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  املنهج االصويل يف البحث الفقهي عند الشيعة االثني عشرية
 لطيف محمد عباسالباحث 

 جامعة بغداد / كمية الشريعة / أصول الفقه
Journalofstudies2019@gmail.com 

 :الممخص
.المنيج جزء مف شخصية العمـ، وأساس مف أسس استق -1  اللو وتفرد عف غيره مف العمـو

 عمـ أصوؿ الفقو أكثر العمـو اإلسالمية عالقة بمسألة المنيج بؿ ىو عمـ المنيج الفقيي. -2

أصػالة الفقػػو اإلسػالمي انمػػا ترجػل  لػػو عمػػـ ايصػوؿ المنيجػػي والػذي ىػػو انتػاج  سػػالمي م ػػض،  -3
 والذي ال نجد لو مثيال في الثقافات السابقة أو الال قة.

ايصوؿ ميمة جػدا ينػو المػدخؿ المباشػر لمعرفػة اي كػاـ الشػرعية، وكػؿ أمػة ال بػد أف  فائدة عمـ -4
 يكوف ليا تشريعيا الذي ىو نظاـ  ياتيا.

عمـ ايصوؿ ىػو مػنيج الب ػث عنػد الفقيػو، أو منطػؽ مسػائمة، أو بمعنػو واسػل ىػو قػانوف عاصػـ  -5
 لذىف الفقيو مف الخطأ في االستدالؿ عمو اي كاـ.

ونو مفردات وقواعد متفرقة ارتػبط باإلمػاـ الصػادؽ يعميػو السػالـد، وتػدوينًا ومنيجػًا عمـ ايصوؿ ك -6
 متكاماًل فيعد  نجاز لإلماـ الشافعي.

أف نسب الشافعي  لو عمـ أصوؿ الفقو كنسبة ارسطاطاليس  لو عمـ المنطػؽ، ونسػب الخميػؿ بػف  -7
 ا مد الفراىيدي لعمـ العروض.

قػؿ أىميػة بالنسػبة لتكػويف العقػؿ العربػي اإلسػالمي عػف قواعػد القواعػد التػي وهػعيا الشػافعي ال ت  -8
المػػنيج التػػي وهػػعيا ديكػػارت بالنسػػبة التكػػويف الفكػػر الفرنسػػي خاصػػة والعقالنيػػة ايوربيػػة ال ديثػػة 

 عامة.

تأخرت المدارس ايصولية الشيعية في والدتيا عػف المػدارس ايصػولية السػنية وىػذا التػأخر دفعيػا  -9
 وئيا بالجوانب الفنية منيا. لو التأثر في بدء نش

 فَّ طبيعػة المػػنيج الخػاص ىػػو الػػذي يقػرر يي عمػػـ مػػف العمػـو طبيعػػة مػػادة العمػـ واليػػدؼ مػػف  -11
 وهل العمـ ودراستو.

 د.الشيعة االثني عشرية ،الب ث الفقيي ،المنيج االصوليالكممات المفتا ية: ي
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The Fundamental Approach in Fiqh Research for Twelver Shiites 

Researcher Latif Muhammad Abbas 

University of Baghdad / College of Sharia / Fundamentals of 

Jurisprudence 
Abstracts: 

1- The curriculum is part of the personality of science, and one of the nasis 

of independence and. uniqueness from other sciences. 

2- The science of the fundamentals of jurisprudence, the most Islamic 

science is related to the issue of the curriculum, but it is the science of 

jurisprudence. 

3- Authenticity of Islamic jurisprudence is due to the Knowledge of 

systematic assets, which is a purely. Islamic production, which we find no 

previous or subsequent cultures. 

4- The benefit of knowledge of assets is very important because it is the 

direct entrance to know the. provisions of legitimacy, and each nation 

must have her legislation, which is the system of its. 

5- The science of assets is the method of research when the jurist, or the 

logic of his problems, or in a. broad sense is a law of the mind of the 

jurisprudent of error in the deduction of judgments.  

6- The science of assets as a vocabulary and scattered rules, it back to Imam 

sadiq (p), or as a codification is an achievement for the Imam al-Shafi’i. 

7- The proportion of Al-Shafi’i to the science of jurisprudence as 

Aristotelian relation to logic, and the ratio of Hebron bin Ahmed to the 

science of offers. 

8- The rules laid down by Al-Shafi’i are no less important for the formation 

of the Arab-Islamic mind than the rules of Descartes' approach to the 

formation of French thought Especially the Modern. European rationality 

in general. 
9- Shiite fundamentalist schools were delayed in their birth than the Sunni 

fundamentalist schools, and this caused them to be influenced by the 

technical origins. 

10- Those Who determines the nature of the special approach to any science 

are : the nature science and the purpose of science developing and study. 

Keywords: (the fundamentalist approach, jurisprudence research, Twelver 

Shiites). 

 مقدمة البحث :
ال مػػد ر رب العػػػالميف والصػػػالة والسػػػالـ عمػػو أشػػػرؼ الخمػػػؽ م مػػػد صػػػمو ار 

ا كمػػػا تتمػػػايز ؼ موهػػػوعاتياليف تتمػػػايز العمػػػوـ بػػػاختر عميػػػو وعمػػػو طلػػػو الطيبػػػيف الطػػػاى
باستقالؿ منياجيػا. فػالمنيج جػزء مػف شخصػية العمػـ وأسػاس مػف أسػس اسػتقاللو وتفػرده 
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. ويعػد عمػـ أصػوؿ الفقػو مػف أكثػر العمػـو اإلسػالمية عالقػة بمسػألة  عف غيػره مػف العمػـو
العمػػـ الػػذي كونػػو ثػػر تعبيػػرا عػػف مسػػألة المػػنيج فػػي العمػػـو اإلسػػالمية، ايكالمػػنيج، بػػؿ و 

أف عمػػـ  د  أف بعػػض البػا ثيف عػػالمػػنيج ووصػؿ االمػػر كشػؼ عػػف وجػػود المػنيج وابتكػػار 
الفقػػو اإلسػػالمي أنمػػا  ى الػػبعض ارخػػر أف أصػػالةأر فيمػػا أصػػوؿ الفقػػو ىػػو عمػػـ المػػنيج. 

ابتكره المسمموف يوؿ مػرة، و قيقة االمر اف ىذا العمـ ، في أصوليا  لو ىذا العمـترجل 
يراف فيما لـ نجد لو شبييا  عند اليوناف والروماف في الغرب، و البابمييف والصيف واليند وا 
مػنيج اليأي مكاف طخر. وايصوؿ كما جاء في تعريفيا ىي : أو في ومصر في الشرؽ 

َـّ سػػتخراج اي كػػاـ مػػف أدلتيػػا، الو الفقيػػو بػػ التػػي ت ػػد وتبػػيف الطريػػؽ الػػذي يمتػػـز ومػػف ثػػ
ب ايدلػػة مػػف  يػػث قوتيػػا، فيقػػدـ القػػرطف عمػػو السػػنة، والسػػنة عمػػو القيػػاس، وسػػائر يػػرتت

اسػػتخراج اي كػػاـ مػػل يعنػػي ايدلػػة التػػي ال تقػػـو عمػػو النصػػوص مباشػػرة، أمػػا الفقػػو : ف
لمنيج : مجموعة مف القواعد العامػة التػي يعتمػدىا البا ػث فػي تنظػيـ واالمناىج، التقيد ب

: طائفػة هوو أو   لو النتيجػة المطموبػةالوصوؿ ما لديو مف أفكار أو معمومات مف أجؿ 
 .دالوصوؿ  لو ال قيقة في العمـالتي تصاغ لغرض مف القواعد العامة 

د وفائػدة  ج الفقيػيعمػـ المػنييعنػي يأف عمػـ أصػوؿ الفقػو وهح لنػا ومما قدمنا يت
وايمػـ بطبيعتيػا يجػب اف المدخؿ المباشػر لمعرفػة اي كػاـ الشػرعية. ىذا العمـ بأنو ُيعد  

والتشػػريل الخػػاص بيػػا، واالخيػػر نظػػاـ  ياتيػػا، يمثػػؿ الػػذي يكػػوف ليػػا تشػػريعيا الخػػاص 
أصػوؿ يجب اف يخهل لعمماء متخصصوف بو، والذي سػيتـ التطػرؽ لػو مػف  يػث عمػـ 

وعمػؿ ارخػريف أوؿ مف دوف عمؿ أصوؿ الفقو ىو اإلماـ الشػافعي، أف  وتوهيحالفقو، 
عمو منيجو مف بعده أو الم اولة عمو أهافة الػبعض مػف االصػوؿ وب سػب ارج يتيػا 

 الفقيية و العممية والشرعية. قسـ الب ث عمو 
 و المنهج في المغة واالصطالح الفقه 

 .د 96د.ت، ص الجرجاني،يمف كالموعبارة عف فيـ غرض المتكمـ  في المغة :الفقه  -1
 : ىو العمـ باي كاـ الشرعية العممية المكتسب مف أدلتيا التفصيمية.وفي االصطالح 
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وقيؿ : ىو اإلصػابة والوقػوؼ عمػو المعنػو الخفػي الػذي يتعمػؽ بػو ال كػـ. وىػو 
عمػػػـ مسػػػتنبط بػػػالرأي واإلجتيػػػاد، وي تػػػاج فيػػػو  لػػػو النظػػػر، والتأمػػػؿ، وليػػػذا ال يجػػػوز أف 

والفقػػػو فػػػي  د 96د.ت، ص الجرجػػػاني،يمي ار تعػػػالو فقييػػػا، ينػػػو ال يخفػػػو عميػػػو شػػػيءيسػػػ
المفردات: العمـ بأ كاـ الشريعة، يقاؿ : فقو الرجؿ فقاىػو  ذا صػار فقييػا ووفقػو أي فيػـ 

دد لَِّيَتَفقَُّهووا  ِفوي الودِّي ِ فقيا ووفقو أي فيمو، وتفقو  ذا طمبو فتخصص بو، قاؿ تعػالو: يي
وعرفػػو الشػػيم المظفػػر بقولػػو : ىػػو  د214، صد . ت االصػػفياني، ي 22بػػة اريػػة سػػورة التو 

الخهػػري، يعمػػـ يب ػػث فيػػو عػػف القواعػػد، تقػػل نتيجتيػػا فػػي طػػرؽ  سػػتنباط ال كػػـ الشػػرعي
وعرفػػو الشػػيم الخهػػري بأنػػو : القواعػػد التػػي يتوسػػؿ بيػػا  لػػو  د13ـ، ص2112-ىػػػ1425

: والقاعػػػػدة ىػػػي قهػػػػية كميػػػػة تنطبػػػػؽ اسػػػتنباط اي كػػػػاـ الشػػػػرعية مػػػػف ايدلػػػة، ثػػػػـ يقػػػػوؿ 
 .د13ـ، ص2113-ىػ1434الخهري، يجزئياتيا عند تعرؼ أ كاميا

وجاء في المقدمة، الفقو: معرفة أ كاـ ار تعػالو فػي أفعػاؿ المكمفػيف بػالوجوب، 
 وال ذر، والندب والكراىة واإلبا ة.

فػػاذا  مػػف الكتػػاب والسػػنة، ومػػا نصػػبو الشػػارع لمعرفتيػػا مػػف ايدلػػة. وىػػي متمقػػات
اسػػتخرجت اي كػػاـ مػػف تمػػؾ ايدلػػة قيػػؿ ليػػا فقػػو وكػػاف السػػمؼ يسػػتخرجونيا مػػف ايدلػػة 

 .د392، صد. ت بف خمدوف،ياعمو اختالؼ فيما بينيـ
والفقو اإلسالمي كما يػذكر الجػابري :  نتػاج عربػي م ػض. كػاف وال يػزاؿ أقػرب 

بيػاف  أفو  .د96ـ، ص2119الجػابري، يمنتجات العقؿ العربػي  لػو التعبيػر عػف خصوصػيتو
نقصػد عمػـ –طريقػة اإلنتػاج النظػري فػي الفقػو يتمثػؿ فػي أىمية الفقو بالنسبة لموهػوعنا 

الفقو اإلسالمي ترجل  لو ىذا العمـ الذي ال نجد لو عمـ ف أصالة  وال ؽ  -أصوؿ الفقو
 .د96ـ، ص2119الجابري، يمثيال في الثقافات السابقة والال قة

جانػب شػريعة مػثال  لػو قػوانيف وأعػراؼ فكافة المجتمعات باستمرار في  أهاؼو 
وقػػػػوانيف  مػػػػورابي ىنػػػػاؾ ايلػػػػواح اإلثنػػػػي عشػػػػر عنػػػػد اليونػػػػاف، وىنػػػػاؾ قػػػػوانيف كيػػػػوس 

لػػـ المال ػػظ أف تمػػؾ القػػوانيف قػػوانيف الصػػيف والينػػد... ولكػػف و جيسػػتيناف عنػػد الرومػػاف 
ـ، 2119الجػػػػابري، يالفقػػػػو االسػػػػالميتكػػػػف م سسػػػػة كالفقػػػػو اإلسػػػػالمي عمػػػػو أصػػػػوؿ عمػػػػـ 

 .د97ص
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القواعػػػد التػػػي يعنػػػي أصػػػوؿ الفقػػػو أف ثػػػـ يعطػػػي تعريػػػؽ يصػػػوؿ الفقػػػو فيقػػػوؿ : 
ؿ بيػػػا  لػػػو اسػػػتنباط اي كػػػاـ الشػػػرعية مػػػف ايدلػػػة، وىػػػو بالنسػػػبة لمفقػػػو كػػػالمنطؽ صػػػيتو 

ذا كانت ميمة الفقو ىي التشريل لممجتمل فاف ميمة أصوؿ الفقو ىي  بالنسبة لمفمسفة. وا 
ذكػػره الػػذي يصػػوؿ الفقػػو و فػػي تعريػػؼ طخػػر و  .د111ـ، ص2119الجػػابري، يالتشػػريل لمعقػػؿ

نو : القواعد التي يرتكز عمييا قياس اسػتنباط الفقيػاء لك كػاـ الشػرعية الفرعيػة بأال كيـ 
ال كػيـ، يمف قبؿ الشارع أو العقؿ عند اليأس مػف ت صػيميا  مولةالكمية، أو الوظائؼ الم

 .د37ـ، ص2111-ىػ1432
ال نريػػد بالقواعػػد ىنػػا غيػػر الكبريػػات التػػي لػػو وؿ أننػػا مػػف نافمػػة القػػوؿ يمكػػف القػػو 

أنهػػمت  لييػػا صػػغرياتيا ينتجػػت ذلػػؾ ال كػػـ أو الوظيفػػة .. فأصػػوؿ الفقػػو  ذف : أسسػػو 
ـ، 2111-ىػػػػػ1432ال كػػػػيـ، ي عمػػػػو اختالفيػػػػا المواهػػػػيلالتػػػي يرتكػػػػز عمييػػػػا وتبنػػػػو عمييػػػػا 

 .د37ص
المباشػػر لمعرفػػػة مػػف الواهػػح  ف فائػػػدة عمػػـ ايصػػػوؿ ميمػػة جػػػدا ينػػو المػػػدخؿ 

وىػػذا  اي كػػاـ الشػػرعية، ولكػػؿ أمػػة ال بػػد أف يكػػوف ليػػا تشػػريعيا الػػذي ىػػو نظػػاـ  ياتيػػا،
عمما ه المتخصصوف بو ىـ الفقياء. وايمة اإلسالمية  نما التشريل يفترض اف يكوف لو 

تشيعيا ىو الفقو اإلسالمي، والمتخصصوف بو ىـ الفقياء، والفقو ال يكوف فقييا  ال بعػد 
 .د113ىػ، ص1421الفهمي، يصو بعمـ أصوؿ الفقو ينو منيج الفقو والمدخؿ اليوتخص

ت ػػوؿ باسػػتمرار ال يػػاة التػػي يعيشػػيا اإلنسػػاف فػػي  الػػة تطػػور و مقابػػؿ ذلػػؾ أف 
فهال عف تجددىا وفقا ال تياجات االنساف والمشكالت التي يتعرض ليا بصورة منفػردة 

كمنظومػة كاممػة  ومػل الطبيعػةرخػريف، أو مجتمعة أو عمو مسػتوى االسػرة ومػل البشػر ا
 ف طبيعػة ال يػاة تقتهػي أف تكػوف الشػريعة معػدة لتمبيػة ال اجػات وتطويرىػا، مما يعنػي 

-ىػػػػ1419شػػػمس الػػػديف، ي االعتنػػػاء واالثػػػراء بنفسػػػيا يػػػث طػػػور مسػػػتمر مػػػف فػػػي  الػػػة تو 
 .د14ـ، ص1999

 عميػو الشريعة جاءتنا عمو لساف الرسػوؿ يصػمو اراالمر كمو كوف يتهح كما 
وطلػػػو وسػػػمـد فػػػي الكتػػػاب والسػػػنة، وكمػػػا نقميػػػا وفسػػػرىا أئمػػػة أىػػػؿ البيػػػت يعمػػػييـ السػػػالـد 

 بصيغتيف ىما:
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رة تكػػػوف أ كامػػػًا ثابتػػػة مػػػف قبيػػػؿ مػػػأ كػػػاـ م ػػػددة. وىػػػذه ن ػػػو : عمػػػو  األولووو 
العػػػادات المعروهػػػة، والم رمػػػات المنصػػػوص. وأخػػػرى أ كامػػػًا نسػػػبية مر ميػػػة ك ػػػاالت 

 م لفة قموبيـد عمو بعض ارراء الفقيية.معينة مف قبيؿ يسيـ ال
: قواعػػػد عامػػػة يسػػػتنبط منيػػػا اي كػػػاـ الجزئيػػػة وتنطبػػػؽ عمػػػو ال ػػػاالت  الثانيوووة

 .د18ـ، ص1999-ىػ1419شمس الديف، يالراىنة
والفقياء يستنبطوف في عمـ الفقو، وعمميـ الفقيي أ كاـ أفعاؿ اإلنساف وعالقاتو 

دة مػػف قواعػد الشػػيعة وأصػوليا ومبادئيػػا العامػػة ، والطبيعػػة المسػتممػػل المجتمػل بنفسػو، و 
ب سب تطور ال ياة التي تولد ال اجػات وتطػرح ايسػئمة عػف صػ ة أو عػدـ صػ ة ىػذا 

لمنيػػػاج  ذ يجػػػب خهػػػوعو الفقيػػػي لػػػيس ب ثػػػا عشػػػوائيًا ، ومػػػل ذلػػػؾ أف الب ػػػث السػػػموؾ
، نةكتػاب أو السػلفػي ا اً كػاف الػنص واردأويصوؿ في التعامؿ مل النص الشػرعي وسػواء 

فالقواعػػػد التػػػي ت ػػػدد مػػػنيج االسػػػتنباط ىػػػي عمػػػـ أصػػػوؿ الفقػػػو. وىػػػذا العمػػػـ ىػػػو مػػػػنيج 
-ىػػػػ1419شػػػمس الػػػديف، ياالسػػػتنباط الفقيػػػي، وىػػػو عمػػػـ المػػػنيج بالنسػػػبة لكب ػػػاث الفقييػػػة

: مجموع طػرؽ الفقػو مػف  يػث أنيػا سػبيؿ اإلجمػاؿ  فأصول الفقه هو، د21ـ، ص1999
؛ نقػال عػف الب ػر 79، ص1جـ، 1984-ىػ1414النشار، يوكيفية اإلستدالؿ بيا و اؿ المستدؿ

منيج الب ث عند الفقيو أو منطؽ مسائمو. أو وعميو اف االصوؿ تعني  .دالم يط لمزركشي
بمعنػػػػػػو واسػػػػػػل ىػػػػػػو قػػػػػػانوف عاصػػػػػػـ لػػػػػػذىف الفقيػػػػػػو مػػػػػػف الخطػػػػػػأ فػػػػػػي االسػػػػػػتدالؿ عمػػػػػػو 

ط بعبػػػارة أخػػػرى أف عمػػػـ ايصػػػوؿ يهػػػب .د82، ص1جـ، 1984-ىػػػػ1414النشػػػار، ياي كػػػاـ
عمميػػػة االسػػػتنباط وفػػػؽ منػػػاىج م ػػػددة نابعػػػة مػػػف طبيعػػػة الػػػنص التشػػػريعي فػػػي الكتػػػاب 
والسػػنة ومػػػف دوف عمػػػـ ايصػػػوؿ فػػػاف عمميػػػة االسػػػتنباط سػػػتكوف عمميػػػة عشػػػوائية، وتفقػػػد 

ومف ىنا فاف قواعد عمػـ طمقة في فيـ الشريعة، قيمتيا التشريعية، وتخمؽ  الة فوهو م
تنباط الفقيػػي وعمػػـ المػػنيج فػػي الفقػػو. أي أف عمػػـ أصػػوؿ الفقػػو باعتبػػار عمػػـ مػػنيج االسػػ

ايصػػػػوؿ مسػػػػتنبط ومنتػػػػزع ومسػػػػتخمص مػػػػف طبيعػػػػة الشػػػػريعة اإلسػػػػالمية، وأف مصػػػػادر 
الشػػريعة فػػي الكتػػاب والسػػنة، وىػػذا يعنػػي أف كػػؿ عنصػػر مػػف عناصػػر عمػػـ ايصػػوؿ ال 

طبيعػػي بعمػػـ الشػػريعة ومصػػادر الشػػريعة فانػػو أمػػا يكػػوف دخػػياًل عمػػو عمػػـ  ن ػػويتصػػؿ ب
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يصوؿ أو تكوف لو أىمية جانبية أو ثانوية أو شكمية في عمـ ايصوؿ، ف قؿ الشػريعة ا
 .د81ـ ، ص1999-ىػ1419شمس الديف،ياإلسالمية ىو الذي ينتج أصولو الخاصة بيا

زج ايب اث الفمسفية والمنطقية والكالميػة فػي عمػـ لما سبؽ نجد اف موقفنا في و 
تناسػػب مػػل طبيعػػة ال قػػؿ المعرفػػي الػػذي يػػراد أصػػوؿ الفقػػو ىػػو  دخػػاؿ مػػادة غيبيػػة ال ت

يخػػالؼ المػػنيج الػػذي يمثمػػو عمػػـ  تػػوىػػذا العمػػؿ بطبيع كػػوفاسػػتخداـ عمػػؿ ايصػػوؿ فيػػو، 
 .د81ـ ، ص1999-ىػ1419شمس الديف،يأصوؿ الفقو

وىػو مسػتقيـ المنيػاج، يػج ولػي ايمػر : الطريػؽ، ون بأنوهالمنهج كموا عورف : لغوة  -2
 .دمادة نيج 351، ص5جـ، 1979-ىػ1399أبو ال سيف، يالجمل مناىج

: الطريػؽ الواهػػح، ونيػج ايمػػر وأنيػج : وهػػح، ومػنيج الطريػػؽ  وقيول الوونهج 
ووووواومنياجػػػػػو، وقػػػػػاؿ تعػػػػػالو : يي ِ  ِشووووور َعة  َوِمن َهاج  دد المائػػػػػدة اريػػػػػة ِلُكوووووَل َجَعم َنوووووا ِمووووونُك

 .د724-721، صد.ت ياالصفياني، .48
مة المصوغة مف أجؿ الوصوؿ  لػو : طائفة مف القواعد العا واصطالحا المنهج

وىػػو عمػػـ ينػػو لػػو قواعػػد ت كمػػو، ولػػو، أسػػس ال  .د3ـ، ص1997بػػدوي، يال قيقػة فػػي العمػػـ
أف المػنيج ىػو التطبيػؽ العممػي  -عػاـ ن و  ب–ومف ىذا يتبيف لنا  بد مف االرتكاز عمييا.

 قيقػة أو ىو طريؽ الب ث عف ال .د5ـ، ص1997بدوي، يلقواعد معينة لمعمـ المب وث فيو
-ىػػ1414النشػار، يفي أي عمـ مف العموـ أو في أي نطاؽ مف نطاقات المعرفػة اإلنسػانية

 .د39، ص1جـ، 1984
لممػػػػنيج ىػػػػو التعريػػػػؼ القائػػػػؿ : بأنػػػػو االكثػػػػر تػػػػداواًل تعريػػػػؼ يمكػػػػف القػػػػوؿ أف الو 

الطريػػؽ المػػ دي  لػػو الكشػػؼ عػػف ال قيقػػة فػػي العمػػـو بواسػػطة طائفػػة مػػف القواعػػد العامػػة 
بػػدوي، ي عمػػو سػػير العقػػؿ، وت ػػدد عممياتػػو،  تػػو يصػػؿ  لػػو نتيجػػة معمومػػة التػػي تيػػيمف

 .د5ـ، ص1997
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 أنواع المناهج : 
 قسميف ىما:يقسـ المنيج بصورة أولية عمو 

: ويراد بو ما يزاولو عامة الناس في تفكيرىـ وأعماليـ مػف دوف أف المنهج التمقائي  - أ
نمػػا يػػأتييـ عنويػػة كيػػوف ىنػػاؾ التفػػات مػػنيـ  ليػػو، أو خطػػة ثابتػػة فػػي أذ ىػػانيـ لػػو، وا 

 .د6ـ، ص1997بدوي، يووفؽ ما يمميو الظرؼ

نما سػمي بالتػأممي ينػو المنهج التأممي  - ب : وىو ما نسميو ونصطمح عميو بالمنيج، وا 
جػػاء نتيجػػة التأمػػؿ الفكػػري الػػذي أدى  لػػو وهػػل قواعػػده وأصػػولو، وىػػو ينقسػػـ  لػػو 

 قسميف رئيسييف ىما:

نػػاىج المنطقيػػة : وىػػي تمكػػـ القواعػػد المنيجيػػة التػػي المنػػاىج العامػػة وتعػػرؼ بالم -1
يرجػػػل  لييػػػا البا ػػػث عنػػػد الب ػػػث فػػػي أي  قػػػؿ مػػػف  قػػػوؿ نػػػوع عػػػاـ مػػػف أنػػػواع 

المػػنيج التجريبػػي -المػػنيج العقمػػي ج-المػػنيج النقمػػي ب-المعرفػػة وتقسػػـ  لػػو : أ
 المنيج الوجداني.-د

 د66-51ص د.ت، الفهػػػمي،يالمنػػػاىج الخاصػػػة : وتسػػػمو المنػػػاىج الفقييػػػة أيهػػػاً  -2
وىي مجموعة مف القواعد وهعت لتستخدـ في  قؿ خاص مف  قوؿ المعرفة، 

 أو عمـ خاص مف العموـ، وتتنوع ىذه المناىج متعددة بعدد 
. ومف أمثمتيػا مػنيج أصػوؿ د67د.ت، ص الفهمي،يال قوؿ المعرفية وأنواع العموـ

 الفقو اإلمامي.

 منهج عمِ أصول الفقه :
أىػػـ العمػػـو الشػػرعية التػػي وهػػعيا العممػػاء المسػػمموف عمػػـ أصػػوؿ الفقػػو مػػف  ديعػػ

دوف أف يتأثروا بتجارب ماثمػة سػابقة، ودوف أف ي ػذوا  ػذوا م ػاوالت متقدمػة، ومػف ىنػا 
كاف عمـ أصوؿ الفقػو عممػًا  سػالمية خالصػة. وكػاف عامػؿ وهػعو ىػو  اجػة المسػمميف 

عػػػػػف طريػػػػػؽ وسػػػػػيمة  لػػػػو  سػػػػػتفادة اي كػػػػػاـ الشػػػػرعية العمميػػػػػة أو يالفرعيػػػػػةد مػػػػػف أدلتيػػػػا 
وقبؿ الخوض في منيج عمـ أصوؿ الفقو اإلمػامي وينػو  د71 د.ت، ص الفهمي،ياالجتياد

 عمـ وهعو المسمموف دوف التأثر بغيرىـ وجب عمينا التعرؼ عمو نشأة ىذا العمـ.
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 نشأة عمِ أصول الفقه :
اف ايوؿ مف دوف عمـ أصوؿ الفقو ىو اإلماـ الشافعي وال نقػوؿ أنشػاه يف كػؿ 
 ماـ مف ايئمة كاف لو منياج في اجتياده يتبعو. وكاف يشير  ليػو فػي عبػارات اجماليػة، 
وقد قمنا أف عمـ ايصوؿ عمـ منياجي، والعمـو المنياجية هابطة وليست منشئة مثػؿ : 

 الن و والنطؽ بالفص و، والعروض وقوؿ الشعر، والتفكير السميـ والمنطؽ.
عمػػػـ ايصػػػوؿ فهػػػؿ الهػػػبط لالسػػػتنباط  ولػػػذا نقػػػوؿ : أف الشػػػافعي كػػػاف لػػػو فػػػي

الفقيي السميـ، واستعاف في سػبيؿ ذلػؾ بػالثروة الفقييػة التػي اختمفػت وجيػات النظػر فييػا 
 .د84، ص1ج، د. ت أبو زىرة، يبيف فقو ال جاز والعراؽ والشاـ

ويال ػػػظ اف أصػػػوؿ الشػػػافعي اتجيػػػت اتجاىػػػا نظريػػػة وعمميػػػة، فيػػػي قػػػد  ػػػررت 
ب أف يتبعيػػا الفقيػػو، ليسػػمـ اسػػتنباطو مػػف الخطػػأ، ومػػف جيػػة القواعػػد المنياجيػػة التػػي يجػػ

أخرى ىو طبقيا عمو مذىبو تطبيؽ عممية، لـ ي د قيد أنممة عنيػا وهػرب ايمثػاؿ فػي 
اسػتنباطيا وتطبيقيػػا ولقػد تمقػػي العممػػاء مػف بعػػده مناىجػػو التػي وصػػفيا مػػا بػيف قابػػؿ ليػػا 

كػػاف مختمفػػة فيػػو بيػػنيـ كايخػػذ  فػػي الجممػػة، كمالكيػػة فػػأنيـ أخػػذوا أكثػػر منياجػػو  ال مػػا
بالمصػػم ة واالست سػػاف وطراء أىػػؿ المدينػػة فػػانيـ أخػػذوا بمنياجػػو فيمػػا عػػدا ذلػػؾ، وكػػذلؾ 
ال نابمة وبجوار ى الء الذيف قاربوه في ايصوؿ كػاف أولئػؾ الػذيف يخالفونػو، ومػف ىػ الء 

، 1ج، ت د. أبػػػػو زىػػػػرة، ي الػػػػذيف رفهػػػػوا ايخػػػػذ بالقيػػػػاس أىػػػػؿ الظػػػػاىر والشػػػػيعة اإلماميػػػػة
 .د86ص

والػػذيف اتبعػػػوا منياجػػو ىػػػـ المالكيػػػة وال نابمػػة والػػػذيف قػػػاربوه فػػي ايصػػػوؿ ىػػػـ : 
ال نفيػػة عمػػو اخػػتالؼ فػػي طريقػػة الكتابػػة فػػي ايصػػوؿ، والػػذيف خػػالفوه : أىػػؿ الظػػاىر 

 والشيعة.
ومف أكثر النصوص القديمة أىمية وداللة في ىذا الشأف مػا ذكػره الفخػر الػرازي 

إلماـ الشافعي  يػث يقػوؿ : واعمػـ أف نسػبة الشػافعي  لػو عمػـ أصػوؿ في كتابو مناقب ا
الفقػو كنسػبة ارسػطاطاليس ال كػيـ  لػو عمػـ المنطػؽ، وكنسػبة الخميػؿ بػف أ مػد  لػو عمػـ 
العروض، وذلؾ أف الناس كانوا قبؿ ارسطاطاليس يسػتدلوف ويعترهػوف بمجػرد طبػاعيـ 

تيػب ال ػدود والبػراىيف، فػال جػـر السميمة، لكف لـ كف عندىـ قانوف ممخػص فػي كيفيػة تر 
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كانػػت كممػػاتيـ مشوشػػة مهػػطربة، فػػاف مجػػرد الطبػػل  ذا لػػـ يسػػتعف بالقػػانوف الكمػػي قممػػا 
 أفمح.

فممػػػا رأى ارسػػػطاطاليس ذلػػػؾ اعتػػػزؿ النػػػاس مػػػدة مديػػػدة واسػػػتخرج عمػػػـ المنطػػػؽ 
ووهل لمخمؼ بسببو قانونػا كميػا يرجػل  ليػو فػي معرفػة تركيػب ال ػدود والبػراىيف، وكػذلؾ 

شعراء كانوا قبؿ الخميؿ بف أ مد ينظمػوف ايشػعار وكػاف اعتمػادىـ عمػو مجػرد الطبػل ال
فأستخرج الخميؿ بف أ مد عمـ العروض فكاف ذلؾ قانونا كمية في معرفة مصالح الشػعر 
ومفاسػػػػده، فكػػػػذلؾ ىينػػػػا النػػػػاس كػػػػانوا قبػػػػؿ اإلمػػػػاـ الشػػػػافعي يتكممػػػػوف فػػػػي مسػػػػائؿ الفقػػػػو 

يػػػـ قػػػانوف كمػػػي يرجػػػل  ليػػػو فػػػي معرفػػػة الػػػدالئؿ ويعترهػػػوف ويسػػػتدلوف ولكػػػف مػػػا كػػػاف ل
الشرعية وفي كيفية معارهتيا وترجي اتيا، فأستنبط الشافعي عمػـ أصػوؿ الفقػو، ووهػل 

ـ، 1989-ىػػػػ1416الػػػرازي، يلمخمػػػؽ قانونػػػا كميػػػة يرجػػػل  ليػػػو فػػػي معرفػػػة مراتػػػب أدلػػػة الشػػػرع
 .د156ص

الشػػػافعي  وفػػي ىػػذا يتفػػػؽ الجػػابري مػػػل الفخػػر الػػرازي فػػػي مرجعيػػة أصػػػوؿ الفقػػو
ومػػػدى تػػػأثيره اإليجػػػابي فػػػي تكػػػويف العقػػػؿ العربػػػي اإلسػػػالمي فيقػػػوؿ : أف القواعػػػد التػػػي 
وهػػػعيا الشػػػافعي ال تقػػػؿ أىميػػػة بالنسػػػبة لتكػػػويف العقػػػؿ العربػػػي اإلسػػػالمي عػػػف قواعػػػد 

نيػة ايوربيػة الالمنيج التػي وهػعيا ديكػارت بالنسػبة لتكػويف الفكػر الفرنسػي خاصػة والعق
 .د99، ص2119ي، الجابر يال ديثة عامة

ويقػػوؿ الفخػػر الػػرازي : اتفػػؽ النػػاس عمػػو أف أوؿ مػػف صػػنؼ فػػي ىػػذا العمػػـ ىػػو 
الشػػػافعي، وىػػػو الػػػذي رتػػػب ابوابػػػو وميػػػز بعػػػض اقسػػػامو عػػػف بعػػػض وشػػػرح مراتبػػػو فػػػي 
الهػػػعؼ والقػػػوة وروى طف عبػػػد الػػػر مف بػػػف ميػػػدي الػػػتمس مػػػف الشػػػافعي وىػػػو شػػػاب أف 

القرطف والسنة واإلجماع والقياس وبياف الناسم يهل لو كتابًا يذكر فيو شرائط االستدالؿ ب
والمنسوخ ومراتب العمـو والخصوص، فوهل الشافعي لو كتاب ييالرسالةدد وبعثيػا  ليػو 
فمما قرأىا عبػد الػر مف بػف ميػدي قػاؿ : مػا ظننػت أف ار تعػالو خمػؽ مثػؿ ىػذا الرجػؿ، 

ـ، 1989-ىػ1416رازي، اليثـ قاؿ عبد الر مف ؾ ما اصمي صالة  ال وأدعو لمشافعي فييا
 .د113ص
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ودعوى االتفاؽ منقوهة، ففي الكتب يقػوؿ أبػو الوفػا االفغػاني فػي مقدمػة كتػاب 
أصػػوؿ السرخسػػي : وأمػػا أوؿ مػػف صػػنؼ فػػي عمػػـ ايصػػوؿ فيمػػا نعمػػـ فيػػو  مػػاـ ايئمػػة 

، وقػػاؿ طيػػة ار السػػيد  سػػف د، المقدمػػة2111السرخسػػي، يوسػػراج ايمػػة أبػػو  نيفػػة النعمػػاف
عمػػـ أف أوؿ مػػف أسػػس أصػػوؿ الفقػػو وفػػتح بابػػو وفتػػؽ مسػػائمو ىػػو اإلمػػاـ أبػػو الصػػدر : أ

 .د311ـ، ص1911الصدر، ي جعفر م مد الباقر يعميو السالـد
وجاء في أصوؿ الفقو الشيم م مد أبي زىرة قولػو : ويظػف أف الشػافعي قػد أخػذ 

لػػدى ىػػذا العمػػـ مػػف  بػػر مػػف أ بػػار ييػػود الػػيمف أيػػاـ كػػاف فػػي الػػيمف قاهػػية والمػػرجح 
ايكثريف مف أىؿ العمـ أف الشافعي ىو الذي رتب ابوابو وميز بعض اقسامو عف بعض 

 .د15، صد . ت أبو زىرة، يوشرح مراتبو في الهعؼ والقوة
وفي مرجعية عمـ ايصوؿ لمشافعي يقػوؿ النشػار : يجمػل م رخػو عمػـ ايصػوؿ 

وأنو لـ يكف قبؿ عمو أف أوؿ م اولة لوهل مبا ث ايصوؿ كعمـ نجدىا عند الشافعي 
ىػذا العيػد ثمػة م ػاوالت لوهػل مػنيج أصػػولي عػاـ ي ػدد لمفقيػو الطرائػؽ التػي يجػػب أف 
يسػػػػػمكيا فػػػػػي اسػػػػػتنباط اي كػػػػػاـ، ولػػػػػـ ينفػػػػػرد الم ػػػػػدثوف مػػػػػف بػػػػػا ثي المسػػػػػمميف أو مػػػػػف 
المستشػػرقيف بيػػذا القػػوؿ و ػػدىـ بػػؿ أف عممػػاء المسػػمميف شػػاركوا فيػػو، ب يػػث نػػرى امامػػة 

ي النشار، : لـ نكف نعرؼ العمـو والخصوص  تو ورد الشافعي عظيمة كأبف  نبؿ يقوؿ
 .د79، ص1جـ، 1984-ىػ1414

ويقػػػوؿ ابػػػف رشػػػد : النظػػػر فػػػي القيػػػاس الفقيػػػي ىػػػو شػػػيء اسػػػتنبط بعػػػد العصػػػر 
 .د24ـ، ، ص1911الصدر، يايوؿ

 العمل التي تجعل م  كتاب الرسالة لمشافعي أول مدو  لمباحث األصول :
 لشافعي أقدـ ما وصؿ الينا مكتوبة عف المنيج ايصولي.عمو اعتبار أف رسالة ا -1

براعػػة وهػػل المػػنيج عنػػد الشػػافعي وا اطتػػو ا اطػػة تكػػاد تكػػوف تامػػة بجميػػل نػػوا ي  -2
ايصػوؿ، جعمػػت مػف العبػػث لػدى مػػف تػاله مػػف المسػمميف الب ػػث عػف منػػاىج أخػػرى 

 سابقة عمو منيج الشافعي.
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نشػػػػر ىػػػػذه الفكػػػػرة تمجيػػػػدًا  أنفسػػػػيـ عمػػػػو -عممػػػػاء الشػػػػافعية–عمػػػػؿ اتبػػػػاع الشػػػػافعي  -3
مػػػػػػػذىب ذاتػػػػػػػو فػػػػػػػأنفردت كتبػػػػػػػًا كثيػػػػػػػرة فػػػػػػػي تاريخػػػػػػػو ملصػػػػػػػا ب المدرسػػػػػػػة وتػػػػػػػرويج ل

 .دوما بعدىا 58ـ ، ص1989-ىػ1416، يالرازيومناقبو

وفي ال قيقة أف تػاريم وهػل المػنيج ايصػولي يػذىب  لػو  ػد أبعػد مػف عصػر 
فػي السػنوات التػي  الشافعي بكثير، ب يث اؿ يجب أف نتممسو فقط عنػد عممػاء اي نػاؼ

سبقت عصر الشافعي، بؿ فػي عصػر الصػ ابة أنفسػيـ ولػدى الكثيػر مػف فقيػائيـ وعػف 
ي النشػػػار، ىػػػ الء الفقيػػػاء أخػػػذت معظػػػـ القػػػوانيف التػػػي ي تػػػاج الييػػػا فػػػي اسػػػتفادة اي كػػػاـ

 ..د81، ص1جـ، 1984-ىػ1414
فػػابف عبػػاس وهػػل فكػػػرة الخػػاص والعػػاـ وذكػػر بعػػػض الصػػ ابة ارخػػريف فكػػػرة 

يػػػػػـو كمػػػػػا وأف الصػػػػػ ابة تكممػػػػػوا زمػػػػػف النبػػػػػي يصػػػػػمو ار عميػػػػػو وطلػػػػػو وسػػػػػمـد فػػػػػي المف
 .د5، ص1ج، 1992الزركشي، يالعمؿ

لػػـ توهػػل فػػي عصػػر النبػػي  -والتػػي ىػػي غايػػة ايصػػولي–بػػؿ أف فكػػرة القيػػاس 
يصػػػمو ار عميػػػو وطلػػػو وسػػػمـد وفػػػي عصػػػر صػػػ ابتو كقيػػػاس االشػػػباه والنظػػػائر واالمثػػػاؿ 

ف سػػب بػػؿ وهػػل أيهػػا فػػي  -ابسػػط أنػػواع الفكػػر البػػدائي وقيػػاس المثػػؿ ىػػو–بايمثػػاؿ 
 العصر ايوؿ والعصر الثاني وقواعد لمقياس وشرائط العمة.

ويرى ابف خمدوف أف طرؽ استدالؿ الصػ ابة لػـ يبػدأ  ال بعػد رسػوؿ ار يصػمو 
ار عميػو وطلػػو وسػمـد فيقػػوؿ : أف كثيػرا مػػف الواقعػػات بعػده صػػموات ار وسػالمو عميػػو لػػـ 

في النصوص الثابتة فقاسموىا بما ثبت، وال قوىا بما نص عميو بشػروط ؼ ذلػؾ  تندرج
االل اؽ تص ح تمؾ المساواة بيف الشبيييف أو المثميف،  تو يغمػب عمػو الظػف أف  كػـ 

، 1992الزركشي، يار تعالو فييما وا د، وصار دلياًل شرعية باجماعيـ عميو وىو القياس
 .د26، ص1ج

ايصػػوؿ  اجػػة لالجتيػػاد، باعتبػػار ايصػػوؿ منيجػػا  عمػػـفهػػال عػػف ذلػػؾ يعػػد 
لمب ث في عمـ الفقو وقد نمت ال اجة لالجتياد في وقت متأخر عف عصر النص. يف 
عصر النص ىو عصر النبوة والص ابة ايولػيف  لػو بػدايات النصػؼ الثػاني مػف القػرف 

، وبعػػد ايوؿ اليجػػري، وىػػذه المر مػػة شػػكمت عصػػر الػػنص بالنسػػبة  لػػو جميػػل المسػػمميف
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ذلؾ بدأ عصر االجتياد بالمعنو المنيجي خارج مدرسة أئمة أىؿ البيت يعمييـ السالـد 
وبػدأ  -مػنيج االجتيػاد– لو نياية القرف الثالث اليجري  يث بػدأ يتكامػؿ فػي ىػذا الخػط 

 عندىـ عصر االجتياد.
ذكر م مد ميػدي شػمس الػديف بػأف عمػـ ايصػوؿ لػـ يوجػد بشػكؿ تمقػائي وفػي و 

مػػل تكػػويف عمػػـ الفقػػو، أو بػػاي رى مػػل نػػزوؿ الشػػريعة وىػػذا ىػػو شػػأف كػػؿ شػػكؿ جيػػاز 
مػػنيج مػػف منػػاىج المعرفػػة البشػػرية بالنسػػبة لجميػػل ال قػػوؿ المعرفيػػة،  ذ ال يوجػػد فػػي كػػؿ 
عمػػـ مػػف العمػػـو مػػنيج موهػػوع مسػػبقة، فيتولػػد العمػػـ مػػف ىػػذا المػػنيج فػػي مجػػاؿ المعرفػػة 

 .د14، صـ 1999-ىػ1419شمس الديف،ياإلنسانية
أننػػا نػػرى أف الرسػػوؿ يصػػمو ار عميػػو وطلػػو وسػػمـد قػػد بمػػب الشػػريعة المقدسػػة بعػػد 
أف أو يػػػت اليػػػو بصػػػيغة الكتػػػاب والسػػػنة طيمػػػة  ياتػػػو بأسػػػموب التػػػدرج وذلػػػؾ وفقػػػا لنمػػػو 

 المجتمل اإلسالمي ونمو ايمة والوعي وال اجات ووهعت في سياقيف:
 في  اؿ تكونيـ ايولو.ايوؿ : عالجت قهايا م ددة طرأت عمو  ياة المسمميف 

الثػػاني : اكتنازىػػا لقواعػػد عامػػة ل ػػظ بيػػا تكػػوف ايمػػة وتطورىػػا فػػي المسػػتقبؿ وتوسػػعيا 
بالتوالػػػد الػػػذاتي واالنتشػػػار التبشػػػيري والػػػدعوتي، وقػػػد تفاعمػػػت مػػػل ىػػػذه القواعػػػد 

 .د21، صـ 1999-ىػ1419شمس الديف،يوبنت عمييا  ياتيا
اكبوف ىذا النمػو فػي  قػؿ ال يػاة، وفػي وكاف أئمة أىؿ البيت يعمييـ السالـد يو 

ال قػػػؿ المعرفػػػي، فكػػػانوا يقػػػدموف ايجوبػػػة عمػػػو ايسػػػئمة التػػػي تطػػػرأ عمػػػو  يػػػاة ايمػػػة، 
ويفسػػروف مػػا أجممػػو الكتػػاب والسػػنة، ومػػا قػػدـ بصػػيغة القواعػػد والمبػػاد  العامػػة و ينمػػا 

ال كػػـ  اتسػػل ىػػذا ال قػػؿ المعرفػػي بػػدأت ال اجػػة  لػػو تقعيػػد عمميػػة االسػػتنباط، واكتشػػاؼ
الشرعي، وىكذا تولد عمـ ايصوؿ مف قواعد أولو نشػأت مػف طبيعػة عمػـ الشػريعة وعمػـ 

 الفقو.
و يػػث أف المغػػة العربيػػة ىػػي المػػادة التعبيريػػة ايسػػاس التػػي وردت بيػػا الشػػريعة 
في الكتاب والسنة، كاف مػف الطبيعػي أف تنبثػؽ أب ػاث عمػـ ايصػوؿ مػف عمػـ الفقػو فػي 

التي تتناوؿ دور الكممة والجممة والصيغة البيانيػة، التػي يبمػب بيػا نطاؽ ايب اث المغوية 
 ال كـ الشرعي والقاعدة الشرعية.
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مما ال شؾ فيو أف أقدـ االعماؿ ايصولية ما يتصؿ بشخص النبػي يصػمو ار 
عميػػو وطلػػو وسػػمـد،  يػػث رويػػت عنػػو فػػي السػػنة بعػػض النصػػوص شػػكمت أسػػاس بعػػض 

و أف عمػػػـ ايصػػوؿ تخمػػؼ طػػػورة بعػػد طػػور  سػػػب ايب ػػاث ايصػػولية، وىػػػذا ي كػػد عمػػ
  اجة عممية االستنباط  لو المنيجة والتنظيـ الب ثي.

لية فػي  ػاؿ فما جاء عف النبي يصمو ار عميو وطلو وسمـد مف المباد  ايصػو 
تعارض ايدلػة مػا روي مػف قولػو يصػمو ار عميػو وطلػو وسػمـد، عػف أبػي عبػد ار يعميػو 

بي يصمو ار عميو وطلػو وسػمـد بمعنػو قػاؿ : أييػا النػاس ؾ مػا السالـد قاؿ : خطب الن
الكمينػػي، يجػػاءكـ عنػػي يوافػػؽ كتػػاب ار فأنػػا قمتػػو، ومػػا جػػاءكـ يخػػالؼ كتػػاب ار فمػػـ أقمػػو

 .دباب ايخذ بالنسبة وشواىد الكتاب 53، ص1ج، 2115
وقػػاؿ يصػػمو ار عميػػو وطلػػو وسػػمـد فػػي  جػػة الػػوداع : قػػد كثػػرت عمػػي الكذابػػة، 

فاعرهػػوه  تكثر، فمػف كػذب عمػي متعمػػدا فميتبػوأ مقعػده مػف النػػار، فػاذا اتػاكـ ال ػديثوسػ
عمو كتاب ار وسنتي، فما وافؽ كتاب ار وسػنتي فخػذوه، ومػا خػالؼ كتػاب ار وسػنتي 

 .د29باب  225، ص2جالمجمسي، د.ت، يفال تأخذوا بو
ريعة بػػالرأي ممػا جػاء عنػو يصػمو ار عميػو وطلػو وسػمـد فػي شػأف ال كػـ فػي الشػ

والقياس أنو قػاؿ : قػاؿ ار جػؿ جاللػو : مػا طمػف بػي مػف فسػر برأيػو كالمػي ومػا عرفنػي 
، 2جالمجمسػػي، د.ت، يمػػف شػػبيني بخمقػػي ومػػا عمػػو دينػػي مػػف اسػػتعمؿ القيػػاس فػػي دينػػي

 .د29باب  297ص
وقاؿ النبي يصمو ار عميو وطلو وسمـد : مف عمؿ بالمقاييس فدؽ ىمؾ وأىمؾ، 

نػػػػػاس وىػػػػػػو ال يعمػػػػػػـ الناسػػػػػم والمنسػػػػػػوخ والم كػػػػػػـ والمتشػػػػػابو فػػػػػػدؽ ىمػػػػػػؾ ومػػػػػف أفتػػػػػػو ال
 .د29باب  298، ص2جالمجمسي، د.ت، يوأىمؾ

يقوؿ السيد  سف الصدر : أوؿ مف أسس أصوؿ الفقو وفػتح بابػو وفتػؽ مسػائمو 
اإلمػػاـ أبػػو جعفػػر البػػاقر يعميػػو السػػالـد ثػػـ بعػػده ابنػػو اإلمػػاـ أبػػو عبػػد ار الصػػادؽ، وقػػد 

صػػ ابيما قواعػػده، وجمعػػوا مػػف ذبػػؾ مسػػائؿ رتبيػػا المتػػأخروف عمػػو ترتيػػب أمميػػا عمػػو أ
 .د311، صد.تالصدر، يالمصنفيف فيو بروايات مسندة الييما متصمة ايسناد
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ىػػد 199ويقوؿ:  ف اوؿ مف صنؼ في عمـ أصوؿ الفقػو ىػو ىشػاـ بػف ال كػـ ي
ثيػػا وىػػو اسػػـ شػػيم المتكممػػيف فػػي ايصػػولييف اإلماميػػة وصػػنؼ كتابػػة فػػي ايلفػػاظ ومبا 

مبا ث ىذا العمـ، ثـ يونس بف عبد ار مولو طؿ يقطيف صنؼ كتػاب اخػتالؼ ال ػديث 
ومسػػػػائمو، وىػػػػو مب ػػػػث تعػػػػارض ال ػػػػديثيف، ومسػػػػائؿ التعػػػػادؿ والتػػػػرجيح فػػػػي ال ػػػػديثيف 
المتعارهػػػيف ورواه عػػػف اإلمػػػاـ موسػػػو بػػػف جعفػػػر الكػػػاظـ يعميػػػو السػػػالـد، ذكرىمػػػا أبػػػو 

، د.تالصػػػػدر، ي اؿ واإلمػػػػاـ الشػػػػافعي متػػػػأخر عنيمػػػػاالعبػػػػاس النجاشػػػػي فػػػػي كتػػػػاب الرجػػػػ
 .د311ص

ويقوؿ صاب االجتياد والتجديد : أف عصر اإلماـ الصادؽ قد  فؿ بنمو سريل 
وبتقعيػػد كبيػػر فػػي المجػػاؿ المعرفػػي وفػػي مجػػاؿ الدراسػػات الفقييػػة، والظػػاىر أف ايب ػػاث 

لقواعػػػد التػػػي ايصػػػولية المنيجيػػػة قػػػد وهػػػعت فػػػي عيػػػده اسػػػتنادا  لػػػو بعػػػض المبػػػاد  وا
وردت عف النبي يصمو ار عميو وطلو وسمـد وعف اإلماميف الباقر والصادؽ وفي بعػض 
ما روي عف اإلماـ الصادؽ يعميو السالـد ما يدؿ عمػو أف القواعػد ايصػولية باعتبارىػا 
تمثؿ المنيج في عممية الب ث الفقيي واالجتياد، وقد وهعت موهل التطبيؽ مف قبيػؿ 

: انمػا عمينػا أف نمقػي الػيكـ ايصػوؿ وعمػيكـ  اـ الصادؽ يعميو السػالـدما روي عف اإلم
 . د22ـ ، ص1999-ىػ1419شمس الديف،يأف تفرعوا

وممػا تقػدـ ذكػره يػرجح أف تكػوف والدة عمػػـ ايصػوؿ قػد ت ققػت فػي القػػرف ايوؿ 
اليجري وبدايات القرف الثاني اليجػري ومػف المال ػظ فػي ىػذه الفتػرة ىػو اىتمامػات أئمػة 

المػنيج ؿ البيت يعميو السالـد في وهل قواعد االستنباط الفقيي وأصوؿ الفقو وبيػاف أى
الصػػػ يح لالجتيػػػاد فػػػي مواجيػػػة تيػػػار االجتيػػػاد بػػػالرأي الػػػذي يخػػػرج عػػػف دائػػػرة الكتػػػاب 
والسػػنة. وقػػد كانػػت أ ػػدى أعظػػـ المعػػارؾ الفكريػػة فػػي ىػػذا الشػػأف معركػػة  بطػػاؿ القيػػاس 

المرويػػة فػػي ىػػذا الشػػأف : عػػف أبػػي ال سػػف ايوؿ  والػػرأي واالست سػػاف، ومػػف اي اديػػث
يعميو السالـد قاؿ : مف نظر برأية ىمؾ، ومف ترؾ أىؿ بيت نبيو يصمو ار عميو وطلػو 

 .د44، ص1ج، 2115يالكميني، وسمـد هؿ، ومف ترؾ كتاب ار وقوؿ نبيو كفر
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وعػػػف أبػػػي عبػػػد ار يعميػػػو السػػػالـد قػػػاؿ : أف أصػػػ اب المقػػػاييس طمبػػػوا العمػػػـ 
بالمقػػػػػػػػاييس فمػػػػػػػػـ تػػػػػػػػزدىـ المقػػػػػػػػاييس مػػػػػػػػف ال ػػػػػػػػؽ  ال بعػػػػػػػػدا وأف ديػػػػػػػػف ار ال يصػػػػػػػػػاب 

 .د45، ص1ج، 2115يالكميني، بالمقاييس
، 2115يالكمينػي، وعف أبي عبدار يعميو السالـد أف السنة  ذا قيست م ػؽ الػديف

 .د45، ص1ج
لقػػد  ػػرص أئمػػة أىػػؿ البيػػت يعميػػو السػػالـد عمػػو  عطػػاء ايىميػػة وايولويػػة فػػي 

يػػة االسػػتنباط الفقيػػي لمكتػػاب والسػػنة وباعتبارىمػػا المصػػدريف الو يػػديف لمشػػريعة، وقػػد عمم
 وردت في ذلؾ روايات فوؽ  د التواتر منيا:

عػػػف أبػػػي عبػػػد ار يعميػػػو السػػػالـد قػػػاؿ ؾ أف ار تبػػػارؾ وتعػػػالو لػػػـ يػػػدع شػػػيئًا 
وسػمـد وجعػؿ  ت تاج  ليػو ايمػة  ال أنزلػو فػي كتابػو، وبينػو لرسػولو يصػمو ار عميػو وطلػو

لكػػػػؿ شػػػػيء  ػػػػدة وجعػػػػؿ عميػػػػو دلػػػػياًل يػػػػدؿ عميػػػػو، وجعػػػػؿ عمػػػػو مػػػػف تعػػػػدى ذلػػػػؾ ال ػػػػد 
 .د47، ص1ج، 2115يالكميني،  داً 

وعػػػػف أبػػػػي عبػػػػد ار يعميػػػػو السػػػػالـد قػػػػاؿ : مػػػػا مػػػػف شػػػػيء  ال وفيػػػػو كتػػػػاب أو 
 .د47، ص1ج، 2115يالكميني، سنة

لمنيج النقدي في ثـ أف ايئمة يعميو السالـد  رصوا عمو التعامؿ بما يسمو با
دراسػػػة السػػػنة العتبارىػػػػا مصػػػدر تشػػػريعي بعػػػػد القػػػرطف ومػػػف ثػػػػـ اعتمادىػػػا فػػػي اسػػػػتنباط 

 اي كاـ.
 سمات المنهج النقدي :

 مرجعية الكتاب والسنة في النقد يأخبار العرضد. -1

عػػف أبػػي عبػػد ار يعميػػو السػػالـد قػػاؿ : كػػؿ شػػيء مػػردود  لػػو الكتػػاب والسػػنة، 
 .د48، ص1ج، 2115يالكميني،  فيو زخرؼوكؿ  ديث ال يوافؽ كتاب ار

يالكمينػػي، النسػػم : عػػف الصػػادؽ يعميػػو السػػالـد أف ال ػػديث ينسػػم كمػػا ينسػػم القػػرطف -2
 .د49، ص1ج، 2115

 التقية يالظرؼ السياسيد. -3

 تغيير موهوع ال كـ بتطور المجتمل يعامؿ الزمف وتغيير أ واؿ المجتملد. -4
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تػػػؾ لػػػو  ػػػدثتؾ ب ػػػديث العػػػاـ ثػػػـ عػػػف أبػػػي عبػػػد ار يعميػػػو السػػػالـد قػػػاؿ ؾ أرأي
جئتني مف قابؿ ف دثتؾ بخالفو اييما كنت تأخذ؟ قاؿ : قمت : كنػت طخػذ بػايخير فقػاؿ 

، وعنػػػػػػػو يعميػػػػػػػو السػػػػػػػالـد قػػػػػػػاؿ : خػػػػػػػذما د11، ص1ج، 2115يالكمينػػػػػػػي، لػػػػػػػي ر مػػػػػػػؾ ار
 .د11، ص1ج، 2115يالكميني، باي دث

عامػػةد فػػي  ػػديث طويػػؿ العامػػؿ السياسػػي وسػػيطرة السػػمطة عمػػو الفقيػػاء يمخالفػػة ال -5
عػػف عمػػر بػػف  نظمػػة قػػاؿ : سػػألت أبػػا عبػػد ار يعميػػو السػػالـد ... قمػػت : فػػأف كػػاف 
الخبراف عنكما مشيوريف قد رواىما الثقات عنكـ؟ قاؿ : ينظر فما وافؽ  كمػو  كػـ 
الكتاب والسنة وخالؼ العامة في خػذ بػو ويتػوؿ مػا خػالؼ  كمػو  كػـ الكتػاب والسػنة 

 .د21، ص1ج، 2115ني، يالكميووافؽ العامة

يقػػػػوؿ صػػػػا ب االجتيػػػػاد والتجديػػػػد : ن ػػػػف نميػػػػؿ  لػػػػو أف عمػػػػؿ أصػػػػوؿ الفقػػػػو 
تعػود  لػو اإلمػاـ الشػافعي، ونػواة عمػـ أصػوؿ  -ولكف الشاممة والعاممػة–بصورتو البدائية 

الفقو باعتباره منيج تعود  لو القواعد التي طورىا اإلمػاـ الصػادؽ يعميػو السػالـد واسػتند 
روي عػػػف النبػػػي يصػػػمو ار عميػػػو وطلػػػو وسػػػمـد وعػػػف اإلمػػػاـ البػػػاقر يعميػػػو فييػػػا  لػػػو مػػػا 

السػالـد فعمػـ ايصػوؿ باعتبػاره مفػردات وقواعػد متفرقػة يعػود  لػو اإلمػاـ الصػادؽ يعميػػو 
السػػالـد أمػػا باعتبػػاره تػػدوينًا ومنيجػػًا متكػػاماًل فنميػػؿ  لػػو اعتبػػاره انجػػازًا لإلمػػاـ الشػػافعي 

بػػػف ال كػػػـ،  يػػػث أف اإلمػػػاـ مػػػؿ الػػػذي انتجػػػو ىشػػػاـ والػػػراجح أف عممػػػو انهػػػج مػػػف الع
الشػػػافعي كػػػاف فقييػػػا يهػػػل ويطبػػػؽ منيجػػػا يتصػػػؿ ب قػػػؿ المعرفػػػة الػػػذي تخصػػػص فيػػػو 

-ىػػػ1419شػمس الػديف،يبخػالؼ ىشػاـ بػف ال كػـ الػػذي لػـ يكػف فقييػا بػؿ متكممػػة وفيمسػوؼ
ومػػف ىنػػا نال ػػظ أف تػػدويف ايصػػوؿ باعتبػػاره منيجػػا كػػاف اسػػبؽ عنػػد  .د29ـ ، ص1999

 ؿ السنة مف الشيعة اإلمامية.أى
 مناهج )طرق( تدوي  عمِ أصول الفقه : )المدارس األصولية(

 المدارس األصولية السنية :
طريقػػػة الشػػػافعييف وتسػػػمو طريقػػػة المتكممػػػيف : وأصػػػ اب ىػػػذه الطريقػػػة أو المدرسػػػة  -1

مجردة ايصولية اتبعوا منياج الشافعي في تدويف عمـ ايصوؿ،  ذ أنو دوف القواعد 
ر مػػػػأخوذة مػػػػف الفػػػػروع، ثػػػػـ طبػػػػؽ القواعػػػػد عمػػػػو الفػػػػروع وهػػػػرب ايمثمػػػػة عمػػػػو غيػػػػ
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التطبيؽ، وسميت طريقة المتكمميف يف عمماء الكالـ قد كتبوا فييا. واتخذوا دراستيـ 
في ايصوؿ عمو منياجيا، وينو دخؿ في عمـ ايصوؿ مسائؿ مف عمـ الكالـ مثؿ 

ؿ الكػػالـ فػػي عصػػمة اينبيػػاء قبػػؿ : التكميػػؼ بالمعػػدوـ، وتكميػػؼ مػػاال يسػػتطاع، ومثػػ
د. ت أبػو زىػرة، يالبعثة وبعدىا، وجواز الخطأ والنسياف في بياف الرسالة  لو غير ذلػؾ

 .د81، ص1ج، 
ومنيج ىذه الطريقة يقوـ عمو تعريؼ المطالب لغوية ومنطقيػة وبعػد ذلػؾ ب ػث 

د والتقميػد فيػي اي كػاـ الشػرعية، وبعػدىا تػأتي أب ػاث يدلػة والداللػة، ثػـ اب ػاث االجتيػا
طريقة تهل أوال القواعد الكمية ليطبقيا الفقيو عمو الجزئيات، وىذا المنيج ال ينتمي  لو 
مذىب فقيي معيف، ويعتمد االستدالؿ العقمي والمقارنات المنطقية ويورد المسائؿ الفقيية 
 لمتمثػػؿ والتطبيػػؽ، فيػػو عمػػـ وجػػود بصػػورة مسػػتقمة عػػف الفقػػو ومػػف ىنػػا يقػػاؿ أف الشػػافعي

 .د84، ص1ج، د. ت أبو زىرة، يوهل أصولو قبؿ فقو
ومف الكتب التي ألفت عمو ىذه الطريقة : كتاب المعتمد : يبي ال سيف م مد 

ىػد الذي كاف معتزليػة. وكتػاب البرىػاف : اإلمػاـ ال ػرميف أبػو 413بف عمي البصري يت
ايصػوؿ  ىػػد، كتػاب المستصػفو مػف عمػـ478المعالي عبد الممػؾ الجػويني الشػافعي يت

ىػػػػد، كتػػػاب اإل كػػػاـ فػػػي أصػػػوؿ اي كػػػاـ : يبػػػي ال سػػػف ارمػػػدي 515-451لمغزالػػػي ي
 .د85، ص1ج، د. ت أبو زىرة، ي ىػد631يت
طريقػػة ال نفيػػة : وفييػػا اتجػػو البػػا ثوف  لػػو اسػػتخراج المػػنيج مػػف الفػػروع، وذلػػؾ أف  -2

مػف يتبعػوف أئمة المذىب ال نفي لـ يدونوا أصوال لمػذىبيـ، وجػاء تالميػذ التالميػذ، و 
المػػػذىب مػػػف بعػػػد ذلػػػؾ فػػػأرادوا أف يتعرفػػػوا المنػػػاىج التػػػي التزميػػػا أئمػػػة المػػػذىب مػػػف 

، د. ت أبػػو زىػػرة، يالفػػروع التػػي دونػػت عػػنيـ فاسػػتخرجوا منيػػا ايصػػوؿ التػػي التزموىػػا
 .د85، ص1ج

فمنيج ىذه الطريقة يقػوـ عمػو االنتقػاؿ مػف المسػائؿ الجزئيػة  لػو القواعػد الكميػة 
لقاعػػدة مػػف مجموعػػة المسػػائؿ. أف مػػ لفي ىػػذه الطريقػػة يبػػد وف بتعريػػؼ فيػػـ يسػػتنبطوف ا

عمػػـ ايصػػوؿ ثػػـ يب ثػػوف فػػي ايدلػػة الشػػرعية والخػػالؼ فييػػا ثػػـ أ ػػواؿ المجتيػػد ووجػػوه 
االجتياد واقسامو ثـ مبا ث تعارض ايدلػة والمرج ػات ثػـ مبا ػث ال ػـ واقسػامو، فيػذه 
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صػولية فػي مفػردات الب ػث الفقيػي وبعػد الطريقة ذات منيج عممي تنبثؽ فيػو القاعػدة اي
-ىػػػ1419شػػمس الػػديف،يذلػػؾ تبقػػو القاعػػدة فػػي  الػػة تفاعػػؿ مػػل جزيئػػات المسػػائؿ الفقييػػة

 .د28-27 ـ ، ص1999
ىػػد، وأبػو 341ومف أوؿ مػف كتػب عمػو ىػذه الطريقػة : أبػو ال سػف الكرخػي يت

جػػاء مػػف ىػػػد، ودؽ كتػػب رسػػالتيف مػػوجزتيف . و 431زيػػد عبػػد ار بػػف عمػػر الدبوسػػي يت
ىػد، وكتب كتابو أصوؿ البزودي، وكاف قبمػو 483بعدىما : عمي بف م مد البزودي يت

ىػػػػػد ثػػػػـ مػػػػف بعػػػػد ىػػػػ الء أصػػػػوؿ 371كتػػػػاب أصػػػػوؿ الجصػػػػاص يبػػػػي بكػػػػر الػػػػرازي يت
 .د87، ص1جـ ، 1999-ىػ1419شمس الديف،ي ىػد491يتالسرخسي

القرف السابل  الطريقة التكاممية : ذىب بعض البا ثيف  لو أف بعض ايصولييف في -3
 اليجري جمل بيف الطريقتيف يالشافعية وال نفية في طريقة ثالثةد.

يقوـ منيج ىػذه الطريقػة عمػو تنقػيح وبمػورة القواعػد ايصػولية واالسػتدالؿ عمييػا 
ثػػـ تطبيقيػػا عمػػو اي كػػاـ الشػػرعية الجزئيػػة. وممػػف ألػػؼ بيػػذه الطريقػػة : أ مػػد بػػف عمػػي 

النظػػػاـ الجػػػامل بػػػيف كتػػػاب البػػػزودي واي كػػػاـ  ىػػػػد ألػػػؼ كتابػػػو بػػػديل694السػػػاعاتي يت
ىػػد وكتػب كتابػو تنقػيح 748لآلمدي، ثـ صدر الشريعة عبػد ار بػف مسػعود البخػاري يت

ايصػػػوؿ وشػػػر و بشػػػرح سػػػماه التوهػػػيح وقػػػد لخػػػص فيػػػو أصػػػوؿ البػػػزودي والم صػػػوؿ 
لمػػرازي والمختصػػر البػػف ال اجػػب، ومػػف الكتػػب أيهػػًا : كتػػاب جمػػل الجوامػػل لتػػاج الػػديف 

ىػػػػػد وكتػػػػاب الت ريػػػػر لكمػػػػاؿ الػػػػديف ابػػػػف اليمػػػػاـ 771عبػػػػد الوىػػػػاب السػػػػبكي الشػػػػافعي ي
 .د87، ص1ج، د. ت أبو زىرة، يىػد وغيرىا861ي

ىذه المناىج والطرؽ أو المدارس تعتبػر المرا ػؿ التػي وثقػت تػدويف عمػـ أصػوؿ 
 الفقو.

 عة(منهج البحث األصولي اإلمامي )تاريخ وتطور منهج البحث األصولي عند الشي
ا تػػػذى عممػػػاء أصػػػوؿ الفقػػػو سػػػيرة ايقػػػدميف مػػػف عممػػػاء العمػػػـو ايخػػػرى بأتخػػػاذ 
 معطيات عمـ المنطؽ منيجا لمب ث، وىو مػنيج ب ػث عػاـ يشػمؿ جميػل  قػوؿ المعرفػة
وأي أنػو لػـ يكػػف طنػذاؾ لطػػؿ  قػؿ معرفػي ب ػػث خػاص بػػو وكمػا ىػو الشػػأف فػي عصػػرنا 

 .د49، ص ىػ1421الفهمي، يىذا
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ثورتػػو  د488، صد . ت بػػدوي، يسػػوؼ الفرنسػػي رينيػػو ديكػػارتومنػػذ أف طثػػار الفيم
المعروفػػػة عمػػػو الفمسػػػفة القديمػػػة بوهػػػل كتابيػػػو يالمقػػػاؿ فػػػي المػػػنيجد و يقواعػػػد ليدايػػػة 

تخذ المفكػروف والبػا ثوف فػي معظػـ ايكاديميػات ومراكػز الثقافػة بمختمػؼ ان ػاء أالعقؿد 
 و الخاص بو.العالـ مف طرائو في المنيج. فكاف لكؿ  قؿ معرفي منيج

وبسبب ىذا تغير الوهل في برامج الدراسات الجامعية، بينما بقي الوهػل عمػو 
مػا ىػػو عميػػو فػي بػػرامج الدراسػػات ال وزويػة، وذلػػؾ ينيػػا بقيػت مرتبطػػة بالفمسػػفة القديمػػة 
والمنطػػؽ القػػديـ، أي  نيػػا لػػـ تتػػأثر بػػالثورة الثقافيػػة ايوروبيػػة. ومػػف ثػػـ كانػػت الشخصػػية 

ارزة عمو مفكػري الشػيعة ومتكممػييـ مػا جعػؿ أف يػنعكس مػدى ىػذا وأثػره الفمسفية ىي الب
عمو دراساتيـ ايصػولية. ونظػرة وا ػدة تمقػو عمػو م تػوى يكفايػة ايصػوؿد  -بوهوح–

لكخونػػد الخراسػػاني وشػػر و الموسػػوـ ينيايػػة الدرايػػةد لتمميػػذ الفيمسػػوؼ ايصػػفياني تكفػػي 
 .د 8، ص ىػ1421الفهمي، يلإليماف بذلؾ

أفرز أماـ البا ثيف ايصولييف الطبقتػيف  -بأعتباره منيج ب ث–ؽ القديـ والمنط
 المعروفتيف في مجاؿ االستدالؿ وىما:

 طريقة االستقراء : وىي تعتمد المال ظة والتجربة واإلنتقاؿ مف الجزئي  لو الكمي. -1

طريقة االستنتاج : وىي تعتمد التفكير الذىني في معمومػات كميػة معينػة ينتقػؿ منيػا  -2
لػػو الطمػػوب وعنػػد تعامػػؿ ايصػػولييف مػػل ىػػاتيف الطػػريقتيف وتطبيقيمػػا عمػػو قهػػايا  

 ومسائؿ عمـ أصوؿ الفقو برز أماميـ مصدراف لياتيف الطريقتيف ىماؾ

 النقؿ وطريقة االستقراء. -1

 .د54، ص ىػ1421الفهمي، يالعقؿ وطريقة االستنتاج -2
يػػة ايخػػرى اتػػي وعنػػد مراجعػػة كتػػب أصػػوؿ الفقػػو لمختمػػؼ مػػدارس النقميػػة والعقم

ىػػػي بػػػيف بػػػيف فػػػي مجػػػاؿ دراسػػػة الظػػػواىر ايصػػػولية مػػػف خػػػالؿ ربػػػط النتيجػػػة بالػػػدليؿ 
 نستخمص أف لدييـ ثالثة مناىج ىي:

المنيج النقمي : الذي يعتبر النقوؿ الشرعية ينصوص الكتاب والسنةد ىػي المصػدر  -1
 ايساسي والو يد يصوؿ الفقو.
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ءد العقػػال ثػػؿ يفػػي العقػػؿ الفطػػريد و يسػػيرةالمػػنيج العقمػػي : الػػذي أعتبػػر العقػػؿ المتم -2
ىػػػو المصػػػدر المعتمػػػد يصػػػوؿ الفقػػػو والمنقػػػوؿ أو النصػػػوص الشػػػرعية جػػػاءت تأييػػػد 

 وتأكيدًا عميو.

المػػنيج التكػػاممي : وىػػو ذلػػؾ المػػنيج الوسػػط الػػذي  ػػاوؿ أف يكػػوف بػػيف بػػيف، فيأخػػذ  -3
مػػا يػػراه  مػػف العقػػؿ فػػي  ػػدود مػػا يسػػمح بػػالرجوع اليػػو، ويأخػػذ مػػف النقػػؿ داخػػؿ  طػػار

 .د65، ص ىػ1421الفهمي، يمجاال لو
ولكػػي نتبػػيف تػػاريم وتطػػور ىػػذه المنػػاىج ايصػػولية عمينػػا أف نػػوطي ليػػا بتقػػديـ 
مػػػوجز عػػػف المػػػدارس الفقييػػػة ايولػػػو عنػػػد أىػػػؿ السػػػنة. وذلػػػؾ يف مدارسػػػنا ايصػػػولية 
و تػػأخرت فػػي والدتيػػا عػػف المػػدارس ايصػػولية يىػػؿ السػػنة، فربمػػا دفعيػػا ىػػذا التػػأخر  لػػ

 التأثر بيا في بدء نشوءىا ولو بالجوانب الفنية منيا.
ولػػػػدت المػػػػدارس السػػػػنية بسػػػػبب االختالفاتػػػػا لفقييػػػػة التػػػػي قامػػػػت بػػػػيف مجتيػػػػدي 
الصػػػ ابة والتػػػابعيف، والتػػػي تمخهػػػت عمػػػا عػػػرؼ عنػػػدىـ بمدرسػػػة يال ػػػديثد ومدرسػػػة 

 يالرأيد.
مػا كػػاف نشػأت مدرسػة ال ػديث فػي المدينػة بسػبب تػػوافر السػنة فييػا بكػؿ كبيػر م

م فوظة لدى عمماء المدينة مف ستة قولية وشائعة بينيـ مف سػنة فعميػة ونشػأت مدرسػة 
الػػرأي التػػي مثمػػت االتجػػاه الفقيػػي الثػػاني فػػي العػػراؽ ت ػػت تػػأثير عوامػػؿ مختمفػػة دفعػػت 

 .د292، ص1999أميف،  ياليو
وكػػػاف لكػػػؿ مدرسػػػة شػػػيوخيا وعمما ىػػػا ومناىجيػػػا وأدلتيػػػا، وقػػػد تبمػػػورت ىاتػػػاف 

تاف بشػػكؿ واهػػح فػػي أخريػػات القػػرف ايوؿ اليجػػري عنػػد  نقػػراض طخػػر جيػػؿ مػػف المدرسػػ
أجيػػاؿ الصػػ ابة وكػػاف أخػػرىـ الصػػ ابي الفقيػػو جػػابر بػػف عبػػد ار اينصػػاري تػػوفي سػػنة 

ىػػػػ، وتوجػػػو التػػػابعوف  لػػػو تػػػدويف السػػػنة وكتابػػػة الفقػػػو وم اولػػػة اسػػػتخالص أصػػػوؿ 78
 .د293، ص1999أميف،  يمنو

يػػة اإلماميػػة مػػا يمثػػؿ ىػػذا الػػذي  ػػدث عنػػد أىػػؿ السػػنة وظيػر فػػي ايوسػػاط الفقي
ولكف في المنتصؼ ايوؿ مف القرف الربل اليجػري، أي فػي فتػرة الغيبػة الصػغرى،  يػث 
توفي طخر وكيؿ ديني لإلماـ الميدي عجؿ ار تعالو فرجو وىو عمي بف م مد السمري 
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 ػديث والػرأي عنػد ىػ فكانت أيهًا ىناؾ مدرستاف تشػبياف  لػو  ػد مدرسػتي ال329سنة 
 أىؿ السنة وىي:

مدرسػػة الصػػدوقيف يالمػػدرس النقميػػةد عمػػي بػػف ال سػػيف بػػف موسػػو بػػف بابويػػو القمػػي  -1
ىػػد 381ىػد وابنو م مد بنعمي بف ال سيف بػف موسػو بػف بابويػو القمػي يت323يت

 الشيير بالصدوؽ.

ت ىػػػػذه المدرسػػػػة فػػػػي قػػػػـ عػػػػش طؿ م مػػػػد وممتقػػػػو الػػػػوفرة الػػػػوافرة مػػػػف رواة نشػػػػأ
يـ فقػػد ذكػػر المجمسػػي فػػي كتابػػو الموامػػل أنػػو كػػاف فػػي زمػػاف عمػػي بػػف ال سػػيف بػػف ا ػػاديث

ـ، 1992-ىػػػػػ1413الفهػػػػمي، يموسػػػػو بػػػػف بابويػػػػو فػػػػي قػػػػـ مػػػػف الم ػػػػدثيف مائتػػػػا ألػػػػؼ رجػػػػؿ
 .د251ص

وقػػػد ابتعػػػد أقطػػػاب ىػػػذه المدرسػػػية عػػػف الرجػػػوع  لػػػو العقػػػؿ  تػػػو فػػػي المعتقػػػدات 
تـ دفيػػو اعتمػػادًا أساسػػية عمػػو ونػػرى ذلػػؾ واهػػ ا فػػي كتػػاب التو يػػد لمصػػدوؽ، فقػػد اعػػ

المنقػػػوالت الشػػػرعية وذىػػػب  لػػػو القػػػوؿ بسػػػيو النبػػػي يصػػػمو ار عميػػػو وطلػػػو وسػػػمـد فػػػي 
الصالة مستند عمو بعض الروايات في مقابؿ العقؿ الذي يستدؿ بػو اإلماميػة عمػو نفػي 

 .د59، ص ىػ1421الفهمي، ي السيو عف النبي يصمو ار عميو وطلو وسمـد
 يالمدرسة العقميةد: مدرسة القديميف -2

ال سف بف عمي بف أبي عقيؿ ال ذار العماني يمعاصر عمي بف بابويو القمػيد 
ىػد معاصر الشيم الصدوؽ فقػد 381وم مد بف أ مد بف الجنيد االسكافي البغدادي يت

طريػؽ كاف لوجودىما في بغداد أثر قػوي فػي انطالقيمػا ن ػو التأكيػد عمػو اإلجتيػاد عػف 
عطػاء اعتبػػار تطبيػؽ القواعػػد ايصػ ولية، وكػػذلؾ ميػؿ ابػػف الجنيػد  لػػو االجتيػاد بػػالرأي وا 

 لمقياس الشرعي.
وبخاصػػػػة فقيػػػػاء مدرسػػػػة أىػػػػؿ الػػػػرأي  ،المصػػػػدريف المعػػػػروفيف لػػػػدى أىػػػػؿ السػػػػنة

 .د61، ص ىػ1421الفهمي، يمنيـ
ويدلنا ىذا  لو أف فقػو اإلماميػة فػي القػرف الرابػل اليجػري كػاف يت ػرؾ فػي  طػار 

وأف أصػػوؿ الفقػػو كانػػت تسػػتمد مػػف ال ػػديث فػػي مدرسػػة الصػػدوقيف، ىػػاتيف المدرسػػتيف، 
 ومف العقؿ في مدرسة القديميف.
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 ىػد المدرسة التكاممية :413مدرسة الشيم المفيد يت -3
عمؿ المفيد عمو التوازف بيف المدرستيف عف طريؽ الجمل بينيمػا وسػموؾ الخػط 

بػػيف أمػريف ي فػػظ لمشػػرع  الوسػط أو طريقػػة البػػيف بػيف، فػػال جمػػود وال  نطػالؽ، ولكػػف  أو
 .د61، ص ىػ1421الفهمي، يأصالتو ويعطيو المجاؿ لمتطور داخؿ  طار تمكـ ايصالة

 تي :وتجسد عمل المفيد باآل
ألػػػؼ رسػػػالتو الفتوائيػػػة المعروفػػػة بالمقنعػػػة فػػػي أصػػػوؿ الػػػديف وفروعػػػو ولػػػـ يمتػػػـز فػػػي  -1

صػادر لمتشػريل وأقاـ في فتواه عمو ما ذكره مػف م ،كتابتيا وعرهيا متوف اي اديث
في كتابو يأصوؿ الفقود وىي : يالكتاب والسنة، وأقواؿ ايئمة مف أىؿ البيتة عمييـ 
 السالـد فيكوف بيذا رفض القياس، ولـ يجمد عمو  رفية التعبير بمتوف اي اديث.

كرة فػػي أصػػوؿ الفقػػود التػػي  صػػر فييػػا مصػػادر التشػػريل، الكتػػاب ذألػػؼ رسػػالتو يالتػػ -2
ة مف أىؿ البيت عمييـ السالـ، كمػا اشػار فييػا  لػو دليػؿ العقػؿ والسنة، وأقواؿ ايئم

باعتباره الطريػؽ الموصػؿ  لػو معرفػة  جيػة القػرطف ودالئػؿ ايخبػار فمدرسػتو تسػتمد 
الفهػػػمي، يالقاعػػػدة ايصػػػولية مػػػف العقػػػؿ وتسػػػتمد ال كػػػـ الفقيػػػي مػػػف الكتػػػاب والسػػػنة

القػػػػرف الخػػػػامس  . ونتيجػػػػة مػػػػا تقػػػػدـ تبػػػػيف أنػػػػو كانػػػػت عنػػػػدنا  تػػػػود64ص ، ىػػػػ1421
 يجري ثالث مدارس بثالثة مناىج ىي:ال

 المدرسة ايصولية النقمية ومرجعيا النقؿ.  -1

 المدرسة ايصولية العقمية ومرجعيا العقؿ. -2

المدرسػػػة ايصػػػولية التكامميػػػة التػػػي جمعػػػت بػػػيف الرجػػػوع  لػػػو العقػػػؿ دلػػػيال عمػػػو  -3
صػػػدرا لم كػػػـ  جيػػػة القاعػػػدة ايصػػػولية، والرجػػػوع  لػػػو النقػػػؿ يالكتػػػاب والسػػػنةد م

 الفقيي ودليال عميو.

ومدرسة المفيد تقرر أنا لطريقة يثبات  جيػة أدلػة الفقػو مػف الكتػاب والسػنة ىػو 
 العقؿ.

والذي ي تاج  لو اإلثبات بالنسبة لمقرطف الكريـ ليس ىو السند،  ذ ال خالؼ في 
نمػػػا ىػػػ و داللػػػة أنػػػو مػػػف ار تعػػػالو، وال فػػػي داللتػػػو النصػػػية يف المعنػػػو متعػػػيف بذاتػػػو. وا 
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،  ىػػػػػ1421الفهػػػػمي، يالظيػػػػور ينيػػػػا ظنيػػػػة، والطريػػػػؽ إلثبػػػػات  جيػػػػة الظيػػػػور ىػػػػو العقػػػػؿ
 .د65ص

وتشترؾ السنة مل الكتاب في الداللة ب جيتو وتختمؼ عنػو فػي السػند، فمػا كػاف 
متواترة أو مقرونا بما يفيد القطل، فالعقؿ ي كـ ب جيتو أيهػًا. يف اليقػيف ال يسػتفاد مػف 

اف في أعمو مراتب  جيتو واف كاف خبػر ثقػة فيػو مظنػوف والطريػؽ  لػو الدليؿ  ال  ذا ك
 اثبات  جيتو ىو العقؿ.
: أف الطريؽ الثبات ال جية ىو العقؿ والخط العػاـ ارخػر ىػو  فالخط العاِ هو

الستخالص ال كـ الشرعي مف النص الشرعي يأيػة أو روايػةد بعػد ثبػوت  جيتػو، ىػو : 
الصػػرؼ والن ػػو والبالغػػة والمعجػػـ. بشػػكؿ عػػاـ نقػػوؿ : تطبيػػؽ قواعػػد المغػػة العربيػػة فػػي 

عندنا كميات وىي القواعد ايصولية والطريؽ يثبات  جيتيا ىو العقؿ. وعندنا جزئيػات 
وىي النصوص الشػرعية يريػات والروايػاتد والطريػؽ  لمعرفػة معناىػا ىػو تطبيػؽ قواعػد 

 .د66، ص ىػ1421الفهمي، يالمغة العربية
ىػد عندما أراد أف يهل كتابو ايصولي 426لمرتهو يتويال ظ أف الشريؼ ا

ييالذريعػػػةدد لػػػـ يجػػػد أمامػػػو فػػػي دراسػػػة المػػػادة ايصػػػولية  ال كتػػػاب شػػػيخو المفيػػػد، وىػػػو 
لو جانبو الكتب ايصولية السنية وىي كثيرة وكاممة في مادتيا ومتكاممة  مختصر جدا وا 

نا يػة فنيػة  الكتػب السػنية مػففيما بينيا، وىذا الواقل بطبيعتو يفرض عميػو الرجػوع غمػو 
عمو ايقؿ، وعميو أف يقارف ويوازف  تو تنتيي المسيرة ايصولية ايمامية بعد  يز مف 
الزمف  لو ايصوؿ ايمامي المستقؿ، وفي الوقت نفسو نجد أف الشريؼ المرتهػو نعػي 

سػػرافيا فػػي التعامػػؿ مػػل معطيػػات  عمػػـ عمػػو الم لفػػات السػػنية المتػػوافرة طنػػذاؾ  غراقيػػا وا 
 الكالـ بما يصعب معو التمييز بيف عمـ الكالـ وعمـ ايصوؿ مف  يث المنيج.

يقوؿ الشريؼ المرتهو في مقدمة كتابو الذريعة : أما بعد فأنني رأيت أف أممػي 
كتابػػػة متوسػػػطة فػػػي أصػػػوؿ الفقػػػو ال ينتيػػػي بتطويػػػؿ  لػػػو اإلمػػػالؿ، وال باختصػػػار  لػػػو 

ة زنادة، وأخصػت مسػائؿ الخػالؼ باالسػتيفاء اإلخالؿ، بؿ يكوف لم اجة سدادة، ولمبصير 
واالستقصاء، فأف مسائؿ الوفاؽ تقؿ ال اجػة فييػا  لػو ذلػؾ، فقػد وجػدت بعػض مػف أفػرد 
في أصوؿ الفقو كتابػا، وأف كػاف قػد أصػاب فػي كثيػر مػف معانيػو وأوهػاعو ومبانيػو، قػد 
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 ػػد العمػػـ شػػرد مػػف قػػانوف أصػػوؿ الفقػػو وأسػػموبيا، وتعػػداىا كثيػػرة، وتخطاىػػا فػػتكمـ عمػػو 
والظف، وكيؼ يولد العمـ النظػر، والفػرؽ بػيف وجػوب المسػبب عػف السػبب وبػيف  صػوؿ 
الشيء عند غيره عمو مقتهو العادة ومػا تختمػؼ فيػو العػادة وتتفػؽ والشػروط التػي يعمػـ 
بيػػا كػػوف خطابػػو تعػػالو داال عمػػو اي كػػاـ وخطػػاب الرسػػوؿ يعميػػو السػػالـد والفػػرؽ بػػيف 

و يفترقاف  لو غير ذلؾ مف الكالـ الػذي ىػو م ػض صػرؼ خطابييما ب يث يجتمعاف أ
 .د31ىػ، ص1429المرتهو، يخالص لمكالـ في أصوؿ الديف دوف أصوؿ الفقو

ويرمػػي بيػػذا  لػػو نقػػد ا تػػواء عمػػـ الكػػالـ لعمػػـ ايصػػولي ولػػيس اسػػتخداـ العقػػؿ 
ليػة مصدرة أصولية، وبألقاء نظرة عمو مراجل كتاب الذريعػة نجػده رجػل  لػو اإلعػالـ التا

 اسما ىـ:
 ىػد.313أبو عمي م مد بف عبد الوىاب الجبائي المعتمي يت -1

 ىػد.321أبو ىاشـ : عبد السالـ بف م مد بف عبد الوىاب الجبائي يت -2

 ىػد.341أبو ال سف الكرخي عبد ار بف ال سف البغدادي ال نفي يت -3

 ىػد.311ا مد بف ال سف بف سيؿ الشافعي يت :أبو بكر الفارسي  -4

 ىػد.365بو بكر م مد بف عمي الشاشي الشافعي يتالقفاؿ : أ -5

 ىػد.347أبو عبد ار : ال سيف بف عمي البصري المعتزلي يت -6
كما رجل الشريؼ المرتهػو  لػو كتابيػو : ايخيػرة وىػو فػي عمػـ الكػالـ والشػافي 
وىو في اإلمامة. ومف الطبيعي أف تكوف المراجل السنية أكثر مف المراجػل اإلماميػة فػي 

ريعة لعدـ وجود م لفات في أصوؿ الفقو اإلمػامي غيػر مختصػرة اسػتاذه الشػيم كتاب الذ
عػػف أف يسػػتفيد فػػي التبويػػب لمػػواد أصػػوؿ الفقػػو ومسػػالؾ  - ينئػػذ–المفيػػد، فػػال غنػػو لػػو 

الب ث فنيػة مػف تجػارب سػابقيو، وال غرابػة أف نجػده يتػأثر بػالجو الكفػري الميػيمف طنػذاؾ 
بل ا تواء عمـ الكالـ العمـ ايصػوؿ وبخاصػة عمو الم لفات ايصولية  يث طبعت بطا
 أنو كاف مف أعالـ المتكمميف والم لفيف فيو.

والكالـ نفسو يمكف أف يقػاؿ عػف كتػاب العػدة فػي أصػوؿ الفقػو لمشػيم الطوسػي، 
ومدى تأثره بمنيج أستاذه الشػريؼ المرتهػو، وسػعة اعتمػاده عمػو المصػادر السػنية فػي 

لعػػػدة : قػػػد سػػػألتـ أيػػػدكـ ار امػػػالء مختصػػػر فػػػي ايصػػػوؿ، يقػػػوؿ الطوسػػػي فػػػي مقدمػػػة ا
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أصػػوؿ الفقػػو، ولػػـ يستقصػػيو وشػػذ منػػو أشػػياء ي تػػاج  لػػو اسػػدتراكيا، وت ريػػرات غيػػر مػػا 
وأف كثر في اماليو وما يقر عميو  -قدس ار رو و– ررىا، فأف سيدنا ايجؿ المرتهو 

تند شػػػػػرح ذلػػػػػؾ، فمػػػػػـ يصػػػػػنؼ فػػػػػي ىػػػػػذا المعنػػػػػي شػػػػػيئًا يرجػػػػػل  ليػػػػػو ويجعػػػػػؿ ظيػػػػػر، يسػػػػػ
 .د، المقدمة4-3، ص1ج، 2111السرخسي، ي ليو

ثـ أف الشيم الطوسي رجل في كتابػو العػدة فػي أصػوؿ الفقػو  هػافة  لػو مراجػل 
 الشريؼ المرتهي مف أىؿ السنة فقد رجل  لو :

 ىػد.415القاهي عبد الجبار أبو ال سف بف أ مد المعتزلي يت -1

 ىػد.319لبمخي المعتزلي يتأبو القاسـ : عبد ار بف ا مد بف م مود الكعبي ا -2

 ىػد.266م مد بف شجاع المجي المعتزلي يت -3

 ىػد.316أبو العباس ا مد بف عمر بف سريح الشافعي يت -4

 ىػد.331م مد بف عبد ار الصيرفي الشافعي البغدادي يت -5

 ىػد.221عيسو بف أباف ال نفي البصري يت -6

 ىػد.476أبو  س اؽ  براىيـ بف عمي الشيرازي يت -7
كػاف ليمػا يالشػريؼ المرتهػو والشػيم الطوسػيد فهػؿ السػبؽ فػي  ومل ىذا فقػد

م اولة التخفيؼ مف غمواء ىيمنة عمـ الكالـ عمو عمـ ايصوؿ باإلكثار مف استعراض 
طراء الفقياء  لو جانب طراء المتكمميف ليميدا لمف يأتي بعدىما الطريؽ  لو استقالؿ عمـ 

اسػػػتقالؿ أصػػػوؿ الفقػػػو االمػػػامي ايصػػػوؿ بمنيجػػػو الخػػػاص بػػػو عػػػف مػػػنيج عمػػػـ الكػػػالـ و 
 خطوطو وطبيعة مراجعو عف اصوؿ الفقو السني.

والتأثر بكتب ايصوؿ السنية مف  يث المنيج في سػيرىا وفػؽ المػنيج الكالمػي 
وفػػي المػػادة مػػف  يػػث ا تػػواء عمػػـ الكػػالـ العمػػؿ ايصػػوؿ قػػد شػػمؿ مػػا كتػػب فػػي القػػرنيف 

 ىػ1421الفهمي، يمة يال مييفد ايصوليةالسابل والثامف اليجرييف كم لفات الم قؽ والعال
 .د71-99، ص

وقد ميد صػنيل ال ميػيف الفاهػميف ومػف سػواىما بمػا ألفػوا مػف كتػب ورسػائؿ فػي 
أصػوؿ الفقػػو  لػػو اسػػتقالؿ عمػػـ ايصػػوؿ فػػي مراجعػو عػػف ايصػػوؿ السػػني وتػػـ ذكػػؿ فػػي 

فػػي  أخريػػات القػػرف العاشػػر وأوليػػات القػػرف ال ػػادي عشػػر اليجػػرييف وتجمػػو ىػػذا واهػػ ة
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ىػػػػد فقػػػد رجػػػل  لػػػو اإلعػػػالـ لتاليػػػة 1111كتػػػاب معػػػالـ الػػػديف لمشػػػيم  سػػػف العػػػاممي يت
 اسما ىـ:

 الشريؼ المرتهو في يالذريعةد و يالشافيد و يالمسائؿ التبانياتد. -1

 الشيم الطوسي في يالعدةد. -2

 القاهي بف براج. -3

 السيد ابف زىرة في يالغنيةد. -4

 الشيم ابف ادريس في يالسرائرد. -5

 طاووس في يالبيجة لثمرة الميجةد.السيد ابف  -6

 الم قؽ ال مي في يالمعارجد و يالمعتبرد. -7

 العالمة ال مي في يالتيذيبد و يالنيايةد. -8

 فخر الم ققيف عف طريؽ الشييد الثاني. -9

 الشييد ايوؿ في يالذكرىد و يالدروسد. -11

 الشييد الثاني في يفوائد الخالصةد. -11

 العالمة ال مييف.الشيم المفيد رجل  ليو عف طريؽ الم قؽ و  -12

 الشيم سديد الديف رجل  ليو عف طريؽ السيد ابف طاووس. -13
 ىػػ1421الفهػمي، يوبيذا استقؿ صا ب المعالـ بأصوؿ الفقو مػف  يػث المرجعيػة

 .د75-74، ص
ثـ كاف ىناؾ بما يسمو العودة  لو المدرسة النقمية وكاف ىػذا بعػد الثػورة النقديػة 

ىػػػد عمػػو ايصػػولييف 1133سػػترابادي ايخبػػاري يتالتػػي أ ػػدثيا الميػػرزا م مػػد أمػػيف اال
القائميف باالجتياد ومف خالؿ تطبيػؽ أصػوؿ الفقػو المسػتمدة مػف العقػؿ، وقػد أطمػؽ عمػو 
المدرسة النقمية منذ  ركة الميرزا االسترابادي اسـ االخبارييف عنواف الم دثيف نسبة  لػو 

اد. ثػـ كانػت ىنػاؾ ال ركػة ال ديث وعمو ايصولييف عنواف المجتيديف نسبة  لو االجتي
 ايصولية في مقابؿ ال ركة اإلخبارية والتي تمثمت باإلعالـ الثالثة:

ىػػد لػػو : 1171الفاهػؿ التػػوني : المػال عبػػد ار بػف م مػػد البشػروني الخراسػػاني يت -1
 الوافية في ايصوؿ، وال اشية عمو المعالـ.



 هـ1111-م  2022. لسنة ( 1)الثالث/ ملحق /العددرابع /المجلد ال رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
 

 

 
2474 

اف عمػػػو المعػػػالـ، ىػػػػد، لػػػو :  اشػػػيت1198الميػػػرزا م مػػػد بػػػف ال سػػػف الشػػػيرواني يت -2
 وا دة بالعربية وايخرى بالفارسية.

ىػػد لػو : 1198الم قؽ الخونسػاري : السػيد  سػيف بػف جمػاؿ الػديف االصػفياني يت -3
  اشية المعالـ.

وانتيػػو الصػػراع الفكػػري االخبػػاري ايصػػولي عمػػو يػػد الو يػػد البيبيػػاني لصػػالح 
ائـ وجػػوده اكثػػر مػػف ذي المدرسػػة ايصػػولية فكانػػت نتيجػػة اف ثبػػت المػػنيج التكػػاممي دعػػ

ىػػد الػذي عمػؿ عمػو  ثػراء الجانػب 1271قبؿ ثـ يأتيد ور الشيم مرتهو االنصاري يت
العقمػػي فػػي المػػنيج التكػػاممي مػػل م اولػػة الشػػمولية فػػي دراسػػة الجانػػب النقمػػي ليػػوازف بػػيف 
الكفتػػػيف، وليبقػػػي عمػػػػو المػػػنيج تكامميػػػػة يجمػػػل بػػػػيف النقميػػػة والعقميػػػػة، وازداد الميػػػؿ  لػػػػو 

ىػػد فقػد أغػرؽ فػي 1339نب العقمي يالكالمػي والفمسػفيد مػف قبػؿ المػال ارخونػد يتالجا
ذلؾ وادخؿ مسائؿ كالمية وأخرى فمسفية في عمـ ايصػوؿ وذلػؾ فػي كتابػو يالكفايػةد لػـ 
تكف موجودة في المقررات الدراسية قبمػو كػالقوانيف والفصػوؿ والرسػائؿ، ولكنػو فػي الوقػت 

ي موهػػوعات تخػػص ايصػػوؿ السػػني، وال عالقػػة ليػػا نفسػػو اسػػتبعد مػػف الػػدرس ايصػػول
بايصوؿ االمامي، وبيػذا اخػتص عمػـ ايصػوؿ االمػامي بالموهػوعات التػي ليػا عالقػة 

 .د84و  78، ص ىػ1421الفهمي، يباالجتياد الفقيي االمامي
ىػػد 1391ثـ جاء تمميذا صا ب الكفايػة : الشػيم م مػد  سػيف االصػفياني يت

سفة تجمو في  اشيتو عمو الكفاية الموسومة بػينياية الدرايػةد، وكاف لو تأثر واهح بالفم
ىػػػػد والػػػذي كػػػاف أيهػػػًا متػػػأثرة بػػػالفكر الفمسػػػفي 1355والشػػػيم م مػػػد  سػػػيف النػػػائيني يت

والكالمػػي وانعكػػػس ىػػذا بوهػػػوح عمػػو م اهػػػرتو ايصػػولية التػػػي قررىػػا تالمذتػػػو أمثػػػاؿ 
 .د86ص ، ىػ1421الفهمي، يالسيد الخوئي والشيم الكاظمي

وأيهػػػػًا مػػػػف تالمػػػػذة صػػػػا ب الكفايػػػػة والػػػػذي كػػػػاف معاصػػػػرة لمشػػػػيم االصػػػػفياني 
ىػػد، وعمػو يػد ىػ الء الثالثػة ثبػت 1361والنائيني ىػو الشػيم اقاهػياء الػديف العراقػي يت

المػػػنيج العقمػػػي وعػػػاد  لػػػو عػػػالـ التػػػأليؼ وعػػػالـ التػػػدريس. وكػػػرد فعػػػؿ ليػػػذه العػػػودة  لػػػو 
سػػػفي فػػي الب ػػػث ايصػػولي تدريسػػػيًا وتأليفػػػًا اإلغػػراؽ فػػػي اسػػتخداـ المػػػنيج الكالمػػي والفم

 قامت م اوالت لمتطوير في المنيج تمثمت في الم لفات التالية:
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 أصوؿ الفقو لمشيم المظفر. -1

 ايصوؿ العامة لمفقو المقارف لمسيد م مد سعيد ال كيـ. -2

 دروس في عمـ ايصوؿ يال مقاتد لمسيد م مد باقر الصدر. -3

 السبزواري.تيذيب ايصوؿ لمسيد عبد ايعمو  -4
 يػػػػػث قامػػػػػت ىػػػػػذه الم لفػػػػػات بتمخػػػػػيص المػػػػػادة ايصػػػػػولية ممػػػػػا ال عالقػػػػػة لػػػػػو 
باالسػػػػػػتنباط، وم اولػػػػػػة االسػػػػػػتفادة مػػػػػػف المػػػػػػنيج العممػػػػػػي ال ػػػػػػديث فػػػػػػي معالجػػػػػػة المػػػػػػادة 

 .د87، ص ىػ1421الفهمي، يايصولية
 المنهج المقترح :

 أف الذي يقرر طبيعة المنيج الخاص يي عمـ مف العمـو شيئاف ىما:
 عة مادة العمـ.طبي -1

 اليدؼ مف وهل العمـ ودراستو. -2

واليػػػػدؼ مػػػػف وهػػػػل عمػػػػـ ايصػػػػوؿ ودراسػػػػتو ىػػػػو الوصػػػػوؿ  لػػػػو معرفػػػػة قواعػػػػد 
استنباط اي كاـ الشرعية مف مصادرىا المتمثمة بالكتاب والسنة، وىذا اليدؼ يتطمب أف 

 تنطوي مادة عمـ ايصوؿ عمو:
  ثبات  جية خبر الثقة. -1

  ثبات  جية ظيور ايلفاظ. -2

 تشخيص مراد المتكمـ. -3

 تعييف لواـز امتثاؿ ال كـ الطموب. -4

ت ديػػػد وظيفػػػة المكمػػػؼ عنػػػد فقػػػداف الػػػنص الشػػػرعي، أو  جمػػػالي، أو سػػػقوطو بسػػػبب  -5
التعارض المستخدـ والدليؿ الذي يتكفؿ باإلثبػات فػي المسػألتيف ايوليتػيف ىػو يسػيرة 

يلفػػاظ مػػف قبػػؿ العقػػالءد أو قػػؿ : ارتفػػاع درجػػة التعامػػؿ مػػل خبػػر الثقػػة، وظػػواىر ا
 الناس  لو مستوى الظاىرة االجتماعية العامة.

وفػػي المسػػألة الثالثػػة : فػػاف تعيػػيف مػػراد المػػتكمـ مػػف كالمػػو يتوقػػؼ عمػػو ت ميػػؿ 
نص كالمو، وىذا ال يتأتو  ال عف طريؽ تطبيؽ قواعد المغة المتكمفػة بػذلؾ، ولػذا تكػوف 

مثػػؿ فػػي  متثػػاؿ وجػػوب مػػا ال يػػتـ قواعػػد المغػػة ىػػي الػػدليؿ. وفػػي المسػػألة الرابعػػة التػػي تت
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د المانل مف اإلتياف بالطموب، فأف الطريؽ  لػو ىػذا ىػو العقػؿ  الواجب  ال بو و رمة اؿ
 الفطري، ينيا مف ايمور البدييية التي ال ت تاج  تو  لو اإلشارة الييا.

أما المسألة الخامسة وايخيرة الذي يتكفؿ باإلثبات في المسألتيف ايوليتػيف وىػو 
 سيرة العقالءد والظواىر االجتماعية العامة تتنوع  لو:ي
 اجتماعية. –ظواىر لغوية  -

 اجتماعية. –وظواىر اجتماعية  -
 وىذا يتطمب منا في مجاؿ دراستيا أف نمتـز :

 االجتماعي. –المنيج المغوي  -

 االجتماعي. –والمنيج االجتماعي  -

 .د89ص ، ىػ1421، الفهمييوكال المنيجيف يقوـ عمو اعتماد طريقة االستقراء
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 المصادر :
أبػػو ال سػػف عمػػي بػػف م مػػد بػػف عمػػي الجرجػػاني، التعريفػػات، بغػػداد : دار الشػػػ وف  -

 الثقافية العامة، د.ت.
 .1999، بيروت : دار الكتاب العربي، 11أ مد أميف، فجر اإلسالـ، ط -
أ مػد بػػف فػػارس بػػف زكريػػا أبػػو ال سػيف، معجػػـ مقػػاييس المغػػة، بيػػروت : دار الفكػػر،  -

 ـ.1979-ىػ1399
، 3بػػػدر الػػػديف م مػػػد بػػػف عبػػػد ار الزركشػػػي، الب ػػػر الم ػػػيط فػػػي أصػػػوؿ الفقػػػو، ط -

 .1992الكويت : وزارة الثقافة والش وف اإلسالمية، 
 الراغب االصفياني، المفردات، دار المعارؼ لمطباعة والنشر. -
ة السيد  سف الصدر، تأسيس الشػيعة لعمػـو اإلسػالـ، شػركة النشػر والطباعػة العراقيػ -

 ـ.1911الم دودة، 
السيد  سف الصدر، تأسيس الشػيعة لعمػـو اإلسػالـ، شػركة النشػر والطباعػة العراقيػة  -

 الم دودة.
، قـ ؾ م سسػة اإلمػاـ الصػادؽ 1الشريؼ المرتهو، الذريعة  لو أصوؿ الشيعة، ط -

 ىػ.1429عميو السالـ، 
 ـ.2113-ىػ1434الشيم م مد الخهري، أصوؿ الفقو، القاىرة : دار ال ديث،  -
، الكويػػػػت : وكالػػػػة المطبوعػػػػات، 3عبػػػػد الػػػػر مف بػػػػدوي، منػػػػاىج الب ػػػػث العممػػػػي، ط -

 ـ.1997
 عبد الر مف بدوي، موسوعة الفمسفة، الم سسة العربية لمدراسات والنشر. -
، بيػػروت : دار   يػػاء 1عبػػد الػػر مف بػػف م مػػد بػػف خمػػدوف، مقدمػػة ابػػف خمػػدوف، ط -

 التراث العربي.
، بيػػػػػروت : دار النصػػػػػر، 1شػػػػػريل اإلسػػػػػالمي، طعبػػػػػد اليػػػػػادي الفهػػػػػمي وتػػػػػاريم الت -

 ـ.1992-ىػ1413
 عبد اليادي الفهمي، أصوؿ الب ث، قـ : م سسة دار الكتب اإلسالمي، ود.ت. -
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، م سسػػػػة أـ القػػػػرى 1عبػػػػد اليػػػػادي الفهػػػػمي، دروس فػػػػي أصػػػػوؿ فقػػػػو اإلماميػػػػة، ط -
 ىػ.1421لمت قيؽ والنشر، 

بيػػػروت : دار النيهػػػة  عمػػػي سػػػامي النشػػػار، منػػػاىج الب ػػػث عنػػػد مفكػػػري اإلسػػػالـ، -
 ـ.1984-ىػ1414العربية لمطباعة والنشر، 

 ، القاىرة : دار المعارؼ، د.ت.9عمي سامي النشار، نشأة الفكر الفمسفي، ط -
، القػاىرة : مكتبػة الكميػات ايزىريػة، 1فخر الديف الرازي، مناقػب اإلمػاـ الشػافعي، ط -

 ـ.1989-ىػ1416
 العربي.م مد أبو زىرة، أصوؿ الفقو، دار الفكر  -
 م مد أبو زىرة، موسوعة الفقو اإلسالمي، جمعية الدراسات اإلسالمية. -
، بيػػػروت : دار   يػػػاء التػػػراث العربػػػي، 3م مػػػد بػػػاقر المجمسػػػي وب ػػػار اينػػػوار، ط -

 د.ت.
، بيػػروت : دار 3م مػػد بػػف ا مػػد بػػف أبػػي سػػييؿ السرخسػػي، أصػػوؿ السرخسػػي، ط -

 .2111الكتب العممية، 
 .2115، بيروت : دار المرتهو، 1صوؿ الكافي، طم مد بف يعقوب الكميني، أ -
، المجمػػػل العػػػالمي يىػػػؿ 3م مػػػد تقػػػي ال كػػػيـ، ايصػػػوؿ العامػػػة لمفقػػػو المقػػػارف، ط -

 ـ.2111-ىػ1432البيت عمييـ السالـ، 
-ىػ1425م مد رها الخهري، أصوؿ الفقو، بيروت : دار التعارؼ لممطبوعات،  -

 ـ.2112
، بيػروت : مركػز دراسػات الو ػدة 11بػي، طم مد عابػد الجػابري، تكػويف العقػؿ العر  -

 ـ.2119العربية، 
، بيػػػروت : 3م مػػػد ميػػػدي شػػػمس الػػػديف، االجتيػػػاد والتجديػػػد فػػػي الفقػػػو اإلمػػػامي، ط -

 ـ.1999-ىػ1419الم سسة الدولية لمدراسات والنشر، 
 


