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Abstract:
The science of Usul Al fiqh through its
formation rules represented a purposeful
methodology that seeks to direct the ijtihad skill
for researchers in the Islamic legitimace where
the Islamic mind established a legitimate
philosophical approach that capable of ijtihad to
derive rulings in all areas of civilized
construction in Islamic thought. Thu, this
science
contained
important
benefits,
irreplaceable or underestimated.
From this standpoint, our talk about the
effect of Usul Al fiqh on the formation of ijtihad
skill in Jurisprudential thought aims to achieve
the following goals:
•to Determine the extent to which this
science fulfills its goals, and its purposes, in past
and present.
•to explore The Role of Usul Al fiqh in
reinforcing moderation in jurisprudence
Islamic.

:امللخص
إن علم أصول الفقه من خالل تقعيد قواعده مثّل منهجا مقصداي
 حيث أسس،يبتغي توجيه ملكة االجتهاد عند الباحثني يف العلوم الشرعية
به العقل اإلسالمي منهجا شرعيا قادرا على االجتهاد الستنباط األحكام
 وبذلك تضمن هذا،يف مجيع جماالت البناء احلضاري يف الفكر اإلسالمي
. ال ميكن االستغناء عنها أو تقليل أمهيتها،العلم فوائد هامة
من هذا املنطلق فحديثنا عن أثر علم أصول الفقه يف ترسيخ منهج
: يبتغي حتقيق املقاصد اآلتية،االجتهاد يف الفكر األصويل

. ومقاصده قدميا وحديثا، حتديد مدى وفاء هذا العلم بغاايته
 استكشاف دور علم أصول الفقه يف ترسيخ الوسطية يف الفقه
.اإلسالمي
لقد أوضحت هذه الدراسة الدور املنهجي لعلم أصول الفقه يف إحياء
 كما خلصت،لت يف ذلك بدراسة أصولية حتليلية
ُ  وقد تَ َو َّس،منهج االجتهاد
.هذه الدراسة ألمهية املنهج األصويل يف الفقه اإلسالمي
. الفكر األصويل، املنهج، االجتهاد، أصول الفقه:الكلمات املفتاحية

This study has illustrated The Role of
Usul Al fiqh in reinforcing methodology of
Ijtihad and to do that the researcher uses a study
on the fundamentalist analytical .This study has
concluded that Usul Al fiqh very important in
Jurisprudence Islamic.
Key words: Usul Al fiqh, ijtihad, Method,
Jurisprudential thought
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أمهية البحث:

بسم هللا الرمحن الرحيم

إذا كانت بعض الدراسات املعاصرة قد حتدثت

مقدمة

عن وظائف علم أصول الفقه يف جتديد الفكر
قصرهتا يف نوعني من الوظائف:
اإلسالمي ،لكنها َ
األول :الوظائف العملية ،وتشمل الوظيفة التفسريية

قليل من الدراسات اليت تتحدث عن جتديد
املنهج األصويل ،يفرد احلديث عن أثر هذا العلم
ووظائفه املنهجية يف جتديد الفكر اإلسالمي ،إال أن
هذا اإلشكال قدمي قِدم الدرس األصويل نفسه ،فقليل

والوظيفة االستنباطية ،الثاين :الوظائف الرتشيدية،
وتشمل الوظيفة املنهجية ووظيفة توحيد املرجعية

من تكلم من األصوليني عن وظائف هذا العلم
ومقاصده ،وإن كان بعضهم ذكر شذرات متفرقة هنا
أو هناك حول هذه الوظائف .إال أن إفراد املوضوع

()2

وتضييق شقة اخلالف" .
لكن إذا كانت وجهة نظري تتفق مع هؤالء يف
النوع الثاين اخلاص ابلوظيفة املنهجية ،فاملالحظ يف
النوع األول الذي يشمل الوظيفة التفسريية
واالستنباطية ،أن مقصده هو وضع القواعد والضوابط

ابلبحث كان من أوكد الضرورات البحثية من أجل
التحديد الدقيق ملا جيب أن يكون عليه هذا العلم،
ومعيارا للتقومي والتجديد املطلوب.

واملناهج الستنباط النصوص الشرعية وتفسريها ،ألن
مهمة علم أصول الفقه ليست هي استنباط األحكام
خاصة ،وإال تداخلت وظيفته مع الفقه .كما أن وظيفة
األصويل ليست تفسري النصوص الشرعية خاصة

إن غياب احلديث عن وظائف علم أصول الفقه
ومقاصد تقعيد منهجه يف الرتاث اإلسالمي ،إال من
بعض اإلشارات يف بطون املؤلفات األصولية ،هو الذي
دفع بعض املعاصرين للحديث عنها( ،)1ألن بيان

كذلك ،وإال تداخلت مهمته مع املفسر لنصوص
الشارع احلكيم ،وإمنا وظيفة علم أصول الفقه وضع
القواعد لتفسري النصوص .كما أن وظيفته كذلك وضع

الوظائف والغاايت واملقاصد معيار حبثي ال خيتص بعلم
أصول الفقه وحده ،بل هو منهج يف تقومي أي علم من
العلوم ،وأي عمل من األعمال ،ألنه منطق يبتغي النظر

القواعد الستنباط األحكام .وابلتايل فاحلديث عن
الوظيفتني التفسريية واالستنباطية هو يف احلقيقة حديث
عن وظيفة شاملة هلما وهي الوظيفة التقعيدية ،ألن
مهمة علم أصول الفقه وضع القواعد واملناهج املؤطرة

يف املردود العلمي واملعريف الوظيفي املتحقق من أي علم
أو عمل ،ومن هذا املنطلق فحديثنا عن أثر هذا العلم
يف جتديد الفكر اإلسالمي ويف ترسيخ منهج االجتهاد
عند الباحثني فيه هو حديث ابلضرورة عن وظائفه اليت

لعمل الفقيه واملفسر ،وليس من مهماته تفسري
النصوص وال استنباط األحكام منها.

ترجى منه.

( )2ينظر :حممد عوام ،التجديد األصويل حنو صياغة جتديدية

( )1ينظر :الريسوين ،علم أصول الفقه يف ضوء مقاصده،
ص.27

لعلم أصول الفقه ،ص.83-63
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التجديد األصويل حنو صياغة جتديدية لعلم أصول
الفقه ،وهو إعداد مجاعي إبشراف أمحد بن عبد السالم

إشكالية البحث:
إن اإلشكال احملوري اليت ينطلق منه البحث

الريسوين ،الصادر عن املعهد العاملي للفكر اإلسالمي،
عمان ،ط1435 ،1ه2014/م.

حماولة اجلواب عن سؤال حموري مفاده :كيف ميكن
لعلم أصول الفقه أن يُسهم يف ترسيخ منهج االجتهاد
يف الفكر األصويل؟ مث تتفرع أسئلة أخرى عنه مفادها:

الفكر املنهجي العلمي عند األصوليني دراسة
حتليلية لنظرييت الدليل والرتتيب واملوازنة ،حملمد عبد

ما وظائف هذا العلم وأدواره؟ ما معامل منهجه
التقعيدي؟ كيف يرسخ علم أصول الفقه الصبغة
املنهجية يف الفكر األصويل؟ هذه كلها أسئلة حياول
البحث اإلجابة عنها.

السالم عوام ،الصادر عن املعهد العاملي للفكر
اإلسالمي ،ط1435 ،1ه2014/م.
علم أصول الفقه يف ضوء مقاصده ،أمحد
الريسوين ،الصادر عن دار املقاصد للطباعة والنشر
والتوزيع ،القاهرة ،ط1438 ،1ه2017/م.

أهداف البحث:
يسعى البحث لتحقيق أهداف منها:

ت
وقد أفدت من هذه الدراسات السابقة وبَنَ ْي ُ
عليها فكرة البحث ،اليت هتدف إىل بيان فائدة علم

أوال -بيان معامل منهجية علم أصول الفقه ،وكيف
يعني البحث فيها يف فهم ظروف االجتهاد يف الرتاث
اإلسالمي ،واالستعانة هبذا الفهم يف اإلجابة العلمية
عن القضااي الراهنة.

أصول الفقه يف ترسيخ منهج االجتهاد والتجديد يف
الفكر األصويل ،وكيف ميكن هلذا الفكر أن يساهم يف
جتديد الوعي يف التفكري اإلسالمي.

اثنيا -بيان فائدة علم أصول الفقه يف منهج

منهج البحث:

االجتهاد والتجديد يف الفكر اإلسالمي.

يستند البحث على املنهج الوصفي التحليلي
القائم على مجع املعطيات ووصفها من أجل القيام

اثلثا -بيان املسلك التقعيدي واملنهجي لعلم
أصول الفقه وأثره يف ترسيخ منهج االجتهاد.

ابملقارنة بينها ،وتفكيكها ،بغية الوصول إىل مناذجها
التفسريية ،فالوصف اعتمدت عليه يف جتميع احلقائق
واملعلومات ،مث مقارنتها وتفسريها للوصول إىل
تعميمات مقبولة ،والتحليل وظفته يف دراسة

الدراسات السابقة:
ينطلق البحث من عدة دراسات سابقة استفاد
منها يف أتسيس رؤيته املعرفية ،ولعل أمهها:

اإلشكاالت العلمية ،تفكيكا وتقوميا وتركيبا ،من أجل
استخالص األفكار وحتليلها ونقدها واستعراض
نتائجها.

أثر املنهج األصويل يف ترشيد العمل اإلسالمي،
ملسفر بن علي القحطاين ،الصادر عن الشبكة العربية
لألحباث والنشر ،ط2008 ،1م.
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وأصحابه إليه ،انطالقا من احلديث املشهور يف ذلك،
وهو ما روي عن معاذ بن جبل أن رسول هللا ﷺ قال

خطة البحث:
لتحقيق أهداف هذه الدراسة فقد نظمت

له حني بعثه إىل اليمن« :كيف تقضي إذا عرض لك
قضاء ،قال أقضي بكتاب هللا ،قال فإن مل جتده يف
كتاب هللا ،قال أقضي بسنة رسول هللا ﷺ ،قال فإن
مل جتده يف سنة رسول هللا ،قال أجتهد برأي ال آلوا،

البحث وفق ثالثة مباحث متكاملة :أوهلا يدرس مفهوم
االجتهاد وقضية منهجية علم أصول الفقه ،والثاين :أثر
علم أصول الفقه يف منهج التقعيد يف الفكر األصويل،
والثالث :أثر علم أصول الفقه يف ترسيخ الصبغة
املنهجية يف الفكر األصويل ،وختاما أهنيت البحث
خبالصات تركيبية جامعة جململ ما توصلت إليه من
نتائج.

قال فضرب بيده يف صدري وقال احلمد هلل الذي وفق
رسول رسول هللا ﷺ ملا يرضى رسول هللا ﷺ»(.)3
واالجتهاد يف اللغة افتعال من اجلهد أي الطاقة
واملشقة ،يقول ابن فارس" :اجليم واهلاء والدال أصلهُ
ت نفسي
املش ّقة ،مث ُحيمل عليه ما يقاربُه ،يقال َج َه ْد ُ
أج َهدت واجلُهد الطَّاقة"( ،)4وقيل ابلتفريق بني الفتح
وْ

املبحث األول :مفهوم االجتهاد وقضية منهجية علم
أصول الفقه
يعترب مصطلح االجتهاد من أقدم املصطلحات
عند الفقهاء ،بل إنه سبق يف االستعمال مصطلح
أصول الفقه نفسه ،وذلك من خالل إشارة الرسول
( )3أخرجه أبو داود يف السنن "ابب اجتهاد الرأي يف

أفاضل املسلمني وخيارهم ال يشك أهل العلم ابلنقل يف ذلك
كيف وشعبة حامل لواء هذا احلديث ،وقد قال بعض أئمة
احلديث إذا رأيت شعبة يف إسناد حديث فاشدد يديك به"،
ابن قيم اجلوزية ،إعالم املوقعني ،ج ،1ص .202وقبل ابن
القيم أجاب اخلطيب البغدادي مصححا للحديث وواصال
لسنده بقوله " :أن قول احلارث بن عمرو ،عن أانس من أهل
محص من أصحاب معاذ ،يدل على شهرة احلديث ،وكثرة
رواته ،وقد عرف فضل معاذ وزهده ،والظاهر من حال أصحابه
الدين والثقة والزهد والصالح ،وقد قيل :إن عبادة بن نسي
رواه عن عبد الرمحن بن غنم ،عن معاذ ،وهذا إسناد متصل،
ورجاله معروفون ابلثقة ،على أن أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا
به ،فوقفنا بذلك على صحته عندهم" ،اخلطيب البغداوي،
الفقيه واملتفقه ،ج ،1ص.471

القضاء" ،ج ،3ص ،330حديث رقم.3594 :قال األلباين:
ضعيف ،وأخرجه البيهقي يف سننه الكربى ج  /10ص 114
حديث رقم .20126 :وسبب تضعيف هذا احلديث اجلهالة
يف حال أصحاب معاذ رضي هللا عنه ،ومع ذلك فهو حديث
مشهور تلقته األمة ابلقبول ،له طرق متعددة ،ينتهض جمموعها
للحجية كما قال اإلمام الشوكاين ،يف إرشاد الفحول ،ج،2
عدد من كبار األئمة الفقهاء و
احتج به ٌ
ص .223وقد ّ
امل َح ِّدثني و احلُفاظ يف كتبهم ،حىت قال ابن قيم اجلوزية يف
ُ
تصحيح هذا احلديث ":فهذا حديث وإن كان عن غري
مسمني فهم أصحاب معاذ فال يضره ذلك ألنه يدل على
شهرة احلديث ،وأن الذي حدث به احلارث بن عمرو عن
مجاعة من أصحاب معاذ ال واحد منهم ،وهذا أبلغ يف الشهرة
من أن يكون عن واحد منهم لو مسي ،كيف وشهرة أصحاب
معاذ ابلعلم والدين والفضل والصدق ابحملل الذي ال خيفى ،وال
يعرف يف أصحابه متهم وال كذاب وال جمروح بل أصحابه من

( )4ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،مادة(:جهد) ،ج،1
ص.433
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عز وجل عليه دليل قائم ،ال يسمى االستدالل يف طلبه

والضم ف "اجلَ ْهد املشقة واجلُ ْهد الطاقة"( ،)5وغاية األمر

اجتهادا"(.)10

فيه أنه بذل الوسع يف طلب أمر يورث املشقة ،وهذا

ما أشار إليه الراغب األصفهاين الذي كان أكثر توفيقا
حني مجع بني املعنيني يف شرحه هلذا اللفظ ،حيث قال:
وحتمل
"واالجتهاد أخذ النفس ببذل الطاقة
ّ

وتتفق تعريفات االجتهاد فيما ذكرته سابقا وما
مل أذكره يف تعريفه عند علماء آخرين ،على أنه "جمهود
فكري استداليل متميز ،وهذا املعىن هو أول ما يلوح

وأما يف االصطالح فقد تفاوتت عبارات
األصوليني يف تعريف االجتهاد ،وإن كان اجلامع بينها
أنه بذل جهد ،أو استفراغ وسع ،إال أن عباراهتم

من تعريفات األصوليني هلذا اللفظ ( ،)...وعليه
فاالجتهاد هبذا املعىن ينصب على استثارة أقصى
الطاقات الفكرية والعلمية واملنهجية ،واستعماهلا توصالً
إىل درك صحيح لنصوص الوحي ،أو تطبيق سديد

املشقة"(.)6

للحكم الشرعي على حمله"(.)11

اختلفت يف بعض القيود دون بعض ،فالغزايل يعرفه
أبنه" :بذل اجملتهد وسعه يف طلب العلم أبحكام
الشريعة ،واالجتهاد التام أن يبذل الوسع يف الطلب

إن أمهية مراعاة منهجية الدرس األصويل يف
االجتهاد والتجديد تتضح مالحمها يف:

حبيث حيس من نفسه ابلعجز عن مزيد طلب"(.)7
واآلمدي يعرفه أبنه "استفراغ الوسع يف طلب
الظن بشيء من األحكام الشرعية ،على وجه حيس من

محاية املعرفة الشرعية يف مسارها من أي زيغ قد
يؤدي إىل ِ
اخلطأ يف قراءة النصوص الشرعية ،والذي
يؤدي بدوره إىل ِ
اخلطأ يف فهم األحكام من مظاهنا،
ولذلك ميكن اعتبار "فائدة املنهج يف الدرس األصويل

الدالة عليها ابلنظر املؤدي إليها"( ،)9وقيده اجلصاص

ضبط مسار املعرفة والتفقه يف قراءة النصوص ملعرفة
األحكام ،وإمنا يصح االستنباط ابلسري على طريق
واضح ،واحلركة النظرية بقواعد ومعامل توصل إىل هدف

النفس العجز عن املزيد فيه"( ،)8أما السمعاين فقد عرفه
بقوله" :بذل اجلهد يف استخراج األحكام من شواهدها
أبدق من هذا يف قوله" :وأما االجتهاد فهو بذل اجملهود
فيما يقصده اجملتهد ويتحراه ،إال أنه قد اختص يف
العرف أبحكام احلوادث اليت ليس هلل تعاىل عليها دليل
قائم يوصل إىل العلم ابملطلوب منها ،ألن ما كان هلل

معلوم ،وليست القراءة الفقهية أبسسها املقعدة عرب
مسرية الفقه اإلسالمي وسيلة الحتكار النص كما
يقول القراء اجلدد ،بل هي منهج قومي ،ونظام بديع،
وطرائق نظرية وعقلية خاضعة للتجربة واالختبار صاحلة
( )9السمعاين ،قواطع األدلة يف األصول ،ج ،2ص.302

( )5ابن منظور ،لسان العرب ،مادة(:جهد) ،ج،3
ص.133

( )10اجلصاص ،الفصول يف األصول ،ج ،4ص11

( )6األصفهاين ،مفردات غريب القرآن ،ص.208

( )11عبد احلميد عشاق ،التجديد األصويل ،ص.682

( )7الغزايل ،املستصفى يف علم األصول ،ص.342

( )8اآلمدي ،اإلحكام يف أصول األحكام ،ص.169
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للتطوير"( ،)12وعليه فحماية املعرفة الشرعية تنطلق أوال

الفقه منهج التوصل إليه وبيان حكمه ومراد الشارع
فيه ،مبا يضبط للناس حياهتم وحيقق هلم السعادة يف

السديد يف أصول الفقه قانوان لقبول الفتوى أو ردها،
قال القرايف" :كل شيء أفىت فيه اجملتهد فخرجت فتياه
فيه على خالف اإلمجاع أو القواعد أو النص أو القياس

الدارين"(.)15

من محاية فتوى اجملتهد من االحنراف فيصبح املنهج

اعتبار املنهج قانوان ضابطا للرأي احملمود الواجب
مراعاته ،والرأي املذموم واجب احلذر منه عند إعماله

اجللي السامل عن املعارض الراجح ،ال جيوز ملقلده أن

يف النص الشرعي ،ويف هذا الصدد يقول الشاطيب يف
ذلك" :والقول فيه أن الرأي ضرابن :أحدمها جار على
موافقة كالم العرب وموافقة الكتاب والسنة ،فهذا ال

ينقله للناس وال يفيت به يف دين هللا تعاىل"( ،)13وبذلك
ميكن اعتبار املنهج العلمي "تقنينا للفكر ،ودون هذا
التقنني يتحول الفكر إىل أتمالت وخطرات انتقائية قد

ميكن إمهال مثله لعامل هبما"( ،)16فثبت من كل ذلك

خصوصا إذا غابت عنها مسة الضبط املنهجي يف
التبويب والتصنيف والتقعيد ،وهذا ما مييز علم أصول

أن العقل اإلسالمي أسس بعلم األصول "منهجا يتم
من خالله االجتهاد الستنباط األحكام الشرعية يف
مجيع جماالت البناء احلضاري ،وهو املنهج الذي دون

تكون عبقرية ولكنها ال تتصف بصفة املنهجية"(،)14

الفقه عن غريه من العلوم كون منهجه حيتكم لقواعد
منهجية صارمة تضمن له سالمة االنتقال من املقدمات
إىل النتائج.

يف علم أصول الفقه ،وما تفرع عنه من علوم مثل علم
املقاصد وعلم القواعد الشرعية.)17("...
املنهج معيار لرتتيب األدلة من أقواها إىل أضعفها

تضمنه لفوائد مجة ،وقواعد هامة "ال يستغين عنها
عامل وال صاحب فن ،وذلك الحتوائه على الطرق
الضابطة ملعرفة احلق والصواب ،وجتليته للدليل الصحيح
املناسب للوصول إىل احلكم الصحيح ،بعيدا عن

من حيث الداللة ،كما أنه معيار لنفي التعارض بينها،
والذي مرده يف الغالب إىل عدم فهمها أو إىل عدم
إدراك مقاصدها ،مما يوهم بتعارضها ،لكنها يف حقيقة
األمر تكمل بعضها بعضا وتؤازر أعالها قوة أدانها،

اخلرص وإتباع اهلوى ،ما قد يؤدي إىل التنازع
واالضطراب يف حياة الناس ومعاشهم ،فلذلك ال َجي ّد
يف حياة الناس أمر أو ينزل هبم حادث إال ويف أصول

ولذلك وجدان بعض علماء األمة يقولون" :حجج

( )12الشلفي ،القراءة املعاصرة والفقه اإلسالمي مقدمات

( )15القحطاين ،أثر املنهج األصويل يف ترشيد العمل

( )13القرايف ،أنوار الربوق يف أنواء الفروق ،ج،2

( )16الشاطيب ،املوافقات يف أصول الشريعة ،ج،4

ص.198-197

ص.277-276

اإلسالمي ،ص.8

يف اخلطاب واملنهج ،ص.249

( )17عبد اجمليد النجار ،معامل املنهج احلضاري يف اإلسالم،

( )14حاج محد ،منهجية القرآن املعرفية أسلمة فلسفة
العلوم الطبيعية واإلنسانية ،ص.34

ص.168
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الشرع أنوار فضم حجة إىل حجة كضم سراج إىل

املنهج كفيل بصحة الفهم يف الدين" ،فصحة
الفهم وحسن القصد من أعظم نعم هللا اليت أنعم هبا

اعتبار املنهج خمتربا للمجتهد وللعملية االجتهادية
برمتها ،فبفضله ميكن احلسم يف صالحية الفرد
لالجتهاد من عدمه" ،فاملنهج خمترب لعمل اجملتهد الذي

على عبده ،بل ما أعطي عبد عطاء بعد اإلسالم أفضل
وال أجل منهما ،بل مها ساقا اإلسالم وقيامه عليهما
وهبما أيمن العبد طريق املغضوب عليهم ،الذين فسد
قصدهم وطريق الضالني الذين فسدت

سراج"(.)18

ال يُقبل منه ،وال يُؤخذ عنه إال إذا بلغ رتبة االجتهاد
اليت متكنه من شرح النص وتفسريه وأتويله ،وفق
ضوابط حتول دون فوضى القراءة ابهلوى ،وهي مهمة
لغري اجملتهد الذي ال يقبل من مثله أن ُحترر له الفتوى

()22

فهومهم"...

.

إن سالمة املنهج يف التصور اإلسالمي حتتل
مكانة ابرزة تتضح معاملها يف التأصيل هلا من الوحي،
وتنزيلها يف العلوم اإلسالمية ،وأصدق تنزيل وأفضله هو
الذي عُين به علم أصول الفقه ،حىت أصبح املنهج
األصويل نقلة نوعية يف املنهج من التأصيل إىل التنزيل،

أو احلكم بناء على معرفة بوجود القراءة الفقهية يف
مقابلة احنرافات القراءات اليت ال خيلو منها عصر ،وال
يسلم منها جيل مع اختالف الدوافع والوسائل

فعُ ّد حبق أجل علم بعد العلم بكتاب هللا وسنة رسول
هللا ﷺ.

واملؤثرات"(.)19
املنهج سبيل إدراك األحكام من اجملتهد الذي بلغ
رتبة االجتهاد ،فيهتدي به السائلون وتصح فتواه
ويصبح أهال للقضاء يف اخلصومات بني الناس ،فهو

بعد هذا التحليل األويل للدور املنهجي لعلم
أصول الفقه يف جتديد الفكر األصويل ،أنتقل اآلن ملزيد
بيان ذلك يف اآليت.

ُخمرب عن هللا كالرسول الكرمي ،كما قال الشاطيب:
ِ
وموقع للشريعة على أفعال
خمرب عن هللا كالنيبُ ،
"فاملفيت ٌ
املكلفني حبسب نظره كالنيب ،وانفذ أمره يف األمة
مبنشور اخلالفة كالنيب ،ولذلك ُمسُّوا أويل األمر ،وقُرنت
َّ ِ
ين
طاعتهم بطاعة هللا ورسوله يف قوله تعاىلَ :
(اي أَيُّ َها الذ َ
اَّلل وأ ِ
ِ
ول َوأ ِ
ُويل ْاأل َْم ِر ِمْن ُك ْم)
الر ُس َ
َطيعُوا َّ
آَ َمنُوا أَطيعُوا ََّ َ

(.)21(")20

( )21الشاطيب ،املوافقات ،ج ،5ص.257

( )18السرخسي ،أصول السرخسي ،ص.288

( )22ابن قيم اجلوزية ،إعالم املوقعني عن رب العاملني ،ج،1

( )19عبد الويل بن عبد الواحد ،القراءة املعاصرة والفقه
اإلسالمي ،ص.250-249

ص.87

( )20سورة النساء59 :
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إىل استنباط األحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها

املبحث الثاين :أثر علم أصول الفقه يف منهج التقعيد

التفصيلية"( ،)24مما يزكي القول ابعتنائهم هبذه القواعد

يف الفكر األصويل

يف التأصيل للدرس األصويل منذ نشأته إىل اليوم.

إن احلديث عن منهج التقعيد يف الفكر األصويل
هو ابلضرورة حديث عن علم ُمسي بعلم أصول الفقه،
وعن حمددات منهجية يف هذا العلم أغنت طرق التفكري

إن تقعيد القواعد كان له أبلغ األثر على الدور
االستنباطي والتفسريي لعلم األصول ،ولواله لعجز
الفقه عن أداء دوره ،وحلار الفقيه يف استخالص
ُحكمه ،خصوصا إذا علمنا جتدد الوقائع وحاجة األمة
إىل استمداد األحكام الشرعية من النص ،مما يربز معه
الدور احملوري لربط األصول ابلفروع مع صياغتها يف

العلمي يف الفكر األصويل ،فكأن أصول الفقه هو
القاعدة املركزية اليت انطلق منها منهجه ،والتقعيد له
بوصف علمي هو حماوالت اجتهادية من أجل صياغته
يف قوالب وقواعد تسهل على الباحثني النظر

قواعد جامعة مانعة ،قال الزجناين يف هذا الصدد:
"واألدلة اليت يستفاد هبا هذه األحكام هي اليت تسمى
أصول الفقه ،مث ال خيفى عليك أن الفروع إمنا تبىن على

واالستدالل ،لذلك استنهض علماء السلف واخللف
مهمهم من أجل تقعيدها وبنائها وربط جزئياهتا خدمة
للدين وترشيدا للفكر وتقوميا لسداد املنهج العلمي.

األصول ،وأن من ال يفهم كيفية االستنباط ،وال يهتدي
إىل وجه االرتباط بني أحكام الفروع وأداهتا اليت هي
أصول الفقه ،ال يتّسع له اجملال وال ميكنه التفريع عليها
حبال ،فإن املسائل الفرعية على اتساعها وبعد غاايهتا

إن املقصد األعظم والوظيفة األبرز لعلم أصول
الفقه مها تقعيد القواعد ورسم الضوابط واملناهج اليت
يعتمدها الفقيه يف استنباط األحكام الشرعية العملية
من أدلتها التفصيلية .ومن هذا املنطلق ميكن القول إن

هلا أصول معلومة ،وأوضاع منظومة ،ومن مل يعرف

الوظيفة التقعيدية هتدف الربط العلمي احملكم بني األدلة
األصولية والفروع الفقهية .ولذلك جند علماء األصول
يف تعريفاهتم هلذا العلم ما فتئوا يذكرون بتقعيد القواعد

أصوهلا مل حيط هبا علما"

()25

.

إن الوظيفة التقعيدية يف علم أصول الفقه
مستمدة من تعريفه فهو حسب اإلمام البيضاوي
"معرفة دالئل الفقه إمجاالً ،وكيفية االستفادة منها،

يف حماولة ربط األصول ابلفروع ،وربط القواعد
ابألحكام .ولذلك جندهم يقولون يف تعريفاهتم
األصولية ،هو" :العلم ابلقواعد اليت يتوصل هبا إىل
استنباط األحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها

وحال املستفيد"( ،)26والنظر يف هذا التعريف يشمل

األركان الرئيسية اليت يبىن ويقوم عليها علم أصول الفقه
وهي ثالثة:

التفصيلية"( ،)23أو هو" :إدراك القواعد اليت يتوصل هبا
( )23اتج الدين السبكي ،اإلهباج يف شرح املنهاج على

( )24الشوكاين ،إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم

ابن اللحام ،املختصر يف أصول الفقه على مذهب اإلمام

( )25الزجناين ،ختريج الفروع على األصول ،ص.34

األصول ،ج ،1ص.18

منهاج الوصول إىل علم األصول للبيضاوي ،ج ،1ص.26

( )26البيضاوي ،منهاج الوصول إىل علم األصول ،ص.1

أمحد بن حنبل ،ص.30
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وفهمها ،وقواعد يف استنباط األحكام وفقهها ،وهذا
ال يعين التفريق بينها ألن كثريا منها يتداخل فيها الفهم

 .1معرفة أدلة الفقه وطرقه على سبيل اإلمجال.
 .2كيفية االستدالل هبا على األحكام.

والتفسري مع الفقه واالستنباط.

 .3حال املستدل هبا.

املطلب األول :تقعيد القواعد لتفسري النصوص

فاألصل األول من هذه األصول الثالثة حمط نظر
اجملتهد واملستدل ومصدر حبثه ،فدالئل الفقه بنوعيها
املتفق عليه واملختلف فيه ،هي الطرق اليت يعمل فيها

الشرعية
يعترب تفسري النصوص الشرعية من أهم الوظائف
األصولية ،فالدرس األصويل بطبيعته يقدم منهجا
شامال لفهم النصوص وبياهنا قرآان وسنة ،ذلك أن علم
األصول هو الذي يضبط ما حيتج به من دالالت

نظره ،ليتوصل إىل احلكم الشرعي منها.
والثاين منها يبني كيفية استفادة األحكام أو
استثمارها على حد تعبري الغزايل يف (املستصفى) ،من

النصوص ويربط اجلزئيات ابلكليات ،حترزا من أي فهم
جزئي خيرجها عن مقصدها األصلي ،ويف هذا الصدد
قال أمحد بن حنبل" :لوال الشافعي ما عرفنا فقه

هذه األدلة وبيان املتقدم منها واملتأخر.
أما الثالث فإنه يتحدث عن الشروط الواجب
توفرها فيمن يقوم بعملية االستدالل هذه"(.)27

احلديث ،وقال أيضا :كانت أقفيتنا يف أيدي أصحاب
أيب حنيفة ما تنزع ،حىت رأينا الشافعي ،فكان أفقه

إن الوظيفة التقعيدية لعلم أصول الفقه اختذت
منحيني مهمني يف وضع قواعد التفكري والنظر يف
اخلطاب الشرعي ،بُعداً تفسريايً ،وبُعداً استنباطياً،
ودليل ذلك أن أي قاعدة أصولية إال وتشمل يف ذاهتا

الناس يف كتاب هللا ،ويف سنة رسول هللا"(.)29
وانطالقا من هذه الوظيفة التفسريية إن صح
التعبري عنها هبذا اللفظ جتوزا ،واليت اضطلع هبا علم
أصول الفقه منذ بداايته األوىل ،عدَّه بعض املفسرين
أفضل منهج لتفسري النص الشرعي ،ليست األحكام

منهجا علميا مشوليا لتفسري النص وفقهه واستنباط
أحكامه ،فعلماء أصول الفقه توصلوا إىل القواعد
األصولية "عن طريق دراستهم للنصوص الشرعية ،وتتبع

الشرعية اجلزئية فقط ،بل النص الشرعي ككل ،ويف
هذا الصدد دعا الطاهر ابن عاشور إىل جعل منهج
علم أصول الفقه مادة للتفسري وأداة للمفسر ،وذلك

مقاصد الشرع من هذه األحكام ،فهي قواعد تكون
مبجموعها منهاجا علميا مشوليا لتفسري النصوص
الشرعية ،وفقهها واستنباط األحكام منها"(.)28

لسببني:

انطالقا من ذلك ميكن تقسيم القواعد اليت أمثرها

أحدمها -أن علم األصول قد أودعت فيه مسائل
كثرية هي من طرق استعمال كالم العرب وفهم موارد

علم أصول الفقه ،إىل قواعد يف تفسري النصوص

( )29الشافعي ،الرسالة ،من كالم احملقق ،ص.6

( )27الكفراوي ،اإلستدالل عند األصوليني ،ص.432

( )28حممد أديب صاحل ،تفسري النصوص يف الفقه
اإلسالمي ،ص.90
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ابعتبارها ظواهر صوتية تكون ألفاظا ومجال ،أما
األصويل فموقفه جتاه النصوص خيتلف عنهما" ،ذلك

اللغة ،أمهل التنبيه عليها علماء العربية مثل مسائل
الفحوى ومفهوم املخالفة ،وقد ع ّد الغزايل علم األصول

أنه يريد وضع قواعد يرسم هبا منهجا الستنباط
األحكام من تلك النصوص ،يسري على مقتضاها
اجملتهد ،فال يُعىن األصويل ابملعىن اللغوي الواضح الذي
يستفاد من النص فحسب ،كما يفعل اللغوي أو

من مجلة العلوم اليت تتعلق ابلقرآن وأبحكامه ،فال جرم
أن يكون مادة للتفسري.
اثنيهما -أن علم األصول يضبط قواعد
االستنباط ،ويفصح عنها فهو آلة للمفسر يف استنباط

النحوي ،ألن هذا هو املعىن األول ،وهذا املعىن األول
الواضح قد ال يكون مرادا للمشرع ،ألن الشريعة ليست
جمرد ألفاظ لغوية ،أو مجل وعبارات منسقة ،وإمنا

املعاين الشرعية من آايهتا"(.)30
وانطالقا من وظيفة علم أصول الفقه يف تفسري
النصوص الشرعية ،حتدث بعض العلماء على أن

الشريعة أو القانون ،دالالت ومفاهيم متثل إرادة الشارع
يف كل نص ،كما متثل مقصده من تشريعه ،وهو ما

الغالب يف القواعد امل َق َّعدة أصوليا انتساهبا للغة،
ُ
وهدفها تفسري النصوص ،ولذلك قالوا القواعد
األصولية "هي قواعد لغوية وضعت على أسس علمية

يسمى حبكمة التشريع"( ،)32أو روح التشريع.
وابلتايل فوضع القواعد يف تفسري النصوص
الشرعية عند األصوليني ال يقتصر على األلفاظ
فحسب ،بل يشمل املعاين ،ولذلك اهتم علم أصول
الفقه يف بدايته ابلتقعيد البياين ،مث انتقل بعد ذلك إىل

لتقعيد تفسري النصوص وضبط االستنباط واالجتهاد،
وهذا هو الغالب فيها"...

()31

إال أن هذا الوصف

حسب رأيي هو اختزال واضح حلقيقتها.
لكن ما يهمين هنا من أمرها هو أتكيد اهتمام

التقعيد املقاصدي وهو ما أوضحه اآلن.

علم أصول الفقه ابلبيان اللغوي أللفاظ اخلطاب
الشرعي بوضع قواعد تضبط الفهم السليم ،واليت تعني
يف تفسري القرآن العظيم وسنة النيب املصطفى األمني،

التقعيد البياين
وهو تقعيد يهتم ابلسياق املقايل املرتبط ابلنص

وهي من بني الوظائف املهمة املتولدة عن الوظيفة
التقعيدية.

يف مفرداته وعباراته بُغية تفسريه ،وهو نوعان :خاص
وعام ،فالسياق اخلاص هو املرتبط بسياق اخلطاب
الشرعي ،وهو يبتدئ ابللغة من حيث مفرداهتا
املعجمية ،ومبانيها الصرفية ،والسياق العام هو الذي

والنحوي إمنا يعنيه من اللفظ معناه اللغوي ،ينظر
اللغوي يف بالغة اخلطاب ،وينظر النحوي إىل اللغة

جاء فيه اخلطاب ،ويشمل مجلة العناصر واملؤشرات اليت
حيتف اخلطاب هبا من سوابق ولواحق الكالم" ،والذي

لكن موقف األصوليني من النصوص الشرعية
خيتلف عن موقف اللغويني أو النحويني ،ألن اللغوي

( )32الدريين ،املانهج األصولية يف اإلجتهاد ابلرأي يف

( )30ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،1ص.26

التشريع اإلسالمي ،ص.42-41

( )31الروكي ،نظرية التقعيد الفقهي وأثرها يف اختالف
الفقهاء ،ص.57
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يتجلى مفهومه من خالل التعامل مع القرآن الكرمي،
وما يصح من السنة النبوية على أهنا وحدة متكاملة

إن ظهور الوظيفة البيانية مردها حل إشكالية فهم
النص الشرعي نتيجة فشو اللحن يف اخلطاب" ،فبداية

يبني بعضها بعضا"( ،)33وهذه أول وظيفة اضطلع هبا
ّ

علم أصول الفقه كانت أساسا تعاجل مشكلة (الفهم)
عن هللا ورسوله ،سواء من حيث الداللة اللغوية
الطبيعية ،أو الداللة (الداللية) األصولية التقعيدية ،بل
إن هذه إمنا هي تطور عن تلك ،فيما يتعلق بفهم النص

الدرس األصويل يف تفسري اخلطاب الشرعي منذ بداية
تدوينه ،وذلك لسببني اثنني مها:
أن اخلطاب الشرعي نزل ابللسان العريب فال ميكن
تفهم معانيه إال ابلرجوع ألساليب العرب يف البيان،
يقول اإلمام الشافعي" :فإمنا خاطب هللا بكتابه العرب
بلساهنا على ما تعرف من معانيها ،وكان مما تعرف من

على ما تعرف من معانيها"(.)36

معانيها اتساع لساهنا ،وأن فطرته أن خياطب ابلشيء
منه عاما ظاهرا يراد به العام الظاهر ويستغىن أبول هذا
منه عن آخره ،وعاما ظاهرا يراد به العام ويدخله

لقد فرض التحول االجتماعي ،نتيجة االنفتاح
على الفلسفة اليواننية ،وما واكب ذلك من فساد
السليقة اللغوية يف بداية تقعيد القواعد األصولية،

اخلاص ،فيستدل على هذا ببعض ما خوطب به فيه،
وعاما ظاهرا يراد به اخلاص وظاهر يعرف يف سياقه أنه
يراد به غري ظاهره ،فكل هذا موجود علمه يف أول

االهتمام ابلتقعيد البياين" ،ومن هنا وجدان كثريا من
النصوص اليت تؤرخ هلذا العلم ،تؤكد هذا ،معللة إايه
ابلتحول االجتماعي ،الذي طرأ على العرب إبسالم
العجم ،وخاصة الفرس ،مما أدى إىل نشأة جيل فشا

ِ
ابخلطأ
أن فساد السليقة اللغوية عند العرب مؤذن
يف االستنباط والفساد يف تنزيل األحكام ،مما يستوجب
معه استحضار الوظيفة البيانية لفهم اخلطاب الشرعي،

فيه اللحن ،وضاعت منه الفصاحة نطقا واستيعااب،
فأثر ذلك على فهم النص الشرعي ،ولذلك كانت
رسالة ابن مهدي للشافعي تطلب أول ما تطلب بيان

الكالم أو وسطه أو آخره"...

الشرعي خاصة ،كما يتبني من نص الشافعي املذكور
سلفا ،واملتعلق بكون خطاب هللا إمنا هو بلسان العرب

()34

(معاين القرآن) ،وكأنه وهو عامل ابحلديث ينوب عن
مجهور احملدثني الذين جتمعت لديهم الرواايت املتعارضة
ظواهرها ،فال يستطيع غري العريب الفصيح منهم تبني
املراد ،خاصة وأن أغلبهم كان من غري أصل عريب،

ويف ذلك يقول الشافعي" :ومن تكلف ما جهل وما مل
تثبته معرفته كانت موافقته للصواب إن وافقه من حيث
ال يعرفه غري حممودة وهللا أعلم ،وكان خبطئه غري
معذور ،إذا ما نطق فيما ال حييط علمه ابلفرق بني

والفصاحة تراجعت بسبب ما ذكر من اختالط

اخلطأ والصواب فيه"(.)35

( )33بوسالمة ،فاطمة ،السياق عند األصوليني املصطلح

( )35املرجع نفسه ،ص.53

( )34الشافعي ،الرسالة ،ص.52-51

ص.128

( )36فريد األنصاري ،املصطلح األصويل عند الشاطيب،

واملفهوم ،جملة اإلحياء ،العدد  ،26ص.47
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اجملتمع

لزاما ربط العلم ابلعمل "حىت تنقاد النيات إىل قوانني
العلم ،فال تضل يف متاهات البدع واخلرافات ،وينقاد

األجناس،

واختالط

اللغات،

يف

وإذا كان مفهوم اخلطاب حيتل املكانة السامية،
فقد أوىل األصوليون العناية الفائقة بداللة اخلطاب،
فاهتموا ابلبيان فأفادوا وأجادوا أكثر مما أفاد وأجاد

العقل أو العلم إىل صالح النيات ،فال يزل عن قصد

اإلسالمي"(.)37

التعبد ،إىل قصد احلظ"

مكملة هلا هي الوظيفة املقاصدية ،اليت كان لإلمام
اجلويين دور فيها يف التقسيم الثالثي للضرورايت
واحلاجيات والتحسينيات ،مث اإلمام الغزايل بتصنيف
الضرورايت إىل حفظ الدين والنفس والنسل والعقل

التقعيد املقاصدي
وهو تقعيد يف التفسري يتجاوز حدود النص
اجلزئي لآلية أو السورة ،ليشمل التشريع اإلسالمي

واملال ،مث استثمر ذلك كله اإلمام الشاطيب يف نظرية
املقاصد.

ككل ،والذي مساه اإلمام الشاطيب (املساق احلكمي)
الذي يتجاوز السياق اللساين العريب إىل السياق
املقاصدي ،حيث قال" :وهذا الوضع وإن كان قد

وهي الوظيفة اليت تتجاوز يف التعامل يف تفسري
النصوص الشرعية املعىن اجلزئي ،إىل املعىن الشمويل
الكلي ابستقراء النصوص اجلزئية للوصول إىل حكم
كلي .ولتوضيح ذلك ِ
تكفي اإلشارة إىل أن الشاطيب
ربط بني االستقراء والوظيفة املقاصدية لعلم أصول الفقه

جيء به مضمنًا يف الكالم العريب ،فله مقاصد ختتص
أيضا ،وهذا املساق
به يدل عليها املساق احلكمي ً
خيتص مبعرفته العارفون مبقاصد الشارع ،كما أن األول
خيتص مبعرفته العارفون مبقاصد العرب"(.)38

منذ خطواته األوىل يف كتاب املوافقات.

ملا كانت الوظيفة البيانية إذن لعلم أصول الفقه
"قائمة على أساس ضبط الظواهر دون البواطن ،ألن
عني الفقيه إمنا كانت انظرة إىل األفعال من حيث هي

وملا كانت فكرة املقاصد تنبين على مسألة
التعليل ،أي أن "مقاصد الكتاب والسنة كلها قائمة
على فكرة تعليل الشريعة وأحكامها ،وأن خالصة هذا
التعليل تتمثل يف كون الشريعة معللة برعاية املصاحل،
فإن أول ما بدأ به الشاطيب استدالله على هذا ،هو

أسباب ،وأركان ،وشروط وموانع ،إن صح ذلك منها
صحت ،وإن بطل بطلت ،وقوام ذلك كله راجع إىل
صحة الفهم"

 ،وبذلك تغريت وظيفة علم

أصول الفقه من الوظيفة البيانية فقط ،إىل وظيفة أخرى

غريهم ،سواء من اللغويني أو غريهم.

()39

()40

ابلبيان ،فإن الواقع اجلديد الذي

كانت تعيش على وقعه األمة يف عصر اإلمام الشاطيب
من احنالل خلقي ،وتراجع حضاري ،وفساد سياسي،
ومرد ذلك كله إىل انفصال العلم عن العمل ،فكان
( )40فريد األنصاري ،املصطلح األصويل عند الشاطيب،

( )37املرجع نفسه ،ص.128

( )38الشاطيب ،املوافقات ،ج ،4ص.27

مرجع سابق ،ص.152

( )39املرجع نفسه ،ص.152
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االستقراء"( ،)41حيث قال" :إن وضع الشرائع إمنا هو

والزيغ ،حيث قال" :وإمنا جمال اضطراب اجملتهد
واكتسابه استعمال الفكر يف استنباط األحكام

ذلك مل يستند على أدلة جزئية ،بل ابستقراء اجلزئيات
للوصول إىل حكم كلي ،ويف ذلك يقول" :واملعتمد إمنا
هو أان استقرينا من الشريعة أهنا وضعت ملصاحل

واقتباسها من مداركها"(.)46

ملصاحل العباد يف العاجل واآلجل معا"( .)42ولتأصيل

إذا كانت وظيفة أصول الفقه وضع قواعد
الستنباط األحكام من النصوص الشرعية ،فإن جمال

العباد"(.)43

عمل هذه القواعد األحكام الشرعية نفسها ،وحتديد
ما ميكن اعتباره من األحكام ممن ليس منها يف
النصوص الشرعية ،انطالقا من اهتمام األصويل ابحلكم
الشرعي يف التقعيد األصويل ،وجدان بعض العلماء

وهنا تظهر الوظيفة املقاصدية لعلم أصول الفقه،
واليت تتميز عن الوظيفة البيانية ،فمع أن كليهما يتخذه
األصويل منهجا يف تفسري النص الشرعي وفهمه ،إال
أن الدرس املقاصدي يستوعب اجلزئيات للوصول إىل
حكم قطعي كلي ،ولذلك "فحىت النصوص اليت أوردها
الشاطيب للتدليل على وجود التعليل يف تفاصيل

يقصرون احلكم الشرعي على احلكم اجلزئي التطبيقي
املباشر فقط ،لكنهم نظرا إىل جتدد الوقائع وعدم إحاطة
النص الشرعي بكل اجلزئيات والفروع ،وكذلك وجود
اآلايت الكثرية يف القرآن العظيم اليت حتمل داللة العموم
املستغرق ملا ال حيصى من اجلزئيات والفروع يف الواقع،
جندهم يتحدثون عن القواعد الكلية واملقاصد الشرعية،
فثبت من ذلك أن جمال التقعيد األصويل يف االستنباط،

الشريعة ،فإمنا أوردها على سبيل االستقراء املفيد يف
اجملموع للعلم القطعي ،فكان دليله أوال وأخريا هو
االستقراء"(.)44
املطلب الثاين :تقعيد القواعد الستنباط األحكام

يشمل احلكم اجلزئي اخلاص والقاعدة الكلية العامة
املستقرأة من جمموع أدلة شرعية ،وبذلك فمفهوم احلكم
الشرعي بني اجلزئي والكلي ،كان له األثر على القواعد

الشرعية
إن الناظر يف تعريفات علماء أصول الفقه يدرك
بوضوح احلضور القوي لوظيفة منهج التقعيد يف
االستنباط .فنجدهم يقولون" :العلم ابلقواعد الذي
يتوصل هبا إىل استنباط األحكام الشرعية الفرعية من

اليت أصلها علماء األصول.
إن األحكام الشرعية اليت هي جمال تقعيد القواعد
األصولية شقان:

أدلتها التفصيلية"( ،)45كما حض الغزايل على التزود
هبذا العلم ضبطا للعملية االجتهادية من االضطراب
( )41الريسوين ،نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب،

( )44الريسوين ،نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب،

ص.310

ص.310

( )45بدران ،املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل،

( )42الشاطيب ،املوافقات ،ج ،2ص.9
( )43املرجع نفسه ،ج ،2ص.12

ج ،1ص.65

( )46الغزايل ،املستصفى ،ص.180
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لقد ارتبطت الوظيفة االستنباطية لعلم أصول
الفقه ابلعمل .بل ميكن القول إن علماء األصول جعلوا

األحكام اجلزئية :وهذا املعىن ذكره كثري من
(مثَّ
العلماء منهم اإلمام الطربي ،يف تفسري قوله تعاىلُ :
ِ ٍِ
ِ
ِ ِ
َج َع ْلنَ َ
اك َعلَى َشر َيعة م َن ْاأل َْمر فَاتَّب ْع َها َوَال تَتَّب ْع أ َْه َواءَ
َّ ِ
ين َال يَ ْعلَ ُمو َن) ( ،)47قال" :والشريعة :الفرائض
الذ َ
واحلدود واألمر والنهي"( ،)48وهذا التفسري للشريعة

هذه الوظيفة معيارا يف تنقيح املباحث وردها .ولذلك،
عندما بدأت تظهر مباحث ال عالقة هلا هبذا الغرض
من حيث كوهنا ال تنتج فقها ،وال ينبين عليها عمل،
كاملباحث الكالمية واللغوية ،ردها األصوليون كما

ضيق جمال األحكام الدالة عليها ،ولذلك "يرى بعض
األصوليني أن (آايت األحكام) يف القرآن الكرمي ،هي
عموما قليلة وحمصورة( ،)...وهذا التضييق ينبين على
حصر مفهوم (األحكام) ،يف األحكام اجلزئية التطبيقية

فعل الشاطيب يف املوافقات ،حيث قال" :كل مسألة
مرسومة يف أصول الفقه ال ينبين عليها فروع فقهية ،أو
آداب شرعية ،أو ال تكون عوان يف ذلك .فوضعها يف
أصول الفقه عارية ،والذي يوضح ذلك أن هذا العلم
مل خيتص إبضافته إىل الفقه إال لكونه مفيدا له ،وحمققا

املباشرة"(.)49
األحكام العائدة إىل القواعد الكلية :وهي
مستنبطة من "مقاصد الشريعة وكلياهتا وقواعدها

لالجتهاد فيه .فإذا مل يفد ذلك ،فليس أبصل له"

()52

.

وقاعدة ارتباط العلم ابلعمل يف الدرس األصويل
تستمد أصوهلا املؤسسة من التصور اإلسالمي،
واملنهجية اإلسالمية "فالعلم الذي هو العلم املعترب شرعا
-أعين الذي مدح هللا ورسوله أهله على اإلطالق-

وأحكامها الكربى الدالة عليها"( ،)50وقد نقل الزجناين
عن اإلمام الشافعي أنه يرى جواز التمسك ابملصاحل
املستندة لكليات الشرع وإن مل تشهد هلا أدلة جزئية
خاصة ،فقال" :واحتج (الشافعي) يف ذلك أبن الوقائع
اجلزئية ال هناية هلا ،وكذلك أحكام الوقائع ال حصر
هلا ،واألصول اجلزئية اليت تقتبس منها املعاين والعلل
حمصورة متناهية ،واملتناهي ال يفي بغري املتناهي ،فال بد

هو العلم الباعث على العمل ،الذي ال ُخيلي صاحبه
جاراي مع هواه كيفما كان ،بل هو املقيد لصاحبه
مبقتضاه ،احلامل له على قوانينه طوعا أو كرها"(.)53

إذاً من طريق آخر يتوصل هبا إىل إثبات األحكام
اجلزئية ،وهي التمسك ابملصاحل املستندة إىل أوضاع
الشرع ومقاصده على حنو كلي ،وإن مل يستند إىل أصل

املبحث الثالث :أثر علم أصول الفقه يف ترسيخ
الصبغة املنهجية يف الفكر األصويل
تعترب الوظيفة املنهجية أمشل وظيفة وأعظمها يف

جزئي"(.)51

الدرس األصويل ،ذلك أن هذه الوظيفة هي املسؤولة
( )50املرجع نفسه ،ص.146-145

( )47سورة اجلاثية18 :

( )51الزجناين ،ختريج الفروع على األصول ،ص.322

( )48الطربي ،جامع البيان يف أتويل القرآن ،ج،22

( )52الشاطيب ،املوافقات ،ج ،1ص.37

ص.70

( )49الريسوين ،الكليات األساسية للشريعة اإلسالمية،

( )53املرجع نفسه ،ج ،1ص.89

ص.145
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عن الوظيفة التقعيدية ،واحملددة ملسارها وبدوهنا ال
يستقيم منهاج التفكري اإلسالمي ،وتظهر هذه الوظيفة

من خالهلا اإلمام الرازي للنقلة املنهجية اليت أحدثها
الدرس األصويل يف احلياة اإلسالمية ،وألجل ذلك عده

"يف تنهيج الفكر وتسديده ،فتولد يف الباحث واجملتهد
والدارس ما يسمى ابلتفكري العلمي املستند إىل الدليل
والربهان ،وكيفية االستدالل ،وترتيب القضااي واملوازنة
بينها ،ويكسب الباحث واجملتهد وينمي فيهما القدرة

ابن السمعاين " أصل األصول وقاعدة كل العلوم"(.)56
قال عالء الدين السمرقندي عن هذه الوظيفة يف
كتابه (ميزان األصول يف نتائج العقول يف أصول
الفقه)" :ومسيته ميزان األصول يف نتائج العقول ،ليزن
العاقل قضااي العقل هبذا امليزان ،حىت يظهر له احلق
مثل العيان ،فيعتقد احلق الصريح ويرد الباطل

على التحليل والرتكيب واالستنتاج ،فقواعده وأدلته
مساعدة على ذلك"(.)54
وبذلك ميكن القول إن أول من حتدث عن

القبيح"( .)57انطالقا مما ذكرت ،تربز وظيفة علم أصول

الوظيفة املنهجية يف أصول الفقه هو اإلمام الشافعي
صور الفخر الرازي هذه النقلة املنهجية لعلم
حيث ّ
أصول الفقه يف الفكر اإلسالمي بقوله" :إن الناس قبل

الفقه يف ترسيخ منهج االجتهاد يف الفكر األصويل يف
منحيني اثنني مها:
املطلب األول :الوظيفة التوفيقية

اإلمام الشافعي كانوا يتكلمون يف مسائل الفقه،
ويستدلون ويعرتضون ،ولكن ما كان هلم قانون كلي
مرجوع إليه يف معرفة دالئل الشريعة ،ويف كيفية
معارضاهتا وترجيحاهتا .فاستنبط الشافعي رمحه هللا علم

إن الوظيفة التوفيقية التكاملية اليت اضطلع هبا
الدرس األصويل منذ بداايته كانت هبدف الوفاق
والتكامل بدل الفراق واالختالف ،وقد وصف العالمة
ويل هللا الدهلوي الدور األصويل التوفيقي الذي قام به
الشافعي يف منهج التفكري اإلسالمي أبنه فتح ملن بعده

أصول الفقه ،ووضع للخلق قانوان كليا يرجع إليه يف
معرفة مراتب أدلة الشرع .فثبت أن نسبة الشافعي إىل

اباب وأي ابب( ،)58ويظهر ذلك من خالل:

علم الشرع كنسبة أرسطوطاليس إىل علم العقل"(.)55

اجلمع بني النقل والعقل

وهذا النص ألمهيته حيثنا على أخذ دالالته
ومعانيه ،ألنه يوضح ٍ
جبالء الدور الوظيفي املنهجي
الذي اضطلع به املنهج األصويل منذ البداايت األوىل
يف التنظري لعلم أصول الفقه .وما مقارنة الشافعي عند

وهذا ال يعين أهنما متعارضان ،ألن دليل العقل
والشرع ال يتعارضان يف األمر ذاته ،بل التعارض مرده
نظر اجملتهد عند إعماله األدلة ،سواء العقلية منها أو
النقلية ،يقول الغزايل" :ودليل العقل ال جيوز أن يقابل

املسلمني أبرسطو عند الغرب إال حماولة لََفت االنتباه
( )54عوام ،الفكر املنهجي العلمي عند األصوليني دراسة

( )57السمرقندي ،ميزان األصول يف نتائج العقول ،ص.5

( )55الرازي ،مناقب الشافعي ،ص.57

االختالف ،ص.84-83

( )58ينظر :الدهلوي ،اإلنصاف يف بيان أسباب

حتليلية لنظرييت الدليل والرتتيب واملوازنة ،ص.18

( )56السمعاين ،قواطع األدلة يف األصول ،ج ،1ص.17
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النطق الصريح من الشارع ،ألن األدلة ال

املتكلمني ملقدمات املؤلفات األصولية ،وال أدل على

تتعارض"(.)59

ذلك من مقدمات التقريب واإلرشاد للباقالين(،)62

يعرب
بل استفتح الغزايل مؤلف املستصفى بنص ّ
فيه عن هذا التكامل ،قال فيه" :أشرف العلوم ما ازدوج
فيه العقل والسمع ،واصطحب فيه الرأي والشرع ،وعلم

الذي خصص جزءا كبريا من مقدماته للرد على
شبهات املعتزلة حول العقل ونظرية التحسني والتقبيح
العقليني .لكن مع تراجع حدة الصراع الكالمي حول
املسألة بعد ذلك ،انتقل اخلالف إىل شبه وفاق بني
األصوليني فيها ،سواء يف إعمال الدليل العقلي أو يف
التعليل وإدراك املقاصد الشرعية ،بل ميكن القول إن
تطور علم أصول الفقه وظهور نظرية املقاصد ،ما كان

الفقه وأصوله من هذا القبيل ،فإنه أيخذ من صفو
الشرع والعقل سواء السبيل ،فال هو تصرف مبحض
العقول حبيث ال يتلقاه الشرع ابلقبول ،وال هو مبين
على حمض التقليد الذي ال يشهد له العقل ابلتأييد

هلا أن تربز للوجود لوال هذا الدور التوفيقي بني العقل
والنقل الذي قام به علم أصول الفقه .وميكن القول
كذلك إن هذا الدور أعان الفكر اإلسالمي احلديث

والتسديد"(.)60
لقد جاء الدرس األصويل ليحل إشكالية من
أعقد اإلشكاالت اليت واجهت الفكر اإلسالمي

واملعاصر يف جتاوز اخلالف التارخيي حول املسألة .وهذا
كله مرده للدور التوفيقي لعلم أصول الفقه يف مسألة
العقل والنقل.

القدمي ،واليت الزالت جتلياهتا حاضرة يف الفكر
اإلسالمي احلديث واملعاصر إىل اليوم ،وهي إشكالية
النقل والعقل ،لكن الدرس األصويل حل اإلشكال،
فقد وضح الشافعي يف الرسالة تكامل العقل والنقل

وإذا أردت مزيد بيان ألثر التوفيق بني النقل
والعقل يف املباحث األصولية فإنين ال أجد مثاال أوضح
من دليل املصلحة املرسلة عند األصوليني ،حيث إن
املصاحل الشرعية منها ما ورد يف شأهنا أحكام جزئية

حينما أدرج االجتهاد ضمن ما أابنه هللا خللقه يف كتابه
وجعله ضمن مفهوم البيان( ،)61لكنه يف ذات الوقت
نفى وأنكر استقالل العقل ابلتشريع ألنه ليس بشارع.

خاصة ،ومنها من مل يرد فيها ،وهذا ال يعين إمهال
الشارع هلا برتكها مرسلة بني األخذ هبا أو اإلعراض
عنها ،وإمنا النظر الكلي يف النصوص الشرعية يعني
على حتديد حكم كلي هلا مستقرأ من جمموع أدلة

ولذلك رفض االستحسان وشنع على اآلخذين به،
وإن كان املعىن الذي وضحه الشافعي ،مل يقل به ومل
يتبنَّه أي من األصوليني ،فيظهر من ذلك منطق
التكامل بني النقل والعقل عند األصوليني أجلى وأهبى.

شرعية .ويف ذلك يقول العز بن عبد السالم" :ومن
تتبع مقاصد الشرع يف جلب املصاحل ودرء املفاسد،
حصل له من جمموع ذلك اعتقاد أو عرفان أبن هذه

لقد أثّر الفكر الكالمي وتصوره ملفهومي النقل
والعقل يف الفكر األصويل ،فنُ ِقل الصراع احملتدم بني

( )62ينظر :الباقالين ،التقريب واإلرشاد الصغري ،ج،1

( )59الغزايل ،املستصفى ،ص.250
( )60املرجع نفسه ،ص.4

ص.286-281-280-278-195

( )61ينظر :الشافعي ،الرسالة ،مرجع سابق ،ص.38
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"فكأنه رضي هللا عنه آثر ارتباط البيان بكتاب هللا تعاىل

املصلحة ال جيوز إمهاهلا ،وأن هذه املفسدة ال جيوز
قرابهنا ،وإن مل يكن فيها إمجاع وال نص وال قياس

من كل وجه"(.)67

وعليه "فمن خالل اإلحاطة أبحكام الشريعة
ومقاصدها ،ومن خالل اخلربة أبحوال األمة

لقد راعى العلماء يف منهج التوفيق بني النص
والواقع تبادل العالقة بينهما ،فقد ميزوا بني النص
تلق ،والواقع ابعتباره حمل تنزيل ،ولذلك
ابعتباره مصدر ٍّ

خاص ،فإن فهم نفس الشرع يوجب ذلك"(.)63

ومتطلباهتا ،ومن خالل النظر والتقدير العقلي ،يتم
تعيني املصاحل املرسلة ،ووضعها يف مراتبها الالئقة هبا،
وابلتأمل يف هذه اجملاالت ومدى حاجتها إىل إعمال
العقل وإيقاد الفكر ،يتضح لنا جليا ،أن حكمة هللا

يبقى الواقع حمكوما ابلشريعة ال حاكما عليها يف
مصدرية األحكام ،أما يف تنزيلها فله دور كبري يف
مراعاة حتقق املقاصد الشرعية لألحكام عند التنزيل،
وإذا أردت بيان ذلك مبثال تطبيقي يف املباحث

اقتضت أن يفسح للعقل البشري ولالجتهاد البشري

األصولية فإنين سأقتصر يف ذلك على دليل
االستحسان تالفيا لإلطالة ،فاالستحسان حسب
بعض تعريفاته هو "األخذ مبصلحة جزئية يف مقابلة

العقل للنقل ،انطالقا من وحدة مصدريهما وتكاملهما
واستحالة الفصل بينهما ،وعليه فالذي يربطهما هو
التجانس والتعاضد ال التنايف والتعارض.

دليل كلي"( ،)68وهذا االستثناء من القاعدة الكلية

جماالت رحبة للعمل والنضج والرتقي"( ،)64وابلتايل
فمن الغلط القول بتعارض النقل مع العقل ،أو نفي

انتج عن النظر يف مآالت التطبيق يف الواقع ،الذي
رجح املصلحة اجلزئية عن القاعدة العامة ،ألهنا ألصق
ابلعدل واملصلحة ،فهي بذلك مصلحة مقصودة شرعا،

اجلمع بني النص والواقع

"ومقتضاه الرجوع إىل تقدمي االستدالل املرسل على
القياس ،فإن من استحسن مل يرجع إىل جمرد ذوقه
وتشهيه ،وإمنا رجع إىل ما علم من قصد الشارع يف

إن قواعد علم أصول الفقه هي واسطة تنزيل
احلكم الشرعي يف الواقع على اختالف صوره " ،فال
يبقى صورة من الصور الوجودية املعينة إال وللعامل فيها

اجلملة يف أمثال تلك األشياء املفروضة ،كاملسائل اليت
يقتضي القياس فيها أمرا ،إال أن ذلك األمر يؤدي إىل
فوت مصلحة من جهة أخرى ،أو جلب مفسدة
كذلك ،وكثريا ما يتفق هذا يف األصل الضروري مع

نظر سهل أو صعب ،حىت حيقق حتت أي دليل
تدخل"( ،)65وعندها نفهم عبارة الشافعي اليت قال
فيها" :فليست تنزل يف أحد من أهل دين هللا انزلة إال
ويف كتاب هللا الدليل على سبيل اهلدى فيها"(،)66

احلاجي واحلاجي مع التكميلي ،فيكون إجراء القياس

( )63العز بن عبد السالم ،قواعد األحكام يف مصاحل

( )66الشافعي ،الرسالة ،ص.20

( )64الريسوين ،نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب،

( )68الشاطيب ،املوافقات ،ج ،5ص.194

( )67اجلويين ،الربهان يف أصول الفقه ،ج ،1ص.126

األانم ،ج ،2ص.189

ص.292

( )65الشاطيب ،املوافقات ،ج ،5ص.15
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مطل ًقا يف الضروري يؤدي إىل حرج ومشقة يف بعض
موارده ،فيستثىن موضع احلرج ،وكذلك يف احلاجي مع

والذي يرجع إليه اإلنسان وال مفر له منه يف كل ما
يعرض له ،وما جيد يف حياته من أحداث.

التكميلي ،أو الضروري مع التكميلي"(.)69

املطلب الثاين :الوظيفة االستداللية

وعليه ففكرة االستحسان عند األصوليني
جاءت تعاجل "غلو القياس ،أي :تعاجل ما يفضي إليه

إن وظيفة علم أصول الفقه الكربى ومقصده
األعظم وضع األدلة ،وتقعيد القواعد ورسم الضوابط

تطبيق القواعد العامة على ما يندرج حتت حكمها من

واملناهج اليت تعني الفقيه يف استنباط األحكام .وهذا
األمر واضح من تعريف العلماء هلذا العلم حبيث ال
خيلو أي تعريف من طلب الدليل واالستدالل إما
تصرحيا أو تلميحا ،فهذا أبو احلسني البصري يقول:

وقائع ،من نتائج غري مقصودة للشارع"( ،)70واليت تؤول
إىل املفاسد بدل املصاحل .وبذلك عندما يرى اجملتهد
أن القياس أو تطبيق القواعد العامة ال حيقق هدف
مقرر فيه ،فإنه يعدل
التشريع يف الواقع ،ومناقض ملا هو ّ
عنه إىل منهج حيفظ سالمة التنزيل من سوء التقدير،
"وال شك أن االستحسان مبا هو منهج أصويل يعاجل

"أصول الفقه كالم يف أدلة الفقه"( ،)72وقال اإلمام
اجلويين يف التلخيص" :أمجعت األمة قاطبة على أن من
قال قوال بغري دليل أو أمارة منصوبة شرعا ،فالذي

الواقع ،وعلى ضوء من املصلحة والعدل ،هو أقوى أثرا
من تلك القاعدة النظرية العامة اجملردة ،إذا أفضى
تطبيقها على جزئية من جزئياهتا يف بعض الظروف إىل
غلو ومفسدة ال تتفق مع األصل العام الذي قامت

يتمسك به ابطل ،مث أمجعوا على بطالن اتباع اهلوى،
وحمصول ما قلتموه ترك الدليل بغري دليل ،ولو ساغ
ذلك لساغ لكل عامي أن يستحسن من غري وجه
االستدالل ،ويرجح يف طرق األدلة"(.)73

عليه الشريعة كلها من جلب املصاحل ودرء املفاسد ،أو

ولو تتبعت أقوال األصوليني يف هذه املسألة ملا
وسعين إحصاؤها لكثرة احلض عليها ،والتذكري هبا،
التفاقهم مجيعا على أن القول بال دليل ممنوع شرعا،

ابألحرى :جتايف العدل واملصلحة"(.)71
وعليه ميكن القول إن قيمة ثبات النص وقابلية
فهمه للتجديد انطالقا من أن النص انتهى نزوله وال
ينتهي فهمه وتنزيله إىل يوم القيامة ،هي اليت جتعل
الدرس األصويل يتميز ابملرونة يف التطبيق على الوقائع

وحرام ال جيوز تعاطيه .وهذا ما جيعلنا جنزم بكل
اطمئنان وارتياح "أن الذي يشغل فكر األصوليني،
ويهيمن على منحاهم هو موضوع الدليل ،فال خيلو

( )69املرجع نفسه ،ج ،5ص.194

( )71املرجع نفسه ،ص.487-486

املستجدة ،فهو امليزان الذي يربط احلكم ابلواقع،

( )72البصري ،املعتمد يف أصول الفقه ،ج ،1ص.6

( )70الدريين ،املناهج األصولية يف االجتهاد ابلرأي يف

( )73اجلويين ،التلخيص يف أصول الفقه ،ج ،3ص.314

التشريع اإلسالمي ،ص.13
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مؤلف قدمي أو حديث ،إال وصرف فيه مؤلفه عنايته

كما فعل اإلمام الباقالين يف (التقريب واإلرشاد) مساه:
"ابب القول يف حصر أصول الفقه وترتيبها وتقدمي

فاملعرفة والعلم مؤسسان عند األصوليني على
الدليل واالستدالل "وهذا هو التفكري العلمي واملنهجي
يف عمقه وصلبه ،فهو ال أيخذ ،وال يدع ،وال يقبل،

األول فاألول منها"( ،)78وكما فعل كذلك أبو احلسني

وأمهيته إىل الدليل ،وكيفية إعماله واالستدالل به"(.)74

البصري يف (املعتمد) يف "ابب ترتيب أبواب أصول
الفقه"( ،)79مما يربز الدور احملوري لرتتيب األدلة نظرا
لتفاوهتا يف القوة ،فكان لزاما معرفتها لتقدمي القوي منها
وأتخري الضعيف.

وال يرفض ،وال يقدم ،وال يؤخر ،إال بدليل ،فاملعرفة
اليت يعوزها الدليل وتفتقر إليه ،أو اليت ال تستند إىل
برهان أو حجة ال ميكن أن تسمى علما ،إذ العلمية
ترتكز أساسا على قوة الدليل وحجيته وبرهانيته ،من

يتضح إذاً أن الوظيفة املنهجية االستداللية هي
من أعظم الوظائف اليت تكفل هبا علم أصول الفقه،

مث فارق العلم أمناطا من التفكري املستند إىل اخلرافة
واألسطورة واألوهام واخلياالت"( .)75ويف ذلك يقول

فأفاد هبا منهج التفكري األصويل خاصة ،ومنهج
التفكري واالستدالل العلمي عامة ،وبذلك ميكن القول
إنه منهج ال تقتصر فائدته على الفقه وحده ،بل تشمل

األصول روادها" ،وإمنا العلم الدليل واالستدالل ،وما
ال يقوم على الدليل واالستدالل ،فإمنا هو جتديف

فائدته جمموعة من العلوم اإلسالمية الشرتاكها مجيعا
يف طلب الدليل واتباع املنهج العلمي يف االستدالل.

الريسوين يف أمهية الوظيفة االستداللية اليت كان علماء

وختريف"(.)76
ومل يقتصر األمر على االهتمام ابلدليل عند
األصوليني بذكره فقط .بل وضعوا منهجا لرتتيب األدلة
يف االستدالل ،فاهتموا مبسألة الرتتيب بني األدلة ،واليت
كان للشافعي فيها نصيب كبري حيث قال القاضي
عياض" :وللشافعي يف تقرير األصول ومتهيد القواعد،
وترتيب األدلة واملآخذ ،وبسطه ذلك ما مل يسبقه إليه
من قبله ،وكان فيه عليه عياالً كل من جاء بعده"(.)77
وألمهية املسألة وجدان علماء األصول بعد
الشافعي يفردون هلا اباب خاصا يف مقدمات مؤلفاهتم،
( )77عياض ،ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم

( )74عوام ،الفكر املنهجي العلمي عند األصوليني،

مذهب مالك ،ج ،1ص.86

ص.91

( )75املرجع نفسه ،ص.92-91

( )78الباقالين ،التقريب واإلرشاد ،ج ،1ص.310

( )76الريسوين ،الفكر املقاصدي قواعده وفوائده ،ص.59

( )79البصري ،املعتمد ،ج ،1ص.8
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قادرا على توجيه احلياة اإلسالمية والفكر
اإلسالمي يف مجيع ختصصاته.

خامتة:
إن مسألة املنهج يف التصور اإلسالمي حتتل

 .2إن منهج علم أصول الفقه أمثر حالًّ لكثري من
الثنائيات املعرفية يف الفكر اإلسالمي ،فهذا
املنهج كان أداة وصل بني العقل والنقل حىت
وصفه اإلمام الغزايل أبنه أشرف العلوم نتيجة

مكانة ابرزة تتضح معاملها يف التأصيل هلا من الوحي،
وتنزيلها يف العلوم اإلسالمية ،وأصدق تنزيل وأفضله هو
الذي عُين به علم أصول الفقه ،حىت أصبح املنهج

األصويل نقلة نوعية يف املنهج من التأصيل إىل التنزيل،
فعُ ّد حبق أجل علم بعد العلم بكتاب هللا وسنة رسوله
صلى هللا عليه وسلم.

ذلك .كما كان هذا املنهج أداة وصل بني النص
والواقع .فلم يهمل مصدرية الوحي فيه .ومل جيا ِر
الواقع يف تغريه وتبدله بتربيره .فكان حبق أفضل

إن أي جتديد يف الفكر اإلسالمي من خالل

معرب عن املنهج الوسطي الذي جيمع فقه
منهج ّ
التنزيل يف الفهم بفقه الواقع مبراعاة مآله حال
التنزيل.

استثمار منهجية الدرس األصويل ال يراعي الوظائف
املنوط به حتقيقها ،لن حيقق فوائده املرجوة منه،
خصوصا وحنن نشهد دعوات التجديد املتكررة يف هذا

 .3إن تكامل الوحي والعقل والكون يف الفكر

العلم اجلليل ،منها ما حياول حتجيم الدور األصويل
فيسقط يف إعادة صياغة نفس اخلطاب األصويل
القدمي ،ومنها ما حياول االنسالخ من الضوابط املرتبطة
بوظائف هذا العلم ومقاصده ،فينتج خطااب أصوليا

األصويل أكرب تعبري عن وسطيته اليت ال ترتضي
أن يكون أحد األسس بديال لآلخر يف وظيفته
املنوط به حتقيقها .فالوحي وإن كان أشرفها
بوصفه مصدرا لتلقي اهلدى اإلهلي إال أنه ال يلغي
العقل بوصفه أداة لفهم مقاصد الوحي ،وال يلغي
الواقع كذلك ابعتباره حمل تنزيل مقاصد الوحي
فرد املنهج اإلسالمي هبذه
يف الكون .وبذلك تَ َّ

هجينا ال يعرب عن حقيقة هذا العلم وأهدافه .ومن هذا
املنطلق ميكن القول إن البحث يف املقاصد والغاايت
من صميم البحث اجلدي يف علم أصول الفقه ،اليت
حتقق التجديد املطلوب دون إفراط أو تفريط يف
الوظائف املنوط به حتقيقها.

النظرة املتوازنة اليت جعلت (النقل) خياطب
(العقل) ويراتد له املواطن اليت ال حيسن ارتيادها،
وال ميلك أدواهتا من عامل الغيب الفسيح ،وجعلت

لقد انتهى البحث خلالصات ميكن إمجاهلا يف اآليت:
 .1إن املقصد األعظم والوظيفة األبرز لعلم أصول

(العقل) يعقل النقل ويتفهمه ،ويستدل له ،ويراتد
له أفضل سبل التطبيق والتنزيل على الواقع ،فال
أحد منهما ميكن أن يكون بديال لآلخر ،وال
أحد منهما ميكن أن يغين عن اآلخر ،وكل منهما

الفقه هي تقعيد القواعد ورسم الضوابط واملناهج،
واليت مل تقتصر غايتها على املنهج األصويل فقط،
بل أمثر هذا املنهج التقعيدي فوائد تفسريية
للنصوص الشرعية واستنباطية لألحكام الفقهية،
مما يدل على دور هذا العلم كونه منهجا معرفيا

من عند هللا تعاىل.
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أما ابلنسبة آلفاق موضوع البحث وتوصياته من
أجل استثمار هذه الرؤية املعرفية يف تواصل مثمر بني
الدرس األصويل وابقي العلوم يف الفكر اإلسالمي ،فما
زال املوضوع يف حاجة لدراسات تطبيقية ختترب إمكانية
استكشاف معامل منهجية علم أصول الفقه بغرض
توظيفه يف ابقي العلوم اإلسالمية ،قصد جتويد عطائها
وإثراء منهجها يف خدمة الفكر اإلسالمي املعاصر.
وهذا ما يتطلب من الباحثني مزيد جهد يف الكشف
عن مالمح منهج االجتهاد والتجديد يف الفكر
األصويل ،خدمة للدرس الفقهي خاصة والفكر
اإلسالمي بصفة عامة.
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وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية دولة الكويت ،ط،2
1414ه1994/م.

الئحة املصادر واملراجع:
األصفهاين ،أبو القاسم ،مفردات غريب

اجلويين ،أبو املعايل ،الربهان يف أصول الفقه،

القرآن ،حتقيق :صفوان عدانن الداودي ،دار القلم،

حتقيق :د .عبد العظيم حممود الديب ،طبعة الوفاء -
املنصورة – مصر ،الطبعة 1418 ،1ه.

دار الشامية ،دمشق ،بريوت ،ط1412 ،1ه.

اآلمدي ،سيف الدين ،اإلحكام يف أصول

التلخيص يف أصول الفقه ،حتقيق :عبد هللا جوامل

األحكام ،حتقيق :سعيد اجلميلي ،دار الكتاب العريب،

النيبايل -شبري أمحد العمري مكتبة دار الباز ،مكة
املكرمة ،دار البشائر االسالمية للطباعة والنشر
والتوزيع ،بريوت،ط1417 ،1ه1996/م.

بريوت ،ط1404 ،1ه.

الباقالين ،أبو بكر ،التقريب واإلرشاد الصغري،
حتقيق :عبد احلميد بن علي أبو زنيد ،مؤسسة الرسالة،
بريوت ،ط1418 ،2ه1998/م.

حاج محد ،أبو القاسم ،منهجية القرآن املعرفية
أسلمة فلسفة العلوم الطبيعية واإلنسانية ،قضااي

البصري ،أبو احلسني ،املعتمد يف أصول الفقه،

إسالمية معاصرة ،دار اهلادي للطباعة والنشر ،بريوت،

حتقيق :خليل امليس ،دار الكتب العلمية – بريوت،
الطبعة األوىل1403 ،ه.

لبنان ،ط1424 ،1ه2003/م.
اخلطيب البغداوي ،الفقيه واملتفقه ،حتقيق :أبو

بوسالمة ،فاطمة ،السياق عند األصوليني

عبد الرمحن عادل بن يوسف الغرازي ،دار ابن اجلوزي،
السعودية ،ط1421 ،2ه.

املصطلح واملفهوم ،جملة اإلحياء "اإلجتهاد املعاصر

واستعادة الوعي ابلسياق" ،الرابطة احملمدية للعلماء،
العدد  26شوال 1428ه/نونرب 2007م.

الرازي ،فخر الدين ،مناقب الشافعي ،حتقيق

أمحد حجازي السقا ،مكتبة الكليات األزهرية،

البيضاوي ،انصر الدين أبو سعيد عبد هللا بن

القاهرة ،ط1406 ،1ه1986/م.

عمر بن حممد الشريازي ،منهاج الوصول إىل علم

الريسوين ،أمحد ،التجديد األصويل حنو صياغة

األصول ،كلية الشريعة والقانون ،اجلامعة اإلسالمية،

جتديدية لعلم أصول الفقه ،إعداد مجاعي إبشراف

غزة1429 ،ه 2008/م.

أمحد بن عبد السالم الريسوين ،املعهد العاملي للفكر
اإلسالمي ،عمان األردن ،ط1435 ،1ه2014/م.

اتج الدين السبكي ،اإلهباج يف شرح املنهاج
على منهاج الوصول إىل علم األصول للبيضاوي،

الريسوين ،علم أصول الفقه يف ضوء مقاصده،

دار الكتب العلمية بريوت ،ط1404 ،1ه.

دار املقاصد للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة ،ط،1
1438ه2017/م.

اجلصاص ،أمحد بن علي أبو بكر الرازي،
الفصول يف األصول ،حتقيق :عجيم جاسم النشمي،
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الشافعي ،حممد بن إدريس ،الرسالة ،حتقيق:

الريسوين ،الفكر املقاصدي قواعده وفوائده،

أمحد حممد شاكر ،دار الكتب العلمية بريوت( ،د.ط).

منشورات الزمن ،مطبعة النجاح اجلديدة ،الدار
البيضاء ،دجنرب 1999م.
الريسوين،

الكليات

األساسية

الشوكاين ،حممد بن علي ،إرشاد الفحول إىل

للشريعة

حتقيق احلق من علم األصول ،حتقيق :أمحد عزو

اإلسالمية ،دار الكلمة للنشر والتوزيع ،القاهرة ،ط،1

عنابة ،دار الكتاب العريب ،ط1419 ،1ه1999/م

2013/1434م.

الطربي ،أبو جعفر ،جامع البيان يف أتويل

الريسوين ،نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب،

القرآن ،حتقيق :أمحد حممد شاكر ،مؤسسة الرسالة،

املعهد العاملي للفكر االسالمي ،سلسلة الرسائل

بريوت ،لبنان ،الطبعة 1420 ،1:ه  2000 /م.

اجلامعية ( ،)1ط1415 ،4ه1995/م.

ابن عاشور ،حممد الطاهر ،التحرير والتنوير ،دار

الزجناين ،حممود بن أمحد ،ختريج الفروع على

سحنون للنشر والتوزيع  -تونس ،طبعة  1997م.

األصول ،حتقيق :حممد أديب صاحل ،مؤسسة الرسالة،

عبد احلميد أبو سليمان ،أزمة العقل املسلم،

السرخسي ،أمحد ،أصول السرخسي ،دار

املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،سلسلة إسالمية املعرفة
( ،)9ط1412 ،1ه1991/م.

بريوت ،ط1398 ،2ه.
الكتاب العلمية بريوت لبنان ،ط 1414 ،1ه -

عبد القادر بدران ،املدخل إىل مذهب اإلمام

1993م.

أمحد بن حنبل ،حتقق حممد أمني ضناوي ،دار الكتب

السمرقندي عالء الدين ،ميزان األصول يف

العلمية ،الطبعة األوىل 1417ه 1996م.

نتائج العقول ،حتقيق :حممد زكي عبد الرب ،مطابع

عبد الويل بن عبد الواحد الشلفي ،القراءة

الدوحة احلديثة ،قطر ،ط1404 ،1ه1984/م.

املعاصرة والفقه اإلسالمي مقدمات يف اخلطاب

السمعاين ،أبو املظفر ،قواطع األدلة يف

واملنهج ،مركز مناء للبحوث والدراسات ،بريوت،

األصول ،حتقيق :حممد حسن -حممد حسن امساعيل،

لبنان ،دار وجوه للنشر والتوزيع ،اململكة العربية

دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط،1
1418ه1999/م.

السعودية ،ط2013 ،3م.
العز بن عبد السالم ،أبو القاسم بن احلسن أبو

الشاطيب ،أبو إسحاق ،املوافقات يف أصول

حممد عز الدين السلمي ،قواعد األحكام يف مصاحل

الشريعة ،حتقيق :أبو عبيدة مشهور بن حسن آل

األانم ،حتقيق :طه عبد الرؤوف سعد ،مكتبة الكليات

سلمان ،دار ابن عفان ،الطبعة 1417 ،1ه /
1997م.

األزهرية ،القاهرة ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،دار أم
القرى ،القاهرة ،ط1414ه1991/م.
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عياض بن موسى السبيت ،ترتيب املدارك

ابن اللحام ،عالء الدين ،املختصر يف أصول
الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :د.

سعيد أمحد أعرايب ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
املغربية ،الرابط( ،دت).

حممد مظهربقا ،جامعة امللك عبد العزيز ،مكة املكرمة،
(د ط).

وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك ،حتقيق

حممد أديب صاحل ،تفسري النصوص يف الفقه

الغزايل ،أبو حامد ،املستصفى يف علم األصول،

اإلسالمي،

حتقيق حممد عبد السالم عبد الشايف ،دار الكتب
العلمية بريوت ،ط1413 ،1ه.

1404ه1970/م.
حممد الروكي ،نظرية التقعيد الفقهي وأثرها يف

ابن فارس ،مقاييس اللغة ،حتقيق :عبد السالم

اختالف الفقهاء ،أطروحة ،منشورات كلية اآلداب

حممد هارون ،احتاد الكتاب العرب ،طبعة
1423ه2002/م.

والعلوم اإلنسانية ابلرابط ،مطبعة النجاح اجلديدة،
الدار البيضاء ،ط1414 ،1ه1994/م.

فتحي الدريين ،املناهج األصولية يف اإلجتهاد

حممد عبد السالم عوام ،الفكر املنهجي العلمي

ابلرأي يف التشريع اإلسالمي ،مؤسسة الرسالة

للطباعة والنشر،
1434ه2013/م.

بريوت،

لبنان،

املكتب

اإلسالمي

ط،3

عند األصوليني دراسة حتليلية لنظرييت الدليل

ط،3

والرتتيب واملوازنة ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي،
ط1435 ،1ه2014/م.

فريد األنصاري ،املصطلح األصويل عند

مسفر بن علي القحطاين ،أثر املنهج األصويل

الشاطيب ،املعهد العاملي للفكر االسالمي ،ط،1
1424ه2004/م.

يف ترشيد العمل اإلسالمي ،الشبكة العربية لألحباث
والنشر ،ط2008 ،1م.

القرايف ،شهاب الدين ،الفروق أو أنوار الربوق

النجار ،عبد اجمليد ،معامل املنهج احلضاري يف

يف أنواء الفروق ،حتقيق خليل املنصور ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،طبعة 1418ه 1998 -م.

اإلسالم ،ثقافتنا للدراسات والبحوث ،العدد اخلامس
والعشرون1431 ،ه2010/م.

ابن قيم اجلوزية ،إعالم املوقعني عن رب

ويل هللا الدهلوي ،اإلنصاف يف بيان أسباب

العاملني ،حتقيق :طه عبد الرؤوف سعد ،دار اجليل

للطباع والنشر -بريوت ،ط 1973م.

االختالف ،دار النفائس للطباعة ،بريوت ،ط،1
1397ه1977/م.

الكفراوي ،أسعد عبد الغين السيد ،االستدالل
عند األصوليني ،دار السالم للطباعة والنشر ،القاهرة،
مصر ،ط1423 ،1ه2002/م.
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