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ة   ي  ب اج   د 

 بسم  هللا  الر حن الر حيم
 :مَّا بعدُ أ ،على نبيِ نا حممٍَّد وعلى آلِه وصحِبِه أمجعيَ  ، وصلَّى للاُ احلمُد هلِل ربِ  العامليَ 

 يُعَرف قدرُ  اوهب . عنهُ خارج   وَسه معرفَة ُجزئيَّاتِه وما هارِ تفيُد دَ  نَّ البحَث يف حقيقِة أيِ  فن ٍ فإ
 .تُعَلم فائدتُه املرتت ِبُة عليهِ  اه، وهبومكانتُ  املعلومِ 

وبقراءتِِه  ،َقَباتٍ عَ  وتطو راٍت، وما َواجه ِمن .. َعْرض  ملسريَتِِه، وما مرَّ به ِمن مراحلَ واتريُخ العلمِ 
، (1) شيةً ، وَمن َخَدَمه تدويًنا وتصنيًفا وشرًحا ونظًما وحتهِ أسهموا يف تثبيِت دعائمِ  يُعرف األعالُم الذينَ 

 وبه يُطََّلُع على مناهِج البحِث فيِه.

بناِشِد  يـَْرنُو إىل تسليِط ضوٍء يسرٍي على شيٍء ِمن ما ََيُْسنُ  ..وحبث  كهذا يف علِم أصوِل الفقهِ 
 .، ونشأتِِه، وطرِق تدويِن األصوليَي فيهِ (2) علِم األصوِل أن يُِلمَّ به؛ ِمن معرفِة حقيقِة هذا العلمِ 

وقد اخرتُت هذا البحَث دوَن غريِِه؛ رغبًة يف االستفادِة الشخصيِة ِمن هذا املوضوِع أوَّاًل، مثَّ 
عزَّ  للاِ  امَ البحِث أْن يُقدَّم على غريِِه، مثَّ ألختلََّص أم ليكوَن طليعَة القارِئ يف األصوِل؛ إْذ إنَّ حقَّ هذا

                                                           
لماُء الذين هلم إسهام  يف )العرسالة  لطيفة  انفعة ، بعنوان:  –وفَّقه للا  – لشيخنا العاِل  الدكتور سعد  بن انصٍر الش ثري    (1)

 .ه1425، صدرْت عن دار كنوز إشبيليا عام ه( 1375 – 1300د الفقهي ة من عام علم األصول والقواع
قال فيه: "كل  مسألٍة مرسومٍة يف أصول الفقه ال  (56 – 55 :1)املوافقات كالم  نفيس  يف   –رمحه للا  – لإلم ام  الشاطب    (2)

وضِ   ذل=: أنَّ  يف ذل=  فَوْضُعها يف أصول الفقِه عاريَّة . والَّذي يُ ينبين عليها فروع  فقهيَّة  أو آداب  شرعيَّة ، أو ال تكون َعوانً 
ال يلزم على و هذا العلَم مل ُُيتصَّ إبضافته إىل الفقه إالَّ لكونِِه مفيًدا له، وحمقِ ًقا لالجتهاِد فيه؛ فإذا مل يُِفْد ذل=  فليس أبصٍل له. 

ه؛  ن مجلِة أصول الفقه، وإالَّ ألدَّى ذل= إىل أن يكون سائُر العلوِم ِمن أصول الفقهذا أن يكون كل  ما انبىن عليه فرع  فقهيٌّ  مِ 
توقَُّف ي كعلِم النَّحِو، واللغِة، واالشتقاِق، والتَّصريِف، واملعاين، والبياِن، والعدِد، واملساحِة، واحلديِث، وغري ذل= ِمن العلوِم اليت

ا:عليها حتقيُق الفقه وينبين عليها ِمن مسائل الالزُم أنَّ كلَّ  ه، وليس كذل=؛ فليس كل  ما يفتقُر إليه الفقُه يـَُعد  ِمن أصولِه، وإَّنَّ
 أصٍل ال ينبين عليه فقه   فليس أبصٍل له.

لِة أوعلى هذا؛ ُيرُج عن أصول الفقِه كثري  ِمن املسائل الَّيت تكلَّم عليها املتأخِ رون وأدخلوها فيها؛ كمسألِة ابتداِء الوضِع، ومس
يَف إال متَـَعبًَّدا بَشرٍْع أم ال؟ ومسألِة ال تكل ملسو هيلع هللا ىلصاإلابحِة هل هي تكليف  أم ال؟، ومسألِة أمِر املعدوِم، ومسألِة هل كاَن النَّيب  

ن م بفعٍل. كما أنَّه ال ينبغي أن يـَُعدَّ منها ما ليس منها ِمن ما متَّ البحُث فيه يف علمه، وإن انبىن عليه الفقه؛ كفصوٍل كثريةٍ 
، ق ِ النحِو، حنَو معاين احلروف، وتقاسيِم االسِم والفعِل واحلرِف، والكالِم على احلقيقِة واجملاز، وعلى الـُمشتَـَرك واملرتادف، واملشت

 وشبه ذل=... إخل".
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جيِ ؛ فاملقاُم مقاُم َوْصٍف واستقراٍء، ال ترجيٍ  وقضاءٍ  ؛ فإنَّه يف ِمن ترجي ٍ  يهِ ف ، وما كانَ وجلَّ ِمن تَِبَعِة الرتَّ
 .أموٍر َنَظريَّة ال يرتتَُّب عليها َعَمل  

مثَّ  ،البحثِ  ، وأردفُت هذه الديباجَة خِبطَّةِ (3) والطاقةِ  الوسعِ  رَ دْ قَ  ابلغُت يف االختصارِ  هذا، وقدْ 
 .ها بُلَباهِبا، مثَّ ابلفهارسِ ، وختمتُ جاءْت مباحُث الرسالةِ 

الر حيم  البأخباِر الَكتَـَبِة، َما جاَء أنَّ  ِمن ما بلَغنا ِمنأاَل، وإنَّ   يسان  القاضي  الفاضل  عبد 
ِِ الشَّهرِي: ه( َكَتَب إىل ان596)ت:   597)ت:  فهان   العماد  األصئِبه يف وزارِة الِكَتابِة األديِب املررِ 
ريِ َ : "إين ِ رأيُت أنَّه ال يكتُب إنسان  كتااًب يف يوِمه وَنَظَر فيه يف َغِدِه إالَّ قال: لو غُ –رمحهما للاُ  –ه( 

َم هذا.. لكان أفضل، ولو تُرِك هذا.. هذا.. لكان أحسن، ولو زِْيَد هذا.. لكان ُيْسَتْحسن، ولو قُ  دِ 
 لكان أمجل! وهذا ِمن أعظم الِعََب، وهو دليل  على استيالِء النَّقِص على مُجَْلِة الَبَشر!"

َة البحِث اجلامعيِ  ي، إال أنَّ طبيعسِ فْ ا لنَـ هَ يْـ ضِ تَ رْ هذا، وقد اتَّبعُت يف هذا الُبَحْيِث طريقًة ال أَ 
 رُي ذل=.، وغُر بعِض املسائل، وترتيُب املباحِث هبذا األسلوِب الـُمِمل ِ ذِكْ  حُتتِ مها، ِمن حيثُ 

 

ُلو   .. ف  ُقو   ا: ي  غ ف ُر هللاُ "" و إ ن  ُأج ان ب 

 

 َحرَّرَه َوأََعدَّهُ 
 ع ب ُدالر ح  ن  ب ُن ُسل ي م ان  ب ن  ع ب د هللا  ب ن  ُعم ر  امل ي م ان

 لَِمَشاُِيِِه َوأِلَْصَحاِبِه َولِْلُمْسِلِمْيَ َغَفَر للُا لَُه َوِلَواِلَدْيِه وَ 
 السَّاِدَس َعَشَر ِمْن مُجَاَدى اآلِخَرةِ َضْحَوَة 
 َوَثاَلِثْيَ َوأَْربَِعِمَئٍة َوأَْلفِستٍَّة لَِعاِم 

 َواحلَْمُد هلِل َربِ  الَعاَلِمْي 

 

  

                                                           
  سيَّما للطلبة املبتدئي.يذم  فيه االختصار، ال (433البن  خلدون  يف )مقد  مته: انظر كالًما نفيًسا الشَّيُء ابلشَّيِء يُذَكر:  )3)
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 ث  ح  الب   ةُ ط  خ  
 البحِث. ِخطَّةَ ، و البحِث فيهِ  وأسباَب اختيارِه، ومنهجَ ، املوضوعِ  أهِ يَّةَ وتتضمَُّن  ،الد  يباجةُ  *

 :مطَلَبان تعريُف أصوِل الفقِه، وفيهِ  املبحُث األو ُل: *

ًبا. ا:أو هلُ    تعريُف أصوِل الفقِه ابعتبارِِه لفظًا مركَّ

. الث ان:  تعريُف أصوِل الفقِه ابعتبارِِه َعَلًما على الفنِ 

 أصوِل الفقِه، وفيِه ثالثُة مطالٍب: نشأةُ  املبحُث الث ان: *

 عصُر ما قبَل التَّدويِن )عصُر الصَّحابِة والتَّابعَي(. أو هُلا: 

(. الث ان:   عصُر التَّدويِن )عصُر اإلماِم الشَّافعيِ 

(. الثالُث:   عصُر ما بعَد التَّدويِن )عصُر َمن بعَد الشَّافعيِ 

 ثالثُة مطالٍب: يِف فيِه، وفيهِ طُُرُق التَّأل املبحُث الث الُث: *

 طريقُة اجلمهوِر، وأبرُز ِِساِِتَا وُكُتِبَها. أو هُلا: 

 طريقُة األحناِف، وأبرُز ِِساِِتَا وُكُتِبَها. الث ان: 

 طريقُة اجلمِع بَي الطَّريقتَـْي، وأبرُز ِِساِِتَا وُكُتِبَها. الثالُث: 

 ن؛ فهرُس املوضوعاِت، وفهرُس املصادر.َسالَُباُب البحِث، وفهر وفيها  اخلامتُة، *
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 مدخل  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "اعلم  أن ه ال ميكُن اخلوُض يف علٍم م ن العلوم  إال  بعد  
 .(4) "ن التعريفات  مستفاد  م   ، والت صوُّرُ تصوُّر ذلك العلم  

 

 صو ر  يت ن العلوم  أن  علٍم م   "حقٌّ على كل   م ن حاول  حتصيل  
؛ ليكون  معناه أو الا   .(5) ه"بُ طلُ ما ي على بصريٍة يف ابحلد   أو ابلر سم 

  

                                                           
 (17: 1األسنوي يف )هناية السول  (4)
 (5: 1اآلمدي يف )اإلحكام  (5)
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 املبحُث األو لُ 
 (6) تعريُف أصول  الفقه  

م بثالِث مسائلَ   هامٍَّة: وهنا أحب  أن أقدِ 

، فهل أصول لفابعتبارَْين: ابعتبارِها لفظًا مركًَّبا، وابعتبارِه َعَلًما على ا –غالًبا  –أوَُُّلا: أنَّ العلوَم تُعرََّف  نِ 
 الفقِه حمتاج  إىل تعريِفه ابالعتبارَْين، أو ابعتباٍر واحٍد، وما هو؟

أبو : على ذل= وِمن َمن ساروهو قوُل معظِم األصوليي، االعتبارَْين مًعا، ذهَب قوم  إىل أنَّه حُمَتاج  إىل 
 .(7) املعايل اجلويينُّ، والر ازيُّ، واآلمديُّ 

، وِمن َمن قال ابعتبارِِه َعَلًما على الفنابعتباٍر واحد، وهو: إال تعريًفا َيتاج  وذهب آخرون إىل أنَّه ال
 ، ولعلَّه األْوَفُق.(9) والبيضاويُّ  ،(8) أبو املعايل اجلويينُّ، والغ ز ايلُّ هبذا: 

العتبارَْين آنَفْي الذ ِْكر وهي مبنيَّة  على القوِل أبنَّ أصوَل الفقِه حمتاج  إىل التَّعريِف اب – أمَّا املسألُة الثانيةُ 
ا – ، أو ابعتبارِه لفظًا مركًَّبا؟فإَّنَّ  : أي  التعريَفْي أحق  ابلتقدمي، ابعتباره َعَلًما على الفنِ 

                                                           
إىل  "ال أظن  أنَّ هذا العلم بعد اشتهارِِه وكثرِة املرلَّفاِت فيه.. حباجةٍ : عياُض بن انمي السُّل ميُّ شيُخ مشاِي  نا: د. قال  )6)

داخل  نَّ العادَة جرْت أبنَّ كلَّ َمن َكَتَب يف أصول الفقه.. يذكر تعريَفه؛ إمَّا ألنَّ العلَم متتعريف! فهو أشهُر ِمن أن يُعرَّف، ولك
مَّا ألنَّ إمع علوٍم شَّتَّ ِمن علوم الشَّريعة؛ مثل الفقِه واحلديِث والتفسري، ومتداخل  مع علوِم اللغِة؛ كعلِم املعاين والبياِن والنَّحو، و 

 جاء َمن ن املتقدِ مي اعتادوا أْن يذكروا تعريَفه؛ ألنَّه مل يتميَّز يف عهدهم متيـ زًا كاماًل عن غريه من العلوم، مثَّ الذين كتبوا يف العلِم م
م أتثَّروا مبا يقوله أهل املنطق؛ ِمن أنَّه جيب على كلِ  َمن َدَرَس علًما أن يعرَف تعريَفه وموضو  ُه وغايته، عَ بعَدهم فقلَّدهم، وإمَّا ألَّنَّ

ًبا إضافي  مثَّ  ، وابلنََّظِر إىل  ا يشرع يف تعل م مسائله. وإرضاًء لرغبِة طالب العلم: أذُكُر التعريَف املختاَر ُلذا العلِم ابلن َظر إىل كونه مركَّ
 .(10قه الذي ال يسع الفقيه جهله: )أصول الف" ... إخل لٍم خمصوٍص من علوِم الشريعةكونِِه َعَلًما على ع

 (.19: 1(، و)اإلحكام 78: 1(، و)احملصول 46)الورقات:  :–وهي برتتيب املصنِ في  – ِمن انظر كال   (7)
ا أان  الغ ز ايلُّ قال  )8) : انظرا َغزَالة بتخفيف الزاي. ، نسبًة إىل قريٍة يُقال ُلالغ ز ايلُّ يف بعض مصنَّفاتِه: وَنَسَبين قوم  إىل الغزَّال، وإَّنَّ
 (213: 1الوايف ابلوفي ات )
 (.3(، و)منهاج الوصول: 3: 1 (، و)املستصفى8: 1)الربهان  :–وهي برتتيب املصنِ في  –انظر كال  ِمن  (9)
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عايل اجلويينُّ، وأبو أبو احلسني  البصريُّ، وأبو املاختاَر تقدمَي بياِن املعىن ابعتباِر الرتكيِب اإلضايفِ : 
 .(10) والر ازيُّ، واآلمديُّ، وصدُر الش ريعة ، وابُن اهلُم ام إسحاق  الشريازيُّ،

 : ، وابُن الل حواختاَر تقدمَي بياِن املعىن ابعتباِر كونِه َعَلًما على الفنِ  ب   .(11) ام  ابُن احلاج 

 .(12)؛ لكونِِه األصَل هو األوفق بياِن معىن الرتكيِب اإلضايف ِ  تقدميَ ولعلَّ 

معىن  بيان احلاجَة إىلرجَّحنا إْن وهي أنَّنا  –األوىل  املسألةِ وهي مبنيَّة  على  –الثُة وأمَّا املسألُة الث
 ؛ فأي  ُجزأْيِه أحق  ابلتقدمي؟أصول الفقه ابعتبار الرتكيب اإلضايف

ابُن أبو املعايل اجلويينُّ، والرازيُّ، وصدُر الشريعة ، و اختاَر تقدمَي بياِن معىن )أصول( مجع ، ِمنهم: 
 .وغريهم، (13)اهلُم ام

، وهو وغريهم، (14)أبو احلسني البصري، وأبو اخل ط اب، واآلمديُّ واختاَر تقدمَي بيان معىن )الفقه(: 
وجاَهَة هذا القوِل، فقال: ")أصول الفقه( قول  مرلَّف  من مضاٍف هو )األصول(، اآلمديُّ وقد علَّل  األْوَفُق،

فقه ملضاَف قبل معرفِة املضاِف إليه؛ فال َجَرَم أنَّه جيب تعريُف معىن الومضاٍف إليه هو )الفقه(، ولن نعرف ا
 .(15) أوَّاًل، مث معىن األصول اثنًيا"

؛ فردَّ احتجاَجه أبنَّ التعريَف يُطَلق على  "ومل يرَتِض اإلماُم تقي  الديِن الس بكي  هذا التعليَل ِمن اآلمديِ 
ليه، اجلهل. أمَّا ما يُقابل التنكري.. فهو الذي يكتسبه املضاُف ِمن املضاِف إما يُقاِبل التنكري، وعلى ما يُقاِبل 

ليه" فهذا ال يكتسبه املضاُف ِمن املضاف إ –أي: ما يُقاِبل اجلهل، وهو املقصود هنا  –وأمَّا ابإلطالق الثاين 
(16). 

 فأقول مستعيًنا ابهلل:

                                                           
(، 19: 1(، )احملصول 4(، )اللُّم ع: 5(، )الورقات: 9-8: 1)املعت م د : –وهي برتتيِب املصنِ في –انظر كال  ِمن  (10)

 (.9: 1تيسري الت حرير )الت حرير مع شرحه  (،وما بعدها 8: 1(، )الت نقيح 14: 1)اإلحكام 

 .(30(، )املختصر يف أصول  الفقه : 18: 1)خمتصر املنتهى مع شرح  الع ُضد انظر كال  ِمن:  (11)
 (.19(، و)أصول الفقه، احلدُّ واملوضوع والغاية للباحسني: 26)علم أصول الفقه للر بيعة: انظر ُكال  ِمن:  )12)
: 1(، و)التنقيح مع التوضيح والتلويح 91: 1(، و)احملصول 5الورقات: : )–وهي برتتيب املصنِ في  –ِمن انظر كال   (13)

 (10: 1(، و)التحرير مع تيسري التحرير 8

 (.5: 1(، و)اإلحكام 3: 1(، و)التمهيد 9 – 8: 1)ال ُمعت م د  :–وهي برتتيب املصنِ في  –انظر كال  ِمن  )14)

 .(5: 1ي )اإلحكام لآلمد )15)
 .(21أصول الفقه: احلد، واملوضوع، والغاية للشيخ يعقوب الباحسني: ) (16)
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 لفظاا مرك باا املطلُب األو ُل: تعريُف أصول  الفقه  ابعتبار ه  

واحلق  أنَّين ال أرى ما يدعو إىل تعريِف علِم أصوِل الفقِه هبذا االعتباِر، إالَّ أنَّ طبيعَة البحِث اجلامعيِ  
 حُتَتِ م ذكَر بعِض املباِحِث واملطالِب،.. فأقول: 

  الفقه:أو الا : 
  :اختلفوا يف معناه على أقوال:لغةا 

  :قيقِة، أم فهًما لألشياء ُمْطَلُق الفالقوُل األو ُل هم، سواء  أكاَن فهًما لألشياء الدَّ
 الواضحِة، وسواء  أكان فهًما لَغَرِض املتكلِ م أم لغريه.

 : ، وقوله: قوُل للا: )َفَما ُِلَْراَلِء الَقْوِم اَل َيَكاُدْوَن يـَْفَقُهْوَن َحِديـْثًا(وأدل ُة هذا القول 
ولِه: )َما نـَْفَقُه  ُ  حبَْمِدِه َوَلِكْن اَل تـَْفَقُهْوَن َتْسِبْيَحُهْم(، وق)َوِإْن ِمْن َشْيٍء ِإالَّ ُيَسب ِ 

رًا ِمَّا تـَُقْوُل(.  َكِثيـْ
 .األْوَفقُ وهو  ،(17) ابُن الن ج ار  الفتوحيُّ أكثُر العلماء، حكاُه والقائلون  به: 

  :قيقِة فقط، سواء  أالقوُل الث ان لِ م أم لغريه ا للمتككانت َغَرضً فهُم األشياِء الدَّ
(18). 
  :ا أم خفي اواضحً  م ِمن كالِمه، سواء  أكان الغرضُ فـَْهُم َغَرِض املتكل ِ القول الثالُث 

(19). 
 أمران:وسبُب اختيار  القول  األو ل: 

أنَّ األدلََّة تُريِ ده ِمن كالِم العرب، حيُث قالوا: إنَّ الفقَه هو الفهُم، وهذا  .1
 األشياِء الواضحِة والدقيقِة. ُمطَلق  يتناول فـَْهمَ 

 .(20)آنًفا سبق َسْوقُه ِمن كالِم للا عند ذِْكر القولِ ما  .2
  :وله عند الفقهاِء معنَـَيان:اصطالحاا 

                                                           
 (.42 – 41أصول الفقه: احلد والغاية واملوضوع للباحسني: ، و)(40: 1)شرح الكوكب املنري انظر:  (17)
 (.44 – 42، و)ص: (41: 1املصدران السابقان ) :انظر (18)
 .(46 – 44ص: للباحسني ) املصدر السابق :انظر (19)
(، و)أصول الفقه: احلد واملوضوع والغاية 40: 1(، و)شرح الكوكب املنري للفتوحي 6: 1)اإلحكام لآلمدي  :انظر (20)

 .(36(، و)علم أصول الفقه للربيعة: 49للباحسني: 
 – 45لباحسني: ضوع والغاية ل)أصول الفقه احلد واملو ِمن:  يف كل ٍ كلٍ  ِمن القوَلْي الثاين والثالِث   وانظر بياَن وجِه ضعفِ 

 (.38 – 37علم أصول الفقه للربيعة: وملعرفِة النِ سبِة بي املعاين الثالثِة )، (37 – 34(، و)علم أصول الفقه للربيعة: 46
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  :ِمن مسائِل األحكاِم الشَّرعيَِّة العمليَِّة الواردِة يف الكتاِب ِحْفُظ طائفٍة أحُدمها
 ْفظُها مع أدلَِّتَها أم جمرًَّدا عنه.والس نَِّة وما استـُْنِبط منهما، سواء  كان حِ 

 :جمموُع األحكاِم واملسائِل الشَّرعيَِّة اليت نـََزَل هبا الوحُي واستنبَطَها  والث ان
اجملتهدوَن، أو اهتدى إليها أهُل التَّخريِج، أو أفَّت هبا أهُل الفتوى، وبعُض ما 

 ابلوصاا ب الَّيت ُأحلقتْ احتيَج به ِمن مسائِل العلوِم األخرى؛ كبعِض أبواِب احلسا
 واملواريث.

، وعلى املعىن األوَّل فإنَّ اسَم الفقِه غرُي خمتصٍ  ابجملتهِد؛ بل يشمُل عامََّة َمن اشتغل هبذه املسائلِ 
 وهذا خالُف ما عليه األصولي وَن ِمن أنَّ الفقيَه َوْصف  للمجتهِد.

رُء.. ُِسِ َي فقيًها، ه، وهي احلاُل اليت إذا ُوِجَد عليها املإىل املعىن الوصفيِ  للفق هذا املعىن للفقِه يلتفتُ و 
ل ى، وأبو أبو ي  ع  سواء  أكان مستنبطًا مع حفِظه أو حاِفظًا فقط. وعلى هذا أكثُر األصوليي؛ منهم: 

 .(21)املعايل اجلويينُّ، والغ ز ايلُّ، واآلمديُّ، وابُن الن ج ار  الفُتوحيُّ 

ن َمن إىل املعىن االِسيِ  للفقه؛ وهو: جمموُع األحكاِم واملسائِل الشَّرعيَِّة. مِ ويتلفُت املعىن الثاين 
  .(22) ابُن مفلحٍ اختاَر هذا املعىن: 

ُمكتسُب ـال عمليَّةابألحكاِم الشرعيَِّة ال أمَّا األصولي ون؛ فإنَّ املعىن الشائَع للفقِه عندهم هو: العلمُ 
ين  احملليُّ، البيضاويُّ، واألسنويُّ، والسُّبكيُّ، وجالُل الد   رَه مجع ، منهم: اختا ِمن أدلَِّتَها التَّفصيليَّة.

 وأكثُر الشافعي ة عليه.  ،(23)والز ْن  انُّ 

 األصول: اثنياا : 
  :والـُمختار منها أنَّ (24) مجُع أصٍل، وله معاٍن، أوصلها بعُضهم إىل ثالثَة َعَشَر معىًن لغةا ،

. ما ينبين عليه غاألصل:  يًّا أو معنوًّيًّ س   ه هو األقرُب نَّ وذل= "ألريُه، سواء  كان البناُء ح 

                                                           
(، 7: 1(، و)املستصفى 84: 1(، و)الربهان 69 – 67: 1)الُعد ة : –وهي برتتيب املصنِ في  –انظر كال  ِمن  (21)

 (.41: 1(، و)شرح الكوكب املنري 14: 1م و)اإلحكا
 .(9)املختصر يف أصول الفقه: انظر:  (22)
ه اج: ): –وهي برتتيب املصنِ في  –انظر كال  ِمن ( 23) (، و)شرح 43: 1(، و)مجع اجلوامع 19: 1(، و)هناية السُّول 3امل ن  

 (.50(، و)ختريج الفروع على األصول: 43 – 42: 1مجع  اجلوام ع 
 (.33 – 21. يعقوب الباحسني )أصول الفقه: احلد واملوضوع والغاية: الشيخ د ظر يف ذل= رسالةَ ان )24)
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، (25) إىل املعاين الل غويَّة األخرى لكلمة )األصل(، وألنَّه هو املتعمُد يف أكثِر ُكُتِب األصوِل"
ر  وقد اختاَر هذا كلٌّ ِمن:  ، وص د  ب  أيب احلُسني البصري، وأيب اخل ط اب، وابن  احلاج 

ما قيَل يف   "أحسنَ  شيُخنا العاِل  عبُدهللا  بُن صاحٍل الفوزانوجعله . (26) ريعة ، وغريهمالش  
ه" أيًضا  –وِمن َمن اختاره ، (28)ِمن أقرِب احلدوِد وأكثرها قبواًل األسنويُّ واعتَبه ، (27)حدِ 
 . (29) ةعشيُخ مشاِي  نا د. يعقوب الباحسني، والدكتور عبدالعزيز الر بيِمن املعاصرين:  –
  :له معاٍن، منها:اصطالحاا 

ليُل:  .1  .(30) أنَّه الغالبُ  ابُن الن ج ار  الفتوحيُّ وذكر الد 
 .(31) القاعدُة املستمر ةُ ووصفها بعُضهم ابالستمرار؛ فقال: القاعدُة:  .2
 .(32) الر اجح .3

لمعىن اللغويِ  ل وقد اتَّفَق العلماُء على أنَّ ما سبق ِمن املعاين االصطالحيَِّة لألصِل مالئمة  
م اختلفوا يف املراد به يف مقاِمنا هذا.  له، إالَّ أَّنَّ

  :أيب املعايل ااألدلَّة؛ فأصوُل الفقِه: أدلَُّتُه. وهو اختياُر القوُل األو ل ، جلويين  
، وابن  الن ج ار  الفتوحي     ، وبه قال كثري  ِمن املعاصرين.(33) والغ ز ايل  

  :(34) عد؛ فأصوُل الفقه: قواِعُدهالقواالقوُل الث ان. 

                                                           
 .(33)ص:  للباحسنياملرجع السابق  (25)
(، 208: 2(، و)خمتصر املنتهى 5: 1(، و)التمهيد 9: 1)املعتمد : –وهي برتتيب املصنِ في  –انظر كال  ِمن  (26)

 (.8: 1و)التنقيح 
لر َكِب يف ، ومل يُيسِ ر للا بـَْعُد ثـَيْنَ انتاِجه العلميِ  ِمن تسجيالٍت وكتبٍ ، وقد تتلمذُت على (21: الورقات شرح منت) (27)

 جملسه.
 .له (18: 1)هناية السُّول وهو يرى أنَّ أقرب احلدود إمَّا ما ذُِكَر، أو )منشأ الشيء(، وانظر:  (28)
 .(29(، و)علم أصول الفقه للربيعة: 33ية للباحسن: )أصول الفقه: احلد واملوضوع والغاانظر:  (29)

 .(39: 1)شرح الكوكب املنري  (30)
 والص فحُة نفُسها. املرجع الس ابق (31)
(، 21: 1(، و)اإلهباج للسُّب كي 87 – 86: 1نفائس األصول للقرايف وانظر يف املعاين االصطالحيَّة لألصل: ) (32)

 (.36 – 34)أصول الفقه: احلدُّ واملوضوع والغاية للباحسني: (، و35: 1و)البحر احمليط للز ركشي 
: 1(، و)شرح الكوكب املنري 58: 1(، و)املستصفى 85: 1)الربهان : –وهي برتتيب املصنِ في  –انظر كال  ِمن  (33)

39.) 
 .(39: 1ابنا النجار الفتوحي يف )شرح الكوكب املنري ذكره  (34)
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  :ما يُبىن عليه غريُه. وهو تعريُفه لغًة، وهو الـُمختار؛ وذل= ألمرين:القوُل الث الُث 
أوَُّلما: أنَّ العدوَل عن املعىن الل غويِ  إىل أحد املعاين االصطالحيَّة.. ال موِجب له، 

 واألصُل عدُم الُعُدول.
األصوِل( )بىن على )األدلَّة( و)القواعد( األصوليَّة، ومحُل والثاين: أنَّ أصول الفقِه يُ 

، مشول  لألدلَِّة والقواعد؛ حيُث إنَّ األصَل: ما يُبىن عليه غريُه على معناه الل غويِ  
وهذا شامل  للدليِل والقاعدِة. أمَّا محُله على أحد املعنيَـْي االصطالحيـَّْي.. فإنَّه 

 ما يُبىن عليه غريُه دون اآلخر؛ حيُث إنَّ املشتَـَرك ال قصر  ألصول الفقِه على أحدِ 
 .(35)َُيَمل على معنَـيَـْيه مًعا 

  

                                                           
 .(41 – 39واملوضوع والغاية للباحسني: احلدُّ  :أصول الفقهانظر: ) (35)
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 املطلُب الث ان: تعريُف أصول  الفقه  ابعتبار ه  ع ل ماا على الفن   

أهو  وقد اختلَف األصوليِ وَن يف تعريِفه، ويرجع اختالُفهم يف حتديِد املعىن الذي ينبغي االلتفاُت إليه،
الوصِفي ، أو االِسي ، وبعبارٍة أخرى: هل أصوُل الفقِه قائمة  بنفِسها، أم قائمة  ابلعامل هبا؟ فإْن كانت قائمًة 

، وإن كانْت قائمًة ابلعالِـم  فيكون تعريُفها  بنفسها  فيكون تعريُفها اباللتفاِت إىل املعىن الوصفيِ 
، وال أرى يف ذل= ا هي يف اباللتفاِت إىل املعىن االِسيِ   كون مثرًة، والذي ظهر يل أنَّ الثمرَة وللا أعلم إَّنَّ

احلدِ  جامًعا مانًعا؛ فاختلفوا ألجل ذل=، ولعلَّ هذه املسألَة ِمن املسائِل املتعلِ قِة بعلِم الكالم؛ فلن أطيل 
 البحَث فيها.

 الفقِه:أمَّا التعريفاُت اليت ذكرها أهل العلِم ابملعىن الوصفي؛ فمنها أنَّ أصوَل 

  َِّة. قاله العلُم ابلقواعِد اليت يُتوصَّل هبا إىل استنباِط األحكام الشرعيَِّة الفرعيَِّة ِمن أدلَّتها التَّفصيلي
ب  .(36) ابُن احلاج 

  لبيضاويُّ امعرفُة دالئِل الفقِه إمجااًل، ومعرفُة كيفيَِّة االستفادِة منها، ومعرفُة حاِل املستفيِد. قاله 
(37). 
 يَّة. قاله قواعِد اليت يُتوصَُّل هبا إىل استنباِط األحكام الشَّرعيَِّة الفرعيَِّة ِمن أدلَِّتها التَّفصيلإدراُك ال

 .(38) الش وكانُّ 

 ابملعىن الوصفي؛ فمنها أنَّ أصوَل الفقِه:أمَّا التعريفاُت 

  (39) أبو ي  ع ل ىعبارة  عن ما تُبىن عليه مسائل الفقِه، وتُعَلم أحكامها به. قاله. 
  ملُة ال ِمن اجلعبارة  عن أدلَِّة هذه األحكاِم، وعن معرفِة وجوِه ِدالالِِتا على األحكاِم ِمن حيُث

 .(40) الغز ايلُّ حيُث التفصيُل. قاله 
   ِعبارة  عن جمموِع طُُرِق الفقه على سبيِل اإلمجاِل، وكيفيَِّة االستدالِل هبا، وكيفيَِّة حاِل الـُمستدل

 .(41) الر ازي الفخرُ هبا. قاله 
                                                           

 (.19: 1)شرح خمتصر املنتهى  (36)
 (.16: 1)هناية  السُّول لألسنوي   وانظر:  (،3)املنهاج:  (37)
 (.3)إرشاد الفحول:  (38)
 (.70: 1)الُعد ة  (39)
 (.4: 1)املستصفى  (40)
 (.94: 1)احملصول  (41)
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 ا ِمن جهِة اجلملِة حاِل الـُمستدلِ  هب األحكاِم الشَّرعيَّة، وكيفيَّةُ  أدلَُّة الفقِه، َوِجهاُت دالالِتا على
 .(42) اآلمديُّ ال ِمن جهِة التَّفصيِل. قالُه 

  (43) ام   ال لح  ابنُ القواعُد اليت يتوصَّل هبا إىل استنباِط األحكاِم الشرعيَِّة الفرعيَِّة. قاله. 

 

ِة وهذه التعاريُف متقاربة  يف اجلملة، إالَّ أنَّ بعَضهم عَبَّ فقال: )طُُرُق الفقه(، وعَبَّ بعضهم بـ)أدلَّ  
الفقه(، والسبُب أنَّ َمن قال: )طُُرق( أراد بذل= التفريَق بي الدليِل واألمارِة، وأكثُر أصوِل الفقِه عنَدهم 

ولون: الدَّليُل ما كان موِجًبا للعلم؛ كاملتواتِِر واإلمجاع، أمَّا ما كان موِجًبا ِمن األمارات ال األدلَّة. فهم يق
 للظَّنِ  فإنَّه ِمن األمارات.

والصَّحيُ  أنَّ كال  ِمن موِجب العلِم والظنِ  ُيسمَّى دلياًل. ولعلَّ التقسيَم السابَق جاء ِمن ِقَبل  
د مرًَّة ليُلنا: أنَّ )الدَّليَل( هو ما أرَشَدك إىل املطلوِب، فقد يرشالـُمعتزلِة وأصحاهِبم ِمن نُفاِة الصفات. ود

إىل العلم، ومرًَّة إىل الظنِ ؛ فاستحقَّ اسَم الدليل يف احلاَلْي، والعرُب ال تُفر ِق بي ما يوِجب العلَم وما 
يُوِجب الظَّنَّ يف إطالِق اسِم الدَّليِل، وقد تعبََّدان للا بكلٍ  منهما 
(44). 

ولعلَّ التعريَف املختاَر هو تعريُف اآلمديِ  آنِف الذ ِكِر: أدلَُّة الفقِه، وِجهاُت دالالِِتا على 
 األحكاِم الشَّرعيَّة، وكيفيَُّة حاِل املستدلِ  هبا ِمن جهِة اجلملِة ال ِمن جهِة التَّفصيل.

 

 
 

 

  

                                                           
 (.7: 1)اإلحكام  )42)
 (.12: 1)خمتصر أصول الفقه  )43)
 –ختم للا له ابحلسىن  –وقد أحال  (،46 – 45شيخنا عبدهللا بن صاحٍل الفوزان يف )شرح منت الورقات: انظر كالَم  (44)

(، و)املسائل املشرتكة بني 49(، و)ال لُّم ع يف أصول الفقه للشريازي: 132 – 131: 1)الُعد ة أليب يعلى إىل كلٍ  ِمن: 
 (.23 أصول الد  ين وأصول الفقه:



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التَّأليِف فيه قُ رُ علُم أصوِل الفقِه، تعريُفه، ونشأتُُه، وطُ 
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 انالث   املبحثُ 
 الفقه   نشأُة علم  أصول  

 الصحابة  والت ابعني(عصُر ) الت دوين   ما قبل   : عصرُ املطلُب األو لُ 

عربٍ ؛ لُينِذر  بلساٍن عربٍ ، على رسولٍ  –وها مصدُر التشريِع اإلسالميِ   –نـََزَل الكتاُب والس نَُّة 
يَـْي، القرآِن  الَوحْ َزعون إىليـَفْ   قوًما عراًب. فكان الصحابُة إذا ألَـمَّْت هبم ُمِلمَّة  أو نزلْت انزِلة   –أصالًة  –
قد  –فوق ذل=  –يـُْعِمُلْوَن فيها َمَلَكاِِتِم اجلِِبلَّيَّة ِمن علوم العربية وما تقضي به أساليُبها. وكانوا فالس نَِّة؛ و 

ذكاٍء وفطنٍة، وحرٍص ب –أيًضا  –اخُتص وا مبعاصرِتم الوحَي والتَّنزيَل، وعرفوا أسباَب الن زول، وقد امتازوا 
 لعمِل مبقتضاه، مع سالمِة أذواِقِهم.. فعرفوا هبذا وبغريه أسرار الشريعِة وَمَقاِصَدها.على العلِم وا

م  فلم تكن هبم حاجة  إىل تقعيِد القواعِد واستخراج األصول من الفروع وتدويِن ذل= كلِ ه؛ فإَّنَّ
ه إالَّ إىل فَة حكمِ إذا َوَرَد عليهم األمر يريدون معر  –كما سبق   –ما كانوا َيتاجون  –رضي للا عنهم  –

اِط عندهم، الستنب؛ لكمال آلِة ا– ملسو هيلع هللا ىلص –َنْشِر املصحف حبثًا عنه، أو استذكاِر شيٍء كان َعن رسول للا 
اا؛ فإوغريه شأنـُُهم يف علوم العربية؛ حنًوا وصرفًا وبالغًة وخطابةً  شأَُّنم يف هذا  لـمَّا كانت سليقًة  َّنَّ

 ما احتاجوا إىل تدوينها. عندهم 

األصوليَّة،  دِ عملٍة من القواجب –رضي للا عنهم  –ُر طافحة  ابألدلَّة على معرفِة الصَّحابِة واآلاث
مبُسمَّياِِتا ال أبِسائها؛ فجاء عنهم ما يدل  على اخلاصِ  والعام، وعلى املفهوم، وعلى القياس وقواعِده، 

 والعلَّة وشرائطها، واالجتهاد، وغري ذل=.

فيه كتابُه  الذي عمر  بن  اخلط ابحديُث  –وأكتفي به لضيق املقام  –وِمن األمثلِة على هذا 
 (45) ُد واملتُ وإْن ُتُكلِ َم فيه ِمن حيُث السَّنَ  –، وهو –رضي للا عنه  – أيب موسى األشعري   إىل قاِضْيه 

بـََنوا عليه أصول احلكم و  أبنَّه "كتاب  جليل ، تلقَّاه العلماُء ابلقبوِل، أبو عبدهللا ابُن القي  مقد َوَصَفه  –
 . (46) والشهادة"

                                                           
إعالم املوق  عني )يف الكالم على إسنادِه يف حاشيِة حتقيقه على  –وفقه للا  – الشيخ أبو عبيدة  مشهور آل سلمانأطاَل  )45)

2: 159 – 163.)  
 (163: 2)إعالم املوق  عني  (46)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التَّأليِف فيه قُ رُ علُم أصوِل الفقِه، تعريُفه، ونشأتُُه، وطُ 
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مثَّ جاَء ِمن بعِدهم التابعون، وكان عهُدهم قريًبا ِمن عهِد الصحابِة ِمن حيُث سالمُة اللسان 
وقوَُّة اآللة، فاستغنوا عن تقعيِد القواعد وتدوين األصول مبا استغىن به َسَلُفُهم. وقد دلَّت النصوُص 

َياِِتا ال أبِسائها، بل تَ  يَّةعي الكبريِة ابلقواعد األصولواآلاثُر على معرفِة التاب د أنَّ املنقوَل عنهم أكثر مبسمَّ
ِمن ما نُقل عن الصحابة؛ وذل= الزداد احلوادث اليت َطَرأْت وال دليَل عليها، مبا يُوِجب إعماَل الذهِن 

الل ما ُيضيفه على َمن َسبَـَقه ِمن خ –ًبا غال –، وشأَُّنم يف هذا شأُن كلِ  متأخِ ر؛ فإنَّه يزيد بشكٍل أكَبَ 
 هاده، وغري ذل= ِمن األسباب، وكم ترك األوَّل لآلِخر!ابجت

  



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التَّأليِف فيه قُ رُ علُم أصوِل الفقِه، تعريُفه، ونشأتُُه، وطُ 
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( عصُر الت دويناملطلُب الث ان:   )عصُر اإلمام  الشافعي  

نيا أيب عبدهللا  حمم د بن إدريس  الش افعي   كان  ن ُب السَّْبِق يف تدويَقصَ  –رمحه للا  – إلمام  الدُّ
م أوَُّل  ،(47) اإلمجاعنُِقل فيه علم األصول الفقه، وذل= ِمن ما  وقد خالَف األحناف يف هذا؛ فرأوا أَّنَّ

 ألصول:أوَُّل مدوِ ن يف ا الشافعي  وِمن ما ُيستدلَّ به على أنَّ ، (48)مدوِ ٍن للعلِم 

 ( أقدُم مصنٍَّف أصويلٍ  بي أيدينا.الر  سالة  أنَّ ) .1
 .(49) حوا بذل=أنَّ العلماَء قد صرَّ  .2
 .(50) أنَّ اإلمجاَع قد ُحِكَي على ذل= .3

الر حن  بن  مهدي ٍ أنَّ  )الر  سالة(لـ –رمحه للا  –وكان سبُب تدويِنه  يف رسَل إليه أ اإلمام  عبد 
قال أبو ثوٍر:  ،ودوََّن ما أراد الشافعيُّ ؛ فاستجاَب –وِسَّاها له  –املسائل يسأله تدويَن شيٍء ِمن مكَّة 

                                                           
سبق الشافعيَّ أحد  يف تصانيف : "مل يأبو حمم د اجلويينوقال  (،55)مناقب الشافعي: يف  الفخُر الر ازينقل اإلمجاَع  (47)

)اإلهباج يف  السُّبكيوقال  (،18: 1)البحر احمليط يف  الز ركشي)مفقود(، ونقله عنه  شرح الرسالةاألصول ومعرفتها" قاله يف 
 ."ال ميرتي يف ذل= ]أي: أنَّه أوَّل َمن صنَّف فيه، ال يف صحَّة اإلمجاع[ إال معاِند" (:4: 1
أاب يوسف  ، أنَّ فرحمم د بن جععن  )مناقب اإلمام األعظم(يف كتابِه  أبو املؤي د املوف ُق املك  ي اخلوازمي وحجَُّتهم ما نقل (48)

 أوَّل َمن وضع كتااًب يف أصول الفقه. صاحب  أيب حنيفة  
 .حمم د بن احلسن صاحب  أيب حنيفة  كما أنَّ بعَض األحناِف نسبوا ذل= إىل 

ب   يف ترمجته  أليب الفرج ابن الن دمي( 286: الفهرستم السَّْبَق يف التدوين على عباراٍت يف )ولعلَّهم استندوا يف دعواه  أيب لص اح 
 : "وألب يُوسَف ِمن الكتب يف األصول واألمايل: كتاُب الصَّالِة، كتاُب الزَّكاِة، كتابُ أيب يوسف، فقد قال يف ترمجِة حنيفة  

سن ِمن الكتب يف "وحملمَّد بن احل :حمم د بن احلسنبيوِع، كتاُب احلدود..." وقال يف ترمجِة الصِ ياِم، كتاُب الفرائِض، كتاب ال
 األصول: كتاُب الصالِة، كتاُب الزكاِة، كتاُب املناس=، كتاُب نوادر الصالة، كتاُب النِ كاح ...".

أيب لتَّدوين! ولعلَّ مراد َبوها دلياًل على السَّبق يف ا، واعتأيب الفرجاستمسكوا بلفظِة )األصول( يف كالِم  أيب حنيفة  ولعلَّ أتباَع 
 م د بن احلسنحماصطلحوا على تسميِة املسائل املرويَّة عن  األحناف  هبذا اللفِظ أحُد أمرين: إمَّا )فقُه أب حنيفَة(؛ فإنَّ  الفرج

اإلسالُم بين اإلسالم؛ ألنَّ األصَل: ما ُبين عليه غريه، و عن طريق التواتر أو الشهرة: أصواًل. وإمَّا )األركان اخلمسة( اليت ُبين عليها 
 .(26 – 24)انظر: أصول الفقه دراسة  يف نشأته وتدوينه وتطوُّره، للباحسني: على هذه األركان اخلمس. 

: 1ي (، و)البحر احمليط للزركش455(، و)مق  دمة ابن  خلدون: 102 – 98)مناقب الشافعي للر ازي: انظر كال  ِمن:  (49)
 يف )مغيث اخللق(. – كما نُقَل عنه ومل أقف عليه  –(، أبو حمم د اجلويينُّ 10

 األسبَق يف َوْضِع العلِم وإْن قرَّران أنَّ  –فإنَّنا  ومهما قيَل يف مسألِة السابِق يف َوْضِع العلِم.. فإنَّ ذل= ال َُيط  ِمن َقْدِر ِمن بعَده؛
ب   أيب حنيفةِمن َقْدِر فإنَّنا ال حنط   – الش افعيُّ هو   ، فاألمُر يسري .–رحم للا اجلميع  – ص اح 

 وقد سبق. (50)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التَّأليِف فيه قُ رُ علُم أصوِل الفقِه، تعريُفه، ونشأتُُه، وطُ 
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تب عبدالرَّمحِن بن مهديٍ  إىل الشافعيِ  وهو شابٌّ أْن َيَضَع له كتااًب فيه معاين القرآن، وجيمع قبوَل "ك
 .(51) األخباِر فيه، وحجََّة اإلمجاِع، وبياَن النَّاِسِخ واملنسوِِ ِمن القرآِن والس نَِّة؛ فَوَضَع له )الر َِسالَة("

 ملصريَّة.ا )الر  سالُة(يفها. وليس بي أيدينا اآلن إال مثَّ إنَّه لـمَّا ذهب إىل مصَر أعاد تصن

 –كما َسلَف   –، لكن لـمَّا كان )الكتاب(هذا املصنَّف؛ بل إنَّه كان ينعته بـ الشافعيُّ ومل ُيسمِ  
 !)الرسالة(.. ُعِرَف بـعبد الر حن  بن  مهدي ٍ عبارًة عن رسالٍة إىل 

دوَّن ما  َم ِمن بـُنَـيَّاِت أفكاره، بل إنَّه قد مَجََع الـُمفرَتَِق، و هذا، وإنَّ الشافعيَّ مل يبتكر هذا العل
 اِسه.مبسمَّاه ال  –كما أسلفنا   –؛ ألنَّ العلَم كان معروفًا (52) َكان ِمن سليقِة العرب

 أمرين إمجااًل:"( قائًما على الر  سالةوكان منهُجه يف )
تدالل، دلَّة عليها ِمن الكتاب والس نَّة، وإيضاُح منهِجه يف االساألوَّل: حتريُر القواعِد األصوليَِّة، وإقامُة األ

 وأتييُده ابلشَّواهِد ِمن الل غِة العربيَّة.
الثَّاين: اإلكثاُر ِمن األمثلِة؛ لزادِة اإليضاح، والتطبيُق لكثرٍي ِمن األدلَّة على قضاا أصوِل الشَّريعة 

 ُة العبارِة قوًَّة، وُتكسبه مجااًل.وفروعها، مع نقاٍش للمخالِِفي تزيده جزال
فكان كتابُه قاعدًة حُمَْكَمًة بىن عليها َمن جاَء بعَده، ومنهُجه فيها طريًقا واضًحا، َسَلَكه َمن ألََّف يف هذا 

 .(53) "العلم وتوسَّع فيه

 

                                                           
 (.404: 2 البغدادي    اخلطيب   ،)اتريخ بغداد أليب بكرٍ  (51)
حث عن الكتب اليت  جيب أن تب": ، قال فيهكالم  نفيس    –ختم للا له ابحُلسىن  – للشيخ العاِل  د. حمم د حمم د أبو موسى (52)
، وهي: كيف أسََّس املعرفَة ك انت تُرسِ س العلوم؛ ألنَّ فيها االجتهاد، وإعمال العقل، وفيها الضالة اليت يبحث عنها كل  ذي ُلبٍ 

َمن أسََّسها؟ وكيف استنبَط العلَم َمن استنبطه؟ هناك طريق حتصيل علٍم حصَّله الناس، وهناك طريُق حتصيِل علٍم مل َُيصِ له الناس، 
مة شرحه املرئي على كتاب "طريُق األئمة الكبار –لثاين ا –وهذا    .)أسرار البالغة( لعبدالقاهر اجلرجان. راجع مقدِ 

مِة   (53)  (7: 1مدي تعليقه على اإلحكام لآل)على  الشيخ عبدالر ز اق عفيفيكلمة  موجزة  عن اتريِخ أصوِل الفقه، ِمن مقدِ 
ل ِفون بعد الشافعيِ  طريَقَته يف األمرين، تقعيًدا واستدالاًل وتطبيًقا وإيضاًحا بكثرة (: "ولو سل= املر 8: 1وقال بعَد ذل= يف )

َماء يف األمثلة، وتركوا اخليال وكثرة اجَلَدل والفروض، واطَّرحوا العصبيَّة يف النِ َقاش واحِلَجاج، ومل يزيدوا إال ما تقتضي طبيعُة النَّ 
احلياِة لإليضاِح   لِـَما ُأصِ َل يف األبواِب، وإالَّ ما تدعو إليه احلاجُة ِمن التَّطبيِق والتَّمثيِل ِمن واقعِ العلوِم إضافـََته ِمن مسائَل وتفاصيَل 

 كما فعل ابُن حزٍم  لَسُهَل هذا العلُم لطالِِبيه، والنتهى مبن اشتغل به إىل صفوف اجملتهدين ِمن قريب!".
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 .(54)ة !د(؛ فشرحوها، وقرأوها، إال أنَّ كلَّ شروِحها مفقو الر  سالةوقد اعتىن العلماُء قدميًا بـ)

 يف كانت ُلم قواعُد يف االستدالل ومناهجُ   الش افعي   وقد "ذكران يف ما مضى أنَّ العلماَء قبَل 
 – فالش افعيُّ ؛ يف أصول الفقه الشافعيُّ االستنباِط، ولكنَّ هذا ال يُقلِ ل ِمن شأِن األعماِل اليت قاَم هبا 

ن الصدُر األوَّل يف ه، أه ها: املباحُث البيانيَُّة اليت مل يكأضاَف أحبااًث كثريًة يف علم أصول الفق –رمحه للا 
 حاجٍة إليها حي كان الكالَم َمَلَكًة للعرب.

ها، توسَّع يف مجيِع املباحِث األصوليَِّة اليت ُعرفْت ِمن قبُل، وأكمل بعضَ  –رمحه للا  –كما أنَّه 
َر ِمن القواعَد األصوليََّة وأقاَم األدلَّة عليها، وأكث فروَع املذهِب على األصول، وحرَّر –رمحه للا  –وأقام 

األمثلِة لزادِة اإليضاِح، وطبََّق كثريًا ِمن األدلَّة على قضاا يف أصول الشريعِة وفروِعها، ووضع ذل= يف 
 .(55)منهٍج كامٍل، يف صورٍة منظَّمٍة، وحتليٍل دقيٍق ُلذا املنهج" 

، ولكن يتكلَّمون يف مسائِل أصوِل الفقه، ويستدل ون ويعرتضون الش افعي   "كان النَّاُس قبل وقد 
ما كان ُلم قانون  كليٌّ مرجوع  إليه يف معرفِة دالئِل الشَّريعِة، ويف كيفيَّة معارضتها وترجيحها؛ فاستنبط 

 .(56) ِع إليه"ر علَم أصوِل الفقه، ووضع للخلق قانواًن ُكلِ ي ا يُرَجع يف معرفِة مراتِب أدلَّة الش الشافعيُّ 

ناًء على ما مل يكونوا على معرفٍة ابلقواعد األصوليَّة، وب الش افعي   ومل يُقْل أحد : إنَّ العلماَء قبَل 
 يف أصول الفقه؟ الشافعي   تقدَّم فما املقصوُد إذن أبسبقيَِّة 

مع مسائله ويُثبِ ت قواعَده ال  جياجلواب: أنَّ املقصوَد هبذه األسبقيَّة: أنَّنا مل جند يف أصول الفقه كتااًب مستق
 .(57) الش افعي   )الرسالة (قبل كتاِب 

                                                           
ٍد ه(،  330)ت:   الصرييف الشافعي البغداديأبو بكٍر حمم د بن عبدهللاوِمن َمن شَرَحها:  (54) وأبو الوليد حس اُن بن حمم 

واحلافُظ ه(،  365)ت:  وحمم د بن علي   بن إمساعيل  القف اُل الكبرُي الش اشيُّ ه(،  349)ت:  الُقر شيُّ األمويُّ النيسابوريُّ 
ٍد النيسابوريُّ  )ت:  وأبو حمم د اجلويينُّ والُد إمام  احلرمنيه(،  388)ت:  الشيبانُّ  أبو بكٍر اجلوزقيُّ حمم ُد بن عبدهللا بن  حمم 

، ه(،  808)ت:  ومجاُل الد  ين حمم د بن أحد  املعروُف ابألفقهسي   ه(،  438 وأبو زيٍد عبدهللا اجلوزيل، ويوسُف بن عمر 
 وأبو قاسٍم عيسى بن انجي.

(، و)طبقات الشافعي ة، 7: 1)البحر احمليط، للزركشي وقد أحال إىل  (،161 – 160)علُم أصول  الفقه، للر بيعة: انظر: 
 .(196)بلوغ السُّول، حملم د حسنني خملوف: يف مواضع خمتلفٍة، و للسُّكب(

 .(154)علم أصول الفقه، للربيعة:  (55)
 .(102 – 98)مناقب اإلمام الشافعي: فخُر الد  ين الرازي يف  (56)
 (33 ة  يف نشأته وتدوينه وتطوُّره، للباحسني:دراس :أصول الفقه) (57)
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 (58) )عصُر م ن  بعد  الشافعي  ( عصُر ما بعد التدويناملطلُب الثالُث: 

اجِم والسِ رَي  جيُدها على ثالثِة  الناظُر يف املصنَّفاِت األصوليَّة املذكورِة يف كتِب الفهارِس والرتَّ
 :ي بذكر ثالثِة أمثلٍة لكلِ  قسمٍ ، وسأكتفأقسامٍ 

 :القسُم األو ل: مؤل فات  يف موضوعاٍت أصولي ٍة خاص ٍة، ومنها 
، إبراهيم ال م ر و زي    .1  .(59) الش افعي  ، صاحب  ال ُمز ن    )اخلصوص والعموم(؛ أليب إسحاق 
ب لل .2 (، علم)إبطاُل الت قليد(، و)إبطاُل القياس(، )خرب الواحد(، و)اخلرب املوج 

و)احلُج ة(، و)اخلصوص والعموم(، و)ال ُمفس ر وال ُمجم ل(؛ أليب سليمان، داود  
 .(60) الظاهري   

(، و)اجتهاُد الر أي(؛ لعيسى بن أابن .3  .(61) )خرُب الواحد(، و)إثباُت القياس 

 :ما أييت وُيالحُظ على هذه املصنَّفات

 ال ها حينئذ، ال على طريقِة التأليف، و أنَّ كثريًا منها ال وجوَد له؛ وال ُحْكَم لنا علي
 معرفِة مقداِر إسهاِمها يف احلقل األصويل.

 .ا هي رسائل صغرية ، ال تتجاوز الصفحات  أنَّ كثريًا ِمنها إَّنَّ
  ا تتناوُل موضوعاٍت  .ةً خاصَّ  أصوليَّةً أَّنَّ
  َا هي يف مسائل ها وإبطاُل رأِي ف، والقصُد ِمنها إقراُر مذهِب مصن ِ خالفيَّةٍ  أنَّ أكثَرها إَّنَّ

 خصِمه.
  ميكننا االستدالُل ابلنقطة السَّابقِة على أنَّ مجهوَر العلماِء قد ارتضوا األسس اليت قرَّرها

مي ( على املناهج األصولية يف العامل اإلسالالرسالة(، وسيطرة )الرسالةيف ) الشافعيُّ 
 ملدَّة طويلة.

 ه املصنَّفاِت قد كان رد ا على شيٍء قرَّر  ال نستبعُد أن يكون شيء  ِمن هذا النَّوِع ِمن
 (.رسالتهيف ) الشافعي

                                                           
ا هو تلخيص  لكالم  (58)   (.172 – 167)أصول الفقه: يف  الدكتور عبدالعزيز الر بيعة  وما ُكِتَب يف هذا املطلِب إَّنَّ
 .(3: 1)معجم املؤلفني يف  عمر رضا كحالةذكره  )59)
 – 38أصول الفقه: دراسة  يف نشأته وتدوينه وتطوُّره: يف ) والباحسني (،267)اتريخ الت شريع: يف  اخلضريذكره  (60)

39). 
 .(289)الفهرست: يف  ابُن الن دميذكره  (61)
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 :ومنها ،  القسُم الث ان: مؤل فات  جامعة  ملختلف  موضوعات  األصول 
 .(62) )اللُّم ع(؛ أليب الف ر ج، عمر بن حمم د بن علي البغدادي   املالكي    .1
د األهبري  بن حمم  أليب بكر، حمم د بن عبدهللاكتاب  لطيف  يف أصول الفقه؛  .2

 .(63) املالكي
 )اإلشراُف على أصول  الفقه(؛ أليب حامٍد، أحد  بن عامٍر البصري   الشافعي    .3

(64). 

 هذه املصنَّفات ما أييت:وُيالَحُظ على 

  أنَّ كثريًا منها ال وجوَد له؛ وال ُحْكَم لنا عليها حينئذ، ال على طريقِة التأليف، وال
ا يف احلقل األصويل، وُيستثىن ِمن ذل=: شيء  يسري  ِمن ما كتبه قداِر إسهاِمهمعرفِة م

(األحناُف قد وصَل إلينا، مثَل:  (، و)أصول  الك ر خي   ما إالَّ أ، )أصول  اجلص اص  َّنَّ
ا ها جمموعة   ليسا ِمن أصول الفقِه ابملعىن الذي اُصِطل  عليه بعد تدوين العلوم، وإَّنَّ

 لفقِه واألصوِل.من القواعِد العامَِّة يف ا
 . ا هي ورقات  يسرية  أنَّ كثريًا ِمن هذه املصنَّفاِت إَّنَّ
  َّريَخ التأليِف يف هذا القسم متأخِ ر  عن القسم السابق، وهو التدويُن يف أتيظهُر أن

 هو:ريُخ للقسم الذي يليه، و ٍة، ولعلَّه موافق  ِمن حيُث التأمسائَل أصوليٍَّة خاصَّ 
  حيٍص وشرٍح ل )الر  سالة(.ل فات  هي عبارة  عن حتقيٍق ومتالقسُم الث الُث: مؤ 

 وقد سبَق َسْرُد جمموعٍة ِمن هذه الكتب عند احلديِث عن عصِر التَّدويِن، يف احلاشيِة؛ فلرُياَجع.
احلكَم عليها  –حينئٍذ  –شيء ، فال نستطيع  )الر  سالة (وقد سبَق أنَّه مل يصل إلينا ِمن شروِح 

رها بعلٍم ما أو أتثريُها على احلقِل األصويلِ . ولكْن ِمن املقرَّر أنَّ ما ُكِتب من هذه ِمن حيُث أتث  
 الش روِح قبل َّنايِة القرِن اخلامِس اُلجريِ  مل يتأثَّر ابملنطق األرسطاطاليسي.

                                                           
 (.283ابُن الن دمي يف )الفهرست: ذكره  (62)
 ، والصَّفحة نفُسها.املصدُر السابق )63)
 (.301)ص:  املصدُر السابق )64)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التَّأليِف فيه قُ رُ علُم أصوِل الفقِه، تعريُفه، ونشأتُُه، وطُ 

 21 

تزموا طريَقَته . مل يل.اإلمام  أيب عبدهللا  الش افعي   وِمن ما ينبغي اإلشارُة إليه: أنَّ املصنِ في بعد 
ومنهَجه يف التَّدوين والبحِث والتَّأليِف، بل لقد توسَّعوا يف أموٍر ال طائَل حتَتها؛ كاخلَياِل، واجلََدِل 

 والفروِض، والعصبيَّة يف احِلَجاِج والنِ قاش.

ه املقاُم يف ليف املناهِج اليت رِسوا كتَبهم على َوْفِقها، على ما سيأيت ُمفصَّاًل مبا يتَِّسُع بل اختلفوا 
 حملِ ه إن شاء للا تعاىل.

ضاًحا بكثرة طريَقَته يف األمرين، تقعيًدا واستدالاًل وتطبيًقا وإي الشافعي   "ولو سل= املرل ِفون بعد 
األمثلة، وتركوا اخليال وكثرة اجَلَدل والفروض، واطَّرحوا العصبيَّة يف النِ َقاش واحِلَجاج، ومل يزيدوا إال ما 

إالَّ ما تدعو إليه تفاصيَل لِـَما ُأصِ َل يف األبواِب، و و ُة النََّماء يف العلوِم إضافـََته ِمن مسائَل تقتضي طبيع
احلاجُة ِمن التَّطبيِق والتَّمثيِل ِمن واقِع احلياِة لإليضاِح كما فعل ابُن حزٍم  لَسُهَل هذا العلُم لطالِِبيه، 

 .(65) قريب!"والنتهى مبن اشتغل به إىل صفوف اجملتهدين ِمن 
 

 

 

 

  

                                                           
مِة  (65)  (.8: 1ز اق عفيفي )اإلحكام لآلمدي للشيخ عبدالر  ِمن مقدِ 
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 املبحُث الث الُث: طُُرُق الت أليف  يف أصول  الفقه  
ا وكتب هاطريقُة اجلمهور  : األو لُ املطلُب   ، وأبرُز مساِت 

 واشتهرْت هذه الطريقُة بثالثِة أِساٍء: طريقِة الشافعيَِّة، واجلمهوِر، واملتكلِ مي.

ا طريقُة  َده. وُنسبْت إىل ، وسار عليها كثري  ِمن أتباِعه بعمام  الشافعي   اإلفُنِسَبْت إىل الشافعيَّة؛ ألَّنَّ
. وُنسبْت إىل املتكلِ مي؛ (66) اجلمهور؛ ألنَّ اجلمهوَر ِمن املالكيَِّة والشَّافعيَِّة واحلنابلِة قد ساروا على َوْفِق َمنهجها

 قة، ال سيَّما املعتزلة منهم.يألنَّ َمن كتب ِمنهم يف أصول الفقه  اتَّبع هذه الطر 

 اٍت إىل موافقِة فروعِ التف عقاًل ونقاًل، ِمن غريِ  ا ابألدلَّةِ ُخالصة هذه الطريقة: العنايُة ابلقواعد وإثباِتُ و 
 ا يشتغلون ابلبحثِ م   نـََفْوه، وقلَّ ذل=َ    أثبتوه، وما خالفَ ةِ ها، بل ما أيَّده ِمن األدلَّ إاَّ  ُلا أو خمالفِتهِ  املذهبِ 

يف الفروِع املذهبيَّة إال َعَرًضا. كما ُعنيْت هذه الطريقُة بَبْسِط القول، ووضوِح العبارة يف َسْوق األدلَّة ونقاِشها 
 .(67)وضوًحا ال يُعوِز القارئ إىل شرٍح أو بيان 

 الكتبَ ْسبُـْر ومل أَ  –وغريها وبعد االطِ الع على ما كتبه أهل االختصاِص يف خصائِص هذه الطَّريقة 
ا هو مثرُة خصيصٍة واحدٍة، وهي مصَدُر كلٍ ؛  –بنفسي؛ لضيق الوقِت  وجدُت أنَّ كلَّ ما كتبوه ِمن خصائَص إَّنَّ
ب، ال مصدُرهم األدلََّة العقليَّة والنَّقليََّة  أمَْثََر ذل= كون قواِعِدِهم حاكمًة على فروِع املذه فإنَّ الشافعيََّة لـمَّا كانَ 

استناِدها إليها، فلم يكونوا متعصِ بي ملذهبهم، وكانْت قواعُدهم أكثَر اطِ رَاًدا، العتمادها على مقر ِرًة ُلا؛ لعدِم 
ا  الصَّْوِغ، وكانت  على األدلَّة؛ فليسْت متكلَّفًة يف مبنيَّة   –كذل=   –األدلَّة، وأحسَن َسْبًكا وأَْمَتَ حتريرًا؛ ألَّنَّ

 .(68) إال ما جاء متثياًل  عن الفروع الفقهيَّة –غالًبا  –جمرََّدًة 

 :(69) وِمن أشهِر مصنَّفاِت هذه الطَّريقةِ 

1. .  )املعت م د(؛ أليب احلسني الب ص ري   املعتزيل   الشافعي  
2. .  )الربهان(؛ إلمام احلرم ني  أيب املعايل اجلويين   الشافعي  
 )ال ُمستصفى(؛ أليب حامٍد الغ ز ايل الشافعي. .3

                                                           
ز ْنانُّ شهاب الد  ين حممود بن أحد ال، ِمن أولئ=: األحناف؛ فإنَّ بعَض هرالء قد ساروا على طريقِة قاعدُة مطَّرَِدةً الوليست هذه  ( 66)

 ع على األصول(،و )التمهيد يف ختريج الفر يف  ومجال الدين عبدالرحيم األسنوي الشافعي )ختريج الفروع على األصول(،يف  الشافعي
 .)مفتاح الوصول إىل بناء الفروع على األصول(يف  وأبو عبدهللا حمم د الشهرُي ابلش ريف الت  لمسان

 .(6)أصول الفقه، للخضري:  )67)

ا نسبيَّة. (68)  ولن أُقسِ م اخلصاِئص يف هذه الطريقِة وال ُأختَـْيها إىل مزاا وعيوب؛ ألَّنَّ
 فاِت اليت كانت قائمٍة بنفسها، دوَن ما كانت اختصارًا أو شرًحا أو تلخيًصا ملصنٍَّف آَخر.واقتصرُت هنا على املصنَّ  (69)
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ا وكتبهاحنافاملطلُب الث ان: طريقُة األ  ، وأبرُز مساِت 

 واشتهرْت ابِْسَْي: طريقِة األحناف، وطريقِة الفقهاء.

ا  وُنسبْت إىل األحناف؛ ألنَّ هذه الطريقَة هي الشَّائعُة بي األحناف. وُنسبْت إىل الفقهاء؛ ألَّن 
 .(70) نِتاُج كتاابِِتِم

ا هي مَثَرَُة خصيصٍة واحدٍة، وهي: املصد –كما َسَبَق   –وخصائُص هذه الطريقِة   الذي رُ إَّنَّ
يَّة: فروَع يف تصانيفهم األصول –وَمن نـََهَج َّنَجهم  –اسُتِقَيْت منه؛ فإنَّه لـمَّا كان مصدُر األحناِف 

املذهب  أمثَر ذل= أمورًا، منها: أنَّ القاعدَة مقر ِرة  لفروِع املذهب، ال حاكمًة عليه؛ فنَـَتَج عن ذل= 
َل واملنقول، اًدا، وأضعُف سبًكا؛ لتكل فها أحيااًن وخمالفتها املعقو التعص ب ملذهبهم، وأنَّ قواِعَدهم أقل  اطِ ر 

 بكثرة الفروع األمثلِة والفروع الفقهيَّة. –وذل= أيًضا ِمن مثاِر املصدر  –ومتيَّزْت 

 :(71) وِمن أشهِر تصانيِفهم

1. .  )أتسيُس الن ظ ر(؛ أليب زيٍد عبيد هللا بن  عمر  بن  عيسى القاضي الد بوسي  
.)تق .2  ومي األدل ة(؛ للمصن  ف السابق 
3. . ، علي   بن  حمم ٍد الب  ز د وي   ، إىل معرفة  األصول(؛ لفخر اإلسالم   )كنُز الوصول 

  

                                                           
 (.52(، و )أصول الفقه، نشأته وتطوُّره للباحسني: 398 – 397)مقد  مة  ابن  خلدون: انظر كال  ِمن:  (70)
 رح.ت قبل عصِر التلخيِص واالختصار والشوقد اقتصرُت يف األمثلِة على التصانيِف القائمِة بنفِسها، واليت كان (71)

إىل ما سبق ذكرُه يف املبحِث السابِق ِمن ذكِر بعِض العلماِء ِمن غرِي األحناِف الَّذين اتَّبعوا طريقَتهم يف  –كرًما   –وارجع 
 تصانيفهم األصوليَّة، فلن تعَدم فائدًة إبذن للا.
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 ا وكتبهاُز مساِتوأبر  ،املطلُب الث الُث: اجلمع  بني الط ريقت  ني  

 ولـمَّا كاَن لكلٍ  ِمن الطريقتَـْي السابقتَـْي عيوب  ومزاا  جاءْت هذه الطَّريقُة حماولًة تاليف
العيوِب وحتصيَل املزاا؛ فكانت قائمًة على أعظِم َميـْزٍَة يف طريقِة اجلمهور، وهي: تقعيُد القواعِد على 

زٍَة يف طريقِة األحناف وكانت مفقو  –أيًضا  –األدلَِّة العقليَِّة والنَّقليَِّة، وقائمًة  دًة يف الطريقِة على أعظِم َميـْ
 وِع الفقهيَّة.األوىل، وهي: تطبيُق القواعِد على الفر 

 .(72) وكان موِلُد هذه الطريقِة يف القرِن السَّابِع اُلجري ِ 

وأبرُز خصائِص هذه الطريقِة أنَّ ما قـُعِ َد فيها ِمن القواعِد كانت مستقاًة ِمن أدلَِّة العقِل والنَّقِل 
عدٍة، وزادْت على اأُلخرى قا على كل ِ  الفقهيَّةِ  الفروعِ  رِ كْ ذِ فروِع املذهب، فزادْت على طريقِة الشافعيَِّة بِ و 

ًة بتقعيِد القواعِد على األدلَّة العقليَّة والنَّقليَّة. وامتازْت مصنَّفاُت هذه الطَّريقِة ابالختصاِر مع كوَِّنا جامع
ِع إىل يصُل إىل حدِ  اإللغاز، فيضطر  القارُئ إىل الر جو  –أحيااًن  –بي طريقتي، إال أنَّ هذا االختصاَر 

 ِل؛ لَفْهِم العبارة.األصو 

اِء، "ومنُذ َّنايِة القرِن السَّابِع اُلجريِ .. تغلَّبت الطَّريقُة اجلامعُة على طريَقيَتْ املتكلِ مَي والفقه
ضِة حبيُث اقتفى أَثـََرها املرل ِفوَن، وصارْت الـُمَمثِ َل احلقيقيَّ لطريقِة التَّأليِف يف األصوِل، حَّت بَْدِء النه

، حيُث َنِشَط البحُث العلمي  يف القرِن الرابَع َعَشَر اُلجريِ ، واختَََّذ ِمن الوساحلديثِة للفك ائِل ِر اإلسالميِ 
 .(73)ما جعله يتميَّز عن ما َسبَـَقه" 

 وِمن أشهِر تصانيفِهم:

(؛ لشهاب  الد  ين أيب العب اس  أحد  بن  إدريس  الق ر ايف    .1 )أنواُر الربوق، يف أنواء  الفروق 
 الكي  .امل

(؛ ملظف ر الدين أيب العب اس  أحد  بن .2 ، اجلامُع بني كتايب   الب  ز د وي   واإلحكام   )بديُع الن  ظام 
.  عليٍ  املعروف  اببن  الس اعات   البغدادي   احل ن في  

(، وش ر ُحُه )التوضيُح، يف حل   غوامض  الت نق .3 (، كالمهُ )تنقيُح األصول  ر  الش ريعيح   ة  ا لص د 
.   عبيد هللا  بن مسعوٍد احملبويب   البخاري   احل ن في  

                                                           
 (65)أصول الفقه، نشأتُه وتطوُّره، للباحسني:  (72)
 .66املصدُر الس ابق ص:  (73)
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 لُب اُب الب ح ث  
فيد ِمن أصوِل الفقِه ال يفَقرِتُ إال إىل تعريِفِه للداِرِس ابعتبارِِه َعَلًما على الفنِ ، ولن يست علمُ 

ا يتكوَّن ِمن ُمفردتـَْي: )الفقه(، بً معرفِة معناه ابعتبارِِه لفظًا مركًَّبا، وعلى ُكلٍ ؛ فإنَّه ابعتباره لفظًا مركَّ 
واملراُد به لغًة: مطلق الفهم، اصطالًحا: العلُم ابألحكام الشرعيَِّة العمليَِّة املكتسُب ِمن أدلَّتها 

 التفصيليَّة. أمَّا مفردُة )أصول(، فإنَّ املراَد هبا لغًة واصطالًحا: ما يُبىن عليه غريه.

لى لفنِ ؛ فإنَّه كما قال اآلمدي : أدلَُّة الفقه، َوِجهاُت دالالِتا عوأمَّا ابعتبارِِه َعَلًما على ا
 األحكاِم الشرعيَِّة، وكيفيُة حاِل املستدلِ  هبا ِمن جهِة اجلملِة ال ِمن جهِة التَّفصيِل.

ا مرَّْت على ثالِث مراحَل؛  عصُر  و هُلا:أأمَّا نشأُة أصوِل الفقه؛ فيمكُن تلخيُصها أبَّنَّ
والتَّابعي، وكانت أصوُل الفقِه آنذاك معروفًة مبسمَّاها ال اِِسها،  مث جاء الشافعي  يف  الصَّحابةِ 

اد فيه وحرََّر وفصَّل ، وز فكان أوَّل مدوِ ن ألصول الفقه، فعرفه الناُس ابِِسِه ومسمَّاه املرحلة  الثانية
 ِة أقسام:صوليَُّة إىل ثالثانقسمْت اجلهوُد األ املرحلة  الثالثة. مث يف –رمحه للا  –وبيَّ 

 مصنَّفات  ُوضعْت ملوضوعاٍت أصوليٍَّة خاصٍَّة، وُجل ها مفقود . األو ُل:

 مصنَّفات  أصوليَّة  شاملة  ألغلِب مباحث األصول. والث ان:

(مصنَّفات  اتبعة  لـ والث الُث: ا شرح  له، أو اختصا، )رسالة  الشافعي   ، أو تلخيص، فإمَّا أَّنَّ ر 
 وحنو ذل=.

، طريقِة –أيًضا  –أمَّا طرُق التَّأليِف يف علِم أصوِل الفقه؛ فقد انقسمْت إىل ثالثِة طُُرٍق 
 اجلمهور، وطريقِة األحناِف، وطريقٍة مجعْت بي الطَّريقتَـْي السابقتَـْي.

 

 ويف ثناا البحِث بياُن ما ُأمجِْل هنا، واحلمُد هلل ربِ  العاملي.

 

  



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التَّأليِف فيه قُ رُ علُم أصوِل الفقِه، تعريُفه، ونشأتُُه، وطُ 

 26 

 املراجعفهرُس 
 القرآن الكرمي. .1
، مطبعة  .2 ين عبدالوهاب الس بكيِ  اإلهباج يف شرح املنهاج، لتقيِ  الدين عليٍ  الس بكي وابنه اتِج الدِ 

 ه. 1401الفجالة اجلديدة، 
اإلحكاُم يف أصوِل األحكاِم، لعليِ  بن حممَّد اآلمدي، ومعه تعليقاُت الشيخ عبدالرَّزَّاق عفيفي، دار  .3

 ه. 1433لثانيُة، الصميعي، الطبعُة ا
، ت: عبدالسَّتَّار أبو غدَّة، وزارة األوقاف  .4 البحر احمليط، لبدر الدين حممَّد بن عبدللا الزَّركشيِ 

 ه. 1410والشرون اإلسالمية ابلكويت، الطبعة األوىل 
يب، مطابع الدَّوحة  .5 الَبهان يف أصول الفقه، ألب املعايل عبداملل= اجلويين، ت: عبدالعظيم الدِ 

 ه, 1399حلديثة، ا
التحرير يف أصول الفقه، لكمال الدين حممَّد املعروف اببن اُلَُمام، مع شرحه: تيسري التحرير ألمري  .6

 ه. 1350ابدشاه، مطبعة مصطفى الباب احلليب، 
التمهيد يف أصول الفقه، حملفوظ بن أمحد الكلوذاين املشهور أبب اخلطَّاب، دار املدين للطباعة، نشر  .7

اث اإلسالمي جبامعة أمِ  القرى، الطبعة األوىل، مركز الب  ه. 1405حث العلمي وإحياء الرت 
التمهيد يف ختريج الفروع على األصول، جلمال الدين عبدالرَّحيم األسنوي، ت: حممَّد حسن هيتو،  .8

 ه. 1401مرسسة الر ِسالة بريوت، 
تب العربيَّة ري احلنفي، دار الكتنقي  األصول، لصدر الشريعة عبيدللا بن مسعود احملبوب البخا .9

 ه. 1372الكَبى، 
لُعدَّة يف أصول الفقه، ألب يعلى حممَّد بن احلسي البغدادي احلنبلي، ت: أمحد بن علي سري ا .10

 م. 1980املباركي، مرسسة الر ِسالة، 
والنَّشر  ةالفهرست، ألب الفرج حممَّد بن إسحاق بن أب يعقوب النَّدمي الورَّاق، دار املعرفة للطباع .11

 ببريوت، )بدون اتريخ(.
اللمع يف أصول الفقه، ألب إسحاق إبراهيم بن علي الشِ ريازي، مطبعة حممَّد علي صبي  وأوالده،  .12

 ه. 1347
ين حممَّد بن عمر الرَّزاي، ت: د. طه جابر العلواين، مطابع  .13 احملصول يف علم أصول الفقه، لفخر الدِ 

 ه. 1399د بن سعود اإلسالميَّة، الفرزدق، نشر جامعة اإلمام حممَّ 
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املختصر يف أصول الفقه، لشمس الدين حممد ابن مفل ، ت: د. فهد بن حممَّد السدحان، جامعة   .14
 اإلمام حممَّد بن سعود اإلسالميَّة، )بدون اتريخ(.

دار ِهر بقا، حام، ت: حممَّد مظاملختصر يف أصول الفقه، لعلي بن حممَّد البعلي، املعروف اببن اللَّ   .15
 الفكر دمشق )بدون اتريخ(.

 ه 1324املستصفى يف علم األصول، ألب حامد حممَّد بن حممَّد الغَزايل، املطبعة األمرييَّة ببوالق،  .16
املعتمد يف أصول الفقه، ألب احلسي حممَّد بن علي بن الطيِ ب البصري املعتزيل، ت: حممَّد محيدللا،  .17

ه، نشر املعهد الفرنسي للدراسات العربية  1385 – 1384املطبعة الكاثوليكيَّة يف بريوت، 
 بدمشق.

املوافقات، لإلمام أب إسحاق الشاطيب، حتقيق حممَّد مراب ومعه تعليقات الشيخ عبدللا دراز، مرسسة  .18
 .ه 1434الرسالة انشرون، الطبعة األوىل 

ين خليل بن أيب= بن عبدللا الصفدي، ت: أمح .19 وط وتركي د األران  الوايف ابلوفيات، لصالح الدِ 
 ه. 1420مصطفى، دار إحياء الرتاث ببريوت، 

الورقات يف أصول الفقه، أب املعايل عبداملل= اجلويين، ت: د. حايف النَّبهان، دار الظاهريَّة للنشر  .20
 ه. 1435والتَّوزيع، الطبعة األوىل، 

ي صبي  ، مطبعة حممَّد علإرشاد الفحول إىل حتقيق احلق ِمن علم األصول، حملمَّد بن علي الشوكاين .21
 ه. 1349وأوالده، 

إعالم املوقِ عي عن رب العاملي، ألب عبدللا حممَّد بن أب بكر ابن قيِ م اجلوزيَّة، ت: مشهور بن حسن  .22
 ه. 1423آل سلمان، دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل، رجب 

 1408لطبعة األوىل، أصول الفقه: احلد واملوضوع والغاية، للدكتور يعقوب الباحسي، ا .23
، د. عياض بن انمي السلمي، دار التدمريَّة، الطبعة الثامنة، أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله .24

 ه. 1436
 أصول الفقه: دراسة  يف نشأته وتدوينه وتطو ره، للدكتور يعقوب الباحسي .25
ىل، المي الطبعة األو اتريخ بغداد، للخطيب البغدادي، ت: بشَّار عوَّاد معروف، دار الغرب اإلس .26

 ه. 1422
ختريج الفروع على األصول، لشهاب الدين أب املناقب حممود بن أمحد الز جناين، ت: حممَّد أديب  .27

 ه ه.1382صاحل، مطبعة جامعة دمشق، الطبعة األوىل، 
 م. 1913مجع اجلوامع، لتاج الدين عبدالوهاب بن علي السبكي، املطبعة األزهريَّة،  .28
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نري، لتقي الدين أب البقاء حممَّد بن شهاب الدين املعروف اببن النَّجَّار، ت: حممَّد شرح الكوكب امل .29
 ه. 1400الزحيلي ود. نزيه محَّاد، دار الفكر بدمشق، نشر مركز البحث العلمي جبامعة أم القرى، 

، املطبعة األزهريَّة مبصر،  .30  م. 1913شرح مجع اجلوامع، جلالل الدين حممَّد بن أمحد احملليِ 
 1431شرح الورقات يف أصول الفقه، للشيخ عبدللا بن صاحل الفوزان، دار املنهاج، الطبعة الثانية،  .31

 ه.
، ة، بدون داٍر انشرةعزيز الرَّبيععلم أصول الفقه: حقيقته، ومكانته، واترُيه، ومادَّتُه، للشيخ د. عبدال .32

 ه 1429الطبعة الثالثة 
أب عمرٍو، عثمان بن عمَر املعروف اببن احلاِجب، املطبعة خمتصر املنتهى األصويل، جلمال الدين  .33

 ه. 1319 – 1316األمرييَّة ببوالق واملطبعة اخلرييَّة، الطبعة األوىل 
شرح خمتصر املنتهى البن احلاجب، لعضد الدين أبو الفضل عبدالرمحن بن أمحد األجيي، املطبعة  .34

 ه. 1319 – 1316وىل، األمرييَّة ببوالق واملطبعة اخلرييَّة، الطبعة األ
 ه. 1381 – 1376معجم املرلفي، لعمر رضا كحالة، مطبعة الرتقي بدمشق،  .35
مة ابِن خلدون، عبدالرمحن بن حممَّد بن خلدون، املطبعة البهيَّة. .36  مقدِ 
 مقدِ مة شرح العامل د. حممَّد حممَّد أبو موسى على )أسرار البالغة( لعبدالقاهر اجلرجاين  .37

https://www.youtube.com/watch?v=u2aDcxoQI_I 
ين حممَّد بن عمر الرَّزاي، املكتبة العالمية. .38 ، لفخر الدِ   مناقب اإلمام الشَّافعيِ 
 ه. 1326منهاج الوصول إىل علم األصول، مطبعة كردستان العلميَّة،  .39
اج الوصول إىل علم األصول، جلمال الدين عبدالرحيم األسنوي، مطبعة حممَّد َّناية الس ول يف شرح منه .40

 ه. 1398علي صبي ، 

  

https://www.youtube.com/watch?v=u2aDcxoQI_I
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