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 ملخص البحث

 

صولية يف العصر القدمي واحلديث بشكل األجتاهات االهذا البحث سيتناول املقارنة بني 
أصولية يف العصر احلديث لنبني اترخيها وأهم خصائصها واجتهاداهتا يوضح أهم اجتاهات 

واسهاماهتا لعلم أصول الفقه. وهو يتحدث أيضا عن أسباب ظهور اجتاهات جديدة يف علم 
أصول الفقه علما أبن العلماء املتقدمني واملتأخرين قد خلفوا لنا ثروة أصولية كبرية جدا 

د هلا مثيل يف أي حضارة من حضارات األمم. ومدارس أصولية متعددة حبيث ال يوج
وسنحاول إبراز أهم اجلهود اليت قدمها العلماء والباحثني املعاصرين لعلم أصول الفقه من 

األفكار واملؤلفات واالستدراكات والزايدات على ما قدمه العلماء من العصر القدمي لنعرف 
العصر اجلمود والركود أم هو قد  مدى تطور علم أصول الفقه يف هذا العصر وهل ما زال يف

استيقظ منها وحاول النهوض من جديد يف مواجهة حتدايت العصر. وأخريا سيقدم البحث 
أهم النتائج من هذه الدراسة وما هي املقرتحات واخلطوات اليت يستحسن اتباعها إلعادة جمد 

السداد يف مجيع علم أصول الفقه كما هو يف مرحلة النضج والرسوخ ونسأل هللا التوفيق و 
 األقوال واألفعال.
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ABSTRACT 

 

This thesis will discuss about the comparison between the schools of principles of 

jurisprudence in the past with the present so that we are able to see clearly what 

modern school of principle of jurisprudence is and its history, characteristic, efforts 

and contributions towards the principles of jurisprudence. 

This thesis also discusses the reasons for the emergence of modern school of principle 

of jurisprudence.  Although we are aware that scholars, pious predecessors have left 

so many treasures in principles of jurisprudence and various schools and may not be 

obtain in any other civilization. 

We will also highlight the contribution made by present scholars and researchers such 

as ideas of compositions, criticism, and addition to the effort made by earlier scholars 

so we can see the extent of the progress in terms of development in the principles of 

jurisprudence at the present time. Whether it is still in the level of stiff and rigid, or it 

is switched to the age of awakening and began to rise again to face the current 

challenges. 

And finally, the thesis will present the outcomes of the study and what are the 

proposals and measures should be taken in order to revive the golden age of the 

knowledge of principles of jurisprudence. We seek protection from God and May His 

blessings will always be with us.  
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 الشكر والتقدير

احلمد هلل الذي من علي إبمتام هذا البحث وأعانين على إجنازها فله احلمد كله   
 كما يليق جبالله وعظيم سلطانه.

اعرتافا ابلفضل ألهل الفضل  ومن منطلق من ال يشكر الناس ال يشكر هللا  
فاضل الدكتور اندي القبيصي سرحان فإنين أقدم خالص شكري وتقديري ألستاذي ال

واملدرسون يف اجلامعة املدينة العاملية ملا تفضلوا به من تدريس وإشراف على حبثي, وما 
بذلوه من جهد مبارك وما أفادوين به من نصائح وتوجيهات, كان هلا أكرب األثر على 

 إخراج هذا البحث على هذه الصورة.

اء هيئة التدريس واإلداريني واملوظفني وأقدم جزيل شكري وتقديري جلميع أعض 
يف جامعة املدينة العاملية بشاه عامل على ما قدموا يل من نصح ومساعدة, فبارك هللا 

 جبهودهم الطيبة.

 وجزى هللا تعاىل كل من ذكرت ومن مل أذكر ممن هلم علي فضل خري اجلزاء. 
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 اإلهداء

 الصاحلني.....إىل الذين أنبتوين نباات حسنا يف رايض 

 إىل الذين علموين كل املعاين الطيبات, وأخذوا بيدي حنو الباقيات الصاحلات...

 وأخص منهم والدي احلبيبني...

 إىل الذين أحبهم وحيبونين...

 إىل الذين يرون يف أملهم...وأرى فيهم أملي...

 زاء... ‘إىل زوجي وأوالدي ال

 ال أعرفهم... إىل كل من مد يل يد العون ممن أعرفهم وممن

 اعرتافا مين هلم ابجلميل, أهدي هلم هذا البحث.....

 فجزاهم هللا عين خري اجلزاء...

 حممد حمي الدين بن حممد يوسف      
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 املقدمة

 

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني وعلى آله وصحبه ومن 
 تبعهم إبحسان إىل يوم الدين.

 

األصولية بني العصر القدمي واحلديث أقدمها لنيل درجة أما بعد : فهذا حبث يف االجتاهات 
ماجستري يف قسم أصول الفقه. وكغريه من العلوم فإن علم أصول الفقه قد مر بعدة مراحل يف 

اترخيه الطويل وقد عاش عصر االزدهار وعاىن من عصر االحنطاط مما يستلزم علينا أن ندرس 
اسنه وجنتنب مساوئه حىت نستطيع أن خنطط اترخيه وأسباب هنضته وسقوطه لنحافظ على حم

 املستقل املنشود له.

 

فلعظم قدر هذا العلم اجلليل ابعتباره قواعد لتفسري كالم رب العاملني وبه نفهم أمور الدين 
وأحكام احلالل واحلرام جيب أن يكون اجلهد املبذول خلدمة هذا العلم أيضا عظيما وكبريا. 

هذا العلم العظيم يعلوا قدره عند هللا وعند الناس إن صلحت وأظن أن من اعتىن بدراسة مثل 
النية مع اجلهد واالستقامة. ويسرين كثريا أن يسر هللا يل دراسة هذا العلم اجلليل بتقدمي حبث 

متواضع فيه ألانل شيئا من بركة هذا العلم ويف احلقيقة أن هذا العلم حيتاج إىل رجال أفنوا 
ممن أخذوه جبدارة من أهل هذا العلم ونسأل هللا تعاىل أن  عمرهم يف خدمته حىت يكونوا

 جيعلنا واحدا منهم.
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 متهيد: نظرة عامة عن أصول الفقه )التعريف والنشأة(

 

خ نشأته واتري فقهقبل أن ندخل يف صلب املوضوع ال بد لنا أن نتحدث عن تعريف أصول ال
  التوفيق :وابهلل قولواحلديث, فن الستكمال مباحث االجتاهات األصولية بني العصر القدمي

 

 صول والفقه لغة واصطالحااألاملبحث األول : تعريف 

 

 تعريف األصول لغة واصطالحا : : أوال

 

أو  ما ينبين عليه غريه. ويف االصطالح يقال  1كلمة األصول معناها يف اللغة أسفل كل شيء
 .2على الراجح واملستصحب والقاعدة الكلية والدليل, واألوفق ابملقام الرابع

 

 اثنيا : تعريف الفقه لغة واصطالحا :

 

 .1وكلمة الفقه يف اللغة معناها : العلم ابلشيء والفهم له والفطنة
                                                            

 11ه( ج  1300دار صادر,  –. )بريوت 1, لسان العرب, ط 711ابن منظور, مجال الدين حممد بن مكرم, م  1
 .16ص 

 .الشوكاين, حممد بن علي بن حممد, إرشاد الفحول, حتقيق : أ.د مصطفى سعيد اخلن, د. حمي الدين ديب مستو  2
 .38م(, ص  2006 –ه  1427)دمشق : دار الكلم الطيب, 
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أو معناه :  .2الشرعية اليت طريقها االجتهادوالفقه يف االصطالح معناه : معرفة األحكام  
وهذا التعريف هو املشهور  3"العلم ابحلكام الشرعية العملية املكتسب من ادلتها التفصيلية"

 اآلن.

 

 تعريف أصول الفقه اصطالحا : 

 

وقد عرفه كثري من األصوليني بعدة تعريفات ولعل أشهرها ما قاله اإلمام البيضاوي وهو : 
 .4الفقه إمجاال وكيفية اإلستفادة منها وحال املستفيد معرفة دالئل

 

 املبحث الثاين : اتريخ نشأة علم أصول الفقه

 

لكل علم من العلوم اتريخ نشأته وكذالك علم أصول الفقه وينبغي أن نتعرف على شيء منه 
إلمتام فائدة البحث. وقد مر على اتريخ علم أصول الفقه ثالثة مراحل حىت اكتمل وأصبح 

                                                                                                                                                                          
دار املعرفة,  –, ترتيب وتوثيق : خليل مأمون شيحا, )بريوت 3الفريوز آابدي, جمد الدين, القاموس احمليط, ط   1

 .1007م(, مادة :"فقه" ص  2008 –م  1429
, حتقيق : حمي الدين ديب مستو ويوسف علي بديوي 3الشريازي, إبراهيم بن علي, اللمع يف أصول الفقه, ط   2

 .34م(, ص  2002 –ه  1423دار ابن كثري,  –)دمشق 
دار  –. )بريوت 1, ط البدخشي, حممد بن احلسن, شرح البدخشي مناهج العقول ومعه شرح األسنوي هناية السول 3

 .26م(, ص  1984 –ه  1405الكتب العلمية, 
 –, تعليق : مصطفى شيخ مصطفى, )بريوت 1البيضاوي, عبد هللا بن عمر, منهاج الوصول إىل علم األصول, ط   4

 .16م ( ص  2006 –ه  1427مؤسسة الرسالة انشرون, 
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علما مستقال له خصائصه ومميزاته الذي خيتلف عن غريه وصار من أهم العلوم الشرعية. 
 وتلك املراحل الثالث كالتايل :

 

 املرحلة األوىل : مرحلة النشؤ والتكوين

 

يه ي بقسملوحاوالعصر الذي نشأ فيه علم أصول الفقه هو عصر الرسالة حيث نزل فيه 
ألحكام  من لقوا ام تملصادر. فالصحابة رضي هللا عنهالقرآن والسنة ومها املصدران لكل ا

 شرعية فقط بلكام الألحالنيب صلى هللا عليه وسلم والنيب صلى هللا عليه وسلم مل يعلمهم ا
ا بعد. وهذا اط فيمتنبعلمهم أيضا األصول وكيفية االجتهاد ابلرأي اليت تعترب قواعد االس

 ذي : واضح من احلديث الذي رواه أبو داود والرتم

أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملا أراد أن يبعث معاذا إىل اليمن قال: كيف تقضي إذا "
عرض لك قضاء؟ قال: أقضى بكتاب هللا, قال فإن مل جتد يف كتاب هللا؟ قال فبسنة رسول 

 هللا صلى هللا عليه وسلم, قال فإن مل جتد يف سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وال يف كتاب
هللا؟ قال أجتهد رأيي وال آلو؟ فضرب رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم صدره وقال: احلمد هلل 

 ".1الذي وّفق رسول رسول هللا ملا يُرضي رسول هللا

 

                                                            
ابب االجتهاد ابلرأي يف القضاء,  كتاب األقضية :داود,سنن أيب السجستاين, سليمان بن األشعث السجستاين,  1

والرتمذي, حممد بن عيسى سورة, اجلامع الصحيح مع التحفة األحوذي, . 1554ص  3, ج 3592رقم  رقم احلديث 
م(, ج  1990 –ه  1410. ) بريوت : دار الكتب العلمية, 1ط  ,1342, حديث رقم 3أبواب األحكام : ابب 

 .لباين يف "ضعيف سنن أيب داود"وضعفه األ 464ص  4
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وملا تويف النيب صلى هللا عليه وسلم "قام ابلفتوى بعده برك اإلسالم وعصابة اإلميان وعسكر 
صلى هللا عليه وسلم ألني األمة قلواب وأعمقها علما وأقلها القآن وجند الرمحن أولئك أصحابه 

ووجدوا أمامهم قضااي مستجدة   1تكلفا وأحسنها بياان وأصدقها إمياان وأعمها نصيحة...."
كثرية مل تكن مذكورة احكامها يف الكتاب والسنة فأخذوا جيتهدون رأيهم لبيان األحكام 

القرآن والسنة كالقياس واعتبار املصلحة. "وقد الشرعية من خالل القواعد اليت فهموها من 
ولكن ابنقطاع  2حكي عن ابن عباس ختصيص عموم وعن بعضهم القول ابملفهوم....."

الوحي مل يكن هناك معصوم بعد الرسول صلى هللا عليه وسلم فنشأ اخلالف يف استنباط 
اورة ومل تكن األحداث  األحكام الشرعية بني الصحابة وإن كان قليال لسهولة االجتماع واملش

كثرية ككثرهتا فيما بعد. ومل يكن علم أصول الفقه قد استقرت مباحثه ودونت مسائله ألن 
. 3السلف ال حيتاج إليه وهم أهل اللسان وقوانني االجتهاد تؤخذ عنهم ولقرب عهدهم ابلنبوة

    

 

 املرحلة الثانية : مرحلة النمو والتدوين 

 

صر عن يف ألدين عصر التابعني وبعدها  عصر األئمة اجملتهوهذه املرحلة نشاهدها يف 
ستان رت مدر ظه التابعني بدأت اخلالفات تظهر بشكل أوسع بني الفقهاء والعلماء حىت

 ي.مشهوراتن يف ذلك العصر أال وهي مدرسة أهل احلديث ومدرسة أهل الرأ

                                                            
. حتقيق : حممد عبد السالم 1, أعالم املوقعني عن رب العاملني, ط 751ابن القيم, أبو عبد هللا بن أيب بكر, م  1

 .10, 9ص  1م( ج  1991 –ه  1411دار الكتب العلمية,  –إبراهيم. )بريوت 
. حتقيق : الدكتور 2البحر احمليط يف أصول الفقه, ط  ,794الزركشي, بدر الدين حممد بن هبادر بن عبد هللا, م  2

 .7ص  1م(, ج  2007 –ه  1428دار الكتب العلمية,  –حممد حممد اتمر. )بريوت 
. حتقيق : عبد هللا حممد بن 1ه, مقدمة ابن خلدون, ط  808ابن خلدون, ويل الدين عبد الرمحن بن حممد, م  3

 .260ص  1م( ج  2004 –ه  1425دار يعرب,  –الدرويش. )دمشق 
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هم يف اهجوسبب ظهور هذه املدرستان يف عصر التابعني ليس إال بسسب اختالف من
فات يف الختالاذه االستدالل بني متوسع يف استخدام الرأي والقياس وبني مضيق فيه. وه

ي يث تنمحلدامناهج االستدالل وحدوث املناظرات واملناقشات بني أهل الرأي وأهل 
ذهبهم محة صمباحث أصول الفقه بني العلماء والفقهاء وبدؤو يقدمون األدلة على 

 يف االجتهاد. ويتهمون اآلخر ابخلطاء

 

صول الفقه فقه وأال وورث أتباع التابعني علومهم ومناهجهم واستمروا يف البحث عن أحكام
ن ملستجدات ولككثرة اد و حلاجة األمة إليها بسبب اتساع رقعة بالد اإلسالم واختالط التقالي

وجودة عد مالقوا انتمل يكن هلم قواعد مدونة ومضبوطة يرجعون إليها عند اإلجتهاد وإن ك
يف كتابه  الفقه صولأيف أذهاهنم إىل أن قام اإلمام حممد بن إدريس الشافعي بتدوين علم 

 املشهور الرسالة.

 

عند اشتداد حاجة العلماء إىل قوانني  1واإلمام الشافعي أول من دون يف علم أصول الفقه
تقدم علم لضبط اجتهادهم. فتأليف اإلمام الشافعي لعلم أصول الفقه يعترب أهم خطوة ل

أصول الفقه ألنه مبثابة مرحلة انتقالية بني مرحلة النشأة ومرحلة الرسوخ والنضج. وعندما 
ظهر كتاب الرسالة وهو يقرر قواعد أصولية عند اإلمام الشافعي وخيالف قواعد مذاهب 

أخرى بدأ اآلخرون مبناقشة أصول اإلمام الشافعي وحاولوا أتليف قواعدهم إلثبات صحة 
 هذا يطور علم أصول الفقه ويثبته.مذهبهم و 

 

 املرحلة الثالثة : مرحلة الرسوخ والتنسيق

                                                            
 .7ص  1الزركشي, مصدر سابق, ج  1
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فات ه مبؤلذهبمنقصد مبرحلة الرسوخ والتنسيق هي مرحلة قيام كل مذهب ببيان أصول و 
صول أن علم دويتأصولية مستقلة وبوجود طرق متنوعة يف تناول مادة أصول الفقه. ألن 

ن يقوم أستطيع يخا خمتلفة جتعل هذا العلم انضجا وراس الفقه بطريقة متعددة ويف مذاهب
 ره.ناثتبوحده ويتميز عن غريه ويوجد له متخصصون ببحثون مسائله ويستدركون 

 

تشرة ء املنلماوهذه املرحلة تقع يف القرن اخلامس اهلجري حيث وجدت لكل مذاهب الع
وهذه  لشرعيةا حكاممؤلفات أصولية مستقلة تبني بوضوح منهج كل منهم يف استنباط األ

ملختلفة يف اساليب األو املرحلة متثل مرحلة النضج لعلم أصول الفقه لوجود الطرق املتعددة 
حلنفية عية واشافتناول حبث علم أصول الفقه ورأينا بشكل ابرز مؤلفات من الطريقة ال

ه  204- 150عي شافالسائدة يف تلك اآلونة. وعلى سبيل املثال كتاب الرسالة لإلمام ال
 290ىف ين متو ستاوكتاب الغنية يف أصول الفقه ملنصور بن أيب صاحل بن أيب جعفر السج

 أصول الفقه ه وكتاب رسالة يف 330وكتاب اللمع يف أصول الفقه أليب الفرج متوىف 
 ه. 428للعكربي متوىف 

 

بع اهلجري وبعد مرحلة النضج أتيت مرحلة الركود واجلمود يف الفقه وأصوله وهي بعد القرن الرا
وأدخلت  1واطمئنوا إىل التقليد واجلدل الفقهية والتعمق يف املسائل وفرض الصور املستبعدة

إىل علم أصول الفقه ما ليس منه من املباحث الكالمية واالستطرادات اجلدلية اليت ال تغين 
 وال تثمر فأصبحت بعد ذالك هي السائدة يف كتابة علم أصول الفقه وال حول وال قوة إال

 ابهلل.

                                                            
. حتقيق : سعيد أمحد بن يوسف 1ه, حجة هللا البالغة, ط  1176الدهلوي, أمحد بن عبد الرحيم شاه ويل هللا, م  1

 .503, 502, 501ص  1م( ج  20120 –ه  1431دار ابن كثري,  –البالن بوري. )دمشق 
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 عصر السلفاجتاهات علم أصول الفقه يف :  األولالفصل 

 

علم أصول الفقه قد مر بعدة مراحل كما سبق ذكره حىت يكتمل بنيانه ومباحثه.  
مما يساهم   أتليفهه وومن انحية أخرى فإن علم أصول الفقه هلا عدة اجتاهات يف طريقة حبث

 ع متشعبة مماة وفرو تلفهلا مناهج ومبادئ خم كثريا يف اكتماله ونضجه حىت صار علما مستقال
ا جتاهها. وهن صوليوناألو يدل على جاللة هذا العلم وعظمته للعناية الفائقة أبداها العلماء 

 ة.تيسنعرض لكم أهم االجتاهات علم أصول الفقه يف القدمي يف املباحث اآل

 

 املبحث األول : اجتاه الشافعية أو املتكلمني

 

و اجتاه الشافعية أو املتكلمني. ومتتاز هذه الطريقة بتحقيق قواعد هذا العلم االجتاه األول ه
وحبوثه حتقيقا منطقيا نظراي, مث تقرير األصول فيه, من غري التفات إىل موافقة فروع املذاهب 

هلا أو خمالفتها إايها. فما أيده العقل وأثبته احلجج وقام عليه الربهان من القواعد أثبتوه, 
و األصل الشرعي عندهم سواء أوافق الفروع الفقهية أم خالفها. وما خالف الربهان واعترب ه

 .1املنطقي والدليل العقلي من تلك القواعد نفوه وطرحوه ومل يعتربوه من األصول

 

 أهم الكتب املؤلفة على هذا االجتاه :

 
                                                            

م(, ص  2007 –م  1428دار املصطفى,  –. )دمشق 3البغا, أ.د مصطفى ديب, أصول الفقه اإلسالمي, ط  1
20 ,21 . 
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( 505) وىفملتاعي املستصفى : حلجة اإلسالم أيب حامد حممد بن حممد الغزايل الشاف -1
 ه.

بن  يب علين أاإلحكام يف أصول األحكام : للعالمة سيف الدين أيب احلسن علي ب -2
 ( ه.631حممد اآلمدي املتوىف سنة )

 القاسم بن أيب منهاج الوصول إىل علم األصول : لقاضي القضاة انصر الدين عبد هللا -3
 ( ه.685علي بن عمر البيضاوي املتوىف )

 

 اجتاه احلنفية.املبحث الثاين : 

 

هذه املدرسة متأثرة ابلفروع الفقهية حيث متتاز طريقتها بتقرير القواعد األصولية على مقتضى 
ما نقل من الفروع الفقهية. فأصول الفقه يف هذه املدرسة  خلدمة الفروع وإثبات سالمة 

 .1االجتهاد فيها, ومنهجها يعتمد على على استمداد أصول ائمتهم من الفروع

 

دوين أصولية يف ت قواعد عهمفعلماء احلنفية قاموا مبثل هذه الطريقة ألن إمامهم مل خيلف ألتبا
ومتتاز هذه  ام.مستقل فاضطروا إىل استخراجها من خالل التأمل يف فتاوى ونصوص اإلم

ى القواعد قية علطبيالطريقة بربطها بني األصول والفروع وكثرة االستشهاد ابألمثلة الت
 األصولية.

 

                                                            
 .340م( ص 2011 –ه  1432دار ابن حزم,  –. )بريوت 1دردور, إلياس, علم أصول الفقه, ط  1
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 الكتب املؤلفة على هذه الطريقة : أهم

 

 ه. (483أصول البزدوي : ملؤلفه فخر اإلسالم علي بن حممد املتوىف ) -1

 لنسفي املتوىفلدين اظ ااملنار يف علم األصول : ملؤلفه عبد هللا بن أمحد املعروف حباف -2
 ( ه.710)

 

 املبحث الثالث : اجتاه اجلمع بني طريقة الشافعية واحلنفية

 

وهناك اجتاه آخر استفاد من حماسن طريقة الشافعية وطريقة احلنفية فجمع بينهما فتولد طريقة 
جديدة أال وهي طريقة اجلمع بني الطريقتني . قال األستاذ الدكتور وهبة الزحيلي : "ظهر يف 

القرن السابع اهلجري مدرسة جديدة يف التأليف يف أصول الفقه, مجعت بني طريقيت 
احلنفية, عين أصحاهبا بتحقيق القواعد األصولية وإثباهتا ابألدلة, مث تطبيقها على املتكلمني و 

 "1الفروع الفقهية, منهم بعض احلنفية وبعض الشافعية, ومسيت بطريقة املتأخرين

 

 الكتب املؤلفة على هذا االجتاه : أهم

 

                                                            
 .19م(, ص  2005 –ه  1426دار الفكر,  –. )دمشق 10الزحيلي, أ.د وهبة, الوجيز يف أصول الفقه, ط  1
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حلنفي املتوىف تنقيح األصول : لصدر الشريعة عبد هللا بن مسعود احملبويب البخاري ا -1
 ( ه.747)

 ( ه.771مجع اجلوامع : لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي الشافعي املتوىف ) -2

 ( ه.861التحرير : للكمال بن اهلمام احلنفي املتوىف ) -3

 

 املبحث الرابع : اجتاه املقاصد

 

وهو اجتاه املقاصد ظهر يف القرن الثامن اهلجري اجتاه جديد يف تناول وحبث علم أصول الفقه 
على يد شيخ املقاصد أبو إسحاق الشاطيب بتأليفه كتابه الشهري املوافقات. وهذا االجتاه 

يعتين ببيان الغاية من تشريع األحكام ابستقراء النصوص وإيضاح أسرار الشريعة حكمها 
 وجعلها القواعد العامة يف استنباط األحكام مع ضرورة التأمل يف النصوص اجلزئية.

 

ولكن هذا االجتاه وهذا الكتاب مل ينل حظه من البحث والنشر يف ذالك العصر. وقد ظهر 
االهتمام هبا يف هذا العصر حتت أيدي العلماء احملققني مثل الشيخ عبد هللا بن دراز بتحقيقه 

القيم لكتاب املوافقات والشيخ طاهر ابن عاشور بتأليف كتابه الشهري مقاصد الشريعة 
 توالت الكتاابت والبحوث حول مقاصد الشريعة اليت سنتحدث عنها يف اإلسالمية. مث

 الفصل القادم.

 

 جتاه :الكتب املؤلفة على هذا اال أهم
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كي املتوىف املال طيباملوافقات يف أصول الشريعة : أليب أسحاق إبراهيم بن موسى الشا -1
 ( ه.790)

لسالم ان عبد ين بالشيخ عز الدقواعد األحكام يف إصالح األانم : لسلطان العلماء  -2
 ( ه.660املتوىف )

 

 وع.لفر املبحث اخلامس: اجتاه ختريج الفروع على األصول واألصول على ا

 

علم ختريج الفروع على األصول كما عرفها الشيخ الدكتور ويل الدين بن حممد صاحل الفرفور 
اعدها األصولية الكلية هو : " العلم الذي يعرف به بناء الفروع الفقهية اجلزئية على قو 

املتحدة معها يف اجلنس أو النوع ليتوصل هبا إىل استنباط األحكام الشرعية العملية من أدلتها 
 .1التفصيلية"

 

وختريج األصول على الفروه هو عبارة عن " تلمس األصول اليت بىن عليها إمام مذهبه من 
ريقة اليت وصفت احلنفية يف تدوينهم خالل النظر يف تصرفه يف بيان الفروع الفقهية . وهي الط

 ". 2لعلم أصول الفقه

 

                                                            
 1424, )دمشق : دار الفرفور, 1فرفور, الدكتور ويل الدين, ختريج الفروع على األصول دراسة مقارنة وتطبيق, ط   1

 .23م( ص  2006 –ه 
 .94كتاب طبقات األصوليني مقرر ماجستري قسم أصول الفقه جلامعة املدينة العاملية, ص    2
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والغرض من هذا االجتاه هو بيان وجه االرتباط بني األصول والفروع الفقهية كما قال اإلمام 
الزجناين : "مث ال خيفى عليك أن الفروع إمنا تبىن على األصول وأن من ال يفهم كيفة 

بني األحكام بني أحكام الفروع وأدلتها اليت هي االستنباط وال يهتدي إىل وجه االرتباط 
 1أصول الفقه, ال يتسع له اجملال وال ميكنه التفريع عليه حبال....."

 

 الكتب املؤلفة على هذا االجتاه : أهم

 

د الزجناين بن أمح مودختريج الفروع على األصول : لإلمام أيب املناقب شهاب الدين حم  -1
 ( ه. 656املتوىف )

 وي.اإلسن رحيمالتمهيد يف ختريج الفروع على األصول لإلمام مجال الدين عبد ال -2

 ملالكي.امساين لتلمفتاح الوصول يف بناء الفروع على األصول : لإلمام الشريف بن ا -3

 أتسيس النظر : لإلمام أبو زيد الدبوسي. -4

لحام لا لإلمام ابن  :القواعد والفوائد األصوليم وما يتعلق هبا من األحكام الفرعية  -5
 احلنبلي.

 

 

 

                                                            
مؤسسة  –. حتقيق : الدكتور حممد أديب صاحل. )بريوت 4ه, ط  656أمحد, م الزجناين, شهاب الدين حممود بن  1

 .34م ( ص  1986 –ه  1407الرسالة, 
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 صولية يف العصر احلديثاألجتاهات اال:  الفصل الثاين

 

 املبحث األول : االجتاهات اجلديدة يف أصول الفقه وأسباب ظهورها

 

وكما ظهرت يف العصر القدمي االجتاهات األصولية املختلفة ألسباب متنوعة مذكورة يف كتب 
احلديث االجتاهات األصولية اجلديدة تعتين بعلم أصول الفقه األصول ظهرت أيضا يف العصر 

 الذي وقام هبا علماء جمددون وخملصون وفاء هلذا الشرع العظيم وابتغاء مرضاة رب العاملني.

 

وعندما أقول يف العصر احلديث أقصد به يف هذا البحث أوائل قرن العشرين بدءا من سقوط 
هو األنسب عندي عندما نريد أن نتحدث عن اتريخ الدولة العثمانية  ألن هذا التحديد 

حماولة التجديد واإلصالح للشريعة اإلسالمية يف خمتلف جماالهتا وليس يف أصول الفقه فقط. 
وألن سقوط الدولة العثمانية تعترب قمة سقوط املسلمني يف خمتلف ميادينها علميا وثقافيا 

د إسقاطها ألن املسلمني يف أضعف واجتماعيا وسياسيا. فليس بعد هذا السقوط ما يرا
 حاالهتم.

 

ومن هذا التاريخ بدأ املسلمون يشعرون ابخليبة ملا حصل هلم فمنهم من استسلم لالستعمار  
وقبله على كره منه ومنهم من متسك ابإلسالم عقيدة وشريعة وحاول اإلصالح والتجديد 

دعوية والرتبوية والثقافية ومن تلك واستعادة جمد اإلسالم فجاهدوا وقاوموا وقاموا ابألنشطة ال
األنشطة حماولة حبث وإصالح علوم الشرعية كعلم أصول الفقه الذي يعترب أعظم علم 

اإلسالم ألن به تفسر نصوص الشرع احلنيف الذي كان يف القدمي مصدر هنضة شاملة لألمة 
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يع املسلمون أن اإلسالمية. فال بد من دراسته من جديد وإعطائه مكانه الالئق به حىت يستط
 ينهضوا أبنفسهم كما هنض أسالفهم.

 

 ولية يفصألاجتاهات الوسبب ظهور هذه االجتاهات احلديثة هو السبب نفسه لظهور ا
 العصر السلف أال وهي :

 

 التنافس يف جتديد أمور الدين : -1

 

ن جيدد قال النيب صلى هللا عليه وسلم : "إن هللا يبعث هلذه األمة على رأس كل مائة سنة م
 .1هلا دينها"

 

واملراد ابلتجديد من احلديث عام يف مجيع أمور الدين ومنه جتديد علم أصول الفقه كما قال 
العماد ابن كثري : "أنه يعم محلة العلم من كل طائفة وكل صنف من أصناف العلماء من 

 2مفسرين وحمدثني وفقهاء..."

 

                                                            
. واحلديث 1835ص  4, مصدر سابق, ج 4291ما يذكر يف قرن املائة, حديث رقم  : املالحم أبو داود, كتاب 1

 . 122صحيح كما يف املقاصد احلسنة للسخاوي, ابب اهلمزة, ص 
ه, املقاصد احلسنة يف بيان كثري من األحاديث  902سخاوي, مشس الدين أبو اخلري حممد بن عبد الرمحن, م ال 2

 1979 –ه  1399دار الكتب العلمية,  –. حتقيق : عبد هللا حممد الصديق. )بريوت 1املشتهرة على األلسنة, ط 
 .122م(. ص 
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طالب و علماء س الومطلوب شرعا فتناففصفة التجديد واجملددون ألمور الدين أمر مرغوب 
لك ومن ذ هتمالعلم أن حيرزوا هذا الفضل العظيم فاجتهد وجدد كل منهم  يف ختصصا

 دين.دالتجديد يف علم أصول الفقه. فهذا احلديث يعترب حافزا للتجديد واجمل

 

 :  1احلاجة إىل مناهج وقواعد الستنباط األحكام -2

 

اليتها وحيويتها وصالحيتها لكل زمان ومكان كما وعد هبا حىت تبقى للشريعة اإلسالمية فع
ِإانا لحُه حلححاِفظُونح "عز وجل يف قوله :  فحفظ الذكر أال وهو القرآن  .2"ِإانا حنحُْن ن حزاْلنحا الذِّْكرح وح

يستلزم حفظ قواعد تفسريه حىت ميكن فهمه وتطبيق أحكامه وإال فال فائدة من حفظ القرآن 
وحده. فوعد هللا حبفظ كتابه مما دفع العلماء إىل حبث معانيه وقواعد تفسريه وأعظم قواعده 

 علم أصول الفقه. 

 

إىل مراجعة وجتديد الستيفاء متطلبات شعور العلماء أبن قواعد تفسري النصوص حتتاج  -3
 : 3العصر

 

ومع هذا الشعور جيب إعادة صياغة أصول الفقه من حيث الشكل وبعض املضمون لنواجه 
متطلبات واحتياجات العصر. فلذلك حنتاج إىل دراسة جديدة وابتكار جديد يف علم أصول 
                                                            

 .99م(, ص  2009 –ه  1429دار النفائس,  –)عمان . 1سلهاط, الدكتور رشيد, االستدالل الفقهي, ط  1
 .9سورة احلجر, اآلية :  2
 –ه  1426دار الفكر,  –. حترير وحوار : عبد اجلبار الرفاعي. )دمشق 2الرتايب, حسن, مقاصد الشريعة, ط  3

 .192م( ص  2005
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يس هناك أدلة جديدة زادوا الفقه ومناهجه وقواعده. وأظن أهنم انتهوا من مباحث األدلة فل
عليها يف علم أصول الفقه ولكنهم اهتموا ابلتفريعات الكثرية يف القواعد املختلفة ويف املقاصد 

واملصلحة لتكون أكثر دقة وتفصيال حىت تشمل مجيع أفعال املكلفني فينتج عنها أحكاما 
ة يف علم أصول الفقه صحيحة ومتفقة مع القواعد العامة. وكذالك اهتموا ابلتأليفات اجلديد

ويقدموهنا على شكل يناسب أذواق أبناء هذا العصر مع التمثيالت املعاصرة ومناهج الكتابة 
 احلديثة.

 

 املبحث الثاين : االجتاه املقاصدي

 

 املطلب األول : تعريف هذا االجتاه

 

هتدف قال الدكتور يوسف القرضاوي يف معىن مقاصد الشريعة اإلسالمية : " الغاايت اليت 
اليها النصوص من األوامر والنواهي واملباحات وتسعى األحكام اجلزئية إىل حتقيقها يف حياة 

 ".1املكلفني أفرادا وأسرا ومجاعات وأمة

 

قال الشيخ طاهر ابن عاشور يف تعريف املقاصد الشريعة : " مقاصد التشريع العامة هي 
ريع أو معظمها حبيث ال ختتص املعاين واحلكم امللحوظة للشارع يف مجيع أحوال التش

مالحظتها ابلكون يف نوع خاص من أحكام الشريعة. فيدخل يف هذا : أوصاف الشريعة 

                                                            
 2006 –ه  1427, ) القاهرة : دار الشروق, 1الدكتور يوسف القرضاوي, دراسة يف فقه مقاصد الشريعة, ط   1

 .20م( ص 
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وغايتها العمة واملعاين اليت ال خيلو التشريع عن مالحظتها. ويدخل يف هذا أيضا معان من 
 ".1ااحلكم ليست ملحوظة يف سائر أنواع األحكام ولكنها ملحوظة يف أنواع كثرية منه

 

وقال الدكتور أمحد الريسوين يف تعريفها : " إن مقاصد الشريعة هي الغاايت اليت وضعت 
 ".2الشريعة ألجل حتقيقها ملصلحة العباد

 

 من خالل هذه التعريفات ندرك أمرين اثنني ومها :

 

 مقاصد الشريعة هي الغاية من تشريع األحكام. -1

 

عن دائرة   خترجاليت الغاايت يف اجتهاداهتم ح وينبغي على اجملتهدين أن يالحظوا هذه -2
 هذه املقاصد.

 

وميكن القول أبن اجتاه املقاصد هو : اجتاه يهتم ابلبحث عن مقاصد تشريع األحكام 
وحكمها وعللها واستخراجها وضبطها لتكون معيارا عاما يف عملية االجتهاد لتحقيق سالمة 

 اجملتهد فيه.
                                                            

, حتقيق ودراسة : حممد الطاهر امليساوي, ) عمان : 1ابن عاشور, حممد بن طاهر, مقاصد الشريعة اإلسالمية, ط   1
 .50م( ص  1999 –ه  1420دار الفجر ودار النفائس, 

, ) الرايض : الدار العاملية للكتاب اإلسالمي, 2الدكتور أمحد الريسوين, نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب, ط   2
 .7م ( ص  1992 –ه  1412
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 هذا االجتاهاملطلب الثاين : اتريخ نشأة 

 

ونقصد بتاريخ اجتاه املقاصد هو اترخيها يف العصر احلديث الذي هو موضوع حبثنا وليس 
ذلك التاريخ الطويل منذ عصر الوحي الذي يعترب عصر نشأة كل شيء يتعلق ابلشريعة 

 اإلسالمية احملمدية.

 

خ طاهر ابن والشخص الذي يعترب رائدا يف هذا اجملال يف العصر احلديث بال شك هو الشي
عاشور. وبعد أن ألف كتابه الشهري مقاصد الشريعة اإلسالمية انل ذلك الكتاب إعجاب 

العلماء واستحساهنم فعكفوا على دراسته وحبثه ونشر فكرته فتسابق بعد ذلك الباحثني وطلبة 
 العلم يف تعلم علم املقاصد وطرق إثباته وألف حوله بعض املؤلفات والدراسات.

 

هتمام ابملقاصد إىل مرحلة أخرى وهي مرحلة عقد الندوات واملؤمترات حوهلا مث تطور اال
ويدعى هلا كبار العلماء والفقهاء واألصوليني ليبدوا أفكارهم وآرائهم عن املقاصد الشريعة 

اإلسالمية.  وملا اتفق أكثرهم على أمهية املقاصد الشريعة اإلسالمية أخذوا يعملون هلا كتبا 
بشكل مستقل أو غري مستقل مع علم أصول الفقه فازداد االعتناء بعلم  منهجية لتدريسها

 املقاصد بشكل أوسع.
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يعة لشر اوحث بعض املدرسني يف اجلامعات أبن يكتب طالهبم دراسات حول مقاصد 
  تقدم وتطورساهم يفا ياإلسالمية لينالوا هبا شهادات بدرجة ماجستري أو دكتوراه. وهذا مم

 ؤثر.علم املقاصد بشكل م

 

 املطلب الثالث : خصائص هذا االجتاه

 

 مجتهد العدولوز لل جيالهذا االجتاه يعتين ابلغاية العظمى من الشريعة اإلسالمية حبيث  -1
ستخدام مجيع ة مع ارعيعنها وجيب عليه أن يراعيها يف استنباطاته واجتهاداته لألحكام الش

 القواعد األصولية األخرى. 

 

 يتصف حيث ال رعيةاجتاها وسطيا ومعتدال يف استنباط األحكام الشويعترب هذا االجتاه 
صلحة بدون ير املتقدو ابجلمود يف فهم ظواهر النصوص وال يغلوا يف استخدام العقل والرأي 

 ضوابط يعصمها من اخلطاء والزلل.

 

قال الدكتور يوسف القرضاوي : " وتتجلى وسطية هذه املدرسة يف موضوعنا أبهنا تربط بني 
لنصوص اجلزئية واملقاصد الكلية وتفهم اجلزئيات يف ضوء الكليات وال تغلوا يف اتباع ظواهر ا

 "1النصوص والتمسك حبفية األلفاظ...

 

                                                            
 .137, مرجع سابق, ص ضاويالقر   1
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وهذا الذي ذكره الدكتور يوسف القرضاوي أتكيدا ملا قرره اإلمام الشاطيب يف كتابه املوافقات 
 يتأهل لإلجتهاد بقوله " إمنا حتصل وقرر اإلمام الشاطيب أن من مل يعرف مقاصد الشريعة ال

درجة االجتهاد ملن اتصف بوصفني, أحدمها : فهم مقاصد الشريعة على كماهلا. والثاين : 
 .1التمكن من االستنباط بناء على فهمه فيها"

 

 ا :ليق هبا يهذا االجتاه يعطي للشريعة اإلسالمية شكال مجيال ومسعة طيبة كم -2

تمد على أن ليت تعد اى توافق بني العقل والنقل. فنظرية املقاصألن هذا االجتاه يقوم عل
ماء م العلقا الشريعة اإلسالمية جاءت لتحقيق مصاحل الناس ودفع الضرر عنهم. وقد

اجنذاهبم و بوهلم  قيفوالباحثون ابلبحث عن هذه املصاحل وتقريبها لعقول الناس مما يزيد 
 للشريعة اإلسالمية.

 

ء الشيخ عز الدين بن عبد السالم منذ عهد بعيد عن هذه احلقيقة وقد قرر سلطان العلما
بقوله   : "ومعظم مقاصد القرآن األمر ابكتساب املصاحل وأسباهبا والزجر عن ارتكاب 

فبالبحث عن مقاصد القرآن والشريعة اإلسالمية سيظهر للناس كثريا  2املفاسد وأسباهبا..."
 من حماسن هذا الدين.

 

 أهم املؤلفات واملؤلفني يف هذا االجتاه املطلب الرابع :
                                                            

دار الكتب  –, ) بريوت 1الشاطيب, إبراهيم بن موسى, املوافقات يف أصول الشريعة, حتقيق الشيخ عبد هللا دراز, ط  1
 .76ص  4م ( ج  1991 –ه  1411العلمية, 

. حتقيق : 4, قواعد األحكام يف إصالح األانم, ط 660عز الدين, سلطان العلماء عبد العزيز بن عبد السالم, م  2
ص  1م( ج  2010 –ه  1431دار القلم,  –الدكتور نزيه كمال محاد والدكتور عثمان مجعة ضمريية. )دمشق 

11 ,12. 
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 مقاصد الشريعة اإلسالمية للشيخ طاهر ابن عاشور. -1

 نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب للدكتور أمحد الريسوين. -2

 مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها للشيخ عالل الفاسي. -3

 القرضاوي.دراسة يف فقه مقاصد الشريعة اإلسالمية للدكتور يوسف  -4

 

 لفقهل املطلب اخلامس : بعض إسهامات واجتهادات هذا االجتاه لعلم أصو ا

 

لقد حفظ العلماء املتأخرون عن العلماء املتقدمني أبن الشريعة اإلسالمية جاءت  -1
لتحقيق مصاحل الناس وهذه املصاحل ترتكز يف أمور مخسة أال وهي حفظ الدين والنفس واملال 

 .1والعقل والنسل

 

فقام بعض العلماء ابلبحث العميق يف مقاصد الشريعة اإلسالمية غري مقلدين فحصلوا 
مقاصد أخرى للشريعة اإلسالمية من خالل استقراء النصوص وغريها من الطرق فزادوا على 

اخلمسة من املقاصد وهي حفظ الدين والنفس والعقل واملال والنسل مقاصد أخرى مثل 
 .2الشيخ طاهر ابن عاشور يف كتابه مقاصد الشريعة اإلسالميةاملساوة واحلرية كما فعلها 

                                                            
. حتقيق : عبد هللا حممود حممد 1ه, املستصفى من أصول الفقه, ط  505الغزايل, أبو حامد حممد بن حممد, م  1

 .275م( ص  2008دار الكتب العلمية,  –عمر. )بريوت 
 .288, 241ص  مصدر سابق,ابن عاشور,  2
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لبحث ابضا ومل يقتصر العلماء يف البحث عن مقاصد الشريعة فقط بل قاموا أي -2
 مهية حىت الاية األ غواستخراج القواعد والطرق للتعرف على املقاصد الشريعة. وهذا أمر يف

خراج يف سبيل است لعلماءاب ا حياولون االلتحاقيضل طلبة العلم واملبتدئني يف هذا اجملال عندم
الدكتور اشور و ن عمقاصد الشريعة اإلسالمية وعلى سبيل املثال ما كتبه الشيخ طاهر اب

اولون على املتط سلليوسف القرضاوي يف كتابيهما عن املقاصد. وهو أمر مهم أيضا لئال يت
 جها.استخراا و قواعد لضبطهعلم املقاصد فأثبتوا هلذا العلم ما ليس منه لعدم وجود 

 

وقد زاد الدكتور مجال الدين عطية بعض طرق إثبات املقاصد على الطرق الثالث اليت  قررها 
الشاطيب وتبعه الالحقون عليه وأثبت أن للعقل والفطرة دور يف إثبات املقاصد فيما ال نص 

مفتوح للمزيد  . وهذا مما يساهم يف نضج مباحث الطرق إلثبات مقاصد الشريعة وهو1فيه
 من البحث والدراسة.

 

ل به فقط لفقافكرة البحث عن مقاصد الشريعة اإلسالمية ال تقتصر يف علم أصول  -3
كر اإلسالمي ث والفدييتعدى إىل غريها من العلوم الشرعية مثل علم العقيدة والتفسري واحل

 املعاصر وغريها من العلوم الشرعية.

 

                                                            
, 15م( ص  2003 –ه  1424دار الفكر,  –عطية, الدكتور مجال الدين, حنو تفعيل مقاصد الشريعة, )دمشق  1

16. 
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الريسوين يف إحدى حبوثه حول اتريخ مقاصد الشريعة وهذا مما اقرتحه الدكتور أمحد 
اإلسالمية حيث قال ابلضرورة أن يبحث العلماء وطلبة العلم موضوع )مقاصد القرآن 

 .1والسنة(  وأيد ذالك بقوله " فإمنا املقاصد مقاصدمها وإمنا األصول أصوهلما"

 

 ية:مإلسالتدريس علم مقاصد الشريعة اإلسالمية يف اجلامعات والكليات ا -4

 

املقاصد  ن علمألعا موهذا العمل بال شك يساهم يف تقدم وتطور علم أصول الفقه واملقاصد 
لفاسي ال رديف علم أصول الفقه ومها يكمالن بعضهما البعض. وقد جنح الشيخ عال

يع سالمية يف مجات اإلكليوزمالئه يف تقرير مادة مقاصد الشريعة اإلسالمية يف مجيع أقسام ال
 عات ببالد املغرب.اجلام

 

وقال الدكتور أمحد الريسوين عنها " وهذا هو التطور التارخيي األعظم الذي عرفته مقاصد 
 ".2الشريعة اإلسالمية والدراسات املقاصدية

 

 تقريب وتسهيل علم مقاصد الشريعة : -5

 

                                                            
الريسوين, مقاصد الشريعة نشأته وتطوره ومستقبله, )حبث مقدم لندوة مقاصد الشريعة اليت نظمها مؤسسة الفرقان   1

 .8(, ص 2005مارس  5إىل  1للرتاث اإلسالمي بلندن, من 
 .8سابق, ص الصدر املالريسوين,   2
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وهذا أيضا يعترب خدمة جليلة لعلم أصول الفقه بشكل عام وعلم املقاصد بشكل خاص. 
ناك كتب قدمية يف املقاصد كاملوافقات لإلمام الشاطيب وكتاب مقاصد الشريعة اإلسالمية ه

للشيخ طاهر ابن عاشور من القرن املاضي ولكنهما ال يناسبان املبتدئني وال يفهمه العوام من 
الناس فهذا مما جيعل علم املقاصد صعب املنال مع عظيم نفعه لطلبة العلم وعوام املسلمني 

 حكما شرعية اليت تساعدهم على فهم الشريعة اإلسالمية السمحة. لتضمنه

 

ونشكر جهود العلماء والباحثني يف هذا اجملال لتأليفهم كتب املقاصد أبسلوب ميسر الذي 
مدخل إىل مقاصد الشريعة اإلسالمية  يفهمه املبتدئني ويقبله العوام من املسلمني مثل كتاب

 لألستاذ الدكتور أمحد الريسوين.

 

املبحث الثالث : اجتاه اجلمع واملقارنة بني  مجيع مذاهب العلماء وعدم التمسك مبذهب 
 معني

 

 املطلب األول : تعريف هذا االجتاه

 

وهناك يف القدمي اجتاه يسمى ابجتاه اجلمع بني طريقة الشافعية وطريقه احلنفية فهذا ال يعين 
يف استنباط األحكام الشرعية. بل أكثرها أهنم استخدموا مجيع تلك األدلة والقواعد األصولية 

تؤلف للمقارنة بني املذاهب مث يرجح صاحب الكتاب رأي إمامه يف املسألة مهما يكلف 
املوضوع من التحامل والتجاوز. وهذه هي السمة الظاهرة عند املتأخرين سواء كانت يف كتب 

 أصول الفقه أو كتب الفقه.
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املذاهب هو : "مجع مجيع أصول مذاهب األئمة املعتربة  ونقصد من اجتاه اجلمع واملقارنة بني
وقواعدهم مث نقارن بني تلك األصول والقواعد ابملوضوعية ونستفيد منها  كلها الستنباط 

 األحكام الشرعية".

 

وهذه هي الظاهرة الشائعة يف هذا العصر يف املؤلفات األصولية والعملية االجتهادية حيث 
املستوى الفردي أو اجلماعي عندما يبحثون يف قواعد  وأحكام ما  قام كثري من العلماء على

ال ينظرون إىل قواعد مذهب معني فقط بل يبحثون يف مجيعها مث يقارنون ويرجحون ما هو 
أقوى دليال عندهم مث يستنبطون األحكام منها. وآتليف علم أصول الفقه يف هذا العصر 

مؤلف يف أصول الفقه إال وقد مجع فيه دالئل أيضا سار على هذا املنوال وكأنه ال يوجد 
 وقواعد من مجيع املذاهب ولو كان بشكل موجز.

 

 

 املطلب الثاين : اتريخ نشأة هذا االجتاه

 

من عصر الرسالة إىل يومنا احلاضر جند أن ءا من خالل التأمل لتاريخ التشريع اإلسالمي بد
ل. فاالجتهاد احلر بدأ بعد وفاة الرسول اتريخ أصول الفقه والفقه اإلسالمي قد مر بعدة مراح

صلى هللا عليه وسلم ومارسه الصحابة رضي هللا عنهم بكل جدارة ملا ميتلكون من األهلية 
التامة من اللسان العريب الفصيح ومعرفة القرآن والسنة ومقاصدمها. مث أتى من بعدهم 

ألئمة اجملتهدين. ومسة عصر تالميذهم من التابعني واتبع التابعني فنهجوا هنجهم إىل عصر ا
 مبمارسةهؤالء األبطال هو االجتهاد يف طلب العلم وحتصيل وسائل االجتهاد مث قاموا 

 االجتهاد حبرية اتمة مع ورع وتقوى.
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قليد بسبب صر التعاء وبعد ذالك العصر الذي متيز ابزدهار علم الشرع واالجتهاد املطلق ج
الجتهاد ارتبة  لوغبالعلماء أنفسهم ابلقصور عن  اإلعجاب املفرط ألئمة املذاهب واهتام

 حيل من الجتهاد الاابب  فقاموا بسد ابب االجتهاد لوجود املتطاولني على االجتهاد. فسد
د ابب حرية هيب وسملذاشيئا بل األمر ازداد سوءا بظهور التقليد األعمى والتعصب  املشكلة

 أن اعي إىلجتمإىل ضعف سياسي وا اإلبداع يف علوم الشرع. وهذا الضعف العلمي يؤدي
 سقطت اخلالفة العثمانية.

 

اآلراء  أقوى وجدير ابلذكر أن يف عصر التقليد يوجد هناك من يدعو إىل االجتهاد وختري 
: عز الدين بن عبد السالم حيث قال دليال وعدم التعصب مثل ما قام به سلطان العلماء 

ف أحدهم على ضعف مأخذ إمامهم حبيث "ومن العجب العجيب أن الفقهاء املقلدين يق
ال جيد لضعفه مدفعا وهو مع ذلك يقلده ويرتك من شهد الكتاب والسنة واألقيسة 

الصحيحة ملذهبه...." إىل أن قال : "فسبحان هللا ما أكثر من أعمى التقليد بصره حىت 
 .1محله على ما ذكرته"

 

واإلمام  2وكذلك ما فعله ابن تيمية حيث قال بوجوب االجتهاد ملن بلغ رتبته وإن كان جزئيا 
ولكن مل يكتب لدعوهتم القبول يف  3السيوطي يرد على من أنكر االجتهاد ورضي ابلتقليد

                                                            
 .275, 274ص  2ابن عبد السالم, مصدر سابق, ج  1
. مجع وترتيب : عبد الرمحن بن حممد بن قاسم. 1جمموع فتاوى, ط  ,728م  ,بن عبد احلليم ابن تيمية, أمحد 2

 .212ص  20مكتبة املعارف( ج  –)الرابط 
ه, الرد على من أخلد إىل األرض وجهل أن االجتهاد يف   911السيوطي, جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر, م  3

م( ص  1983ه,  1403دار الكتب العلمية,  –. حتقيق : الشيخ خليل امليس. )بريوت 1كل عصر فرض, ط 
117. 
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ذلك العصر. ولكن جهود هؤالء العلماء مل تذهب عبثا  بل سرية هؤالء تشجع من قرأ   
اللتحاق هبم فحصلوا أسباهبا وقاموا بتوعية العلماء والعوام بوجوب نبذ كتبهم فيحاولون ا

التقليد األعمى مع االحرتام والتقدير جلميع أئمة املذاهب وبينوا ما تعرض له املسلمون من 
 ختلف وضعف بسبب التعصب والتقليد األعمى.

 

 املطلب الثالث : خصائص هذا االجتاه

 

 عدم التعصب ملذهب معني : -1 

 

ينتج عنه  صب وقدلتعالقد ذاق املسلمون مجيعا أملا مريرا عرب القرون السالفة بسبب داء 
ه مما الفكر والفق مود يفاجلو الشتائم بني أتباع املذاهب وتبادل االهتامات واملناظرة املمقوتة 

 يؤدي إىل ضعف املسلمني مث إىل سقوط خالفتهم.

 

نبذ التعصب يف مقاالهتم ومؤلفاهتم وحماضراهتم  وقد دعا كثري من العلماء يف هذا العصر إىل
وغريمها كثري. ويف نفس الوقت دعوا  2والشيخ علي السايس 1مثل الدكتور يوسف القرضاوي

أيضا إىل احرتام مجيع الفقهاء والعلماء وإعطاء كل منهم حقه من التقدير واإلجالل دون 
 من القبول.إسراف وال تقصري. وهذا الذي اندوا إليه قد القى شيئا 

                                                            
 –ه  1426مؤسسة الرسالة,  –, ) بريوت 1, ط التمذهب واالختالفمع الرتاث و كيف نتعامل   القرضاوي,  1

 .206, 205, 204( ص  2005
ص  م ( 2002 –ه  1423دار الفرفور,  –, ) دمشق 1 الشيخ علي, اتريخ الفقه اإلسالمي, طالسايس,   2

285-286. 
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إىل حثوا و قليد األعمى العلماء احملققون واجملددون املخلصون اإلصالح بنبذ التوقد حاول 
االحرتام واالستفادة من مجيع مذاهب الفقهاء وظهر يف هذا العصر االجتهاد بشكل 

واجهة حتدايت العصر ومتطلبات احلياة ملشيئا  فعلواموضوعي فاستطاع املسلمون أن ي
 .1احلديثة

 

 الدعوة إىل االستفادة من مجيع املذاهب املعتربة : -2

 

فهذا عنصر هام جدا يف عملية االجتهاد يف هذا العصر ألن وقائع هذا العصر كثرية ومعقدة 
جدا فال نستطيع أن حنل مجيع القضااي بقواعد مذهب معني دون اآلخر ألن يف كل مذاهب 

يت قد ال توجد عند اآلخر. فلنجمع مجيع العلماء توجد قواعد واجتهادات أصولية مفيدة ال
هذه القواعد ونعطيها حقها من التقدير واالستفادة فهذا هو احلل الصحيح وال نضيق 

ابختالف املذاهب كما قرره اإلمام الشافعي : " وما كان من ذلك حيتمل التأويل ويدرك 
خالفه فيه غريه, مل أقل  قياسا فذهب املتأول أو القياس إىل معىن حيتمله اخلرب أو القياس وإن

 2إنه يضيق عليه ضيق اخلالف يف املنصوص"

 

                                                            
 القرضاوي والسايس من املصدرين السابقني بنفس الصفحة.  1
دار  –. حتقيق : الدكتور عبد الفتاح كبارة. )بريوت 1, الرسالة, ط 204الشافعي, اإلمام حممد بن إدريس, م  2

 .279م( ص  1999 –ه  1419النفائس, 
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قال الدكتور يوسف القرضاوي : "إمنا الذي ندعو إليه هنا : أن نوازن بني األقوال بعضها و 
وبعض, ونراجع ما استندت إليه من أدلة نصية أو اجتهادية لنختار يف النهاية ما نراه أقوى 

 "1الرتجيح وهي كثرية. حجة وأرجح دليال وفق معايري

 

 طلب الرابع : أهم املؤلفات واملؤلفني يف هذا االجتاهامل

 

 ضوابط املصلحة للدكتور حممد سعيد رمضان البوطي. -1

 أصول الفقه اإلسالمي للدكتور وهبه الزحيلي. -2

 حبوث مقارنة يف الفقه اإلسالمي وأصوله للدكتور فتحي الدريين -3

 

 فقهل الإسهامات واجتهادات هذا االجتاه لعلم أصو املطلب اخلامس : بعض 

 

 إنشاء املوسوعات األصولية والفقهية : -1

 

منها كتاب موسوعة االمجاع للشيخ سعدي أبو جيب وموسوعة الفقه اإلسالمي لكلية 
الشريعة جبامعة دمشق ومشروع موسوعة الفقه اإلسالمي لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 

 .1ابلكويت
                                                            

 .115م ( ص  1996 –ه  1417دار القلم,  –, ) الكويت 1الشريعة اإلسالمية, ط القرضاوي, االجتهاد يف  1
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 االهتمام ابلبحوث املقارنة بني املذاهب اإلسالمية : -2

 

لعلمية اليت ارت املؤمتنالحظه يف مجيع اجلامعات اإلسالمية واجملمعات الفقهية وا ماوهذا 
كون تلى أن عون تعتىن بدراسة الشريعة اإلسالمية. فعندما يبحثون عن موضوع ما حيرص

 مقارنة بني مجيع املذاهب واإلستفادة من أحسنها.

 

اجلامعات خباصة ومراكز العلم قال الدكتور فتحي الدريين : "يتجه البحث العلمي اجلاد يف 
ومنها التشريع الذي يعترب حبق  –يف العامل املتحضر حولنا بعامة وال سيما العلوم النظرية 

إىل الدراسة املقارنة انتفاعا ابلثمرات املبتكرة للفكر اإلنساين  –أعظم مسة من مسات احلضارة 
را ابلتقدم العلمي واحلضاري يف مجيع يف االجتهاد يف التحليل والتعليل والتفريع والتأصيل متأث

 ".2نواحي الثقافة والفكر

 

ى صل علن حيأففي اجلامعات والكليات اإلسالمية أصبح من الالزم على كل من يريد 
ن يكون أم إال للهاذكر مذهب واحد  أن يقدم حبثا مقاران وال يكفيه شهادة من أي مرحلة

ور يف تط عالفيساهم بشكل  مما  شكحبثا متخصصا يف مذهب أو اجتاه معني. وهذا بال
 هذا االجتاه.

                                                                                                                                                                          
, 295م( ص  20012 –ه  1422مؤسسة الرسالة  –, ) بريوت 1مناع قطان, اتريخ التشريع اإلسالمي, ط  1

301. 
 –ه  1429الرسالة, مؤسسة  –. )بريوت 2الدريين, الدكتور فتحي, حبوث مقارنة يف الفقه اإلسالمي وأصوله, ط  2

 .10ص  1م( ج  2008
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 املبحث الرابع : االجتاه التجديدي يف علم أصول الفقه

 

 املطلب األول : تعريف هذا االجتاه

 

وهنا ال أريد أن أطيل الكالم عن مشروعية التجديد يف أصول الفقه ألن كثريا من الباحثني 
مهم أن األصوليني يف العصر احلديث اتفقوا قد وفوا هذا اجلانب حقه. والذي يفهم من كال

 .1على مشروعية التجديد يف أصول الفقه ولكنهم اختلفوا يف كيفيته وجماله ومعامله

 

إعادة أصول "هو :  يوالذي يهمنا هنا تعريف هذا االجتاه لنميزه عن غريه. فاالجتاه التجديد
االستجابة ملقتضيات العصر ومتطلباته الفقه إىل حالته املنهجية الطبيعية اليت يستطيع معها 

, ويدخل يف هذا املعىن "من حيث سالمة موازينه ومرونة رؤيته مع احتفاظه أبصالته وانضباطه
ابلضرورة تنميته وتوسيعه وإضافة ما هو وثيق الصلة به من العلوم اإلنسانية املعاصرة, كما أن 

للقدمي أو حتريره وتيسري عرضه أو هذا املعىن للتجديد ال يرفض التمحيص والنقد الباين 
الرتجيح فيما تنازع األصوليون فيه, أو إعادة هيكلته وترتيب أولوايته إذا كان ذلك أدعى 

 2.لفهم الناس والتفاعل معه أكثر

 

                                                            
ينظر على سبيل املثال مقالة "قضية التجديد يف أصول الفقه واجتاهاهتا" خلالد عبد هللا املغريب نشرها موقع   1

www.ahlalhdeeth.com  : 250007في الرابط التاليphp?t=www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread. 
سلم املجملة  -د.خليفة اببكر حسن, "التجديد يف أصول الفقه : مشروعيته واترخيه وإرهاصاته املعاصرة", لبنان 2

 .87ص  125/126, العدد 2007املعاصر, 

http://www.ahlalhdeeth.com/
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 املطلب الثاين : اتريخ نشأة هذا االجتاه

 

  2دين األفغاينوشيخه الشيخ مجال ال 1كثري من العلماء واملفكرين ينسبون للشيخ حممد عبده
اللذين عاشا يف منتصف القرن املاضي ابلرائد يف جمال اإلصالح والتجديد يف الشريعة 

موا من دبسسب ما ق هو يف كثري من جوانبها بشكل عام. وهذا الذي ينسب هلمو اإلسالمية 
االجتهادات واألفكار واألعمال اليت تعد من قبيل أعمال التجديد واإلصالح. وعندما قبل 

لماء واملفكرين فكرة وجوب اإلصالح والتجديد يف أمور املسلمني يف خمتتلف جوانبها الع
حاولوا اإلصالح والتجديد على حسب فالسياسية واالجتماعية والثقافية والعلمية 

ختصصاهتم. فمنهم من اهتم ابإلصالح والتجديد يف األمور السياسية ومنهم يف الشؤون 
 شرعية اليت تشمل علم أصول الفقه.االجتماعية ومنهم يف العلوم ال

د فعال يف لتجديء ابوقبل أن يشيع شعار التجديد يف أصول الفقه فقد قام عدد من العلما 
ذي حيمل فقه الال هذا العلم من خالل أعماهلم وأنشطتهم األصولية مثل أتليف كتب أصول

يف  لك أتلذلى عن واألفكار. وخري مثال و ممسات التجديد سواء من حيث الشكل أو املض
لذان لا ن خالفب بكتاب "أصول الفقه" للشيخ أبو زهرة و"أصول الفقه" للشيخ عبد الوها

 دعيع قوامج يعدان شكال جديدا للتأليف يف علم أضول الفقه من حيث االستفادة من
الشيخ  لك عملكذيسرة. و العلماء وعدم التعصب ملذهب معني ويكتبان ابللغة السهلة امل

ة مقاصد لدراس عاشاطيب الذي يعد انتالكتاب "املوافقات" للش حتقيقاعبد هللا بن دراز 
يف علم  لتجديدح واإلصاليف عملية ابعد ذلك تتواىل جهود العلماء و الشريعة اإلسالمية. 

 أصول الفقه.

 

                                                            
:  يف الرابط التايل 2012نوميرب , ar.wikipedia.org ينظر ترمجته يف 1

 /www.ar.wikipedia/org/wiki.)محمد_عبده)عالم_دين

:  الرابط التايليف  2010أكتوبر  , ar.wikipedia.orgينظر ترمجته يف  2

 /www.ar.wikipedia.org/wikiجمال_الدين_األفغاني
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ديد وأظن أن سسب انتشار مصطلح جتديد أصول الفقه هو كتاب جتديد أصول الفقه وجت
الفكر اإلسالمي حلسن الرتايب بغض النظر عمن وافقه يف أفكاره وعمن عارضه. وبعد ظهور  

وهناك من  هكتابني حلسن الرتايب بدأ العلماء يناقشون هذا املصطلح من حيث مضمون
يوافقونه يف هذا املصطلح واملضمون وكثري منهم يوافقونه يف املصطلح ويعارضونه يف أفكار 

 جتديده.

 

 لب الثالث : خصائص هذا االجتاهاملط

 

احلرص على حتصيل اجلديد املفيد لعلم أصول الفقه مع التمسك بثوابت هذا العلم  -1
: 

أفكار جديدة لنجعله قادرا  ابتكاروهناك جوانب كثرية يف علم أصول الفقه حتتاج إىل دراسة و 
جلديد وهذه يف مواجهة التحدايت احلديثة. وهذا االجتاه يعتين ابلبحث عن هذا ا

 االحتياجات املعاصرة لنسد فراغاهتا حىت حنقق لعلم أصول الفقه وظيفتها األساسية.

 

منهم من اهتم بكتابة علم أصول الفقه مع إعطاء األمثلة اجلديدة لكل موضوعاهتا حىت ال ف
جيمد هذا العلم عند أمثلة املتقدمني وحىت ال يقال إن علم أصول الفقه ال يتفاعل مع 

املستجدات. ومنهم من اعتىن ابلبحث عن طرق لتفعيل مقاصد الشريعة يف علم أصول الفقه 
للدكتور مجال الدين عطية. وجزى  "حنو تفعيل مقاصد الشريعة"ثل كتاب وعملية االجتهاد م

 هللا عن اجلميع يف أعماهلم النافعة. 
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 نبذ التقليد األعمى واإلكتفاء مبا تركه األقدمون : -2

 

ما تركه  ذوا كلنب ومع حرصهم على تقدمي اجلديد يف علم أصول الفقه فهذا ال يعين أهنم
عمى وجمرد يد األلتقلامع الرتاث بكل تقدير واحرتام ولكنم رفضوا املتقدمون بل يتعاملون 

 حماكاة أقوال املتقدمني دون أن جيتهدوا كما اجتهدوا.

 

جلديدة بل سائل اامل "على أن االجتهاد ال ينحصر يف دائرةقال الدكتور يوسف القرضاوي : 
ت وحاجا صرلعله مهمة أخرى مع الرتاث الفقهي إلعادة النظر فيه على ضوء ظروف ا

اعدة تغري على ق ناءبالناس, الختيار أرجح اآلراء وأليقها مبقاصد الشرع ومصاحل اخللق, 
 الفتوى بتغري الزمان واملكان واإلنسان. 

فليس صحيحا أن األول مل يرتك لآلخر شيئا بل الصحيح ما قاله أهل التحقيق : كم ترك 
 1الول لآلخر! بل كم فاق األواخر األولئل."

 

 املطلب الرابع : أهم املؤلفات واملؤلفني يف هذا االجتاه

 

 جتديد أصول الفقه للشيخ حسن الرتايب -1

 جتديد أصول الفقه للدكتور علي مجعة. -2

 االجتهاد يف الشريعة اإلسالمية للدكتور يوسف القرضاوي. -3
                                                            

 .107القرضاوي, االجتهاد يف الشريعة اإلسالمية, مرجع سابق, ص  1



36 
 

 

 لفقهل ااملطلب اخلامس : بعض إسهامات واجتهادات هذا االجتاه لعلم أصو 

 

 إسهامها من حيث الشكل : -1

 

أ( التجديد يف الصياغة واألسلوب وعرض ما يف كتب الرتاث أبسلوب سهل مبسط يتفق مع 
 .1روح العصر وقدرات طالب العلم مع احملافظة على اجلوهر

 

 غاية يفبعضها و رة كما عرفنا أن كتب املتأخرين يف أصول الفقه والفقه تكتب أبسلوب وع
كتب. لماء هلذه العة العطالتعقيدات واأللغاز مما حيري طلبة العلم ويبطئ مالصعوبة ومليئة ابل

سارة  عترب خك يوهذا األسلوب أيضا ينفر طلبة العلم عن طلب أصول الفقه وهذا بال ش
ىل ليها حيتاج إإلوصول ن اكبرية هلذا العلم اجلليل. ومع ذلك ال ننكر أبن فيها علم غفري ولك

 جهد غري قليل.

 

خدمة هذا العلم العظيم قام عدد من العلماء بكتابه أبسلوب سهل وميسر وإخراج ومن أجل 
من  قيمحىت ينجذب طلبة العلم لتعلمه وحبثه. وهذا اجلهد ال جوهرهما ليس منه مع إبقاء 

وأخذه إىل عصر االزدهار كما حيق له هؤالء العلماء قد أنقذ هذا العلم من عصر االحنطاط 
عمل على سبيل املثال الدكتور وهبة الزحيلي يف كتابه الوجيز يف أصول وممن قام هبذا ال لك.ذ

                                                            
 2010 –ه  1431دار السالم,  –. )القاهرة 1ورجاله, ط إمساعيل, الدكتور شعبان حممد, أصول الفقه اترخيه  1

 .67ه( ص 
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الفقه والشيخ عبد هللا بن يوسف اجلديع يف كتابه تيسري علم أصول الفقه وغريمها رمحهم هللا 
 مجيعا.

 

 ب( حتقيق الرتاث يف علم أصول الفقه :

 

يف احلقيقة أتليفا, ألن "إن هذا االجتاه املسمى إبحياء الرتاث اإلسالمي )التحقيق( ليس 
احملقق ال يؤلف وإمنا خيرج عمال ألف قبل قرون إىل النور. ولكين أدرجته ضمن مناهج 

التأليف لبيان اهتمام بعض الدارسني والباحثني يف إخراج علم األوائل بصورة ميكن اإلطالع 
 .1عليها واالستفادة منها بسهولة يف وقتنا احلاضر"

 

ن مسة منه هو مدة اوإخراجه على شكل يسهل الرجوع إليه واالستففإحياء الرتاث بتحقيقه 
مؤلف اخل يف ة وتتدهرسيف هذا العصر علما أبن أكثر كتب األقدمني غري مف التجديد البارزة

 .من املنت والشرح واحلاشية مما يصعب الرجوع إليها واحد كتب متعددة

 

 إسهامها من حيث املضمون : -2

 

 : س من أصول الفقهأ( إخراج وإبعاد ما لي

                                                            
اجمللد الثامن عشر, جملة جامعة دمشق,  -)دمشق , "صرة يف أصول الفقهامناهج البحث املع"الدكتور عبد هللا صاحل,  1

 . 4م(, ص  2002 –ه  1423, العدد الثاين
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كانت كتب املتأخرين يف علم أصول الفقه مليئة ابملباحث اليت ليس هلا عالقة بعلم أصول 
الفقه مثل مباحث علم الكالم وافرتاضات عقلية اليت ال عالقة هلا بعلم أصول الفقه. وهذا 

ال عالقة هلا به. خبالف ما عليه املتقدمون فإهنم مل ميلؤوا كتب أصول الفقه هبذه املباحث اليت 
وهذا مما عاب عليه اإلمام الشاطيب بقوله : "وعلى هذا خيرج عن أصول الفقه كثري من 

خرون وأدخلوها فيها, كمسألة ابتداء الوضع ومسألة اإلابحة هل أاملسائل اليت تكلم عليها املت
 .1هي تكليف أم ال ومسألة أمر املعدوم........"

ذا األمر وقال " وذلك جماوزة حلد هذا العلم وخلط له واعرتف اإلمام الغزايل أيضا هب
, وقدم أعذارا هلؤالء األصوليني املتكلمني أبهنم يف صدد الرد على خمالف العلم 2ابلكالم"

والدليل واعتذر هو أيضا على متابعة طريقة املتكلمني بقوله "وبعد أن عرفناك إسرافهم يف هذا 
وع عن شيء منه ألن الفطام عن املألوف شديد اخللط فإان ال نرى أن خنلي هذا اجملم

 .3والنفوس عن الغريب انفرة"

 

وقد اعتمد كثري من املؤلفني يف هذا العصر منهج إبعاد ما ليس من أصول الفقه يف مؤلفاهتم 
وعلى سبيل املثال الشيخ عبد هللا بن يوسف اجلديع حيث قال : " وأهم ما حرصت عليه 

 4ليت حسبت على هذا العلم وليست منه."جتنب تلك املسائل ا -1فيه :

 

                                                            
 .29ص  1سابق, ج صدر الشاطيب, م 1
 .20ص  سابق,مصدر الغزايل,  2
 .21سابق, ص الصدر املالغزايل,  3
م   2004 –ه  1425مؤسسة الراين,  –, ) بريوت 3اجلديع, عبد هللا بن يوسف, تيسري علم أصول الفقه, ط  4

 .7( ص 
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 فقه :ال ب( احلرص على تقدمي اجلديد من األفكار والقضااي املستجدة يف أصول

 

ثوا طالهبم حث وقد حو بوهذا مما اعتىن به العلماء والباحثني خاصة يف اجلامعات ومراكز ال
 بعض فقه. ويفصلة مباشرة بتجديد أصول ال اليت هلاديدة اجلوضوعات امل يف ابلبحث

سوين ور أمحد الريالدكت علهيدة ليكتبوا فيها كما فداألحيان اقرتحوا للطالب بعض العناوين اجل
ية أيضا يف دين عطال يف ختام كتابه "نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب" والدكتور مجال

 ختام كتابه "حنو تفعيل مقاصد الشريعة".

 

 ها بطريقة العملية :إسهام -3

 

 أ( فتح أبواب االجتهاد اجلماعي :

 

وح جلمعه عي مفتمافإذا كان االجتهاد الفردي ال يثق به بعض الناس فمجال االجتهاد اجل
و أفردي  شكلبعدد من العلماء والباحثني. وعلى كل حال فاالجتهاد فرض سواء يقام 

 د املسلمني.ع أفرامجي لشرعية اليت هتملبيان األحكام االقضااي املستجدة و مجاعي ملعاجلة 

 

وخري مثال على ذالك إنشاء جممع الفقهي ابقرتاح من الشيخ مصطفى الرزقا يف مؤمتر رابطة 
ه وجممع البحوث اإلسالمية برائسة الشيخ األزهر سنة  1384العامل اإلسالمي سنة 
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األصولية مما يساهم . وهذه اجملمعات تركز على حبث القضااي الفكرية والفقهية و 1ه 1961
 أيضا يف جتديد علم أصول الفقه.

 

 حلديثة :سائل الو ابب( إنشاء املراكز والكليات والربامج لدراسة وحبث علم أصول الفقه 

 

اجلامعات  فقه يفال وقد أنشئ عددا كثريا من املراكز والكليات اخلاصة لدراسة علم أصول
يت تعتين مشق الة دمبكة املكرمة وجامع مثل جامعة األزهر يف القاهرة وجامعة أم القرى

باحثني يف ني والصصتخاألساتذة وامل اابلدراسة الشريعة ومنها علم أصول الفقه وخيصص هل
أصول الفقه  شر علمة لنوتستخدم أيضا الوسائل احلديثة عرب الشبكة املعلوماتي هذا اجملال.

 www.islamfeqh.comوموقع  www.almuslimalmuaser.orgوتبادل األفكار فيها مثال موقع 

 

 

 : ج( اجملالت الدورية تعتين أبصول الفقه

 

هي تعتين و عطية  دينوعلى سبيل املثال جملة املسلم املعاصر اليت أسسه الدكتور مجال ال
ذا العمل  يدعى هلا و بتقدمي حبوث ومقاالت أصولية وقضااي فقهية معاصرة يف خمتلف جوانبه

علم  مباحث توسيعتطوير و من أجل أفكارهم وآرائهم  تقدميلكثري من العلماء والباحثني 
ع قرن وهلل من رب كثرمرت عطاؤه منذ أتا. وهذه اجمللة قد اسالفقه وأصول الفقة وجتديدمه

 احلمد.

 
                                                            

 .302, 290, 289قطان, مصدر سابق, ص   1
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 النتائج 

 

 من هذا البحث املتواضع نستنتج منه ما يلي :

 

من خالل أتملنا الجتاهات أصولية املعاصرة ندرك أن علم وأصول الفقه بدأ خيرج من  -1
عصر اجلمود والركود وهو يف طريقه إن شاء هللا إىل العصر النهضة واإلزدهار بفضل هللا تعاىل 

أوال مث جبهود العلماء والباحثني املخلصني. وهذا واضح من الدعوة إىل التجديد واإلصالح 
العلم مث العمل املستمر على ذالك من قبل أفراد العلماء واملؤسسات األكادمية يف هذا 

 وغريها. 

 

وليس بصحيح ما قاله بعضهم أبن األول مل يرتك لآلخر شيئا بل الصحيح والواجب  -2
املصري إليه كم ترك األول لآلخر وكم فاق األواخر األوائل مع عظيم احرتامنا وتقديران للعلماء 

. بدليل ما رأيناه وما شهدانه من املؤلفات واجلهود اليت قدمها املعاصرون يف علم املتقدمني
أصول الفقه فبعضها حقيقة ال نستطيع أن نستغين عنها يف هذا العصر مثل املؤلفات يف 

املقاصد والكتب املنهجية يف أصول الفقه اليت قد استفاد منها ألوف من طلبة العلم بيسر 
 وسهولة.

 

قيقة أن هذه االجتاهات احلديثة املختلفة ليست اجتاهات متناقضة فيما بينها ويف احل -3
حبيث يرفض بعضها بعضا وإمنا هي اجتاهات متنوعة خلدمة علم أصول الفقه من انحية 

متعددة ويف النهاية كلها ختدم علم أصول الفقه من جانب ختصصاهتم. نعم هناك اختالفات 
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ق لكتابة أصول الفقه وترجيح بعض اآلراء على بعض يف بعض اإلمور يف حتديد أفضل طر 
ولكن ما زالت ضمن إحدى االجتاهات املذكورة كشأن اختالف العلماء املتقدمني يف 

 مذهب واحد ويف مدرسة واحدة. 
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 املقرتحات

 

إىل  وإيصاله علم أصول الفقه جتديد منومما جيب علينا اتباعه حىت حنقق الغاية املرجوة  -1
االقرتاحات البناء هلذا العلم اجلليل ونضع له برامج  كلمع  جنرصد و أن نقمة ازدهاره هو 

مرحلية مث نتابع تطوره ونرى هل قد حققنا له تقدمه املرجو مرحلة مرحلة. وللمرحلة األوىل 
كاملسائل الكالمية واالفرتاضات   الفقه بعاد وإخراج ما ليس من أصولإميكن أن نقول أبن 

هذا العلم مث مرحلة إدخال األمثلة احلديثة للمباحث  جديدطوة األوىل لتهي اخل البعيدة
ومنها أيضا توسيع املباحث املقاصدية  األصولية حىت يعاجل هذا العلم فعال القضااي العصرية.

اليت مل أتخذ حظها من االهتمام والدراسة الكافية وجنعلها تتعاون مع املباحث األصولية 
 بني روح أصول الفقه وجسده معا. وجنمعاألخرى 

 

وينبغي علينا كطلبة العلم أن نسجل هذه التطورات يف علم أصول الفقه ليستفيد منها  - -2
األجيال الالحقة كما استفدان حنن من تسجيالت العلماء املتقدمني يف هذا اجملال حىت 

 اوئ لنعترب منها.نستطيع أن ندرك طبيعة هذا العلم وما يطرأ عليها من حماسن ومس
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 اخلامتة

 

ويف اخلتام أعرتف بكثرة تقصريي وقلة بضاعيت وعدم أهلييت إلعداد البحث يف هذا العلم 
اجلليل وال أريد أن أكون ممن يقف على ما ليس به علم وأعوذ ابهلل من كل ذلك ولكن ما 

أريد هو حماولة االقتداء أبولئك األئمة اجلليل الذين أفنوا عمرهم وأمواهلم يف سبيل خدمة هذا 
لعظيم. وأسأل من مجيع العلماء واألساتذة األفاضل الذين اطلعوا على هذا البحث أن العلم ا

يقدموا يل إرشاداهتم وتصحيحاهتم فأان على ذلك من الشاكرين. وأخريا نسأل هللا أن ينفعنا 
مبا علمنا ويرزقنا اإلخالص والعمل فيما تعلمنا وصلى هللا وسلم على سيدان حمد وعلى آله 

 عهم وجاهد جهادهم إبحسان إىل يوم لدين. وصحبه ومن تب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

 

 صادر واملراجعامل

 ( املراجع العربية1)
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