( .ال جعػػة األكا ،بػػدكت :دار الكتػ العل يػػة،
ُُْْهػ).
ابل يم اصتوزية ،ػت د بل أ بكر" .إرالـ اظتو عة رل رب العاظتة" .حتقيػل مشػهور أسػل( ،طُ،
السعودية :ابل اصتوزمُِّْ ،هػ).
ابػػل معػػة ،أب ػو زيريػػا لتػػىي" .جػػاريخ ابػػل معػػة (ركايػػة رة ػػاف الػػدارم )" حتقيػػل د .أزتػػد ػت ػػد ج ػػور
سيم( ،دمشل :دار اظت موف للااث ،بدكف جاريخ جشر)
اب ػػل منف ػػور ،رت ػػاؿ ال ػػديل ػت ػػد ب ػػل مك ػػرـ" .لس ػػاف الع ػػرب"( .ال جع ػػة الةالة ػػة ،ب ػػدكت :دار ص ػػادر
ُُْْهػ).
أبو بكر أزتد بل اضتسة الجيهق " ،اظتد إا السنل الكػربل" .حتقيػل ػت ػد األرف ػ ( ،الكويػت:
دار اطتلفاص).
أب ػو أػػاا ،رجػػد الػػرزتل بػػل ػت ػػد " .داب الشػػاغع كمنا جػػه" .حتقيػػل رجػػد ال ػػن رجػػد اطتػػالل( ،طُ،
بدكت :الكت العل يةُِْْ ،هػ).
أب ػو ه ػػالؿ العس ػػكرم" ،الف ػػركؽ الل وي ػػة" .حتقي ػػل ػت ػػد س ػػليم( ،الق ػػاهرة :دار العل ػػم كالةقاغ ػػة للنش ػػر
كالتوزيا).
اإلبيارم ،رل " .التمقيل كالجياف أ يرح الربهاف أ أصوؿ الفقػه" .حتقيػل د .رلػ اصتسائػرم( ،طُ،
الكويت :دار المياصُّْْ ،هػ).
األزه ػػرم ،ػت ػػد" .هتػ ػ ي الل ػػة" حتقي ػػل ػت ػػد ر ػػوض مررػ ػ (ال جع ػػة األكا ،ب ػػدكت :دار إأي ػػاص
الااثََُِ ،ـ).
اإلسنوم ،رتاؿ الديل رجد الػرأيم " .ايػة السػوؿ يػرح منهػاج الوصػوؿ أ رلػم األصػوؿ"( .بػدكت:
دار الكت العل ية).
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اإلسنوم ،رجد الرأيم" .الت هيد أ ختري الفركع رل األصوؿ" .حتقيل ػت ػد هيتػو( ،طُ ،بػدكت:
الرسالةََُْ ،هػ).
األيقر ،د .ر ػر بػل سػلي اف" .الشػريعة اإلعتيػة ال القػواجة الوضػعية"( .ال جعػة الةاجيػة ،الكويػت :دار
الدروةَُْٔ ،ق).
األصفهاين ،الراغ األصفهاين" .مفػردات ألفػاظ القػر ف" .حتقيػل صػفواف داكد (طُ ،دمشػل ،القلػم
ُُِْهػ).
ا م ػػدم ،س ػػيم ال ػػديل رلػ ػ " .اإلأك ػػاـ أ أص ػػوؿ األأك ػػاـ"( .ال جع ػػة األكا ،ب ػػدكت :الكت ػػاب
العر َُْْ ،هػ).
بابكر ،رل بل أزتد" .دراسات أ أصوؿ الفقه"( .اظتدينػة ،غتلػة اصتامعػة اإلسػالمية ،العػدداف،َٓ :
ُٓ ،ربيا ا ر ػ رمماف َُُْهػ).
الجاي  ،أبو الوليػد" .إأكػاـ الفيػوؿ أ أأكػاـ األصػوؿ" .حتقيػل رجػد اديػد جريػ ( ،ال جعػة الةاجيػة،
بدكت ال رب اإلسالم ُُْٓ ،هػ).
الجػػا الين ،أبػػو بكػػر ػت ػػد" .التقريػ كاإلريػػاد "اليػ د" .حتقيػػل :د .رجػػد اضت يػػد أبػػو زجيػػد( ،ال جعػػة
الةاجية ،بدكت :الرسالةُُْٖ ،هػ).
الجخ ػػارم ،رج ػػد العسي ػػس" .يش ػػم األسػ ػرار ي ػػرح أص ػػوؿ الج ػػسدكم"( .طُ ،ب ػػدكت :الكت ػػاب الع ػػر ،
ُُُْهػ).
الجخػػارم ،ػت ػػد بػػل إشتاري ػ " .اصتػػاما اليػػمي اظتعػػركؼ ب ػ «صػػمي الجخػػارم»"( .طُ ،الريػػاض:
السالـُُْٕ ،هػ).
الرباييلػ ػ  ،مت ػػوي" .دراس ػػات أ أص ػػوؿ الفق ػػه :مي ػػادر التشػ ػريا"( .ال ج ػػة األكا ،الق ػػاهرة :مكتج ػػة
السنةَُّْ ،هػ).
الجػػسدكم ،رل ػ " .أص ػػوؿ الج ػػسدكم "ين ػػس الوص ػػوؿ إا معرغ ػػة األص ػػوؿ" .حتقي ػػل أ .د س ػػائد بك ػػداش،
(طُ ،اظتدينة اظتنورة :دار السراجُّْٔ ،هػ).
الجيرم ،ػت د أبو اضتسػة اظتعتػسي" .اظتعت ػد أ أصػوؿ الفقػه" حتقيػل ليػ اظتػيع( ،األكا ،بػدكت:
الكت العل يةَُّْ ،هػ).
الج دادم ،أزتد بل رل " .الفقيه كاظتتفقه" .حتقيل رادؿ ال ػرازم( ،طِ ،السػعودية :دار ابػل اصتػوزم
ُُِْهػ).
بل أسـ ،رلػ بػل أزتػد" .اإلأكػاـ أ أصػوؿ األأكػاـ" .حتقيػل أزتػد ػت ػد يػاير( ،ال جعػة األكا،
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بدكت :دار ا غاؽ اصتديدة ،بدكف جاريخ جشر)
بل غارس ،أزتد بل غارس بل زيريا" .مقاييع الل ة" .حتقيل رجد السالـ هاركف( ،دار اصتي ).
الجوص ػ  ،رجػػد ا بػػل مجػػارؾ" .إرتارػػات ابػػل رجػػد الػػرب أ العجػػادات"( .ال جعػػة األكا ،الريػػاض :دار
يجةَُِْ ،هػ).
الجيماكم ،رجد ا " .منهاج الوصوؿ إا رلم األصوؿ" .حتقيل د .يػعجاف إشتاريػ ( ،ال جعػة األكا،
ابل أسـ ُِْٗهػ).
الجيهق  ،أزتد" .السنل الكربل ،كهلاييته "اصتوهر النق البل الاي اين"( .بدكت :دار الفكر).
التفت ػػازاين ،س ػػعد ال ػػديل مس ػػعود ب ػػل ر ػػر" .ي ػػرح التل ػػوي رلػ ػ التوض ػػي "( .مي ػػر :يتج ػػة كم جع ػػة
صجي ).
التهاجوم ،ػت د" .يشاؼ اص الأات الفنوف كالعلػوـ" .حتقيػل رلػ دأػركج( ،طُ ،بػدكت ،لجنػاف
جايركفُٗٗٔ ،ـ).
اصترياين ،رل بل ػت د" .التعريفات"( .بدكت :دار الكت العل يةُُْٔ ،هػ).
اصتياص ،أبو بكر أزتد بل رل الرازم" .أأكاـ القر ف"( .بدكت :دار الفكرُُْْ ،ق)ػ.
اصتيػػاص ،أزتػػد الػرازم" ،الفيػػوؿ أ األصػػوؿ" .حتقيػػل رايػ النشػ ( ،طِ ،األك ػػاؼ الكويتيػػة/
ُُْْهػ).
اصت ػػوين ،رج ػػد اظتل ػػم ب ػػل رج ػػد ا " .الربه ػػاف أ أص ػػوؿ الفق ػػه" .حتقي ػػل رج ػػد العف ػػيم ػت ػػود ال ػػدي ،
(طْ ،اظتنيورةػ :الوغاصُُْٖ ،ق).
اصتػػوين ،رجػػد اظتلػػم بػػل رجػػد ا " .التلخػػيص أ أصػػوؿ الفقػػه" .حتقيػػل ػت ػػد أسػػل (طُ ،بػػدكت،
الكت العل يةُِْْ ،هػ).
اصت ػػوين ،رج ػػد اظتل ػػم ب ػػل رج ػػد ا " .ال يػ ػاال غي ػػاث األم ػػم أ التي ػػاث الفل ػػم" .حتقي ػػل رج ػػد العف ػػيم
الدي ( ،طِ ،مكتجة إماـ اضترمةَُُْ ،ق).
اصتوين ،رجد اظتلم بل رجػد ا " .الور ػات" .حتقيػل د .رجػد الل يػم العيػد( ،ال جعػة األكا ،القػاهرة:
الااثُّٕٗ ،هػ).
اصتوين ،رجد اظتلػم بػل رجػد ا " .غيػاث األمػم أ التيػاث الفلػم" حتقيػل رجػد العفػيم لػدي ( ،طِ،
مكتجة إماـ اضترمة َُُْهػ).
اصتػػوين ،رجػػد اظتلػػم بػػل رجػػد ا  " .ايػػة اظت لػ أ درايػػة اظتػ ه " .حتقيػػل د .رجػػد العفػػيم الػ ٌدي ،
(طُ ،كزارة األك اؼ كالشيكف اإلسالمية أ دكلة رُِْٖ :هػ).
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اضتيػرم ،د .أزتػػد" .جفريػػة اضتكػم ،كميػػادر التشػريا أ أصػػوؿ الفقػه اإلسػػالم "( .القػػاهرة :اظت جعػػة
ال نيةَُُْ ،هػ).
اضتفنػػاكم ،د .منيػػور" .التيسػػد أ التش ػريا اإلسػػالم "( ، .ال جعػػة األكا ،القػػاهرة :م جعػػة األماجػػة
ُُِْق)ػ.
اضتلي  ،اضتسة اضتلي " .اظتنهاج أ يع اإلنتاف" .حتقيل أل ػ غػودت( ،ال جعػة األكا ،بػدكت:
دار الفكرُّٗٗ ،هػ).
اضت ػػوم ،أزتػػد بػػل ػت ػػد" .غ ػػس ريػػوف الجيػػائر أ يػػرح األيػػجات كالنفػػائر"( .طُ ،بػػدكت ،الكتػ
العل يةَُْٓ ،هػ).
اطت ػػادم  ،أبػ ػػو سػ ػػعيد" .بريقػ ػػة ػت وديػ ػػة أ يػ ػػرح ريقػ ػػة ػت ديػ ػػة كي ػ ػريعة ججويػ ػػة أ سػ ػػدة أزتديػ ػػة".
(القاهرة :م جعة اضتليبُّْٖ ،هػ).
ػ ػػاف ،أب ػ ػو ال ي ػ ػ ػت ػ ػػد صػ ػػديل" .أجبػ ػػد العلػ ػػوـ"( .ال جعػ ػػة األكا ،دار ابػ ػػل أػ ػػسـ ُِّْ ،هػ ػ ػ-
ََِِـ).
اطتجػػازم ،ر ػػر" .اظت ػػن أ أصػػوؿ الفقػػه" .حتقيػػل د .ػت ػػد بقػػا( ،مكػػة اظتكرمػػة ،طُ ،مريػػس الجمػػأ
العل  ،أـ القرل َُّْهػ).
د .أزتد ي اؿ أبو ادد" ،أوار ال موايهة"( .يتاب العر العدد ٕ).
الػػدار ن ،رل ػ بػػل ر ػػر أبػػو اضتسػػل" .سػػنل الػػدار ػػن" .حتقيػػل رجػػد ا هايػػم( ،بػػدكت :دار
اظتعرغةُّٖٔ ،هػ).
ال ػػدارم  ،رج ػػد ا " .س ػػنل ال ػػدارم " حتقي ػػل أس ػػة س ػػليم أس ػػد( ،طُ ،الس ػػعودية :اظت ػػن للنش ػػر
كالتوزياُُِْ ،هػ).
الدبوس ػ  ،أب ػو زيػػد" .جق ػػوم األدلػػة أ أص ػػوؿ الفقػػه" .حتقيػػل لي ػ اظتػػيع( ،طُ ،بػػدكت :الكت ػ
العل يةُُِْ ،هػ).
الػرازم ،ػت ػػد" .ايفيػػوؿ أ رلػػم األصػػوؿ" .حتقيػػل ػػه العلػواين (طُ ،الريػػاض :يامعػػة اإلمػػاـ ػت ػػد
بل سعود اإلسالمية ََُْهػ).
السأيل ػ ػ  ،د .ػت ػ ػػد" .ال ػ ػػوييس أ أص ػ ػػوؿ الفقػ ػػه اإلس ػ ػػالم "( .طِ ،دمش ػ ػػل :دار اطت ػ ػػد ُِْٕه ػ ػ ػ
ََِٔـ).
السريش ػ  ،بػػدر الػػديل ػت ػػد بػػل اػػادر" .الجمػػر ايفػػي أ أصػػوؿ الفقػػه"( .دار الكتػػيب ،بػػدكف جػػاريخ
جشر).
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السريشػ ػ  ،ػت ػػد ب ػػل ا ػػادر ا " .اظتنة ػػور أ القوار ػػد" .حتقي ػػل جيس ػػد ػت ػػود( ،طِ ،كزارة األك ػػاؼ
الكويتيةَُْٓ :هػ).
السريش ػ " ،جشػػنيم اظتسػػاما جب ػػا اصتوامػػا" حتقيػػل د .س ػػيد رجػػد العسي ػػس ،د .رجػػد ا ربيػػا( ،طُ،
ر جةُُْٖ ،هػ).
السؼتشػػرم ،ػت ػػود" .أسػػاس الجالغػػة ت ػت ػػد باسػ "( .ال جعػػة األكا ،بػػدكت :دار الكتػ العل يػػة،
ُُْٗهػ).
الس ػػاراض ،مفف ػػر ال ػػديل أزت ػػد" .ب ػػديا النف ػػاـ ،أك اي ػػة الوص ػػوؿ إا رل ػػم األص ػػوؿ" .حتقي ػػل س ػػعد
السل ( ،يامعة أـ القرلَُْٓ ،ق)ػ
السجك " ،اإلااج أ يرح اظتنهاج"( .طُ ،بدكت :الكت العل يةَْْ ،هػ).
السجك  ،رجد الوهاب بل رلػ " .األيػجات كالنفػائر" .حتقيػل رػادؿ رجػد اظتويػود ،رلػ ػت ػد رػوض،
(طُ ،بدكت :الكت العل يةُُُْ ،هػ).
الس ػ ػػجك  ،رج ػ ػػد الوه ػ ػػاب" .رت ػ ػػا اصتوام ػ ػػا " .حتقي ػ ػػل رقيل ػ ػػة أس ػ ػػة( ،طُ ،ب ػ ػػدكت ،اب ػ ػػل أ ػ ػػسـ،
ُِّْهػ).
السر س ػ ػ  ،أب ػ ػو بك ػ ػػر" .أص ػ ػػوؿ السر س ػ ػ " .حتقي ػ ػػل أ الوغ ػ ػػاص األغ ػ ػػاين( ،ب ػ ػػدكت ،دار اظتعرغ ػ ػػة،
ُِّٕهػ).
السر س  ،ػت د بل أزتد" .اظتجسوط"( .بدكت :دار اظتعرغة ُُْْهػ).
السل  ،رجد العسيس بل رجد السالـ " .وارد األأكاـ"( .بدكت :الكت العل ية ُُْْهػ).
الس ػ ػ عاين ،مني ػ ػػور " .وا ػ ػػا األدل ػ ػػة " .حتقي ػ ػػل ػت ػ ػػد إشتاري ػ ػ (طُ ،ب ػ ػػدكت :الكت ػ ػ العل ي ػ ػػة،
ُُْٖهػ).
الشايػ  ،جفػػاـ الػديل" .أصػػوؿ الشايػ " حتقيػل موالجػػا بريػة ا بػػل ػت ػػد اللكنػوم( ،ال جعػػة الةاجيػػة،
دمشل :ابل يةدُِّْ ،هػ).
الشا يب ،إبراهيم بػل موسػ " .اظتواغقػات" .حتقيػل رجػد ا دراز( ،ال جعػة الرابعػة ،بػدكت :دار اظتعرغػة
ُُْٓهػ).
الشا يب" ،االرتياـ" .حتقيل سليم اعتالي( ،ال جعة األكا ،السعودية :دار ابل رفافُُِْ ،هػ).
الشاغع  ،أبو رجد ا ػت د بل إدريع" .األـ"( .بدكت :دار اظتعرغة َُُْهػ).
الشاغع  ،أبو رجد ا ػت د بل إدريع" .الرسالة" .حتقيل أزتد ػت د ياير( ،القاهرةُّٖٓ :هػ).
ياير ،أزتد بل ػت د" .الكتاب كالسنة كت أف يكوجا ميدر القواجة"( .مير ،مكتجة السنة).
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الشػػنقي  ،ػت ػػد األمػػة اصتكػػن" .أض ػواص الجيػػاف أ إيمػػاح القػػر ف بػػالقر ف"( .بػػدكت :دار الفكػػر،
ُُْٓهػ).
الشنقي  ،ػت د األمة" .اظتكتجة منه التشريا اإلسالم كأك ته"( .اظتدينة اظتنورة ،العل ية).
الشػػوياين ،ػت ػػد بػػل رل ػ " .إريػػاد الفمػػوؿ أ حتقيػػل اضتػػل مػػل رلػػم األصػػوؿ" .حتقيػػل أزتػػد رػػسك،
(طُ ،بدكت :الكتاب العر ُُْٗ ،هػ).
يوماف ،د .رجاس" .ميادر التشريا اإلسالم "( .ال جعة األكا ،القاهرة :الدار الةقاغية َُِْق).
الشػ ػ ػدازم ،إبػ ػ ػراهيم" .الل ػ ػػا أ أص ػ ػػوؿ الفق ػ ػػه" (ال جع ػ ػػة الةاجي ػ ػػة ،ب ػ ػػدكت :دار الكتػ ػ ػ العل ي ػ ػػة،
ُِْْهػ).
الشػدازم ،أبػو إسػػماؽ إبػراهيم" .التجيػرة أ أصػػوؿ الفقػػه" حتقيػػل ػت ػد أسػػل هيتػػو (ال جعػػة األكا،
دمشل :دار الفكرَُّْ ،هػ).
اليػ ػػنعاين ،رج ػ ػػد الػ ػػرزاؽ" .اظتي ػ ػػنم" .حتقي ػ ػػل أجي ػ ػ ال ػ ػػرزتل األرف ػ ػ ( ،طِ ،ب ػ ػػدكت :اظتكت ػ ػ
اإلسالم َُّْ ،هػ).
اليػػي رم ،اضتسػػة بػػل رلػ " .أ جػػار أ أنيفػػة كأصػػمابه"( .ال جعػػة الةاجيػػة ،بػػدكت :رػػا الكتػ ،
َُْٓهػ ُٖٓٗـ).
ال مػػاكم ،أزتػػد" .يػػرح مشػػك ا الػػار" .حتقيػػل يػػعي األرجػػيكط( ،طُ ،بػػدكت :الرسػػالةُُْٓ ،
هػ).
ال ػػوأ ،سػػلي اف" .يػػرح ؼتتيػػر الركضػػة" .حتقيػػل رجػػد ا الايػ ( ،ال جعػػة األكا ،بػػدكت :الرسػػالة،
َُْٕهػ).
ال ػػوأ ،ؾتػػم الػػديل سػػلي اف" .التعيػػة أ يػػرح األربعػػة" .حتقيػػل أزتػػد أػػاج( ،طُ ،مكػػة اظتكرمػػة:
اظتكتجة اظتكيةُُْٗ ،هػ).
رجد اظتيمل الج ػدادم " ،وارػد األصػوؿ كمعا ػد الفيػوؿ" .حتقيػل د .رلػ اضتك ػ (طُ ،يامعػة أـ
القرل َُْٗهػ).
رجػػد الوهػػاب ،رجػػد الوهػػاب اظتػػالك " .اظتعوجػػة رل ػ م ػ ه رػػا اظتدينػػة" .حتقيػػل ػت ػػد الشػػاغع ،
(طِ ،بدكت :الكت العل ية ُِْٓهػ).
العسػػقالين ،أزتػػد بػػل رل ػ " .التلخػػيص اضتجػػد أ خت ػري أأاديػػأ الراغع ػ الكجػػد"( .طُ ،بػػدكت:
الكت العل يةُُْٗ ،هػ).
العلوم ،رجد ا بل إبراهيم" .جشر الجنود رل مرا السعود"( .اظت رب :م جعة غمالة).
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ال ساي ،أبو أامد ػت د بل ػت د" .إأياص رلوـ الديل"( .بدكت :دار اظتعرغة ،بدكف جاريخ جشر).
ال ػ ػساي ،أب ػ ػو أامػ ػػد ػت ػ ػػد" .اظتستيػ ػػف أ رلػ ػػم األصػ ػػوؿ" (ال جعػ ػػة الةاجيػ ػػة ،بػ ػػدكت :دار الكت ػ ػ
العل ية).
ال ػساي ،أب ػو أامػػد ػت ػػد" .أسػػاس القيػػاس" .حتقيػػل د .غهػػد السػػدأاف( ،الريػػاض :مكتجػػة العجيكػػاف،
ُُّْهػ).
الفارا  ،إشتاري " .اليماح " .حتقيل أزتد ر ار( ،طْ ،بدكت :العلم لل اليةَُْٕ ،هػ).
الفت ػػوأ  ،ػت ػػد" .ي ػػرح الكوي ػ اظتن ػػد" .حتقي ػػل ػت ػػد السأيل ػ  ،جسي ػػه زت ػػاد( ،الري ػػاض :العجيك ػػاف،
ُُْٖهػ).
الفػراص ،ػت ػد بػػل اضتسػ " .العػػدة أ أصػوؿ الفقػه" .حتقيػػل د .أزتػد اظتجػػاري ( ،طِ ،الريػاض :يامعػػة
اإلماـ ػت د بل سعود اهسالمية َُُْهػ).
الفراهيدم ،اطتلي بل أزتد " .يتاب العة" .حتقيل د .مهدم اظتخسكم (مكتجة اعتالؿ).
الفس ػػوم ،يعق ػػوب ب ػػل س ػػفياف" .اظتعرغ ػػة كالت ػػاريخ" .حتقي ػػل أي ػػرـ الع ػػرم( ،ال جع ػػة الةاجي ػػة ،ب ػػدكت:
ميسسة الرسالةَُِْ ،هػ).
الفيوم  ،أزتد بل ػت د" .اظتيجاح اظتند"( .ال جعة األكا ،بدكت :اظتكتجة العيرية ُُْٕهػ).
القراأ ،أزتد" .ال دة" حتقيل ػت د أا ( ،ال جعة األكا ،بدكت :ال رب اإلسالم ُْٗٗ ،ـ).
القراأ ،أزتد بل إدريع" .أجوار الربكؽ أ أجواص الفركؽ( .:بدكت :را الكت ).
القػ ػراأ ،أزت ػػد ب ػػل إدري ػػع" .جف ػػائع األص ػػوؿ " .حتقي ػػل ر ػػادؿ أزت ػػد( ،طُ ،مك ػػة اظتكرم ػػة :الج ػػاز
ُُْٔهػ).
القراأ ،أزتد" .العقد اظتنفوـ أ اطتيوص كالع وـ" .حتقيل د .أزتد اطتػتم رجػد ا ( ،ال جعػة األكا،
اظتكتجة اظتكية َُِْهػ).
الق ػ ػراأ ،أزتػ ػػد" .يػ ػػرح جنقػ ػػي الفيػ ػػوؿ أ ا تيػ ػػار ايفيػ ػػوؿ"( .طُ ،بػ ػػدكت :الكت ػ ػ العل يػ ػػة،
ُِْٖهػ).
القراأ ،يهاب الديل" .اإلأكاـ أ دتييس الفتػاكل رػل األأكػاـ كجيػرغات القاضػ كاإلمػاـ" .حتقيػل
ػت ود ررجوس( ،األزهرية للااث ،بدكف جاريخ جشر).
القػػسكين ،أبػو رجػػدا ػت ػػد بػػل يسيػػد" .سػػنل ابػػل مايػػه" .حتقيػػل ػت ػػد رجػػد الجػػا ( ،إأيػػاص ال ػااث،
ُّٓٗهػ).
الكاسػػاين ،أب ػو بكػػر رػػالص الػػديل" .بػػدائا اليػػنائا "( .ال جعػػة الةاجيػػة ،بػػدكت :دار الكتػػاب العػػر ،
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ُِٖٗـ).
يرك ،اعتادم" .أصوؿ التشريا اإلسالم "( .ال جعة الةاجية ،بدكت :الدار العربية للكتاب ،بدكت).
الكفوم ،أبو الجقاص أيوب بل موس " .الكليات"( .ال جعة الةاجية ،بدكت :ميسسة الرسالة ُُْٗهػ).
الكلوذاين ،ػتفوظ بل أزتد" .الت هيػد أ أصػوؿ الفقػه" .حتقيػل مفيػد أبػو ر شػه( ،ال جعػة األكا ،أـ
القرل :الجمأ العل َُْٔ ،هػ).
السالم ( ،طُ ،ال رب ا ًإلسالم ََِٖ ،ـ).
اظتازرم ،ػت د" .يرح التلقة" .حتقيل ػت َّ د اظتختار ٌ
ايفجػػو  ،رجيػػد ا بػػل مسػػعود" .التوضػػي أ أ ػ غ ػوامل التنقػػي "( .بػػدكت :دار الكت ػ العل يػػة،
ُُْٔق)ػ.
اظترداكم ،رالص الديل" .التمجد يرح التمرير أ أصوؿ الفقه" .حتقيل د .رجد الرزتل اصتربيل ك ػريل
(طُ ،السعودية :مكتجة الريد).
اظتػػسين ،أب ػو إب ػراهيم إشتاري ػ بػػل لت ػ " .ؼتتيػػر اظتػػسين"( .ال جعػػة األكا ،بػػدكت :دار الكت ػ العل يػػة
ُُْٗق).
مسػػلم ،مسػػلم بػػل اضتاػػاج" .اظتسػػند اليػػمي اظتختيػػر اظتعػػركؼ ب ػ«صػػمي مسػػلم»" .حتقيػػل ػت ػػد
رجد الجا ( ،بدكت :الااث العر ).
اظتقدس  ،أبو يامة" .ايفقػل مػل رلػم األصػوؿ" .حتقيػل ػت ػود يػابر( ،ال جعػة األكا ،اظتدينػة اظتنػورة:
اصتامعة اإلسالمية ُِّْهػ).
اظتقدس ػ  ،ػت ػػد ب ػػل مفلػ ػ " .أص ػػوؿ الفق ػػه" .حتقي ػػل د .غه ػػد الس ػػدأاف( ،ال جع ػػة األكا ،الري ػػاض:
مكتجة العجيكافَُِْ ،هػ).
اظتقػرم ،ػت ػػد" .القوارػد" .حتقيػػل أزتػد بػػل زتيػد (طُ ،مكػػة اظتكرمػة :يامعػػة أـ القػرل ،مريػػس إأيػػاص
الااث).
النفػ ػ ػراكم ،أزت ػ ػػد" .الفواي ػ ػػه ال ػ ػػدكاين رلػ ػ ػ رس ػ ػػالة اب ػ ػػل أ زي ػ ػػد الق ػ ػػدكاين"( .ب ػ ػػدكت :دار الفك ػ ػػر،
ُُْٓهػ).
النوكم ،أبو زيريا ػت الديل بل يرؼ" .اد وع يرح اظته ب"( .مير :اظت جعة اظتندية).
اعتيت  ،يهاب الديل أزتد" .حتفة ايفتاج بشرح اظتنهاج"( .دار إأياص الااث العر ُّٕٓهػ).
اليمييب ،القاض رياض" .جرجيػ اظتػدارؾ كجقريػ اظتسػالم" .حتقيػل ابػل جاكيػت ال ناػ ك ػريل،
(طُ ،ايف دية ػ اظت رب :م جعة غمالة).
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al'iisnwi ،jamal aldiyn eabd alrahima. "nhayat alsuwl sharah munhaj alwusul fi
eilm al'asula". (byuruta: dar alkutub aleilmiat).
al'iisnwi ،eabd alrahima. "altamhid fi takhrij alfurue ealaa al'asula". tahqiq
muhamad hitu ،(t1 ،birut: alrasalat ،1400h).
al'ashqur ،di. eumar bin sulimana. "alshryet al'iilhiat la alqawanin alwadeiat".
(altabeat althaaniatu ،alkawit: dar aldaewat ،1406h).
al'asfhani ،alrraghib al'asfhani. "mfuradat 'alfaz alqurana". tahqiq safwan dawud
(t1 ،dimashq ،alqilm 1412h).
alamadi ،sayf aldiyn eulay. "al'iihkam fi 'usul al'ahkam". (altibeat al'uwalaa ،
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biruta: alkitab alearaby ،1404h).
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al'iislamiati ،aleaddan: 50 ،51 ،rbye alakhar ramadan 1401h).
albaji ،'abu alwalid. "'iihukam alfusul fi 'ahkam al'asula". tahqiq eabd almajid
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shakir ،(altbeat al'uwlaa ،byrut: dar alafaq aljadidatu ،bidun tarikh nshr).
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albaydawi ،eabd allh. "mnihaj alwusul 'iilaa eilm al'asula". tahqiq du. shaeban
'iismaeil ،(altabeat al'uwalaa ،abn hizm 1429h)
albihqi ،'ahmad. "alisnn alkubraa ،wabihashiatih "aljawahr alnaqii liaibn
altarakimani". (byuruta: dar alfakr).
altafataazani ،saed aldiyn maseud bin eamr. "shrah altalwih ealaa altawdiha".
(msir: katbat wamatbaeat sabih).
altahanwi ،muhmad. "kshaf aistilahat alfunun waleuluma". tahqiq eali dahruj ،(t1 ،
bayrut ،lubnan nashirun ،1996m).
aljurjani ،ealiun bin muhmid. "alitaerifata". (biuruta: dar alkutub aleilmiat ،
1416h).
aljisas ،'abu bakr 'ahmad bin eali alraazi. "ahukam alqurana". (byurut: dar alfikr ،
1414h).
aljisasu ،'ahmad alraazi ،"alfusul fi al'asula". tahqiq eajil alnashmi ،(t2 ،al'awqaf
alkuaytit: 1414h).
aljawini ،eabd almalik bin eabd allh. "alburhan fi 'usul alfqh". tahqiq eabd aleazim
mahmud aldiyb ،(t4 ،almnswrt: alwfa' ،1418h).
aljawini ،eabd almalik bin eabd allh. "altlkhis fi 'usul alfqh". tahqiq muhamad
hasan (t1 ،bayrut ،alkutub aleilmiat ،1424h).
aljawini ،eabd almalik bin eabd allh. "alghiathi ghiath al'umam fi altiyath
alzulma". tahqiq eabd aleazim aldiyb ،(t2 ،maktabat 'imam alharmyn ،1401h).
aljawini ،eabd almalik bin eabd allh. "aluuraqata". tahqiq di. eabd allatif aleayda ،
(altabeat al'uwalaa ،alqahirt: altarath ،1397h).
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alhalimiu ،alhusayn alhalimiu. "alminhaj fi shaeb al'iimana". tahqiq hilmi
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walnazayira". (t1 ،bayrut ،alkutub aleilmiat ،1405h).
alkhadimi ،'abu saeayd. "briqat muhmawdiat fi sharah tariqat mahmadiat
washarieat nibawayat fi sirat 'ahmadiata". (alqahrt: mutbaeat alhulby ،1348h).
khan ،'abu altayib muhamad sadayq. "abajad aleuluma". (alitabeat al'uwalaa ،dar
abn hizm ،1423 ha- 2002m).
alkhibazi ،eamru. "almaghni fi 'usul alfqh". tahqiq da. muhamad biqa ،(mkt
almukaramati ،t1 ،markaz albahth alealmi ،'am alquraa 1403h).
'ahmad kamal 'abu almajd ،"hwar la muajihat". (ktab alearabiu aleadad 7).
aldaarqtni ،eali bin eumar 'abu alhasn. "snan aldaar qatny". tahqiq eabd allah
hashm ،(byrut: dar almerift ،1386h).
aldaarimi ،eabd allh. "snan aldaarimi" tahqiq husayn salim 'usad ،(t1 ،alsaeudiatu:
almaghni lilnashr waltawzie ،1412h)
aldabusiu ،'abu zayd. "tqawim al'adilat fi 'usul alfaqha". tahqiq khalil almis ،(t1 ،
biruta: alkutub aleilmiat ،1421h).
alraazi ،muhmada. "almahsul fi eilm al'asula". tahqiq th aleulwaniu (t1 ،alriyad:
jamieat al'imam muhamad bin sueud al'iislamiat 1400h).
alzahili ،da. muhmd. "alwajiz fi 'usul alfaqih al'iislamy". (t2 ،dmashq: dar alkhayr
1427h 2006m).
alzarkashiu ،badr aldiyn muhamad bin bihadr. "alibahr almuhit fi 'usul alfaqh".
(dar alkatby ،bidun tarikh nshr).
alzarkashiu ،muhamad bin bihadir allh. "almnthur fi alquaeida". tahqiq taysir
mahmud ،(t2 ،wizarat al'awqaf alkuaytit: 1405h).
alzarkashiu ،mahmd. "tshanif almasamie bijame aljawamie" tahqiq da. syd eabd
aleaziz ،di. eabd allah rabie ،(t1 ،qartibat ،1418h).
alzamkhashriu ،mahmawd. "asas albalaghat t muhamad basl". (altabeat al'uwalaa ،
biruta: dar alkutub aleilmiat ،1419h).
alsaaeati ،muzafar aldiyn 'ahmad. "bdie alnizami ،'aw nihayat alwusul 'iilaa eilm
al'asula". tahqiq saed alsilmi ،(jamieat 'am alqaraa ،1405h)
alsabakia ،taqia aldiyn ealia ،wa'ukmilh waladih taj aldiyna. "al'iibhaj fi sharah
alminhaj". (t1 ،biruta: alkutub aleilmiat ،404h).
alsabakii ،eabd alwahhab bin ealy. "al'ashbah walnazayra". tahqiq eadil eabd
almawjud ،eali muhamad eawd ،(t1 ،biruta: alkutub aleilmiat ،1411h).
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alsirkhasay ،muhamad bin 'ahmad. "almabsuta". (byurut: dar almaerifat 1414h).
alsilami ،eabd aleaziz bin eabd alsalam. "qwaeid al'ahkama". (biuruta: alkutub
aleilmiat 1414h).
alsumeani ،munsur. "qwatie al'adilat fi al'asula". tahqiq muhamad 'iismaeil (t1 ،
biruta: alkutub aleilmiat ،1418h).
alshaashi ،nizam aldiyn. "asul alshaashi" tahqiq mawlana birikat allah bin
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(alitabeat alraabieat ،biurut: dar almaerifat 1415h).
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aldaar althaqafiat 1420h).
alshiyraziu ،'iibrahima. "allamae fi 'usul alfaqha" (altabeat althaaniat ،biruta: dar
alkutub aleilmiat ،1424h).
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hasan hitu (altibeat al'uwalaa ،damashq: dar alfikr ،1403h).
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haji ،(t1 ،makat almukarimata: almaktabat almakiat ،1419h).
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alhakmi (t1 ،jamieat 'am alquraa 1409h).
eabd alwahab ،eabd alwahhab almalki. "almueawnat ealaa madhhib ealam
almadiynta". tahqiq muhamad alshaafiei ،(t2 ،biruta: alkutub aleilmiat 1425h).
aleusqlani ،'ahmad bin euli. "altalkhis alhabir fi takhrij 'ahadith alraafieii alkabir".
(t1 ،biruta: alkutub aleilmiat ،1419h).
alealawi ،eabd allah bin 'iibrahima. "nshuri albunud ealaa maraqi alsueuda".
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