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Praise be to God, Lord of the worlds, and prayers and peace be upon our
master Muhammad, and upon all his family and companions. As for what
follows:
There is no doubt that the science of history in every field has a lot of
benefits, and many useful details as well, by which the news of the
predecessors is known, and those who came from the later ones benefit
from it.
Undoubtedly, the science of origins also has useful features, and
interesting news, so scholars have been interested in codifying and writing
it, so classifications abounded, and authors varied.
Among those who were interested in this imam is Ibn Khaldun, where he
held a chapter on the sciences and their types, and made chapter five of it
on the principles of jurisprudence and related controversies and
controversies. And the majority of the fundamentalists of contemporary
scholars understood from his words his classification of schools into: the
school of the speakers (the public school), and the school of jurists (the
Hanafi school.)These two terms existed before and after Imam Ibn
Khaldun, but did they mean by the theologians: the doctrine of the
majority? Their imam was Imam al-Shafi’i, and they wanted the jurists:
the Hanafis?
What is meant by the theologians: everyone who engages in doctrine and
participates in the discourse in the principles of jurisprudence, even if he
is a Hanafi, Maliki, Shafi’i, Hanbali or Zahiri.
And the expressions of Imam Ibn Khaldun are valid for what this science
came to after the spread of the books of the theologians. The impact of the
schools of jurisprudence from the Malikis, Shafi’is and Hanbalis to the
Hanafis, and from here arose the doctrine of the masses, which is often
called the doctrine of the theologians. And in order to reach the correct
conclusion - we acknowledge for the sake of argument - that the words of
Imam Ibn Khaldun do not exist, so how do we explain and mention the
history of the principles of jurisprudence and its methods to this day.
Therefore, it is obligatory upon the scholars of the assets, the most
distinguished and distinguished, to explain to the seeker of knowledge this
issue, for they are better than others in explaining what they want, and
clarifying the approach of their books.
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تقسيم المدارس األصولية إلى مدرستي :المتكممين والفقهاء (دراسة تحميمية استقرائية)
أ.د .عثمان دمحم غريب

م.م .عمي أحمد دمحم

قسم الشريعة ،كمية العموم الدينية ،جامعة صالح الدين  -أربيل ،العراق.

الخالصة:

الحمد هلل رب العالمين ،والصبلة والسبلم عمى سيدنا دمحم ،وعمى آلو وصحبو أجمعين ،أما بعد:

فبل شك أن عمم التاريخ في كل عمم من العموم لو كثير الفوائد ،وجم العوائد ،تعرف بو أخبار السابقين ،وينتفع بو
من جاء من البلحقين.
وال شك أن عمم األصول أيضا لو فرائد نافعة ،وأخبار ماتعة ،لذلك اىتم العمماء بتدوينو وكتابتو ،فكثرت فيو
التصانيف ،وتنوعت فيو التآليف.

وممن اىتم بيذا اإلمام ابن خمدون ،حيث عقد بابا في العموم وأصنافيا ،وجعل الفصل التاسع منو ألصول الفقو

وما يتعمق بو من الجدل والخبلفيات.

وفيم جميور األصوليين من العمماء المعاصرين من كبلمو تقسيمو لممدارس إلى :مدرسة المتكممين (مدرسة
الجميور) ،ومدرسة الفقياء (مدرسة الحنفية).

وىذان االصطبلحان كانا موجودين قبل اإلمام ابن خمدون وبعده ،ولكن ىل ىم أرادوا بالمتكممين في استعماالتيم
في كتبيم :مذىب الجميور؟ وأرادوا بالفقياء :الحنفية؟

أو المراد بالمتكممين :كل من اشتغل بعمم الكبلم وشارك في الكبلم في أصول الفقو ،حتى ولو كان حنفيا أو
مالكيا أو شافعيا أو حنبميا أو ظاىريا ،والمراد بالفقياء :كل من اشتغل بعمم الفقو سواء شافعيا أو حنفيا أو مالكيا
أو حنبميا أو ظاىريا.

وكان كبلم اإلمام ابن خمدون صحيح ،ولكن باعتبار ما آل إليو ىذا العمم في زمانو بعد انتشار كتب المتكممين،
وتأثر المدارس الفقيية من المالكية والشافعية والحنابمة بيم حتى الحنفية ،ومن ىنا نشأ مذىب الجميور الذؼ
اصطمح تسميتو بمذىب المتكممين عمى الغالب ،ال تعميم ىذا األمر ،كما ىو واضح في كبلمو.

وقد ذىب بعض المعارضين إلى تخطئة قول ابن خمدون وتقسيمو ىكذا ،ولكن كبلمو صحيح بيذا االعتبار.

لذلك أحببت أن يكون ىذا مفتاح خير ليذا العمل بين المعارضين والمؤيدين لقول ابن خمدون – الذؼ ىو عمدة

قول المتأخرين ،-وأسأل هللا بمنو وكرمو أن ييدينا إلى ما ىو أقرب إلى الصواب ،وهللا ىو اليادؼ إلى سبيل
الرشاد.

الكممات الدالة :األحناف ،الجميور ،الفقياء ،المحدثون ،المدارس األصولية.
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المقدمة
الحمد هلل رب العالمين ،والصبلة والسبلم عمى سيد المرسمين ،دمحم وآلو وصحبو ومن تبعيم

إلى يوم الدين ،أما بعد:

فبل شك أن عمم التاريخ في كل عمم من العموم كثير الفوائد ،وجم العوائد ،تعرف بو أخبار

السابقين ،وينتفع بو من جاء من البلحقين.

وال شك أن عمم األصول أيضا لو فرائد نافعة ،وأخبار ماتعة ،لذلك اىتم العمماء بتدوينو

وكتابتو ،والتنفس فيو واجادتو ،فكثرت فيو التصانيف ،وتنوعت فيو التآليف.

وممن اىتم بيذا اإلمام ابن خمدون (ت808:ىـ) ،حيث عقد بابا في العموم وأصنافيا،

وجعل الفصل التاسع منو ألصول الفقو وما يتعمق بو من الجدل والخبلفيات (.)1

وفيم جميور األصوليين من العمماء المعاصرين من كبلمو تقسيمو لممدارس إلى:
مدرسة المتكممين (مدرسة الجميور).

مدرسة الفقياء (مدرسة الحنفية).

مدرسة الجمع بين المذىبين.

لكن ىناك عدة تساؤالت حول ىذا التقسيم:

السؤال األول :ال شك عند الجميع أن اإلمام ابن خمدون فريد عصره ،ووحيد دىره في تخصصو
(التاريخ واألنساب واالجتماع) ،ولكن ىل ىو تكمم في دقائق عمم أصول الفقو؟ أو :ىو تكمم في

ىذا العمم باعتبار ما آل إليو ،ال تعميم ىذا األمر ،وىذا واضح جدا في كبلمو –كما سيأتي.-

وكان ابن خمدون فرق بينيما بوضوح ،ولكن المعاصرين عمموا ىذا التقسيم ،ومن ىنا جاء بعض

الخمل.

السؤال الثاني :لماذا لم يستدل أحد من العمماء القدامى بقول ابن خمدون إال في نياية القرن

الرابع عشر عمى يد الشيخ :دمحم الخضرؼ ،وتابعو الشيخ :عبد الوىاب خبلف ،ثم الشيخ :أبو
زىرة ،كميم في كتبيم األصولية –كما سيأتي.-

السؤال الثالث :ىل ىذا التقسيم موافق لما كان عميو كتب األصوليين باالستقراء والتتبع ،أو

البد أن نقول :إذا قيل :الفقياء في كتب األصول ،فميس المراد بيم :الحنفية ،واذا قيل :المتكممون،

فميس المراد بيم :الجميور.

نعم :ال ينكر وجود اصطبلح (المتكممين) و(الفقياء) في كبلم عمماء األصول قبل اإلمام

ابن خمدون وبعده ،ولكن ليس المراد بالمتكممين :الجميور ،وبالفقياء :الحنفية.

( )1مقدمة ابن خمدون (ص ،)578:دار الفكر ،بيروت –لبنان ،سنة الطبع (.)1988
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والقارغ يرػ تعارضا بين بعض األقوال في استعمال عمماء األصول واطبلقاتيم لمصطمح

المتكممين والفقياء ،وبين ما يذكر في بعض كتب المعاصرين في التعريف بيذه المصطمحات.
وىذه أمثمة عمى ذلك:

قال اإلمام السمعاني ( ":)489وما زلت طول أيامي أطالع تصانيف األصحاب في ىذا الباب
وتصانيف غيرىم فرأيت أكثرىم قد قنع بظاىر من الكبلم ،ورائق من العبارة ،لم يداخل حقيقة

األصول عمى ما يوافق معاني الفقو ،وقد أريت بعضيم قد أوغل وحمل وداخل غير أنو حاد عن

محجة الفقياء في كثير من المسائل ،وسمك طريق المتكممين الذين ىم أجانب عن الفقو ومعانيو،

بل ال قبيل ليم فيو وال وفير وال نقير وال قطمير ،ومن تشبع بما لم يعطو فقد لبس ثوبى زور،
وعادة السوء قطاع لطريق الحق وصم عن سبيل الرشد واصابة الصواب فاستخرت هللا تعالى عند

ذلك ،وعمدت إلى مجموع مختصر في أصول الفقو أسمك فيو طريقة الفقياء من غير زيغ عنو وال
حيد والميل وال أرضى بظاىر من الكبلم ومتكمف من العبارة معول عمى السامعين ويسبى قموب

األعتام الجاىمين ،لكن أقصد لباب المب وصفو الفطنة وزيادة الفيم ،وأنص عمى المعتمد عميو في
كل مسألة ،وأذكر من شبو المخالفين بما عولوا عمييا ،وأخص ما ذكره القاضي أبو زيد الدبوسي

في تقويم األدلة باإليراد وأتكمم بما تزاح معو الشبية وينحل معو االشكال بعون هللا تعالى" (.)1
وىذا نص واضح في التعريف بالفقياء والمتكممين.

قال اإلمام الغزالي (ت 505:ىـ) ":شبو المخالفين الصائرين إلى أنو لمندب :وقد ذىب إليو

كثير من المتكممين -وىم المعتزلة -وجماعة من الفقياء ،ومنيم من نقمو عن الشافعي ،وقد
صرح الشافعي في كتاب أحكام القرآن بتردد األمر بين الندب ،والوجوب ،وقال :النيي عمى

التحريم" (.)2

ىنا بين اإلمام الغزاليَ :من ىم المتكممون في كتب األصول.
وقال اإلمام األرموؼ (ت...":)682:فيو عند معتزلة البصرة ،وبعض فقياء الشافعية

والحنفية"(.)3

وىنا أطمق اإلمام األرموؼ مصطمح الفقياء عمى الشافعية مثبل ال عمى الحنفية.

قال اإلمام اإلسنوؼ (772ىـ) ":ونقمو المصنف عن المتكممين يعني :أصحاب أصول الدين" (.)4
وىنا بين اإلمام اإلسنوؼ أن المتكممين ىم المشتغمين بعمم العقيدة وأصول الدين.

( )1قواطع األدلة ( ، )20-19/1دار الكتب العممية ،بيروت – لبنان ،سنة الطبع (.)1999
()2المستصفى ( ،)72/2مؤسسة الرسالة ،بيروت لبنان ،سنة الطبع (.)1997
( )3التحصيل من المحصول ( ،)186/1بيروت ،لبنان ،الرسالة العالمية ،تاريخ الطبع .2011
( )4نياية السول بشرح منياج األصول ( ،)98/1دار عالم الكتب ،الرياض -السعودية ،سنة الطبع (.)2013
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بل ىناك نصوص كثيرة في ىذا الباب تدل عمى أن المراد بأىل الكبلم –كما يسأتي في

موضعو :-ىو من اشتغل بعمم الكبلم ال مذىب الجميور ،والمراد بالفقياء :جميع الفقياء سواء
كان حنفيا أو مالكيا أو شافعيا أو حنبميا أو ظاىريا.

السؤال الرابع :قوليم :إن اإلمام الشافعي ىو رائد مدرسة المتكممين

()1

 ،مع أن اإلمام

الشافعي لم يكن كذلك ،بل لم ينتشر عمم الكبلم إال بعده بوقت طويل.

السؤال الخامس :مالمراد باألصول والفروع في التعريف والتمييز بين المدرستين؟ فإن كان

المراد باألصل :نصوص الوحيين ،وبالفروع :النصوص الواردة عن األئمة ،فيذا عند الجميع
مستعمل وال مشكمة فيو.

وان كان المراد باألصل :العقل ،والفرع :نصوص الوحيين ،فيو بعيد وغير مقبول عند جميع

العمماء.

السؤال السادس :ما ىو المعيار الدقيق في التمييز بين المذىبين؟ أؼ :كيف نحكم عمى

كتاب بأنو عمى المذىب األول أو الثاني ،وخاصة الكتب المختصرة والمتون؟

السؤال السابع :نرػ نفس المسائل المنثورة عند المتكممين وىي عند الفقياء ،فكيف تكون

أصول ىذا مغاير ألصول ذاك والنتيجة واحدة.

ونحن أردنا بيذا البحث المتواضع أن ندرس ىذا الموضوع ،ونجيب قدر اإلمكان عمى ىذه

األسئمة واإلشكاالت ،فإن كان صوابا فمن هللا ،وما كان غير ذلك فيو من عقمي الكميل وفيمي
الثقيل ومن الشيطان ،وأعوذ باهلل من الجميع.

أىمية البحث:

وال شك أن الوصول إلى أجوبة ىذه المسائل من الميم بمكان.

أهداف البحث:

الوصول إلى :أن اصطبلح المتكممين كان موجودا في كتب األصوليين قديما وحديثا ،لكن

ليس المراد بالمتكممين :الجميور ،والمراد بالفقياء :الحنفية.

بل المراد بالمتكممين :كل من اشتغل بعمم الكبلم وشارك في أصول الفقو ،حتى ولو كان

حنفيا أو شافعيا أو حنبميا أو مالكيا ،والمراد بالفقياء :كل من اشتغل بعمم الفقو سواء شافعيا أو

حنفيا أو مالكيا أو حنبميا.
منهجية البحث:

وكان المنيج منيجا تحميميا استقرائيا ،وذلك بتحميل ىذا الموضوع ،ودراسة جزئياتو بدقة مع

النقد العممي البناء ،وباالستقراء لمكتب األصولية الميمة في ىذا الباب –قدر اإلمكان.-
( )1أصول الفقو ،لمشيخ أبو زىرة (ص ،)18:دار الفكر العربي ،الفاىرة-مصر ،بدون تاريخ الطبع.
711

ISLAMIC SCIENCES JOURNAL (2022) Vol (13) Issue (4)section(2): 186-212

الدراسات السابقة.

ىناك بعض منشورات في الشبكة العنكبوتية مثل:

مصطمحات ابن خمدون والمعاصرين لممذاىب األصولية (نقد وتقويم) لؤلستاذ الدكتور :خالد بن
دمحم العروسي.

مفيوم مدرسة الفقياء ومدرسة المتكممين ،بقمم الشيخ :دمحم بن حسين األنصارؼ.

فقد استفدت منيما كثي ار ،ولكن ىناك بعض األشياء لم يذكراه مثل :معنى (األصول والفروع) في

التعريف والتمييز بين المذىبين ،وعندما قالوا :الفروع ال تتحكم عمى األصول.

وكذلك موقفيم من كبلم ابن خمدون الذؼ ىو عمدة كبلم المتأخرين في تقسيميم لممدارس،

فمكل واحد منيما موقف خاص منو ،وفسروا كبلمو بما رآه ،ولمباحث الفقير موقف آخر –وهللا

أعمم :-وىو أن كبلم ابن خمدون صحيح ،ولكن باعتبار ما آل إليو ىذا العمم ،وما ىو معروف
ومتداول عند العمماء وطبلب العمم في زمن اإلمام ابن خمدون ،ال تعميم ىذا األمر ،وكبلم ابن

خمدون واضح في ىذا ،كما سيأتي في مطمب :تحرير كبلم ابن خمدون بين المعارضين
والمؤيدين.

وأيضا ىما لم يتطرقا إلى ىذه المسائل :ىل الحنفية فقط نظروا إلى فروع مذىبيم في

تأصيل أصوليم؟ وكيف بنى المالكية والحنابمة أصول مذىبيم؟ ،وما ىو المعيار الدقيق في

التمييز بين المذىبين؟ أؼ :كيف نحكم عمى كتاب بأنو عمى المذىب األول أو الثاني ،وخاصة

الكتب المختصرة والمتون؟ وما معنى الجمع بين طريقة الحنفية والشافعية؟ ولماذا تحولت في
أصول الفقو مدرسة الحديث ومدرسة الرأؼ –في القديم  -إلى مدرسة المتكممين ومدرسة الفقياء؟
والعمم منشور بين الخبلئق ،كما أن األرزاق منشور بينيم ،وال يأكل بعضيم رزق بعضيم.

خطة البحث:

المطمب األول :طرق التأليف في أصول الفقو ،وما ىو المراد بالمتكممين والفقياء عند العمماء
المعاصرين.

المطمب الثاني :المراد باألصول والفروع.
لمطمب الثالث :نشأة عمم الكبلم في أصول الفقو ،وأقوال العمماء القدامى في المدارس األصولية.

المطمب الرابع :تحرير قول ابن خمدون بين المؤيدين والمعارضين.

المطمب الخامس :متى انتشر قول ابن خمدون بيذا الفيم المعاصر؟

المطمب السادس :استعمال لفع المتكممين والفقياء في كتب األصوليين القدامى.

المطمب السابع :اإلشكاالت الواردة حول ىذا التقسيم ،ومنيا:

اإلشكال األول :ىل الحنفية فقط نظروا إلى فروع مذىبيم في تأصيل أصوليم؟
اإلشكال الثاني :كيف بنى المالكية والحنابمة أصول مذىبيم؟
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اإلشكال الثالث :ما المعيار الدقيق في التمييز بين المذىبين؟ أؼ :كيف نحكم عمى كتاب بأنو

عمى المذىب األول أو الثاني ،وخاصة الكتب المختصرة والمتون؟
اإلشكال الرابع :معنى الجمع بين طريقة الحنفية والشافعية.

اإلشكال الخامس :لماذا تحولت في أصول الفقو مدرسة الحديث ومدرسة ال أرؼ – في القديم -
إلى مدرسة المتكممين ومدرسة الفقياء؟

ىذا ،وان كان صوابا فمن هللا ،وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان ،وأعوذ باهلل منيما.

سبحان ربك رب العزة عما يصفون ،والسبلم عمى المرسمين ،والحمد هلل رب العالمين.
المطمب األول

طرق التأليف في أصول الفقه ،وما هو المراد بالمتكممين والفقهاء عند العمماء المعاصرين
قد ألفت كتب أصولية كثيرة عمى ىذه الطريقة :منيا التقريب واإلرشاد لمباقبلني (ت403:ىـ)،

كذلك العمد لمقاضي عبد الجبار المعتزلي (ت415:ىـ) ،ثم المعتمد ألبي الحسين البصرؼ
المعتزلي (ت463:ىـ) ،والبرىان لمجويني (ت478:ىـ) ،والمستصفى الغزالي (ت505:ىـ)،
والمحصول لمرازؼ (ت606:ىـ) ،واإلحكام في أصول األحكام لآلمدؼ (ت631:ىـ).

ثم اختصر كتاب المحصول األرموؼ (ت656:ىـ) في كتاب الحاصل ،وسراج الدين محمود بن

أبي بكر األرموؼ (ت682:ىـ) في كتابو التحصيل.

ثم اختصر البيضاوؼ (ت675:ىـ) كتاب الحاصل في متنو :منياج الوصول إلى عمم األصول.
الطريقة الثانية :طريقة الفقياء أو الحنفية :تمتاز ىذه الطريقة بأخذ القواعد األصولية من الفروع

اعوا ىذه القواعد عند االجتياد
واألحكام التي وضعيا أئمة المذىب الحنفي ،ويفترضون أنيم ر َ
واالستنباط ،فإن وجدوا فرعا يتعارض مع القاعدة لجؤوا إلى تعديميا بما يتفق مع ىذا الفرع.
وأىم كتب عمى ىذه المدرسة:

ظيرت كتب أصولية كثيرة منيا :مآخذ الشريعة لمماتريدؼ (ت330:ىـ) ،وأصول الجصاص ألبي
بكر أحمد بن عمي الجصاص الرازؼ (ت370:ىـ) ،وتقويم األدلة ألبي زيد الدبوسي

(ت430:ىـ) ،وتأسيس النظر لو أيضا ،وأصول السرخسي (ت490:ىـ) ،وأصول البزدوؼ
(ت483:ىـ) ،وقد شرحو عبد العزيز البخارؼ (ت730:ىـ) شرحا وافيا نفيسا يسمى (كشف
األسرار عمى أصول البزدوؼ) ،وكتاب المنار لمنسفي (ت710:ىـ) وشروحاتو الكثيرة.

حكر عمييم ،بل انتيجيا بعض العمماء
ا
وسميت طريقة الحنفية ألنيم أول من انتيجيا ،وليست

من المذىب المالكي والشافعي والحنبمي.

المالحظات حول هذا التقسيم:

 -1يقولون في مدرسة المتكممين :إن األصول تتحكم عمى الفروع ،ولكن لم يبِّينوا معنى األصول
والفروع عندىم( .وسيأتي في المطمب اآلتي تفصيبل لمعنى الفرع واألصل).
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 -2وامام ىذه المدرسة ىو دمحم بن إدريس الشافعي (.)1

ىكذا قيل :ولكن المعروف أن اإلمام الشافعي لم يكن كذلك ،بل لم ينتشر عمم الكبلم إال بعده

بوقت طويل.

واالقتصار عمى الفروع الفقيية لمجرد التوضيح والمثال (.)2

مع أن الفروع ليا تأثير كبير في تأصيل أصول الفقو ،بل عمماء األصول يذكرون من استمداد
أصول الفقو :األحكام ،وىناك بعض الشروط والضوابط لمجرد حديث واحد في الباب كشيادة ابن

خزيمة في الشيادة ،لذلك :المثال ليس لمجرد التوضيح ،بل لمتوضيح والتأصيل أحيانا.

ثم يقال :ىناك طريقة ثالثة تسمى :طريقة المتأخرين :وىي الكتب التي تجمع بين طريقة

المتكممين وطريقة الفقياء ،وىناك بعض الكتب في ىذا الباب منيا :كـكتاب :البديع في أصول

الفقو (الجامع بين أصول البزدوؼ واإلحكام لآلمدؼ) البن الساعاتي (ت564:ىـ) ،وكذلك التحرير
في أصول الفقو الجامع بين اصطبلحي الحنفية والشافعية البن ىمام الدين اإلسكندرؼ حيث
قال ":فإني لما أن صرفت طائفة من العمر لمنظر في طريقي الحنفية والشافعية في األصول

خطر لي أن أكتب كتابا مفصحا عن االصطبلحين بحيث يطير من أتقنو إلييما بجناحين" (.)3
ولكن :ما ىي العبلقة بين مدرسة المتكممين والفقياء؟ ىل ىي النقض أو التضاد أو التنوع؟

إن كانت العبلقة بينيما ىي النقض أو التضاد فبل يجوز الجمع بينيما ،وان كانت العبلقة بينيما
تنوعا :فكيف أصول ىذا مخالف ألصول ىذا ،ثم يجمع بينيما؟

أؼ :فكيف يأتي إلى تأصيل قواعده بدون النظر إلى الفروع ،ثم يأتي إلى الفروع فيخرج

القواعد منيا؟

وأيضا ىنا قال :طريقة الحنفية والشافعية ،ولم يقل :الجمع بين مدرسة المتكممين ومدرسة

الحنفية ،إذا كان ىذا المصطمح مشيو ار ومستعمبل بالمعنى الذؼ متداول في عصرنا الحاضر؟

إذن :ىذا مجرد الجمع بين المذىبين ،كما ىناك كتب في المقارنة بين المذاىب في الفقو ،وكان

ىذا في أصول الفقو أيضا.

وىذا كثير جدا في الكتب األصولية كما في كتب األحناف مثبل :إنيم يذكرون مع مذىبيم

األصولية مذىب الشافعية كما في أصول السرخسي مثبل (.)4

( )1أصول الفقو لمزحيمي (ص ،)17:وأصول الفقو ألبي زىرة (ص.)18:
( )2الوجيز في أصول الفقو لمزيـدان (ص ،)16:سـنة الطبـع ( ،)2006مؤسسـة الريـان –سـوريا وبيـروت ،وأصـول
الفقو لمزحيمي (ص.)17:
( )3التحرير في أصو ل الفقو البن ىمام (ص ،)23:مكتبة األمير كركوك – العراق ،تاريخ الطبع .2015
( )4أصـ ــول السرخسـ ــي ،)....21-20-15-14-11/1 ،2015 ،دار الكتـ ــب العممي ـ ــة -لبن ـ ــان ،تـ ــاريخ الطب ـ ــع
(.)2015
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وسيأتي تحرير كبلم ابن ابن خمدون في مقدمتو حول ذكر مدرسة الفقياء بالحنفية عندما قال :إن

أمس بالفقو ،وأليق بالفروع لكثرة األمثمة فييا.
كتابة الفقياء -الحنفية -في أصول الفقو ُّ
المطمب الثاني

المراد باألصول والفروع

كثي ار ما نسمع في كتب األصوليين القدامى والمعاصرين :األصول والفروع ،ولكن لم ي ِّبينوا
بالتفصيل ما ىو المراد بيما ،أو قوليم :األصول تتحكم عمى الفروع ،والفروع ال تتحكم عمى

األصول.

وىذا ال يخمو:

أن يكون المراد باألصول :العقل ،والمراد بالفروع :نصوص الوحيين.
وىذا خبلف الحق ،ألنو ال يجوز ألحد أن يقدم بين يدؼ هللا ورسولو  ،وأصبل ىذا ال يظن

بالعمماء الكبار الراسخين في العمم.

قال ابن القيم (ت751:ىـ) ":أما أَن نَق ِّعد َق ِّ
اعدا َوَنقول َى َذا
َ
َ
ِّ
ِّتمك الَق ِّ
ِّ
اعِّد َفَمعمر ّللاِّ َليدم أَل ِّ
ف َقاع َدة َلم ي َؤصم َيا ّللا
َ
َ
َ
ِّ ()1
َواحد" .
والعمماء األفاضل الربانيون بعيدون جدا عن ىذا الكبلم.

السن َة ِّألَج ِّل
ى َو األَصل ثم َنرُّد ُّ
َوَرسولو أَف َرض َعَمي َنا ِّمن َرِّد

م َخاَلَف ِّة
َحِّديث

وىو بعيد جدا عن واقعيم أيضا ،ألنيم يقولون في استمداد أصول الفقو :األحكام ،ثم كيف تكون

ىذه األحكام فرعا.

أو المراد :أنيم نظروا في نصوص الوحيين ،فأَصموا أصوليم ،ثم نظروا إلى ما ورد من فروع
أئمتيم ،فجعموا ىذا :فروعا ،وال شك أن في المذىب اجتيادات وفروع كثيرة.

قال خاتمة المحققين ابن دقيق العيد (ت702:ىـ)...":وأرفعيا بعد فيم كتاب هللا المنزل :الحث

عن معاني حديث نبيو المرسل  ،إذ بذلك تثبت القواعد ويستقر األساس ،وعنو يصدر اإلجماع
ويقوم األساس ،وما تقدم شرعا وجب تقديمو شروعا ،وما كان محموال عمى الرأس ال يحسن أن
يجعل موضوعا ،لكن شرط ذلك عندنا أن يحفع ىذا النظام ،ويجعل الرأؼ ىو المؤتم ،والنص ىو

اإلمام ،وترد المذاىب إليو ،وتضم اآلراء المنتشرة حتى تقف بين يديو ،وأما أن يجعل الفرع أصبل
برد النص إليو والتحيل ،ويحمل عمى أبعد المحامل بمطافة الوىم ،وسعة التخيل ،ويركب في

تقرير اآلراء الصعب والذلول ،ويحمل من التأويبلت ما تنفر عنو النفوس ،وتستنكره العقول ،فذلك
عندنا من أردأ مذىب وأسوأ طريقة ،وال يعتقد أن تحصل معو النصيحة لمدين عمى الحقيقة،
( )1إعبلم الموقعين ( ،)172/4دار الكتب العممية –لبنان ،تاريخ الطبع .)1991

711

ISLAMIC SCIENCES JOURNAL (2022) Vol (13) Issue (4)section(2): 186-212

وكيف يقع أمر مع رجحان منافيو ،وأنى يصح الوزن بميزان مال أحد الجانبين فيو؟ ومتى ينصف
حاكم ممكتو عصبية العصبية ،وأين يقع الحق من خاطر أخذتو العزة بالحمية"

وىذا ظاىر في :أننا نأخذ القواعد واألصول من نصوص الوحيين ،ثم بعد ذلك ال ننظر إلى فروع

األئمة سواء وافق ىذه األصول أو ال.

وعميو :فبل بد أن نفرق بين نصوص الوحيين ،وبين ما ورد من فروع األئمة من المسائل ،فإن
الخبلف في األول قميل ويسير بالنسبة لمثاني ،أما الخبلف في الثاني فكثير وقابل لبلجتياد.

قال الدكتور عبدالكريم الزيدان (ت2014:ىـ) في مدرسة المتكممين ":مسمك تقرير القواعد

األصولية ،مدعومة باألدلة والبراىين دون التفات إلى موافقة أو مخالفة ىذه القواعد لمفروع الفقيية
المنقولة عن األئمة المجتيدين ،فيو اتجاه نظرؼ ،غايتو :تقرير قواعد ىذا العمم كما يدل عمييا

الدليل ،وجعميا موازين لضبط االستدالل ،وحاكمة عمى اجتيادات المجتيدين ال خادمة لفروع

المذىبي ،وىذا المسمك عرف بمسمك المتكممين أو طريقة المتكممين ،وقد اتبعو المعتزلة
والشافعية ،وتمتاز ىذه الطريقة بالجنوح الى االستدالل العقمي ،وعدم التعصب لممذاىب ،واإلقبلل

من ذكر الفروع الفقيية"(.)1

وىذا واضح جدا في التفرقة بين ما ورد في نصوص الوحيين وجعميا أصوال معينة دون التفات

إلى الفروع الواردة عن األئمة ،وىذا مسمك مذىب الجميور.

ثم قال عن مسمك الحنفية ":ومن العمماء من سمك مسمكا آخر ،يقوم عمى تقرير القواعد

األصولية عمى مقتضى ما نقل عن األئمة من فروع فقيية ،بمعنى :أن ىؤالء العمماء وضعوا
القواعد التي أروا أن أئمتيم الحظوىا في اجتياداتيم ،واستنباطيم لؤلحكام عمى ضوء ما ورد عنيم

من فروع فقيية ،وقد اشتير عمماء الحنفية باتباع ىذا المسمك ،حتى عرفت ىذه الطريقة بطريقة
الحنفية ،ويمتاز ىذا المسمك بالطابع العممي ،فيو دراسة عممية تطبيقية لمفروع الفقيية المنقولة

عن أئمة المذىب ،واستخراج القوانين والقواعد والضوابط األصولية ،التي الحظيا واعتبرىا أولئك

األئمة في استنباطيم ،ومن ثم فإن ىذه الطريقة تقرر القواعد الخادمة لفروع المذىب ،وتدافع عن
مسمك أئمة ىذا المذىب في االجتياد ،كما إن ىذه الطريقة ،وىذا ىو نيجيا ،أليق بالفروع وأمس

بالفقو كما يقول العبلمة ابن خمدون"(.)2

وىذه التفرقة بين المنيجين أشار إليو الزركشي (ت794:ىـ) أيضا ":واعمم أن إمام الحرمين كثي ار

ما يستنتج من الفقو مذىب الشافعي في أصول الفقو ،كقولو :إن الشافعي يرػ أن القراءة الشاذة

( )1الوجيز في أصول الفقو (ص.)17:
( )2المصدر السابق نفسو ،وسيأتي تحرير الكبلم ابن خمدون.
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ليست بحجة ،آخذا من عدم إيجابو التتابع في كفارة ،وقال في كتاب الرجعة من النياية :الفروع

منحة األصول.

وقد يوجد الخبلف في األصول من الخبلف في الفروع ،وىذه طريقة الحنفية في كتبيم

األصولية ،ويقيدون منيا القواعد األصولية ،وىذه غير مرضية ،فإنو يجوز أن يكون الفقيو قائبل
بالمدرك األصولي ،وال يقول بمبلزمة في المدرك الفروع لمعارض آخر اقتضى عنده القول

بذلك"(.)1

هناك مالحظات مهمة:

أ -قولو ":الفروع منحة األصول" ،أؼ :البد أن نفرق بين األصول الواردة في نصوص
الوحيين ،فكل آية أو حديث فيما قاعدة في بابيما ،وال يجوز التحكم عمييما.

وبين ما نعرفو باالجتياد والقياس ،فيذا الفرع ال يتحكم عمى األصل الوارد في نصوص

الوحيين.

ب -كميم –حتى الحنفية -اعتمدوا عمى نصوص الوحيين في تقرير األصول ،ولكن
الجميور فرقوا بين النصوص الواردة عن أئمتيم واختبلفيم فييا في تقرير القواعد ،أما

الحنفية لم يفعموا ذلك فقد خمطوا بين األمرين :فحكموا الفروع الواردة عن أئمتيم

األصول ،وىذا الخبلف في الفروع تسبب في الخبلف في الفروع.

ومن ىنا نقول –بيذا المعنى -ال تتحكم الفروع عمى األصول ،أؼ :نصوص الواردة عن األئمة

في الفروع التي لم يرد نصوص الوحي بشأنيا – وهللا تعالى أعمم بالصواب وغفر هللا لتقصيرػ

وسوء فيمي ،ألنو جاء من عقمي الكميل ،وفيمي الثقيل –وهللا المستعان.-
ِّ
ِّ
قال اإلمام الشاطبي (ت790:ىـ) ":كل مسأََلة مرسومة ِّفي أص ِّ
ول ال ِّفقو َال َين َبني َعَمي َيا فروعٌ
َ َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اب َشرِّعي ٌة ،أَو َال تَكون َعونا في َذل َك َف َوضع َيا في أصول الفقو َع ِّارَي ٌةَ ،والذؼ ي َوضح
فق ِّيي ٌة ،أَو َآد ٌ
َذلِّك أَن ى َذا ال ِّعمم َلم يختص ِّبِّإضاَفِّت ِّو ِّإَلى ال ِّفق ِّو ِّإال لِّكوِّن ِّو م ِّفيدا َلو ،ومح ِّققا لِّ ِّبلجِّتي ِّاد ِّف ِّ
يوَ ،فِّإ َذا َلم
َ
َ َ َ
َ
َ
َ
َ َ
َ
()2
ي ِّفد َذلِّ َك َفَمي َس ِّبأَصل َلو " .
ومسألة الفروع واألصول من محدثات المسائل التي لم تكن معروفة قبل المعتزلة ،وليست

ليا عند القائمين بيا ضابط صحيح ،ولكن يمكن أن يقال :إن المعتزلة أرادوا باألصول:
المسائل العقمية ،ألنيم يعتبرون الدليل العقمي قطعيا ،والدليل الشرعي ظنيا ،فما كان مبناه
عمى العقول فيو من األصول ،وما كان مبناه عمى أدلة الشرع فيو من الفروع.

( )1سبللة الذىب (ص.)10:
( )2الموافقات ( ،)37/1دار ابن عفان ،الجيزة –مصر ،تاريخ الطبع (.)1997
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ىذا وان كان أقواال نقمو األصوليون ،ولكن في الواقع ال نرػ تطبيق ذلك في حياتيم ،بل
ىدم ألف قاعدة عقمية عندىم أحسن من رد حديث واحد لمحبيب المصطفى  ، كما ىو
واضح في كبلم األصوليين في قصة يحيى بن يحيى في فتواه لمقاضي في كفارة الجماع في

نيار رمضان ،مع أن العقول تؤيد فتواه.

المطمب الثالث

نشأة عمم الكالم في أصول الفقه ،وأقوال العمماء القدامى في المدارس األصولية
بعد ذكرنا لتعريف المتكممين والفقياء عند العمماء المعاصرين أحب أن آتي بما ذكره العمماء
القدامى في التعريف بيذه المدارس ،واستعماالتيم في كتبيم ،حتى نعرف وجو الترابط ووجو

االختبلف بينيما.

والذؼ أريد أن أصل إليو :أن أصول الفقو كانت موجودة ،وكل من المذاىب كتب عمى

طريق مذىبو ،ثم نشأ جماعة من المتكممين ،وتكمموا في أصول الفقو عمى قواعدىم المقررة

المنقحة ،ولكن لما كان الحنفية عندىم مصطمحات خاصة ،وكذلك طريقة الفيم لنصوص

الوحيين ،امتازوا عن طريقة الجميور ،ال أن الجميور :ىم المتكممون ،وأن الفقياء ىم

الحنفية.

قال ابن القصار المالكي (ت397:ىـ) ":وقد رأيتموني أن أقدم لكم بين يدؼ المسائل جممة
من األصول التي وقفت عمييا من مذىبو –أؼ :اإلمام مالك ،-وما يميق بو ،وأذكر لكل

أصل نكتة ،ليجتمع لكم األمران جميعا ،أعني عمم أصولو ومسائل الخبلف من فروعو" (.)1

وىذا واضح في أن أصول الفقو عنده إما أن ينص عميو إمامو أو أخذه من جممة الفروع

الواردة عنيم.

وىكذا قول الشريف أبي موسى الياشمي المتوفى سنة (ت428:ىـ) في مقدمة كتابو في
الفقو ":فالفقو يدور عمى ثبلثة أصول متفق عمييا ،وأصل رابع مختمف فيو ،وىو القياس،

وىو عندنا أصل صحيح يعمل بو عند عدم ىذه األصول الثبلثة" (.)2

وىذا واضح جدا :أن كل مذىب يكتب أصولو بما عنده من نصوص أئمتو.
فالشافعية كتبوا ىكذا ،والمالكية ىكذا ،والحنابمة ىكذا.

وفي المقابل :نشأت طائفة من المتكممين بدؤوا يشتغمون بالفقو وأصولو ،ولكن الحنفية :برزوا
أكثر من ناحية التطبيقات الفقيية لكثرة الفروع عندىم ،ألنيم من الواضح :أنيم معروفون بمدرسة

( )1مقدمة ابن القصار المالكي (ص ،)134:دار المعممة -الرياض ،تاريخ الطبع .1999
( )2اإلرشاد إلى سبيل الرشاد لمشريف القاضي (ص ،)10:مؤسسة الرسالة –بيروت ،تاريخ الطبع.1998 :
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الرأػ ،وتكمموا في الفرضيات كثي ار ،أما الجميور :فاألكثر في حاليم –وخاصة القدامي -عدم

الكبلم في المسائل الفرضية.
ومن ىنا جاء اختبلفيم.

وأيضا عندىم اصطبلحات خاصة بيم ،كما في:
 -1الفرض والواجب ،ذىب الجميور إلى أن الفرض والواجب مترادفان بمعنى واحد ،وىو

طمب تحقيق الفعل عمى وجو الحتم وااللزام ،وذىب الحنفية إلى أن الفرض يختمف
عن الواجب بأن الفرض :ما طمبو الشارع عمى وجو اإللزام لكن ثبت بدليل قطعي،

أما إذا ثبت بدليل ظني فيو واجب (.)1

 -2والكراىة التنزييية والكراىة التحريمية ،ذىب الجميور إلى أن المكروه :ما طمب
الشارع تركو ال عمى وجو الحتم واإللزام ،أما عند الحنفية نوعان :الكراىة التنزييية،

وىي بمعنى المكروه عند الجميور ،والكراىة التحريمية ،وىي ما طمب الشارع تركو

عمى وجو اإللزام لكن ثبت بدليل ظني (.)2

 -3الصحة والبطبلن ،فالجميور عندىم مترادفان بمعنى واحد ،وىو مقابل الصحيح الذؼ

كان موافقا لمشرع ،والفاسد والباطل بخبلفو ،أما الحنفية :ففي العبادات يوافقون

الجميور ،ويخالفونيم في المعامبلت بأن الفاسد :ما يكون مشروعا بأصمو دون

وصفو ،والباطل :ما ال يكون مشروعا ال بأصمو وال بوصفو" (.)3
وىذا سبب آخر في تفردىم عن الجميور.

وأول نشأة لممتكممين عند الفقياء ىو عمى يد أحمد بن عمر بن سريج (ت306:ىـ) الذؼ ألف

كتابا في الرد عمى داود الظاىرؼ في إبطال القياس ،قال اإلمام السبكي (ت771:ىـ)َ ":وقد كنت
أغتبط ِّب َك َبلم َأرَيتو لمقاضى أَبى بكر فى التق ِّريب واإلرشاد ولؤلستاذ أَبى ِّإس َحاق اإلسفراينى فى
تَعمِّيقو فى أصول ال ِّفقو فى َمسأََلة شكر المنعم َوى َو أَني َما لما حكيا الَقول ِّبالوجوب عقبل َعن
ِّ
ِّ
ابنا ابن س َريج َو َغيره َكانوا
بعض فَق َياء الش ِّاف ِّعية من األشعرية َق َ
اال :اعَمم أَن َىذه الطائَفة من أَص َح َ
قد برعوا فى ال ِّفقو َولم يكن َليم قدم راسخ فى ال َك َبلم ،وطالعوا عمى الكبر كتب المعتَزَلة فاستحسنوا
عباراتيم َوَقوليم :يجب شكر المنعم عقبلَ ،ف َذ َىبوا ِّإَلى َذلِّك غير َعالمين ِّب َما ت َؤدػ ِّإَلي ِّو َىِّذه المَقالة
من َقِّبيح ال َمذ َىب" (.)4
( )1المصطمح األصولي المختمف فيو معنى بين الحنفية والجميور وأثره فـي األحكـام ،أ .م  .د قيصـر حمـد عبـد،
مجمة العموم اإلسبلمية ،2022 ،المجمد  ،13العدد .11
( )2المصدر السابق نفسو ص.)104(:
( )3المصدر السابق نفسو (ص.)110:
( )4طبقات الشافعية الكبرػ لمسبكي ( ،)202/3دار ىجر ،الجيزة مصر.1991 ،
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قال أبو الوليد الباجي ( ":)474فإنك سألتني أن أجمع كتابا في أصول الفقو يشتمل عمى جمل

أقوال المالكين ،ويحيط بمشيور مذىبيم ،وبما يعزػ من ذلك إلى مالك" (الباجي،2013 ،

.)1()174/1

قال اإلمام الشيرازؼ (ت476:ىـ) ":سألني بعض إخواني أن أصنف ليم مختص ار في المذىب،
ليكون ذلك مضافا إلى ما عممت من التبصرة في الخبلف"

()2

الشافعي.

في المذىب ،أؼ :المذىب

وىذا يدل عمى أن لكل واحد منيجو في األصول كما ورد في فروع أئمتيم.

قال اإلمام السمعاني (ت489:ىـ) ":وما زلت طول أيامي أطالع تصانيف األصحاب في ىذا

الباب وتصانيف غيرىم فرأيت أكثرىم قد قنع بظاىر من الكبلم ،ورائق من العبارة ،لم يداخل
حقيقة األصول عمى ما يوافق معاني الفقو ،وقد أريت بعضيم قد أوغل وحمل وداخل غير أنو حاد
عن محجة الفقياء في كثير من المسائل ،وسمك طريق المتكممين الذين ىم أجانب عن الفقو

ومعانيو ...،وعمدت إلى مجموع مختصر في أصول الفقو أسمك فيو طريقة الفقياء من غير زيغ

عنو وال حيد والميل وال أرضى بظاىر من الكبلم ومتكمف من العبارة.)3(." ...

فيذا نص واضح في التفرقة بين مدرسة الرأؼ ومدرسة الفقياء ،وىو مغاير تماما لما عميو عمماء
األصول كما تقدم ،وقد صرح السمعاني نفسو أنو مشى عمى طريقة الفقياء ،مع أن كثي ار من
العمماء المعاصرين صنفوا كتابو قواطع األدلة من جممة المتكممين ،بل ىو رد عمى مذىب

الدبوسي – وىو يعد من أبرز عمماء طريقة الفقياء.-

نعم مصطمح المتكممين والفقياء كان موجودا عندىم ،ولكن ليس بالمعنى المراد عند المتأخرين،

ألن ىذا المصطمح موجود بعد اإلمام السمعاني (ت ،)489:وقبمو كما عند الباقبلني (ت،)403:
والجويني (ت.)476:

وقد تقدم كبلم اإلمام الغزالي في المقدمة.

( )1سميمان بن خمف الباجي ،إحكام الفصول ،تونس ،الجزائر ،دار الغرب.)174/1( ،2013 ،

( )2إبراىيم بن عمي الشيرازؼ ،الممع في أصول الفقو ،دمشق ،سوريا ،دار الكمم الطيب ،1997 ،ص .27

( )3منصــور بــن دمحم الســمعاني ،قواطــع األدلــة ،بيــروت ،لبنــان ،دار الكتــب العمميــة ،1999 ،الج ــزء األول ،ص
.20-19
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المطمب الرابع

قول ابن خمدون بين المؤيدين والمعارضين.

قول اإلمام ابن خمدون ىو عمدة قول المتأخرين من األصوليين في تقسيم المدارس األصولية إلى
مدرستي :الحنفية والفقياء ،ولكن بعد التأمل في كبلمو يظير أنو لم يرد قصر المدارس األصولية

في ىاتين المدرستين.

نعم كبلمو يصمح لما آل إليو ىذا العمم بعد انتشار كتب المتكممين ،وتأثر المدارس الفقيية من

المالكية والشافعية والحنابمة بيم ،ومن ىنا نشأ مذىب الجميور الذؼ اصطمح تسميتو بمذىب

المتكممين عمى الغالب ،واال فيناك كتب كثيرة أمثال مقدمة ابن القصار المالكي (ت397ىـ)،
وكتاب الشريف القاضي الحنبمي (ت426ىـ) ،وكذلك كتاب قواطع األدلة لمسمعاني الذؼ صرح

أنو يسير عمى مذىب الفقياء بعيدا عن مذىب أىل الكبلم –كما تقدم كبلمو.-

وعميو :تعميم ىذا األمر إلى ما قبل ىذا االنقسام ،وجعل اإلمام الشافعي إماما لمدرسة المتكممين

غير ظاىر.

موقف العمماء من قول ابن خمدون.

الموقف األول :موقف جميور األصوليين المعاصرين :ىو التسميم المطمق لما قالو في تقسيم
المدارس األصولية.

الموقف الثاني :قال الشيخ دمحم بن حسين األنصارؼ ":أتفق مع اإلمام ابن خمدون تمام االتفاق
عمى انقسام طرق التصنيف في أصول الفقو إلى طريقتين :طريقة الفقياء وطريقة المتكممين،
ولكني اختمف معو في تنزيل كل كتب أصول المالكية والشافعية والحنابمة في بوتقة مدرسة

المتكممين ،وجعل مدرسة األحناف فقط ىي مدرسة الفقياء" (.)1

ولكن بيذا الطريق ال نستطيع أن نصل إلى النتيجة ،نعم ىذه المدارس موجودة ،ولكن ليس
بالمعنى الذؼ يذكره عمماء األصول في عصرنا اآلن.

الموقف الثالث :قال الدكتور :خالد بن دمحم العروسي -وقد ذمو في مواضع كثيرة -منيا ":وىذا
بحث أقدمو بين يدؼ طالب العمم ،أزيف فيو ىذه التقسيمات واالصطبلحات ،وأبين بطبلنيا

تعميبل ونقبل ،وأنيا من اختراعات ابن خمدون ،وفيو تذكير إلخواني الباحثين والدارسين إلعادة

النظر في ىذه المصطمحات ،والعودة إلى اصطبلحات أىل العمم وأىل األصول خاصة" (.)2

( )1مفيوم مدرسة الفقياء ومدرسة المتكممين ،وىذه المقالة منشورة عمى الشبكة العنكيوتية بدون تحديد الصفحات.
( )2بحث منشور لو في انترنيت باسم :مصطمحات ابن خمدون والمعاصرين لممذاىب األصولية (ص.)13:
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وباهلل التوفيق نحن قبل أن نرػ ىذه المقاالت بزمن طويل -قد تدارسنا مع بعض األساتذة

األفاضل ىذه المسألة ،وىم أىل ىذا الفن ،وقد وصمنا إلى ىذه النتائج – وهلل الحمد ،-ولكن كل
يتكمم بما حباه هللا من حكمتو عزوجل وفضمو.

وذكر أيضا ":أن قول ابن خمدون خطأ ،ألنو لم يكن عمى استقراء تام لكتب األصوليين ،بل ذكر

ستة كتب فقط" (.)1

ولكن البد أن نعرف أن ابن خمدون لم يقل :أن عممي ىذا كان عن استقراء سواء ناقصا أو تاما،
بل لم يكن عمى استقراء أصبل ليذه الكتب ،ألن في ىذه الكتب ما يخالف ما ذىب إليو ،وأيضا
ىو لم يقل أني توصمت إلى ىذا باالستقراء ،بل ىو ذكر الواقع وما فيمو من كبلم العمماء.

الموقف الرابع :موقف صاحب ىذا البحث المتواضع :نعم ىو في كبلمو شيء من القصور ،ألنو
ىناك كتب كثيرة لم يذكرىا كمقدمة ابن القصار المالكي ،وكذلك مقدمة الشريف القاضي الحنبمي

لكتابو اإلرشاد في فقو الحنابمة ،وكذلك كتب الشيرازؼ الثبلثة (الممع وشرح الممع والتبصرة)،
وكتاب قواطع األدلة لمسمعاني ،واحكام الفصول ألبي الوليد الباجي المالكي وغيرىا.

وذلك ألنو تكمم عن المتكممين والفقياء بما ىو مشيور متداول بين العمماء في زمانو ،وما آل إليو

ومن تبعو من عمماء الحنفية ،ثم
ىذا العمم ،ألنو تكمم عن نشأة ىذا العمم عمى يد اإلمام الشافعيَ ،
تكمم عن ظيور فرقة أىل الكبلم في أصول الفقو –وهللا أعمم.-
وأيضا :ىو لم يقل أن اإلمام الشافعي ىو رائد مدرسة المتكممين ،بل ىو من اجتيادات العمماء

المعاصرين.

والمشكمة :نحن نفسر كبلم ابن خمدون بالشروحات والتأويبلت الموجودة عند بعض العمماء

المعاصرين ،ولو أبعدنا ىذه األقوال واالجتيادات عن قولو لقل الخبلف.

وأيضا :سواء كان ىذا القول البن خمدون صحيحا أو غير صحيح ،فمماذا ال يأتي أحد من

العمماء األفذاذ في األصول ويبين بعد استقراء تام لكتب األصوليين – والحمد هلل كثير منيا
موجودة ،-بدون تعصب وتحيز ،حتى يبين لطبلب العمم حقيقة ىذا األمر ،والعمم َرِّح ٌم بين أىمو.
وننقل تفصيل قول ابن خمدون مع التنبيو والتعميل ،واليك قولو:

قال اإلمام ابن خمدون (ت ":)808واعمم أن ىذا الفن من الفنون المستحدثة في الممة ،وكان
السمف في غنية عنو ،بما أن استفادة المعاني من األلفاظ ال يحتاج فييا إلى أزيد مما عندىم من

الممكة المسانية،

وأما القوانين التي يحتاج إلييا في استفادة األحكام خصوصا ،فعنيم أخذ

معظميا ،وأما األسانيد فمم يكونوا يحتاجون إلى النظر فييا ،لقرب العصر وممارسة النقمة
وخبرتيم بيم ،فمما انقرض السمف ،وذىب الصدر األول وانقمبت العموم كميا صناعة كما قررناه
( )1المصدر السابق (ص.)26-24:
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من قبل ،احتاج الفقياء والمجتيدون إلى تحصيل ىذه القوانين والقواعد ،الستفادة األحكام من

األدلة ،فكتبوىا فنا قائما برأسو سموه أصول الفقو ،وكان أول من كتب فيو الشافعي  ،أممى فيو
رسالتة المشيورة ،تكمم فييا في األوامر والنواىي والبيان والخبر والنسخ وحكم العمة المنصوصة

من القياس ،ثم كتب فقياء الحنفية فيو وحققوا تمك القواعد وأوسعوا القول فييا ،وكتب المتكممون
أيضا كذلك ،إال أن كتابة الفقياء فييا أمس بالفقو وأليق بالفروع ،لكثرة األمثمة منيا والشواىد،
وبناء المسائل فييا عمى النكت الفقيية"

()1

 .التعميق:

وىذا واضح جدا ،وفييا بعض األمور الدقيقة:
-1

أن ابن خمدون يرػ أن اإلمام الشافعي من أول الفقياء الذين اعتنوا بأصول

الفقو ،ألنو ذكر أن الفقياء المجتيدين احتاجوا إلى تحصيل قواعد أصول الفقو،
الستفادة األحكام من األدلة ،فكتبوىا فنا قائما برأسو سموه أصول الفقو .وكان أول

-2

من كتب فيو الشافعي.

ثم تابع الشافعي عمماء الحنفية :فكتبوا عمى منوال واحد ،وتحدثوا فيما ذكره

الشافعي من األصول ،ووسعوا القول فيو ،وما تعرض ابن خمدون لقضية مخالفة

الحنفية لمنيج الشافعي ،بأن الشافعي نظر إلى األصول ،ولم ينظر إلى الفروع
الفقيية ،بل الرسالة لو فييا فروع كثيرة ،وأن الحنفية بنوا أصوليم عمى فروع
-3

مذىبيم.

ثم نشأ فريق آخر بعد الحنفية :وىم المتكممون ،وبدءوا في الكبلم في ىذه المسائل.

وىذا واضح جدا أن المتكممين كانوا متأخرين عن اإلمام الشافعي والحنفية ،والمتكممون ال عبلقة

ليم بالشافعي ال من قريب وال من بعيد.

ثم عندما شرح طريقة المتكممين قال ":يجردون صور تمك المسائل عن الفقو ،ويميمون إلى

االستدالل العقمي ما أمكن ،ألنو غالب فنونيم ومقتضى طريقتيم"
التعميق:

وىذا يدل عمى أنو يقصد بيم طائفة معينة اتخذوا عمم الكبلم صناعة.

وكذلك أنو جعل أبا الحسين البصرؼ من المتكممين ،مع أنو حنفي المذىب ،ولو أراد بالمتكممين:
غير الحنفية ،لما ذكره مع المتكممين.

أين تنصيص قول ابن خمدون عمى المتكممين :بأنيم مذىب الجميور ،واماميم ىو الشافعي؟

-4

ثم قولو :وكتابة الفقياء فييا أمس بالفقو ".....وىذا واضح أن ابن خمدون يجد أنو لم

يخص الحنفية باسم الفقياء ،بل ذكر من الفقياء أوليم :الشافعي ،ثم تابعيم الحنفية.

( )1مقدمة ابن خمدون (ص.)575:
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ومن ىنا يأتي السؤال المشكل :لماذا فرق ابن خمدون بين مذىب المتكممين ،والحنفية؟

أو :لماذا أشار الزركشي في سبللة الذىب –كما مر في المطمب السابق -الفرق الجوىرؼ
والرئيسي الدقيق بين مذىب الجميور والحنفية.

ثم قال ابن خمدون ":والمتكممون يجردون صور تمك المسائل عن الفقو ،ويميمون إلى االستدالل

العقمي ما أمكن ،ألنو غالب فنونيم ومقتضى طريقتيم ،فكان لفقياء الحنفية فييا اليد الطولي من

الغوص عمى النكت الفقيية ،والتقاط ىذه القوانين من مسائل الفقو ما أمكن"(.)1

التعميق:

من ىنا جاء اإلشكال في الفيم ،حيث قسم ابن خمدون المدارس إلى :مدارس المتكممين ،وفقياء

الحنفية ،لكن البد أن نفيم ىذا الكبلم مع الكبلم السابق :وىو أن الشافعي وفقياء الحنفية ساروا
عمى نيج واحد ،ثم نشأ كبلم المتكممون ،وبدأ كبلم فقياء الحنفية ألن اإلمام أبا حنفية لم يترك

كتابا ألصحابو كما فعل اإلمام الشافعي ،لذلك بدأ مذىب الحنفية والمتكممين بازدىار ،ثم تأثر

العمماء بمنيج عمماء الكبلم ،فظير أمثال اإلمام الباقبلني ثم الجويني ثم الغزالي وىكذا :الرازؼ
واآلمدؼ وابن الحاجب وابن السبكي وىكذا إلى يومنا الحاضر.

ولكن :اإلمام ابن خمدون لم يشر إلى كتب كثيرة في غير مذىب الحنفي ،ومذىب المتكممين،

أمثال :مقدمة ابن القصار المالكي الذؼ لم يذىب مذىب المتكممين ،بل سار عمى نيج الرسالة
لمشافعي عمى مذىب اإلمام مالك ،وكذلك الكتاب األىم :قواطع األدلة لمسمعاني ،الذؼ شنع عمى
المتكممين وأىل الكبلم ،وبين أنو يسير عمى نيج الفقياء أمثال اإلمام الشافعي وغيره من الفقياء
الكرام.

وكذلك كتاب الموافقات لمشاطبي ،وغيره من أىل العمم الذين أرادوا تجريد عمم الكبلم عن عمم

األصول.

ولذلك يرػ القارغ أنو ال يجد حظا واف ار لكتب اإلمام الشيرازؼ –الممع وشرح الممع والتبصرة -ما

يجده من الكتب التي صنفت عمى مدرسة المتكممين أمثال كتب الجويني والغزالي والسبكي
والبيضاوؼ وابن الحاجب وغيرىم.

ثم قال ابن خمدون ":وجاء أبو زيد الدبوسي من أئمتيم ،فكتب في القياس بأوسع من جميعيم،..

وعني الناس بطريقة المتكممين فيو ،وكان من أحسن ما كتب فيو المتكممون ،كتاب البرىان إلمام

الحرمين ،والمستصفى لمغزالي ،وىما من األشعرية ،وكتاب العيد لعبد الجبار ،وشرحو المعتمد

ألبي الحسين البصرؼ ،وىما من المعتزلة ،وكانت األربعة قواعد ىذا الفن وأركانو.

( )1المصدر السابق (ص.)576:
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ثم لخص ىذه الكتب األربعة فحبلن من المتكممين المتأخرين ،وىما اإلمام فخر الدين بن

الخطيب في كتاب المحصول ،وسيف الدين اآلمدؼ في كتاب األحكام ،........وحصمت زبدة
طريقة المتكممين في ىذا الفن في ىذه المختصرات.

وأما طريقة الحنفية فكتبوا فييا كثي ار ،وكان من أحسن كتابة المتقدمين فييا تأليف أبي زيد

الدبوسي ،وأحسن كتابة المتأخرين فييا تأليف سيف اإلسبلم البزدوؼ من أئمتيم ،وىو مستوعب

وجاء ابن الساعاتي من فقياء الحنفية فجمع بين كتاب األحكام وكتاب البزدوؼ في الطريقتين،

وسمى كتابو بالبدائع ،فجاء من أحسن األوضاع وأبدعيا.

ىذه حقيقة ىذا الفن وتعيين موضوعاتو وتعديد التأليفات المشيورة ليذا العيد فيو" (.)1

المبلحظات العامة عمى مقدمة ابن خمدون:

 -1القصور في ذكر أىم الكتب التي كتبت عمى طريقة غير المتكممين من غير أصحاب
أبي حنيفة –كما تقدم ذكر بعضو ،-وىذا ىو السبب األعظم في تخطئة بعض العمماء

لو عمى ىذا التقسيم.

وأجيب :أنو أراد المنشور في زمانو وما كان عميو العمماء وطبلب العمم ،ال أصل العمم.

 -2أنو ذكر أن المعتمد ألبي الحسين البصرؼ شرح لمعمد لمقاضي عبد الجبار ،ولكن
الصحيح أن ألبي الحسين شرح لمعمد ،ولكن المعتمد ليس شرحا لو ،كما صرح بو ىو
في مقدمتو حيث قال ":ثم الِّذؼ َد َعاني ِّإَلى تأليف َى َذا الكتاب ِّفي أصول ال ِّفقو بعد
شرحي كتاب العمدَ ،....فأَحببت أَن أؤلف كتابا مرتبة أبوابو غير مكررة ،وأَعدل ِّف ِّ
يو َعن
َ
َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ان َذِّلك من عمم آخر َال يجوز
ذكر َما َال َيميق بأصول الفقو من َدقيق ال َك َبلمِّ ،إذ َك َ
خمطو ِّب َي َذا العمم (.)2
وىذا واضح أنو أراد أن يفصل عمم الكبلم عن أصول الفقو ،ومع ذلك كتابو مميء بعمم

الكبلم واصطبلحاتيم.

 -3أنو لم يذكر أىم الكتب تأثي ار في مدرسة المتكممين :أال وىو كتاب اإلرشاد والتقريب
لمباقبلني.

قال الشيخ الدكتور الجيزاني ":لم يتعرض ابن خمدون في ىذا العرض التاريخي لعممين شييرين
كان ليما أبمغ األثر في تأسيس أصول الفقو ،فيو لم يذكر أبابكر الجصاص ،الذؼ يعد صاحب

أول كتاب أصولي متكامل عمى طريقة الحنفية ،ولم يذكر أيضا أبا بكر الباقبلني وىو المؤسس

األول لطريقة المتكممين" (.)3

( )1المصدر السابق .
()2المعتمد في أصول الفقو ألبي الحسين البصرؼ (.)3/1
( )3شجرة األصوليين (ص ،)217:دار التحبير -الرياض -السعودية ،تاريخ الطبع (.)2019
111

ISLAMIC SCIENCES JOURNAL (2022) Vol (13) Issue (4)section(2): 186-212

 -4لماذا لم يستدل أحد من العمماء بيذا التقسيم من لدن ابن خمدون إلى القرن الثالث عشر؟
تقريبا أربعة قرون؟

المطمب الخامس

متى انتشرت قول ابن خمدون هكذا عمى غير المراد

ومن التساؤالت الميمة :لماذا لم يعتمد عمماء األصول عمى قول ابن خمدون زمنا طويبل ،بل كان

حبيس التاريخ قرونا طويمة ،وأزمنة مديدة ،حتى انتصف القرن الرابع عشر الماضي ،حين أحيى
بعض عمماء األزىر ىذا االصطبلح بعد موات ،فبالغوا في تقريره ،وزادوا في تعميمو :وىم:

أوال :الشيخ دمحم الخضرؼ (ت ،)1345:فقسم ىذه المذاىب عمى منوال تقسيم ابن خمدون ،وزاد

فأما المتكممون فإنو كان من رأييم البحث عمى طريقة أىل الكبلم ،وتقرير األصول من غير
إلتفات إلى موافقة فروع المذاىب ليا أو مخالفتيا إياىا ،........وأما الحنفية فإنيم يقررون
(.)1

قواعدىم عمى مقتضى ما نقل من الفروع عن أئمتيم"

ثم قال ":ومن أىم الكتب عمى طريقة المتكممين :كتاب المعتمد ألبي الحسين ،والبرىان لمجويني،

والمستصفى لمغزالي ،والذؼ رأيت في ىذه الكتب الثبلثة ىو المستصفى ،ورأيت بعض شذرات

منقولة من كتاب البرىان ينقميا اإلسنوؼ عمى شرح المنياج" بمعنى :أن استقراءه لم يكن شامبل.

ثانيا :ثم نقل الشيخ عبد الوىاب خبلف (ت1375ىـ) كبلم شيخو السابق كالمقرر لو ولم يزد (.)2

 -5ثالثا :ثم جاء بعدىم الشيخ أبو زىرة (ت1394ىـ) ،وىو كان أعظميم تأثي ار ،وأوسعيم انتشا ار،

وأحسنيم بيانا (.)3

ولما كان كتب ىؤالء مقررات في الجامعات والمعاىد والكميات ،سرعان ما انتشرت بين طبلب

العمم والدارسين (.)4

المطمب السادس

كيفية استعمال العمماء لهاتين المدرستين
ال خبلف بين العمماء أن ىناك اتجاىان في دراسة القواعد األصولية :الفقياء والمتكممين ،ولكن
ما ىو المراد بيما؟ ىل نفيميا عمى مرادىم أو عمى مراد المتأخرين من عمماء األصول؟ ونحن

نجعل كأن كبلم ابن خمدون غير موجود حتى نصل إلى النتيجة بدون تعصب وتحيز.

()1
()2
()3
()4

أصول الفقو لو (ص.)8:
أصول الفقو لو (ص.)18:
أصول الفقو لو (ص.)19-18:
مصطمحات ابن خمدون والمعاصرين لممدارس األصولية (ص )9:بتصرف واختصار.
111

ISLAMIC SCIENCES JOURNAL (2022) Vol (13) Issue (4)section(2): 186-212

وأنا أريد أن أصل إلى معرفة :ىل أن واحدا من العمماء القدامى قال :ىذا مذىب الفقياء :وأراد
بو طريقة الحنفية ،وكذلك قوليم :ىذا مذىب المتكممين :وأراد بو طريقة الجميور؟ أو استعمل ىذا

المعنى في مصنفاتيم؟

والمراد بذلك :ىل ىم استعمموا لفع الفقياء وأرادوا بو طريقة الحنفية ،وكذلك استعمموا مذىب

المتكممين :وأرادوا بو الجميور؟ أم ذكروا المسائل في األصول كذكرىم المسائل في الفروع.

أؼ :ىل كتب األصول تقسم المذاىب عمى حسب المذاىب :الحنفية والمالكية والشافعية ،والحنابمة
والظاىرية ،وكذلك المتكممين؟ أو حسب أعبلم األشخاص في المذىب كما ىو نفس التقسيم في

الكتب الفقيية.

أو كتب أصول الفقو تقسم المذىب عمى حسب أربابيا :الحنفية ،والمالكية ،والشافعية ،والحنابمة،

والظاىرية ،وربما قسمت المذاىب حسب األعبلم.

ومن اإلشكال عند العمماء أنيم قالوا :إذا ذكر لفع الفقياء في كتب األصول فميس المراد الفقياء،

وكذلك لفع المتكممين ليس المراد بو أىل الكبلم.
وقد ذكرنا جممة من أقواليم ،واليك بعض آخر:

 -1قال اإلمام اآلمدؼ (ت631:ىـ) ":فذىب أكثر الفقياء وجماعة من المتكممين ،كالقاضي أبي
بكر والقاضي عبد الجبار وأبي الحسين البصرؼ وغيرىم ،إلى أن ذلك يدل عمى نفي الحكم فيما

بعد الغاية وخالف في ذلك أصحاب أبي حنيفة وجماعة من الفقياء والمتكممين وىو المختار" (.)1
قول اإلمام السمعاني :وقد تقدم كبلمو المعروف.

كثير إال أن مرجعو إلى أصول الكبلم
ا
وكذلك قال ":وقد ذكر المتكممون في ىذه المسألة كبلما

فتركنا ذلك غناء عنو واقتصرنا عمى القدر الذؼ يحتاج إليو الفقياء" (.)2

وقال أيضا ":ذكر كثير من أصحابنا في ابتداء الكبلم في القياس مسألة في القياس العقمى

وذكروا الخبلف في ىذه المسألة بين األصوليين وبين عامة المجتيدين أىل الرواية وأىل السبلمة

من الفقياء ،فاألصوليين من المتكممين وسائر من تبعيم أثبتوا القياس العقمي وأمروا بو ،وزعموا
أنو معرفة أىم األشياء وزعموا في حده أنو رد غائب إلى شاىد ليستدل بو عميو ،وأما أىل الرواية
وعامة أئمة الحديث وكثير من الفقياء اختاروا السبلمة في ىذا الباب وسمكوا طريقة السبلمة

ونيوا عن مبلبسة الكبلم وطمبوا الحق بطريقو.)3( ".....

 -3وقال صفي اليندؼ (ت715:ىـ) ":في أن مطمق النيي عند من يقول :إنو لمتحريم ،أو

المقترن بقرينة لمتحريم عند من ال يقول بو ،ىل يقتضي فساد المنيي عنو أم ال؟ اختمفوا فيو:
( )1إحكام األحكام لآلمدؼ (.)92/3
( )2قواطع األدلة (.)133/1
( )3المصدر السابق (.)2:68
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فذىب كثير من الفقياء من األئمة األربعة ،وجماعة من المتكممين منا ومنيم ،وأىل الظاىر

بأسرىم ،إلى أنو يقتضي فساد المنيي عنو سواء كان المنيي عنو عبادة أو معاممة ،وىو مذىب

الشافعي ،......وذىب أبو حنيفة ،وأكثر أصحابو كدمحم بن الحسن ،وأبي الحسن الكرخي ،وكثير
من أصحابنا كالقفال الشاشي .وكثير من المتكممين منا ،ومنيم كالجبائيين ،وأبي عبد هللا

البصرؼ ،والقاضي :إلى أنو ال يقتضي فساده ،سواء كان عبادة أو معاممة ،وذىب أبو الحسين
البصرؼ منيم ،وبعض أصحابنا كالغزالي ،واإلمام إلى التفصيل ،فقالوا :يقتضي فساده إذا كان

عبادة ،دون ما إذا كان معاممة" (.)1

المطمب السابع

اإلشكاالت الواردة حول هذا التقسيم
ىناك بعض التساؤالت واإلشكاالت حول ىذا التقسيم بالمعنى المعروف عند المعاصرين ،منيا:

اإلشكال األول :يقال :إن اإلمام أبا حنيفة لم يكتب أصولو بنفسو ،بل طبلبو والعمماء الذين جاءوا
من بعده نظروا إلى ما ورد من أئمتيم ،.....ولكن نفس ىذا الشيء موجود في المذىب المالكي

والحنبمي ،فمماذا خص مذىب الحنفي بذلك؟

بل أخذ اإلمام الشافعي أصولو من فروع اإلمام مالك وسفيان بن عيينة والميث ،.....مستعينا

بعقمو السميم ،وامامتو في المغة.

إذن :النتيجة واحدة عند الجميع ،أن الجميع نظروا في فروع أئمتيم وبنوا عمييا أصول مذىبيم.
اإلشكال الثاني :كيف بنى المالكية والحنابمة أصول مذىبيم؟

ألنو فيم من تقسيم اإلمام ابن خمدون السابق :أن الحنفية كتبوا في ذلك ،وكذلك الشافعية ،ولم
يذكر كتب الحنابمة والمالكية.

قال ابن القصار المالكي ":القول في األمر ىل ىو عمى الفور أو عمى التراخي؟ ليس عن مالك

~ في ذلك نص ،ولكن مذىبو يدل عمى أنيا لمفور" (.)2

وىذا واضح في أن أصول الفقو عنده إما أن ينص عميو إمامو أو أخذه من جممة الفروع الواردة

عنيم.

وىكذا تقدم آنفا قول الشريف أبي موسى الياشمي الحنبمي (ت428:ىـ) وقول أبي الوليد الباجي

المالكي.

وقال اإلمام بدر الدين بن عبد الغني المقدسي (ت ":)773:فيذه تذكرة مختصرة في أصول الفقو

عمى مذىب اإلمام أحمد بن حنبل وأصحابو ،وبعض من وافقيم من األئمة"(.)3
( )1نياية الوصول في فن األصول (.)2341/6
( )2مقدمة ابن القصار المالكي (ص.)228:

( )3بدرالدين بن عبد الغني ،التذكرة في أصول الفقو ،بيروت ،لبنان ،المكتبة العصرية ،2011 ،ص .7
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فالشافعية كتبوا ىكذا ،والمالكية ىكذا ،والحنابمة ىكذا.

وفي المقابل :نشأت طائفة من المتكممين بدأوا يشتغمون بالفقو وأصولو...
ولكن الحنفية :برزوا أكثر من ناحية التطبيقات الفقيية لكثرة الفروع عندىم ،ألنيم من الواضح:

أنيم معروفون بمدرسة الرأؼ ،وتكمموا في الفرضيات كثي ار ،أما الجميور :فاألكثر في حاليم –
وخاصة القدامى -عدم الكبلم في المسائل الفرضية ،ومن ىنا جاء اختبلفيم.
وأيضا عندىم اصطبلحات خاصة بيم ،وقد تقد آنفا أيضا.
ىذا سبب آخر في تفردىم عن الجميور.

وقد أشرنا أيضا –في السابق -إلى السبب الرئيسي في تفردىم عن الجميور.

اإلشكال الثالث :ما ىو المعيار الدقيق في التمييز بين المذىبين؟ أؼ :كيف نحكم عمى كتاب

بأنو عمى المذىب األول أو الثاني ،وخاصة الكتب المختصرة والمتون؟ ألن المسائل نفس

المسائل ،والموضوعات نفس الموضوعات؟

بتعبير آخر :ىل من الضرورؼ أن يوصف كل كتاب بأنو عمى إحدػ ىاتين المدرستين ،أو
يجوز الخروج عنيما؟ وما ىي العبلقة بين المدرستين ىل ؼ النقض أو الضد أو التنوع؟

واألمثمة عمى ذلك كثيرة منيا :كتاب الرسالة لئلمام الشافعي :ىل ىو عمى مذىب المتكممين أو
الفقياء ،أو ليس عمييما ،أو لو طريق آخر.

ومنيا :كتاب قواطع األدلة :عده غير واحد من المتكممين ،ولكن ىو قال :أنا أسير عمى مذىب

الفقياء.

وكذلك كتاب اإلحكام البن حزم ،عمى أؼ منيما يكون؟.

وكتاب الموافقات لئلمام الشاطبي :الظاىر إنو من المتكممين.

اإلشكال الرابع :ورد بعض الكتب كـ (كتاب البديع في أصول الفقو (الجامع بين أصول البزدوؼ
واإلحكام لآلمدؼ) البن الساعاتي  ....ما ىو المقصود بيذا الجمع ؟

وكذلك التحرير في أصول الفقو الجامع بين اصطبلحي الحنفية والشافعية البن ىمام الدين

اإلسكندرؼ.

قول ابن ىمام ":فإني لما أن صرفت طائفة من العمر لمنظر في طريقي الحنفية والشافعية في
األصول خطر لي أن أكتب كتابا مفصحا عن االصطبلحين بحيث يطير من أتقنو إلييما

بجناحين.)1( "....

( )1التحرير في أصول الفقو (ص.)23:
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لماذا ال يقول مدرسة المتكممين ،ومدرسة الحنفية ،إذا كان ىذا المصطمح مشيو ار ومستعمبل
بالمعنى الذؼ متداول في عصرنا الحاضر؟ نعم ىذا مجرد جمع بين المذىبين ،كما ىناك كتب

في المقارنة بين المذاىب في الفقو ،وكان ىذا من باب أصول الفقو.

اإلشكال الخامس :لماذا تحولت مدرسة الحديث ومدرسة أىل الرأؼ في أصول الفقو إلى مدرسة

المتكممين ومدرسة الفقياء؟

البد أن نعرف :أن مدرسة الرأؼ وأىل الحديث كبلىما اعتمدوا عمى نصوص الوحيين ،وفي كبل

المذىبين :العقيدة واألخبلق وان كان الفقو ىو األغمب ،لعدم الخبلف في العقيدة عند السمف
الصالح.
الخاتمة

بعد البحث والنظر في كبلم أىل العمم يمكن أن نمخص ما يمي:
 -1قد وصمنا إلى أن اصطبلح المتكممين كان موجودا في كتب األصوليين قديما وحديثا ،ولكن
ليس المراد بالمتكممين :الجميور واماميم ىو الشافعي ،وليس المراد بالفقياء :الحنفية.

بل المراد بالمتكممين :كل من اشتغل بعمم الكبلم وشارك في الكبلم في أصول الفقو،

حتى ولو كان حنفيا أو شافعيا أو حنبميا أو مالكيا ،والمراد بالفقياء :كل من اشتغل بعمم الفقو

سواء شافعيا أو حنفيا أو مالكيا أو حنبميا.

 -2كثي ار ما نسمع في كتب األصول القدامى والمعاصرين :األصول والفروع ،ولكن لم ي ِّبينوا ما
معناىما؟ وىو إما :المراد باألصول :العقل ،والمراد بالفروع :نصوص الوحيين؟ ،وىذا خبلف

الحق ،ألنو ال يجوز ألحد أن يقدم بين يدؼ هللا ورسولو لكي ال يحبط عممو وىو ال يشعر،
والعمماء األفاضل الربانيون بعيدون جدا عن ىذا الكبلم.

أو المراد :أنيم نظروا في نصوص الوحيين ،فأصموا أصوليم ،ثم نظروا إلى ما ورد من فروع

أئمتيم ،فجعموا ىذا :فروعا ،وال شك أن في المذىب اجتيادات وفروع كثيرة.

وىذا ظاىر في :أننا نأخذ القواعد واألصول من نصوص الوحيين ،ثم بعد ذلك ال ننظر إلى

فروع األئمة سواء وافق ىذه األصول أو ال.

وعميو :فبلبد أن نفرق بين نصوص الوحيين ،وبين ما ورد من فروع األئمة من المسائل ،فإن
الخبلف في األول قميل ويسير ،أما الخبلف في الثاني فكثير وقابل لبلجتياد.

 -4قول اإلمام ابن خمدون ىو عمدة قول المتأخرين من األصوليين في تقسيم المدارس األصولية
إلى مدرستي :الحنفية والفقياء ،ولكن بعد التأمل في كبلمو يظير أنو لم يرد قصر الدارس
األصولية إلى مدرستي آنفة الذكر.

نعم كبلمو يصمح لما آل إليو ىذا العمم بعد انتشار كتب المتكممين ،وتأثر المدارس الفقيية من

المالكية والشافعية والحنابمة بيم ،ومن ىنا نشأ مذىب الجميور الذؼ اصطمح تسميتو بمذىب
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المتكممين عمى الغالب ،واال فيناك كتب كثيرة أمثال مقدمة ابن القصار المالكي (ت397ىـ)،
وكتاب الشريف القاضي الحنبمي (ت426ىـ) ،وكذلك كتاب قواطع األدلة لمسمعاني الذؼ صرح

أنو يسير عمى مذىب الفقياء بعيدا عن مذىب أىل الكبلم –كما تقدم كبلمو.-

وعميو :تعميم ىذا األمر إلى ما قبل ىذا االنقسام ،وجعل اإلمام الشافعي إماما لمدرسة المتكممين

غير ظاىر.

 -6ال يوجد معيار دقيق في التمييز بين المذىبين عمى رأؼ المعاصرين ،لذلك ال نستطيع أن

نحكم عمى كتاب بأنو عمى مذىب األول أو الثاني ،وخاصة الكتب المختصرة والمتون ،ألن

المسائل نفس المسائل ،والموضوعات نفس الموضوعات؟
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