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 بحث في موضوع

 أثار التجديد في بناء مفهوم الدليل عند األصوليين المتكلمين

 نموذجين(أ)اإلمام الباجي واإلمام الغزالي 

 د. عبد السالم العزوزي
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 مقدمة:

 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني، وعلى آله وصحبه أمجعني. وبعد؛
عد القرن اخلامس اهلجري فرتة ذهبية يف تاريخ علم أصول الفقه، فقد حظي بعدد كبري من أعالم األصوليني ي

وجمتهديهم من الذين توافرت جهودهم على التأليف يف علم األصول وإثرائه، فورثوا األجيال الالحقة فكرا أصيال 
ات كحجية االستحسان، وأحاديث اآلحاد، متميزا باالستقالل واالنطالق، وكان االختالف على بعض املوضوع

واألحاديث املرسلة، وقول الصحايب، وحجية القياس سببا يف احتكاك األفكار، وعامال فعاال يف تنشيط حركة النقد 
 الذي كان عصب هذه االنطالقة الفكرية يف علم أصول الفقه.

دون أن تتسلط أو تسيطر عليه النزعات  وقد اتسم النقد يف هذه الفرتة باملوضوعية والتجرد يف غالب األحيان
؛ ومن أبرزهم اإلمام أبو الوليد الباجي 1 الشخصية، أو امليول املذهبية، وقد بدأ هذا أوضح ما يكون عند املتكلمني

هـ(؛ اللذان كان هلما األثر التجديدي البارز يف صناعة 505هـ( واإلمام أبو حامد الغزايل الشافعي)ت474املالكي)ت
 ل الفقه عموما، ويف صناعة مفهوم الدليل خصوصا. مفهوم أصو 

فاألدلة عند اإلمام الباجي "على ثالثة أضرب : أصل، ومعقول أصل، واستصحاب حال. فأما األصل: فهو 
 الكتاب والسنة واإلمجاع.

 وأما معقول األصل فعلى أربعة أقسام: حلن اخلطاب، وفحوى اخلطاب، واحلصر، ومعىن اخلطاب.

 . 2احلال: فهو استصحاب حال العقل، إذا ثبت ذلك وأما استصحاب

واملالحظ أنه مل يذكر املصلحة املرسلة وال االستحسان وال سد الذريعة يف مسمى األصل وال ذكر القياس وعمل 
 أهل املدينة رغم أهنا أصول املالكية. 

ألصول املالكية؟ وهل اختياراته إشكال مفهوم الدليل عند اإلمام الباجي جيعلنا نتساءل: هل فعُل الباجي يرتجم 
هي اختيارات املالكية؟ كيف أعاد الباجي صناعة مفهوم الدليل عندما ذكر االستحسان وسد الذريعة ضمن 

 استصحاب احلال؟ فهل مها من استصحاب احلال فعال؟  
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عة: الكتاب والسنة وأما اإلمام الغزايل فجعل القطب الثاين من كتابه املستصفى يف أدلة األحكام وذكر أهنا أرب
واإلمجاع ودليل العقل املقرر على النفي األصلي)االستصحاب(، وأهنى القطب خبامتة له عنونه بقوله: "خامتة هلذا 
القطب ببيان أن ما نظن أنه من أصول األدلة وليس منها، وهو أيضا أربعة: شرع من قبلنا، وقول الصحايب، 

 رمحه اهلل يف بناء مفهوم الدليل إىل منطقتني معرفيتني: . فقد قام1واالستحسان، واالستصالح....."

منطقة األدلة املعتربة ورسم معاملها يف ثالثة أنواع : الكتاب ، والسنة، واإلمجاع. وأضاف إليها دليل  -
 العقل)نفي ثبوت احلكم إىل أن جند الدليل الشرعي املثبت لألحكام( .

 العقل؟ كيف دّل العقل على نفي احلكم؟ وأين يندرج القياس؟ فما هو تصور الغزايل لإلمجاع؟ واستصحاب دليل

ومنطقة ثانية اعترب فيها الدليل موهوما وقسمها إىل أقسام: شرع من قبلنا، وقول الصحايب،  -
 واالستحسان، واالستصالح.

 فلماذا جعل هذه أدلة موهومة؛ غري معتربة؟ وما تصوره لالستحسان؟ واالستصالح؟ 
غريها يروم هذا البحث بإذن اهلل الوقوف على حقيقتها، مبينا األثر التجديدي يف بناء تلك مجلة إشكاالت و 

 مفهوم الدليل عند كل من اإلمام الباجي واإلمام الغزايل.
 : )نتائج وتوصيات(ضمن مبحثني وخالصة وقد اقتضى منهج الدراسة أن يكون 

بحث يف تصور الباجي ملفهوم الدليل خصوصا ، ويعىن بال مفهوم الدليل عند اإلمام الباجي:: المبحث األول
والنقلة النوعية اليت أحدثها يف صناعة علم أصول الفقه باألندلس عموما. كما يعىن ببيان أثر التجديد يف صناعة 

 الدليل من حيث التصنيف والرتتيب واالحتجاج واالعتبار.
أثر و ث يف تصور الغزايل ملفهوم الدليل، ويعىن بالبح مفهوم الدليل عند اإلمام الغزالي:: المبحث الثاني

 التجديد يف بناء هذا املفهوم.
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  مفهوم الدليل عند اإلمام الباجي:: المبحث األول
 :تجديد بناء مفهوم أصول الفقه عند اإلمام الباجي  -المطلب األول

 :وآثاره العلمية نبذة عن اإلمام الباجي -أوال
نشأ وسط أسرة عربية أصيلة، حيث إنَّ مردَّ نَسبه من جهة أبيه وأمه إىل ف -ه403سنة أبو الوليد الباجي ولد 

 .1العربية املشرَّفة بثناء الرسول صلَّى اهلل عليه وسلَّم عليها« ُُتيب»قبيلة 
فكان لبعض أفرادها مسامهة فعالة يف احلياة العلمية، ويف َكَنف هذه البيئة  2واتَّسمت هذه األسرة بالعلم والنباهة

يف  وقد ساد علمية، وحتت الرعاية األسرية الداخلية، نال أبو الوليد الباجي حظَّه من الرتبية احلسنة واألخالق العالية،ال
ـ موجة علمية عالية تقوم على التنافس اجلاد يف خمتلف العلوم وشَّتَّ الفنون وسائر  عصره وضمن حميط جمتمعه باألندلس

ية، وحزم أكيدام ترعرع أبو الوليد الباجي وكل  املعارف، ويف هذا اجلوِّ العلمي الع  .ه إرادة ِجدِّ
َرِيَّة»انتهى به السعي واملطاف مبدينة 

ـ يف  بني العشاءين ( حيث أدركته املنيَُّة ليلة اخلميس ـAlmeria) 3«امل
فن على ضفة البحر ـ ابُنه أبو القاسم، ود بعد العصر وَصلَّى عليه يوم اخلميس ـه(. ٤٧٤سنة ) 4التاسع عشر من رجب

 بالرباط. رمحه اهلل وغفر لنا وله.
يُعد  أبو الوليد الباجي من أقطاب املعرفة، وفحول العلماء، وأعالم الصالح والتقوى، فكان مثاالا جليًّا للحركة 

 العلمية املزدهرة يف عصره، وقد أمجع أهل عصره على جالل قدره علماا وفطنةا وديناا وفضالا وُخُلقاا.
ن املسائل الكالمية مهاء يف كتابة أصول الفقه خللوها الذين كتبوا عن الباجي أن طريقته أقرب إىل طريقة الفق ويرى

إن كان متكلما حاذقا على طريقة األشاعرة فطريقته يف مع كونه من حذاق املتكلمني. يقول عبد اجمليد تركي: " وهو 
 5ء إىل طريقة املتكلمني".إحكام الفصول مثال تبدو لنا أقرب إىل طريقة الفقها

                                                           
 .(١١٦/ ١لكحالة )« معجم قبائل العرب»انظر:  - 1
 (.٨٠٨/ ٢للقاضي عياض )« ترتيب املدارك - 2
َرِيَُّة: مدينة كبرية حمدثة من أعمال األندلس، أمر ببنائها أمري املؤمنني الناصر لدين اهلل عبد الرمحن بن حممَّد سنة ) )- 3

راسي (، وهي أشهر مه ٣٤٤امل
مراصد »(، ١٦٢/ ١للمقري )« نفح الطيب»(، ٥٣٧للحمريي )« الروض املعطار»(، ١١٩/ ٥لياقوت )« معجم البلدان»األندلس وأعمرها. ]انظر: 

 ([.١٢٦٤/ ٣للصفي البغدادي )« االطالع
« نفح الطيب»ر، وقيل: حادي عشر رجب، اختلفوا يف حتديد اليوم والشهر لوفاة الباجي، فقيل: يوم اخلميس تاسع رجب، وقيل: تاسع عشر صف - 4

(، وقيل: يف ١٢٢البن فرحون )« الديباج املذهب»(، ٨٠٨/ ٢للقاضي عياض )« ترتيب املدارك»(، وقيل: سابع عشر من رجب، ٧٦/ ٢للمقري )
/ ١البن شكوال )« الصلة»مهور، (، وقيل: التاسع عشر من رجب وهو مذهب اجل١٢٣/ ١٢البن كثري )« البداية والنهاية»التاسع والعشرين من رجب، 

طبقات »( كالمها للذهيب، ١١٨٢/ ٣« )تذكرة احلفاظ»(، ٥٤٤/ ١٨« )سري أعالم النبالء»(، ٤٠٩/ ٢البن خلكان )« وفيات األعيان»(، ٢٠٢
 (.٢١٢/ ١للداودي )« طبقات املفسرين»( كالمها للسيوطي، ٥٤« )طبقات املفسرين»(، ٤٤٠« )احلفاظ

 .127ققه عبد اجمليد تركي صإحكام الفصول حمل - 5
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 ، لقد ترك القاضي أبو الوليد الباجي آثاراا علميةا نافعةا، وثروةا وافرةا قيِّمةا من الكتب والرسائل يف جماالٍت شَّتَّ
وفنوٍن متنوعٍة مجعت بني املنقول واملعقول، والرواية والدراية، تشهد له مبعرفته وسعة علمه ومكانته الراقية بني فطاحل 

 يف أصول الفقه واجلدل:ه كتبوهي   ذكر ما يهم موضوع الدراسة، ونقتصر على اء العاملنيالعلم
 .1«إحكام الفصول يف أحكام األصول»-1
 .2«ألصول، والوجازة يف معىن الدليلاإلشارة إىل معرفة ا» -2
 .3«احلدود يف أصول الفقه» -ـ3

 :4«الناسخ واملنسوخ يف األصول » 4- 
 صناعة علم أصول الفقه باألندلس:في  لباجيا اإلمام جهود -ثانيا

 حزم ابن مشروع جانب إىل اعلمي امشروع حبق متثل التأليف األصويل منهجية علمية يف الباجي لإلمام كانت
 .باألندلس األصولية الدارسات تاريخ يف حتول نقطة

 إعماهلا، وأتقن منها ستفادةاال وأحسن فأوعبها عصره يف التأليف طرق على يطلع أن الباجي اإلمام استطاع فقد
 السمة هو وكان األندلس فقهاء لدى التقليد سادفقد  .األصويل الباجي اإلمام لرتاث دارس لكل األمر هذا ويظهر
 وما النوازل فقه إىل اهتمامهم صرف يف واضحا ذلك ُتلى املشرقية، رحلته من الباجي اإلمام عودة قبل وهذا البارزة،

 إىل جهودهم صرفوا كما أساسها، على والتشريع النوازل تلك أصول مناقشة مستوى إىل يرقوا أن دون العمل به جرى
 حبيب البن والواضحةه(، 269)ت املواز البن واملوازيةه( ، 240)ت سحنون كمدونة الفقهية املصنفات اختصار

 اخلامس القرن بداية يف األندلس فقهاء وأصبح العلم كبار عن اهلمم قصرت حَّت املصنفات من وغريهاه( 238)
كابن حزم الظاهري . فكان الباجي مبا نال .املذهب خصوم انتقادات مبواجهة هلم يسمح ال علمي وضع يف اهلجري

 من ثقافة واسعة يف خمتلف العلوم الشرعية واللغوية هو املناظر املالكي البن حزم.

                                                           
م له ووضع فهارسه الدكتور عبد اجمليد تركي الطبعة األوىل: ) - 1 م(، وطبع ـ أيضاا ـ ١٩٨٦ـ ه ١٤٠٧طبع بدار الغرب اإلسالمي ـ بريوت ـ، حقَّقه وقدَّ

 م(.١٩٨٩ـ ه ١٤٠٩) مبؤسسة الرسالة ـ بريوت ـ بتحقيق ودراسة الدكتور عبد اهلل حممَّد اجلبوري ـ الطبعة األوىل ـ:
« الغنية يف شيوخ القاضي عياض»( ويف ٨٠٦/ ٢« )ترتيب املدارك»(، والقاضي عياض يف ١٠٥« )فهرسته»وقد ذكره منسوباا له: ابن عطية يف  - 2
قوت احلموي يف (، ويا٤٧٢/ ٣« )خريدة القصر وجريدة العصر»(، وعماد الدين األصبهاين يف ٢٥٥« )فهرسته»(، وابن خريِّ اإلشبيلي يف ١٣٤)
(، والذهيب ٢٢٥/ ٢« )ملء العيبة مبا مُجع بطول الغيبة»(، واإلمام أبو عبد اهلل حممَّد بن عمر بن رشيد الفهري السبيت يف ٢٤٩/ ١١« )معجم األدباء»

« الديباج املذهب»ن يف (، وابن فرحو ٦٤/ ٢« )فوات الوفيات»(، والكتيب يف ١١٨٠/ ٣« )تذكرة احلفاظ»( و٥٣٩/ ١٨« )سري أعالم النبالء»يف 
(، وحممد خملوف يف ٣٩٧/ ٥« )هدية العارفني»(، والبغدادي يف ٦٩/ ٢« )نفح الطيب»(، واملقري يف ٥٤« )طبقات املفسرين»(، والسيوطي يف ١٢٢)
 (.١٢١« )شجرة النور الزكية»
 م.١٩٧٣ـ ه ١٣٩٢ر ـ بريوت ـ لبنان، الطبعة األوىل: وهو كتاب مطبوع بتحقيق الدكتور نزيه محاد ـ الناشر مؤسسة الزعيب للطباعة والنش - 3
/ ١« )طبقات املفسرين»(، والداودي يف ٢٤٩/ ١١« )معجم األدباء»(، وياقوت احلموي يف ٨٠٦/ ٢« )ترتيب املدارك»ذكره القاضي عياض يف  -4

 (.٢٦١/ ٤« )معجم املؤلفني»(، وكحالة يف ١٢٢« )الديباج املذهب»(، وابن فرحون يف ٢١٠
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فقهاء املالكية املتأخرون، واصفا ما ل إليه أبو بكر بن العريب الذي وقف حتسرا على ما آ وقد أكد هذا األمر
أنقذهم اهلل به من علوم الراحلني إىل املشرق بقوله: " ولوال أن اهلل تعاىل مّن بطائفة تفرقت يف ديار العلم وجاءت 

نفاس تة وعطروا أن ماء العلم على هذه القلوب امليبلباب منه كالقاضي أيب الوليد الباجي، أيب حممد األصيلي، فرشوا م
 .1األمة الزفرة، لكان الدين قد ذهب"

 يف أصول الفقه: مام الباجيمناذج جلهود اإل يلي يمافو 
إن معظم األصول اختلف فيها املالكية أنفسهم إما يف ف: صول المذهبأفي تحقيق  الباجي اإلمام جهود -

لك منها اوحتقيق مسألة شرع من قبلنا وموقف م ،املدينة هلكإمجاع أنسبتها إىل مالك، أو املراد هبا واملقصود منها  
 األصولية اليت عاجلها الباجي يف كتاباته األصولية.وغريها من املسائل 

 للمذهب خدمة الباجي اإلمام هبا قام اليت املعتربة اجلهود من: األصولي المصطلح في الباجي اإلمام جهود-
 استقامت إن وتصوارت، أفهام املصطلح عن ينتج يثح وفائدته، ألمهيته وهذا األصويل، املصطلح جانب املالكي
 حيث من سواء فائقة، عناية اجلانب هبذا الباجي اإلمام اعتىن وقد .الفساد حصل فهمها يءأس نإو  ،فهمها استقام

 خالل من وذلك ،األصولية ملؤلفاته تصديره حيث من أو ،‘‘األصول يف احلدود’’كتابه يف والتأليف بالتصنيف ادهر إف
 نإ القول میكن مث ومن .نييصولاأل لدى وتداوله استعماله كثر الذي املصطلحي اجلانب تتضمن ومباحث مقدمات

ا األصويل باملصطلح اهتم قد الباجي اإلمام  2.املذهب ألصول خدمة اهتمام أمی 
الوليد على إبراز أقوال أبو ، وقد حرص ام األصول من أفضل كتبه األصوليةويعد كتابه إحكام الفصول يف أحك

راء خيالف فيها مجهور ئهم بل كثريا ما خيالفهم، وأحيانا ينفرد بآ، إال أنه مل يتقيد بآرا3العلماء املالكية ومذاهبهم
األصوليني. وتظهر آثار تأثره مبنهج أيب إسحاق الشريازي، إال أنه مل يؤثر ذلك على منهجه اخلاص املستقل، الغين 

   .باإلبداع واإلضافة
ذ يقسمها هو اآلخر إىل أصل قد تأثر بأستاذه )أيب اسحاق الشريازي(، وخاصة يف تقسيمه ألدلة الشرع، إ

ومعقول أصل واستصحاب حال. ولكن مع ذلك فقد خالفه يف مواضع كثرية، ويرجع هذا إىل االختالف املذهيب بني 
األستاذ والتلميذ، حيث ينتمي األول إىل املذهب الشافعي، بينما ينتمي الثاين إىل املذهب املالكي، وأبرز مثال على 

ل األدلة، فهو وإن وافقه يف تقسيمها إىل األقسام الثالثة املذكورة، إال أنه خالفه بعد ذلك يف ذلك: خمالفته له يف تفاصي
 .4التفاصيل

 

                                                           
 .193انظر حممد شرحبيل،  تطور املذهب املالكي يف الغرب اإلسالمي ص  - 1
 .13انظر االمام الباجي وجهوده يف خدمة املذهب املالكي أصوال وفروعا ص  - 2
 .44انظر كتاب إحكام الفصول يف احكام االصول ص  - 3
 .مقارنة بني املنهاج للباجي واملعونة يف اجلدل ألستاذه الشريازي - 4
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 : مفهوم الدليل عند الباجيبناء المطلب الثاني: 

 : ، ويرجع هذا األمر إىل أمرين أساسيني يف أصول الفقهد الدليل املعتربيبناء الدليل يقصد به حتد

وهو النظر يف تلك األصول  بناء المنهجيةالثاين  وتأصيل األصول وبيان حجيتها، و  بناء المرجعيةهو  األول
حَّت يتبني  منهجية.وظيفة رجعية أم وظيفة م هي عترب البد من البحث يف وظيفته هل. أي قبل بيان الدليل املواألدلة

 .دليل بنفسه أم هو نظر يف الدليلهو  هل

 فما هو مفهوم الدليل عند الباجي؟

قسم  حيثأحكام األصول" يف  يف كتابه "إحكام الفصول ولتصوره ملفهوم الدليل يف الباب األجي قد بني البا
الكالم عن الكتاب والسنة  األصل، ومعقول أصل، واستصحاب حال، وتناول يف أدلة الشرع إىل ثالثة أقسام: أصل

فحوى اخلطاب، واحلصر، ومعىن : تكلم عن حلن اخلطاب، و معقول األصلواإلمجاع وما يتعلق هبا من مباحث، ويف 
 . اخلطاب )القياس(، وتوسع كثريا يف الكالم عن القياس

 .االستحسان وسد الذرائع معه وأدرج وتكلم بعد ذلك عن استصحاب احلال

مام اإللكن جنده عند شيخه كتب يف علم أصول الفقه على منواله، نرى أن هذا التصور ملفهوم الدليل مل يُ س
 .1"  حال واستصحاب ،صلأ ومعقول ،صلأ :ثالثة الشرع دلةأو   قال :" الشريازي

 ،ومعقول أصل ،أصل :ثالثة أقسامإىل دلة مام الشريازي الشافعي قد قسم األاإل لئن كان شيخ الباجيف
ستعمله الفقهاء يف أمرين : أحدمها يف أصول األدلة ؛ وهي يقال يف كتابه اللمع: "أن األصل  ؛واستصحاب حال

ة واإلمجاع . ويقولون هي األصل وما سوى ذلك من القياس ودليل اخلطاب وفحوى اخلطاب معقول الكتاب والسن
فإن ؛ 3. مث قال :"وأما استصحاب احلال فضربان : استصحاب حال العقل واستصحاب حال اإلمجاع"2األصل" 

 صول مندرجةعد ألصبح قوا، وستقواعد علم أصول الفقهلتأسيس الخرج هذا التقسيم من اجلدل إىل سي الباجيمام اإل
نقلة نوعية يف صناعة  بذلك ، فأحدثواستصحاب حال ،عقول أصلمو ، : أصلا البناء اهليكلي: ملفهوم الدليليف هذ

 .علم أصول الفقه باألندلس

                                                           
 (.27/  1) -املعونة يف اجلدل  - 1
 (.56/  1) -اللمع يف أصول الفقه  - 2
 (.67/  1) -اللمع يف أصول الفقه  - 3
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 كالم في األصل: ال -أوال

وال  املرسلة، حةصلامل ضمن األصل: مل يذكر الباجي فرتى أنمجاع، لكتاب والسنة واإلصل فيعترب فيه اأما األ
هل الباجي يرتجم  ؟املدينة رغم أهنا أصول املالكية عمل أهلال ، ومل يذكر القياس و وال سد الذريعة ،االستحسان

 ألصول املالكية؟ 

، كما يقدم اختياره األصويل اجملتهد يف بناء مفهوم الباجي يقدم ُتربته ورؤيته اخلاصة يف صناعة أصول الفقهإن 
 جند عاملا من علماء املالكية كتب وفق هذا التصور.إذ مل  الدليل

وقد بني اإلمام الباجي األحكام املتعلقة بالكتاب أوال، ، واإلمجاع، الكتاب والسنة  هو: فالدليل املعترب يف األصل
بوجود  ألنه األصل األول من أصول األدلة الشرعية فقال: "أما الكتاب فينقسم إىل قسمني: حقيقة وجماز، وذكر اآلراء

اجملاز يف القرآن، واستدل لكل رأي، مث عقد بابا يف بيان حكم املفصل، مث أورد مسائل األمر، مث مسائل النهي، فذكر 
العموم وأقسامه وأحكامه، وعقد بابا يف أحكام ما يقع به التخصيص، مث ذكر مسائل االستثناء، مث عقد فصال يف 

مل، وأورد فصال يف إثبات اللغات من جهة القياس، واختتم الكتاب بإيراد باب املطلق واملقيد، مث بابا يف بيان حكم اجمل
 يف أحكام البيان.

دة عن النيب صلى اهلل عليه مث حتدث عن السنة باعتبارها األصل الثاين من أصول األدلة الشرعية، وقّسم السنة الوار 
 ىل ثالثة أقسام: أقوال، وأفعال، وإقرار.إوسلم 

منها، مث ذكر أحكام األخبار من التواتر، واآلحاد، وصفات الراوي، وصفة الرواية  وتكلم عن كل واحد
 وأحكامها، وسائر األحكام املتعلقة بالسنة.

يف اإلمجاع، أهو دليل بنفسه أم باستناده إىل دليل  القول هبذا النظر ال تثري أي إشكال إال ما تعلق بتحقيق واألدلة
 معترب؟

أو معىن يف السنة، أو معىن  اإلمجاع البد له من مستند، واملستند إما معىن يف الكتابأن وواضح عند األصوليني 
وهكذا يكون اإلمجاع دليال ال بنفسه وإمنا دليل يف متضمنه أو يف مستنده.  الكتاب أو يف السنة. وقع قياسه على ما يف

يل مسعي أو عقلي، ويكون إمجاعها على قال الباجي: " إذا ثبت أن اإلمجاع حجة شرعية : فإنه ال يصدر إال عن دل
 ذلك وتلقيها له من وجهني: 
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 أحدمها: أن يوقف صلى اهلل عليه وسلم األمة أو أكثرها على احلكم فـَُيْجَمُع عليه بتوقيفه.

 .1والثاين: أن ينص على احلكم، أو ينصب دليال عليه، فتصري إليه ألجل النص أو الدليل" 

يق العلم بالدليل أو القطع بالدليل حيث إن اإلمجاع ينفي عن الدليل احتمال التأويل يبقى اإلمجاع طريقا إىل حتقف
 واحتمال النسخ.

  !مجاعاإلحديثه عن ضمن   أهل املدينة" عإمجا " درج أحينما  إشكاال آخر الباجي مث يثري

 اعا؟ وهل يعده وأصالل الباجي يعتربه إمج"عمل أهل املدينة" فهمن أهم مميزات املذهب املالكي معلوم أن  و
 ؟الكتاب والسنةودليال من األدلة الشرعية مثل دليل 

وبيان حقيقة مفهومه  دوا لبيان حقيقة عمل أهل املدينة.إن اإلمام الباجي من أوائل األصوليني املالكيني الذين تص
الشافعي ينكر على اإلمام  من األمهية مبكان ذلك أن أكثر من شنع على املالكية إمنا لعدم تصوره، ولذا ُتد اإلمام

" وما عرفنا ما تريد بالعمل إىل يومنا هذا وما أرانا نعرفه  :مالك جنوحه هلذا األصل، رغم افتقاره إىل زمام يضبطه؛ فقال
  2ما بقينا".

ويعد أيضا ابن حزم من املشنعني على مالكية األندلس يف استنادهم إىل هذا األصل وغريه، حيث نقض مذهبم 
من العلوم وخاصة علم اجلدل. ولذلك حاول الباجي توضيح املقصود بعمل أهل املدينة وخاصة يف إحكام مبا أويت 

الفصول الذي كتبه بعد عودته من املشرق وكان مقصده منه كما بينه يف مقدمته هو إجابة طلبة طالب يف بيان أصول 
  3املالكية وحججهم، ونصرته للحق الذي يذهب إليه.

عمل أهل املدينة بطريقة التقسيم احلاصر الذي يأىب الزيادة ومینع النقصان، وإن   تعريف ي حاول وال شك أن الباج
العمل من قبيل اإلمجاع فكان للمخالف حظ من  او ألهنم عدّ  فإمنا ألجل الرد على أصحابه اإلمجاع كان ذكره مع

ك رمحه اهلل يف ذكر إمجاع أهل املدينة مال : " قد أكثر أصحابالباجي قال الوجاهة فيما صاروا إليه من التشنيع.

                                                           
1  

 .7/231اختالف مالك والشافعي مع األم  - 2
 .1/174إحكام الفصول  - 3
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واالحتجاج به، ومحل ذلك بعضهم على غري وجهه، فتشنع به املخالف عليه، وعدل عما قرره يف ذلك احملققون من 
 . 1أصحاب مالك رمحه اهلل" 

، قال: فيه ألن شرائط اإلمجاع املعترب غري متوفرة الباجي يصحح مفهوم "عمل أهل املدينة" ويرى أنه ليس إمجاعا ف
لك هلذه األلفاظ على هذا الوجه وترتيبها مع تقارهبا يف األلفاظ يدل على ما ُتوزه يف العبارة، وأنه يطلق ا" وتنزيل م

 . 2ذهب..."على لفظ اإلمجاع، وإمنا يريد به ترجيح ما میيل إليه من امل

" ومما حيتج  ، قال:يف نقل السنة عمليتر توافهو  نقل السنة النبوية، طريق من طرق فما عمل أهل املدينة إذاا إال 
 .3به على وجه اإلمجاع، وليس بإمجاع على احلقيقة؛ إمجاع أهل املدينة فيما طريقه النقل، وإمنا هو احتجاج خبرب"

وال أصال وال دليال، وإمنا طريق من طرق نقل السنة، وقد  افقد تبني إذا أن الباجي ال يعترب عمل أهل املدينة إمجاع
يف املدينة على  ل هباقها النقل واتصل العميله أمثلة، كمسألة اآلذان ومسألة الصاع، وغري ذلك من املسائل اليت طر قدم 

 4.وجه ال خيفى مثله ونقل نقال متواترا"

وقد رأى ابن خلدون دراسة عمل أهل املدينة ضمن مباحث السنة أو األدلة املختلف فيها قال: " ولو ذكرت 
عل النيب صلى اهلل عليه وسلم وتقريره، أو مع األدلة املختلف فيها مثل: مذهب الصحايب وشرع من املسألة يف باب ف

 .5قبلنا واالستصحاب لكان أليق"

يثه عن األصل الثالث وهو ووجه الصحة يف كالم ابن خلدون أن الباجي حتدث عن عمل أهل املدينة ضمن حد
هادي. وقد أكد الباجي على حجية  ، والعمل االجتنقلي املتصلالل املدينة: العمل ، وبني قسمي عمل أهاإلمجاع

قال: "فهذا نقل أهل املدينة عنده يف ذلك حجة مقدمة على خرب  دون االجتهادي، املتصل يالعمل النقلوقطعية 
مث قال  6الصحابة وآحاد التابعني..."اآلحاد وعلى أقوال سائر البالد الذين نقل إليهم احلكم يف هذه احلوادث أفراد 

فرتى أن كالم ابن خلدون صحيح لكن سبق البيان أن الباجي إمنا  .7"وال جيوز أن يعارض اخلرب املتواتر خبرب اآلحاد"

                                                           
 .1/486نفسه  - 1
 .1/491نفسه  - 2
 142املنهاج ص - 3
 .1/486إحكام الفصول   - 4
 .447املقدمة ص - 5
 .143، واملنهاج ص1/487إحكام الفصول   - 6
 .1/488إحكام الفصول  - 7
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وإال كان على  حقيقته،و ذكر عمل أهل املدينة ضمن حديثه عن اإلمجاع لريد على أصحابه ويصحح هلم مفهومه 
 1ىل أعلم.اواهلل تع لتواتر .كره ضمن مفهوم اذ الباجي من الناحية العملية أن ي

هل املدينة من جهتني: األوىل متعلقة بنقد املالكية عمل الباجي ههنا هو تصحيح ملفهوم عمل أ خنلص إىل أن
 مجاعا.إ هل املدينة الذين اعتربوا عمل أ أولئكخاصة  نفسهم أ

جة وأهل املدينة مقدمون فيه على رد على من خالفهم يف التمييز بني ما وقع نقله متواترا فهو معترب حالثانية و 
 غريهم وما كان من اآلحاد والرأي واالجتهاد فأهل املدينة وغريهم سواء.

 :معقول األصل -ثانيا

والكالم هاهنا يف معقول  "قال:  ؛دالليةعن قضايا  ل األصل عند الباجي يرى أنه يتحدثإن الناظر يف معقو 
 2."اخلطاب احلصر، ومعىناالستدالل بفحوى اخلطاب و على أربعة أقسام: حلن اخلطاب، و وهو ، األصل

: " فأما حلن اخلطاب: قال داللة اخلطاب، ب أو السنة، على األحكام من طريقلحن اخلطاب هو داللة الكتاف
وأراد بالضمري املضمر وهو املقدر ألن معىن الكالم ال يستقيم بدون هذا  .3فهو الضمري الذي ال يتم الكالم إال به"

هبذا يف والذي عرب عنه الباجي بلحن اخلطاب عرب عنه غريه من األصوليني بداللة االقتضاء، كما صرح القرايف  ر.التقدي
 .4شرح تنقيح الفصول

قال: " والقسم الثاين من معقول   من طريق حلن اخلطاب. وفحوى اخلطاب هو أيضا داللة الكتاب أو السنة 
فهو داللة اللفظ على  .5اخلطاب من قصد املتكلم بعرف اللغة" اخلطاب: فحوى اخلطاب، وهو ما يفهم من نفس

 ثباتا الشرتاكهما يف علة احلكم املفهومة بطريق اللغة.للمسكوت عنه، وموافقته له نفيا وإثبوت حكم املنطوق به 
 .6وم اخلطاب"مساها ابن الفورك "مفهو  واحلنفية مسوها "داللة النص"، ألن احلكم هبا ثابت من معىن النص ال من لفظه.

                                                           
 .92انظر منهح اإلمام أيب الوليد الباجي يف االستدالل بإمجاع أهل املدينة " ذ ربيع لعور ص  - 1
 .75.، االشارة يف اصول الفقه ص438صصول ألاحكام  الفصول يف  أحكام ا - 2
 .438صصول ألااحكام  الفصول يف  أحكام  - 3
 ه.1393حتقيق طه سعد، دار الفكر، الطبعة االوىل  53شرح تنقيح الفصول ص  - 4
 .438صاحكام  الفصول يف  أحكام األصول  - 5
 .1/299انظر الربهان للجويين  - 6
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وكذلك االستدالل باحلصر قال: " القسم الثالث من أدلة املعقول: االستدالل باحلصر، وبه قال عامة العلماء إال 
. وألفاظ احلصر تدل على نفي من ال يعبأ بقوله، ويدل على بطالن قوله: ُعرُف التخاُطِب، واملعروف من لسان العرب

َاقوله تعاىل: ) احلكم عن غري املنصوص عليه، وذلك حنو : ) إمنا الوالء  لى اهلل عليه وسلموقوله ص 1(َواِحد   إَِله   اللَّهُ  ِإمنَّ
 .3" 2ملن أعتق(

 القياس يف بناء الدليل : فقد ترسخ  يف األذهان أن ، وههنا يثر الباجي إشكاال آخر ومعىن اخلطاب وهو القياس
الكتاب وال مع  ال مع يف األصل؛ مل جيعله دليال مل يعتربههو األصل الرابع بعد الكتاب والسنة واالمجاع ، لكن الباجي 

: "والقسم الرابع من معىن قال حكام.وجوه داللة الكتاب والسنة على األمجاع وإمنا اعتربه وجها من السنة، وال مع اإل
ى اخلطاب، وهو القياس، وإن كان اسم القياس جيري على أكثر أنواع االستدالل من جهة املعىن إال أن العرف قد جر 

 وهو ما حرر لفظه.  بني أهل اجلدل بإطالق القياس على نوع خمصوص من االستدالل: 

: فهو محل أحد املعلومني على اآلخر يف إجياب بعض األحكام هلما وإسقاطه عنهما بأمر جيمع فأما القياس
 .4بينهما"

 من وجوه الداللة.وجه  ليس أصال إمنا هوو صول من باب التجوز معقول اخلطاب أدرج ضمن األنخلص إىل أن ف 

 الكالم في استصحاب الحال: -ثالثا

 نقف يف باب استصحاب احلال  على مجلة اشكاالت:

كيف ساغ للباجي أن يدرج الكالم  عن االستحسان، وسد الذرائع يف هذا الباب ؟ مع العلم أن مفهومها  -
 القة بينهما وبني االستصحاب ؟يف املذهب املالكي ووظيفتهما خمالف للمقصود من االستصحاب ؟ هل هناك ع

 كل من االستصحاب ، واالستحسان، وسد الذرائع دليال بنفسه كالكتاب والسنة؟ الباجي   هل يعترب  -
يف التأصيل ملفهوم  هل الباجي يرتجم ألصول املالكية؟ هل يقلدهم هل يتابعهم أم أنه ينتقدهم وخيالفهم -
 ؟ الدليل

                                                           
 .[171:  النساء] - 1
 (.2048)النساء مع والشراء البيع باب -كتاب البيوع ،   البخاري صحيح - 2

 .438صصول ألاحكام  الفصول يف  أحكام ا - 3
 .438صصول ألاحكام  الفصول يف  أحكام ا - 4
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من حيث التأصيل ف. ملالكية وخيالفهم يف تصنيفهاولذلك ينتقد ا ،ةالباجي يعيد النظر يف تأصيل األدل اإلمام إن
-استصحاب حال  -القسم الثالث ، عرض يفصلقول األصل ومعهنى الكالم عن األالكلي  لألدلة كأنه بعد أن أ

   .الستحسان وسد الذرائع ، الباجي هبذا الصنيع خالف املالكية وانتقدهمل

" ذكر حممد بني خويز منداد : "أن معىن االستحسان الذي ذهب إليه  الباجي: اإلمامقال  فقد االستحسانفأما 
، فالقول 1أصحاب مالك رمحه اهلل: "القول بأقوى الدليلني مثل ختصيص بيع العرايا بالتمر للسنة الواردة يف ذلك ..."

ذا إمنا يكون : " فه هالباجي بعد اإلمامولذلك قال  ،أي ترجيح أحد الدليلني وهو أقوامها على اآلخر بأقوى الدليلني
 .  فإذا كان االستحسان ضربا من الرتجيح 2"لى من رأى الرتجيح بكثرة األصولالقول باالستحسان ضربا من الرتجيح ع

نوع من االجتهاد الرتجيحي. واملالحظ أن وظيفة االستحسان ومفهومه ال عالقة له مبفهوم دليال وإمنا هو  فهو ليس
 ووظيفة استصحاب احلال . 

الباجي: "ذهب مالك  اإلمام سينتقل مباشرة للحديث عن قاعدة سد الذرائع قال االستحسانعن  بعد احلديث
به  "ما يتوصل :ل هبا إىل فعل احملظور" . وعرفه رمحه اهلل إىل املنع من الذرائع وهي املسألة اليت ظاهرها اإلباحة ويتوص

ئع ال عالقة له باالستصحاب، ونفس األمر و ال ريب أن تعريف سد الذرا .3إىل حمظور العقود من إبرام عقد أو حله"
 ما الذي جعل الباجي يصنفهما ههنا ؟بالنسبة لالستحسان ف

ن إن يقول وكأنه يريد أ ،هاضمن سد الذرائع و  االستحسان،ة مل يعترب دلاأل الباجي وهو يعرض لوجوه اإلمام إن
 .يللدهي نظر يف الوإمنا هذه القواعد ليست دليال. 

   :وليس دليال  للنظر واجلدل اطريقالباجي يعتربه  اإلمامسنجد  االستصحاب:مفهوم نتقلنا إىل وإذا ا

حال العقل دليل صحيح، وهو القسم الثالث من األدلة الشرعية، أن استصحاب اعلم : " الباجي اإلمامقال 
. فهل حنن 4وذلك إمنا يكون فيما يدعي فيه أحد اخلصمني حكما شرعيا ويدعي املسؤول البقاء على حكم العقل"

يتنازعون فيكون األمر دائر بني  ،يف القضاء ،يف اجلدل ،ية فقهية أم  قضية قضائية ؟ فأحد اخلصمني يف النظرأمام قض
 ، وإثبات شغل الذمة أو االلتزام.براءة الذمة

                                                           
 1/275صولاألإحكام  إحكام الفصول - 1
 1/275صولإحكام األ يف  إحكام الفصول - 2
 .69 -68، احلدود ص 113، االشارة ص2/940، 1/289إحكام الفصول  - 3
 .613حكام الفصول ص إ  - 4
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: " مثل أن الباجيقال  لنفي احلكم منا اجتهادوإ اا يف إثبات احلكم،اجتهاد فهو ليسهذا مفهوم االستصحاب ا إذا 
جوب الوتر فيقول املالكي : ليس بواجب، فيطالب بالدليل، فيقول: األصل براءة الذمة وطريق الوجوب يسأل عن و 

. فالباجي يؤكد أن طريق إثبات الوجوب هو الشرع وليس العقل وال  1الشرع، وقد طلبت يف الشرع فلم أجد موجبا"
 أيب حامد الغزايل.كما هو عند متاما   للنظر واجلدل. اطريق استصحاب احلال، ومن ههنا صار االستصحاب

ق اثبات براءة الذمة من أي طريق من طر  مناحكام الشرعية وإفلم يعد االستصحاب دليال شرعيا يثبت األ
 يكون بالشرع وال دخل للعقل فيه. فإدراك احلكم الشرعي  أما .تكليف، أو شغلها

 ي فهو نظر يف الدليل الكتاب والسنة، وما بقيف  ينحصر أن مفهوم الدليل عند اإلمام الباجيإىل خنلص مما سبق 
قواعد املساعدة يف من الالنسخ عنه، أو طريق من طرق نقله، أو نظر اجتهادي بالرتجيح أو نفي  نفي االحتمال وب

 .االستداللو منهج يف ه وأ ،الفهم والنظر
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  مفهوم الدليل عند اإلمام الغزالي:: المبحث الثاني
 :بناء مفهوم أصول الفقه عند اإلمام الغزاليفي تجديد ال أثر -ب األوللطمال
 :كتابه المستصفىلي و نبذة عن اإلمام الغزا -الأو 

اإلمام الغزايل أشهر من أن يعرف به، وذلك لكثرة الكتب اليت اهتمت به دراسة وشرحا، غري أن منهج البحث 
 بإجياز.من البحث ق املقصود قحيالوقوف على حياته العلمية مبا  عن مفهوم الدليل اقتضى 

، 3يكىن بأيب حامد، ويلقب حبجة اإلسالم"، زين الدين 2الطوسي 1الغزايلفهو حممد بن حممد بن حممد بن أمحد 
 .4ه بالطابران450ولد سنة 

، مث 5بدأ منذ نشأته يف طلب العلم، قرأ يف صباه طرفا من العلم يف بلده "طوس" على أمحد بن حممد الراذكاين
والزم فيها إمام  8ىل طوس، وقدم نيسابور، مث رجع إ7وكان فيها اإلمام أبو القاسم اإلمساعيلي 6سافر إىل جرجان

ه(. فربع يف املذهب واخلالف واجلدل واألصول 505احلرمني، وجد واجتهد يف طلب العلم عليه حَّت مماته  )سنة
الذي نشأ فيه الغزايل أثر على شخصيته حيث مت  9واملنطق وقرأ احلكمة والفلسفة فأحكم كل ذلك. ويف العصر

طرف مجيع الدول اجملاورة للدولة العباسية. وقد ظهر ذلك األثر يف مصنفاته الكثرية ويف  تشجيع العلم والعلماء من
. وما يهمنا من تلك الفنون والعلوم هو علم أصول الفقه. ويأيت كتاب املستصفى من علم  10شَّت العلوم والفنون

، وعمدته فهو أحدها، وأمهية 11لمأصول الفقه متام الكتب األربعة اليت نوه عنها ابن خلدون بأهنا أركان هذا الع
املستصفى أنه آخرها تأليفا يصور الدرجة الفكرية األخرية يف مراحل التدرج الفكري عند الغزايل ومیثل قمة النضج 

                                                           
. الوايف بالوفيات 19/343ينظر سري أعالم النبالء  الغزايل قيل نسبة إىل صنعة غزل الصوف اليت كان يشتغل هبا ابوه، وقيل نسبة إىل قرية غزالة  - 1
2/213. 
 .4/49نسبة إىل طوس مسقط رأسه خبراسان )ياقوت احلموي معجم البلدان بريوت دار الفكر ، - 2
 .19/322ينظر سري أعالم النبالء  - 3
 .4/3ياقوت احلموي معجم البلدان بريوت دار الفكر ، - 4
 .4/91و أمحد الراذكاين، وراذكان من قرى طوس ، أحد أشياخ الغزايل يف الفقه، ينظر طبقات الشافعية للسبكي هو  أمحد مب حممد الطوسي أب -5

 .2/119مدينة مشهورة بني طربستان وخراسان انظر معجم البلدان  - 6
ه، ينظر 477ن فقيها ورعا وزاهدا تويف سنة هو امساعيل بن مسعدة بن امساعيل ابن اإلمام أيب بكر اإلمساعيلي، أبو القاسم، من أهل جرجان، كا - 7

 .18/564سري أعالم النبالء 
 .2/350-5/331نيسابور مدينة عظيمة ذات فضائل جسيمة، معدن الفضالء ومنبع العلماء، وهي إحدى بالد خراسان معجم البلدان  - 8
ها وهي ما يسميها املؤرخون العصر العباسي الثالث وقد اتسم بالضعف ولد الغزايل يف منتصف القرن اخلامس اهلجري وعاش يف آخره والفرتة اليت تلي - 9

 واالضطراب السياسي . وتعدد الفرق املختلفة والنزاع بني اصحاب املذاهب واملعتقدات.
 .199-6/197انظر طبقات الشافعية الكربى  - 10
 .361ينظر مقدمة ابن خلدون ص  - 11
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العلمي فقد أبدع يف حتقيق املسائل واملوضوعات، ساعده على هذا اطالعه على أعمال السابقني من أئمة األصول 
نه كتاب إ صيل ومنهج مستقل فريد،أتفادة منها فخرج من كل ذلك بفكر عماهلم االسفهيأ له االشراف على أ

 . 1اجتهاد يف األصول يوضح فيه موقفه ويبني فيه اجتهاده على قدم املساواة مع اجتهادات األئمة اآلخرين 
ار وتلميذه أبو احلسني فقد ساغ له النظر فيما كتبه شيخه اجلويين وما كتبه الباقالين، وما كتبه القاضي عبد اجلب

فأحسن االستفادة منها وأجاد يف صياغة مادهتا العلمية وأتقن ترتيبها وتبويبها، فصنف أجل كتبه وكأهنا زبدة من 
 سبقه وخالصة من قبله من العلماء.

 : بناء مفهوم أصول الفقه عند اإلمام الغزاليالتجديد في  أثر -ثانيا
سلك اإلمام الغزايل يف ترتيب مباحث أصول الفقه مسلكاا بديعاا مل يُعهد يف زمانه وال قبل زمانه؛ وذلك ملا  

ورة حسية ظاهرة منحه اهلل تعاىل من جودة الذهن ودقة الفهم وتعمق يف العلوم العقلية واملنطقية، فجاء ترتيبه يف ص
رة مثمرة  جقه بشفقد شبه أصول الف ةيدرك جوانب هذا العلم من أول وهلُتعل طالب العلم فضالا عن املتخصص 

بالثمار اليانعة متد صاحبها احملرتف بآلة القطف بالطرق الصحيحة، وهو ما بينه بقوله : " اعلم أنك إذا فهمت أن 
ية على األحكام الشرعية مل خيف عليك أن املقصود كيفية اقتباس األحكام نظر األصويل يف وجوه داللة األدلة السمع

من األدلة فوجب النظر يف األحكام مث يف األدلة وأقسامها مث يف كيفية اقتباس األحكام من األدلة مث يف صفات 
ا مثمر ومستثمر املقتبس الذي له أن يقتبس األحكام فإن األحكام مثرات وكل مثرة هلا صفة وحقيقة يف نفسها وهل

 :.  وحَّت تؤيت أكلها البد من حتقق أربعة أمور2وطريق يف االستثمار"
 .: هي األدلة: الكتاب والسنة واإلمجاع الشجرة )الُمثمر( -١
: هي األحكام: الوجوب واحلظر والندب والكراهة واإلباحة واحلسن والقبح والقضاء واألداء والصحة الثمرة -٢

 .والفساد وغريها
: هي دالالت األلفاظ ووجوه داللة األدلة وهي أربعة: إذ األقوال إما أن تدل على الشيء ق االستثمارطر  -٣

 .بصيغتها ومنظومها، أو بفحواها ومفهومها، أو باقتضائها وضرورهتا، أو مبعقوهلا ومعناها املستنبط منها
 .هو اجملتهد، وال بد من معرفة صفاته وشروطه وأحكامه المستثمر: -٤
صورة احلسية ملا عناه اإلمام الغزايل يف هذا التشبيه أن الرجل)املستثمر( الذي هو اجملتهد يستخدم اآللة )طرق فال

االستثمار( كي يقطف الثمرة )احلكم الشرعي( من الشجرة)املثمرة( اليت هي األدلة من الكتاب والسنة واإلمجاع حَّت 
 .ينال بتناوهلا حياة السعادة والكرامة يف الدارين

 :فإذن مجلة األصول تدور على أربعة أقطاب :مث بني رمحه اهلل مزيَد تفصيٍل هلذا التقسيم فقال
 .: يف األحكام، والبداءة هبا أوىل ألهنا الثمرة املطلوبةالقطب األول

                                                           
 . 326ينظر الفكر األصويل   - 1
 (.7/  1) -فى املستص - 2
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م من : يف األدلة وهي الكتاب والسنة واإلمجاع، وهبا التثنية؛ إذ بعد الفراغ من معرفة الثمرة ال أهالقطب الثاني
 .معرفة املثمر

: يف طريق االستثمار، وهو وجوه داللة األدلة وهي أربعة: داللة باملنظوم، وداللة باملفهوم، وداللة القطب الثالث
 .بالضرورة واالقتضاء، وداللة باملعىن املعقول

ستثِمر وهو اجملتهد الذي حيكم بظنه، ويقابله املقلد الذي يلزمه اتباعالقطب الرابع
ُ
ه؛ فيجب ذكر شروط : يف امل

 .املقلد واجملتهد وصفاهتما
 :بيان كيفية اندراج الشعب الكثرية من أصول الفقه حتت هذه األقطاب األربعة

لعلك تقول أصول الفقه تشتمل على أبواب كثرية وفصول منتشرة فكيف يندرج مجلتها حتت هذه األقطاب 
 :األربعة؟ فنقول

 .يف نفسه وانقسام وله تعلق باحلاكم: وهو الشارع: هو احلكم، وللحكم حقيقة القطب األول
 .واحملكوم عليه: وهو املكلف

 وباحملكوم فيه: وهو فعل املكلف، وباملظهر له وهو السبب والعلة.
ففي البحث عن حقيقة احلكم: يف نفسه يتبني أنه عبارة عن خطاب الشرع، وليس وصفا للفعل وال حسن وال 

 .حكم قبل ورود الشرعقبح، وال مدخل للعقل فيه، وال 
ويف البحث عن أقسام احلكم: يتبني حد الواجب، واحملظور واملندوب واملباح واملكروه والقضاء واألداء والصحة 

 .والفساد والعزمیة والرخصة، وغري ذلك من أقسام األحكام
عبد، وال ملخلوق ويف البحث عن احلاكم: يتبني أن ال حكم إال هلل، وأنه ال حكم للرسول، وال للسيد على ال

 .على خملوق، بل كل ذلك حكم اهلل تعاىل ووضعه ال حكم لغريه
ويف البحث عن احملكوم عليه: يتبني خطاب الناسي واملكره والصيب، وخطاب الكافر بفروع الشرع، وخطاب 

 .السكران، ومن جيوز تكليفه، ومن ال جيوز
 .فعال ال باألعيان، وأنه ليس وصفا لألفعال يف ذواهتاويف البحث عن احملكوم فيه: يتبني أن اخلطاب يتعلق باأل

 ويف البحث عن مظهر احلكم يتبني حقيقة السبب والعلة والشرط واحملل والعالمة.
فيتناول هذا القطب مجلة من تفاريق فصول األصول أوردها األصوليون مبددة يف مواضع شَّت ال تتناسب وال 

 .اصدها، ووجه احلاجة إىل معرفتها وكيفية تعلقها بأصول الفقهُتمعها رابطة، فال يهتدي الطالب إىل مق
 .: يف املثمر وهو الكتاب والسنة واإلمجاعالقطب الثاني

ويف البحث عن أصل الكتاب: يتبني حد الكتاب وما هو منه، وما ليس منه، وطريق إثبات الكتاب، وأنه التواتر 
 .ة وجماز، وعربية وعجميةفقط، وبيان ما جيوز أن يشتمل عليه الكتاب من حقيق
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ويف البحث عن السنة: يتبني حكم األقوال واألفعال من الرسول، وطرق ثبوهتا من تواتر وآحاد، وطرق روايتها 
 ويتصل بالكتاب والسنة كتاب النسخ؛ من مسند ومرسل، وصفات رواهتا من عدالة وتكذيب، إىل متام كتاب األخبار

 .ال يرد إال عليهما فإنه
اع فال يتطرق النسخ إليه، ويف البحث عن أصل اإلمجاع: تتبني حقيقته، ودليله، وأقسامه، وإمجاع وأما اإلمج

 .الصحابة، وإمجاع من بعدهم، إىل مجيع مسائل اإلمجاع
 :يف طرق االستثمار؛ وهي أربعة القطب الثالث:

لعموم واخلصوص والظاهر ، وبه يتعلق النظر يف صيغة األمر والنهي وااألوىل داللة اللفظ من حيث صيغته-
 .واملؤول والنص، والنظر يف كتاب األوامر والنواهي، والعموم واخلصوص، والنظر يف مقتضى الصيغ اللغوية

 .، فيشتمل عليه كتاب املفهوم ودليل اخلطابوأما الداللة من حيث الفحوى واملفهوم
ت األلفاظ كقول القائل: أعتق عبدك ، فيتضمن مجلة من إشاراوأما الداللة من حيث ضرورة اللفظ واقتضاؤه

 .عين، فتقول أعتقت فإنه يتضمن حصول امللك للملتمس ومل يتلفظا به لكنه من ضرورة ملفوظهما ومقتضاه
: فهو كقوله )ال يقضي القاضي وهو غضبان( فإنه يدل على اجلائع واملريض وأما الداللة من حيث معقول اللفظ

 .القياس وينجر إىل بيان مجيع أحكام القياس وأقسامهواحلاقن مبعقول معناه، ومنه ينشأ 
 : يف املستثمر وهو اجملتهد ويف مقابلته املقلد.القطب الرابع

وفيه يتبني صفات اجملتهد وصفات املقلد واملواضع الذي جيري فيه االجتهاد، دون الذي ال جمال لالجتهاد فيه، 
 والقول يف تصويب اجملتهدين، ومجلة أحكام االجتهاد.

فهذه مجلة ما ذكر يف علم األصول، وقد عرفت كيفية انشعاهبا من هذه األقطاب األربعة؛ بيان املقدمة ووجه 
 1تعلق األصول هبا.

ا ؛ وال غرابَة يف ذلك فإن الرَّجل قد َدَخَل مرحلة من  لقد كاَن أثُر أيب حامٍد على الّدرس األُصويل عميقاا جدًّ
إىل ُمراجعات فكرية كان هلا بالُغ األثر بال شك على َخْلفيته املعرفية ، وهذا َما يُؤّكده  حياته يف ُتربة تأم لية أفضت بهِ 

مث حكى أنه راَجَع الُعلوم وخاض يف الُفنون وعاوَد اجلدَّ واالجتهاد " : ابُن عساكر بقوله ـ بعد أن حتدث عن خلوته ـ
 2. أبواهبا" يف ُكتب العلوِم الدَّقيقة والتقى بأرباهبا حَّتَّ انفتح له
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َيُشوب َترتيَبها كثري  مل يُكن لألصوليني قبل الغزايل منهج متناسق  يف ترتيب مباحِث ُكُتبهم يف الغالب ، فقد كان 
ختَـرَِع فقال : "فيتَـَناوُل هَذا الُقطُب مُجلةا من تـَفَ من اخللل

ُ
اريِق ، وهذا ما يُعرّب َعنه الَغزَايل نفُسه يف ِسَياِق َتربيرِِه لرتتيِبه امل

 .1ُفُصول اأُلُصول ، أوَرَدَها اأُلُصولي ون ُمَبدَّدة يف مواِضَع َشَّتَّ ال تـَتَـَناَسُب وال َُتَمُعها رَاِبطَة"
غزايل ، فتابعه مساء حَّت كان الفة قبل أيب حامد بتلك األو أن عددا من االصطالحات األصولية مل تكن معر 

لوجدنا أنه مل يكن  تحقيق المناط"،نظرنا إىل مصطلح " فلو اس.، وأصبحت هي املعتمدة باألسالناس عليها كلهم
: فلم جنده ال يف املعتمد، وال العدة، وال الربهان، وال القواطع، وال اللمع ، وال غريها من كتب لغزايلمعروفا قبل ا

ومثله  .مدي وغريهم، فتابعه كل من جاء بعده كالرازي واآل2األصول حَّت كان الغزايل فذكره هبذا اللفظ يف املستصفى
واعلم أن اجلمع بني األصل ": ، ولذلك نسبه الرازي للغزايل إذ يقول" فإنه خاص بالغزايلتنقيح المناطمصطلح "

 .4وكذلك مصطلح "ختريج املناط 3والغزايل يسميه تنقيح املناط والفرع تارة يكون بإلغاء الفارق
، فإن الغزايل هو من الم السمعاين ما يدل على التفريقيف ك ، ولئن كانتفريق بني مفهوم املفيت واجملتهدوكذلك ال

. ه ، فمن ليس عدال فال تقبل فتواهقرر املسألة حني يقول :"...وهذا ]أي العدالة[ يشرتط جلواز االعتماد على فتوا
أبواب  هل األصول إما من جهة كالمهم علىوقد تابع الغزايل على هذا التفريق كثري من أ5 "أما هو يف نفسه فال

 .7، أو من جهة اشرتاط العدالة يف املفيت فقط كما وقع للشاطيب6االجتهاد ، مث االفتاء كما حصل مع الرازي

مث إن إقحام مفهوم املقاصد يف النظر االجتهادي مل يكن عند أحد قبل الغزايل بالشكل الذي طرحه يف كتاب 
راف ، واإلحاطة هبذه املدارك إمنا تعين اإلشاالجتهاد مبدارك الشرع من مفهوم حاطةالرجل قد جعل اإلف ،املستصفى

التفاتا إىل مصلحة علم بالضرورة كوهنا مقصود الشرع ال بدليل واحد " ، ألن االجتهاد إمنا يكونعلى مقاصد الشريعة
رتط من العلم باللغة قدرا يوصل ، ويزيد هذا األمر وضوحا حني يش ) 8"وأصل معني بل بأدلة خارجة عن احلصر

بل القدر الذي يتعلق بالكتاب والسنة ويستويل به على  : "، يقولوهذا نظر عميق ،ك حقائق املقاصدتهد إىل إدراجملا
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، و إن كان يف كالم اجلويين يف كتاب االجتهاد ملا تكلم على شروط املفيت ما 1مواقع اخلطاب ودرك حقائق املقاصد
واالجتهاد يف  : "، حيث يقولد يف جماري العلل يف باب القياساكما أن حصر الغزايل لالجته  . يدل على هذا املعىن

، اجتهاد 2العلة إما أن يكون يف حتقيق مناط احلكم أو يف تنقيح مناط احلكم أو يف ختريج مناط احلكم واستنباطه
، الكبريصطالحات جمردة عن سياقها ، وإن هلذا النظر أمهية ُعظمى ال تظهر بالنظر إىل هذه اإلخاص بالغزايل وحده

الشاطيب يف مستصفى  لُ وتأم  ، الشاطيب وحده دمة فائدهتا تظهر عنبل إن عظ ، سياق أبواب القياسأو حصرها يف
، أدى به إىل أن يذكر هذه االصطالحات يف كتاب االجتهاد ، وتكلم عن حتقيق املناط وما يتعلق به رابطا الغزايل

 )حقا من عظمة املتأمل األول  ، مبا يدهش الناظر3ات وأحوال املكلفنيبينه وبني قواعد املآل والذرائع ومراعاة السياق
، والثاين يف عزلته اليت فرضها تأمالن : األول يف خلوته الروحية؛ والرجالن م (الشاطيب )؛ وبراعة املتأمل الثاين (الغزايل

 .ابابعليه الناس...وإذا قدر اهلل لعباده أمرا هيأ هلم أس

نكر أن نال لكن ، منا استفادها الشاطيب من الغزايل، إاء كجهة من جهات االجتهاداالستقر كما أن مفهوم 
السابقني قد تكلموا على االستقراء ، كابن حزم واجلويين وغريمها ، لكن مل يسبق ألحد أن طور مدلوله االصطالحي 

 .حَّت يصبح جهة رئيسية يف مباحث االشتغال االجتهادي
 :الغزالي عندمفهوم الدليل  ب الثاني:لطمال

وتبدأ  وضح الغزايل تصوره ملفهوم الدليل عنده، عندما قسم األدلة الشرعية إىل أدلة معتربة، وأدلة موهومة. لقد
وبعد التصنيف نظر إىل احلجاج إلثبات تلك  ،املراجعة النقدية عند الغزايل يف بناء مفهوم الدليل من هذا التصنيف

 ها.األدلة واالعرتاض على حجيتها وشرعيت
 معتبرة:الاألدلة  -أوال

 أعين األحكام هي والثمرة حينما حصر اإلمام الغزايل األدلة الشرعية املعتربة وصفها بكوهنا مثمرة، قال : " 
 هي واملثمر ،وغريها والفساد والصحة واألداء والقضاء والقبح واحلسن واإلباحة والكراهة والندب واحلظر الوجوب

 قال:  ا الدليل املثمر أصال؛هذ اعتربو   .4فقط" واإلمجاع والسنة الكتاب ثالثة وهي األدلة
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 بطرق فالعلم واإلمجاع والسنة الكتاب األحكام أدلة أن هذا من عرفت وقد فروعه الفقه أصول تفارق فبهذا" 
 . 1"الفقه بأصول عنه يعرب الذي العلم هو األحكام على داللتها ووجوه صحتها وشروط الثالثة األصول هذه ثبوت

 ألصل فيها يتعرض بل املثال ضرب طريق على وال املسائل إلحدى فيها يتعرض فال األصول وأماوقال : "
 أو لفظها مفهوم أو صيغتها حيث من إما اجلميلة داللتها لوجوه مث وثوبتها صحتها ولشرائط واإلمجاع والسنة الكتاب

 .2"القياس  وهو لفظها معقول أو لفظها جمرى

 املقررالعقل  سيتحدث عن أربعة أدلة حيث سيضيف إىل األدلة الثالثة دليل الثاين القطبيف لكن اإلمام الغزايل 
 ، مبعىن نفي ثبوت احلكم إىل أن يرد الدليل الشرعي املثبت للحكم قال: األصلي النفي على

  .3" األصلي النفي على املقرر العقل ودليل واإلمجاع والسنة الكتاب أربعة وهي األحكام أدلة يف الثاين القطب" 
 على يدل فالوأما العقل األحكام الشرعية، قال:  كونه دليال ُتوز ألنه قاصر على دركأن  غري أنه سيؤكد على 

 فظل .4ُتوز" األدلة أصول من أصال العقل فتسمية السمع انتفاء عند األحكام نفي على يدل بل الشرعية األحكام
 ال يعترب دليال. هأي أن  ، وظيفة منهجية االعقل  عند الغزايل ذ

 قال:املعتربة كما وعد بذلك يف مقدمة املستصفى  وسيبدأ االمام الغزايل يف تفصيل الكالم حول األدلة

 ليس وما منه هو وما الكتاب حد يتبني الكتاب أصل عن البحث ويف واإلمجاع والسنة الكتاب وهو املثمر يف "
 وعجمية وعربية وجماز حقيقة من الكتاب عليه يشتمل أن جيوز ما وبيان فقط التواتر وأنه الكتاب إثبات وطريق منه
 مسند من روايتها وطرق وآحاد تواتر من ثبوهتا وطرق الرسول من واألفعال األقوال حكم يتبني السنة عن ثالبح ويف

 يرد ال فإنه النسخ كتاب والسنة بالكتاب ويتصل األخبار كتاب متام إىل وتكذيب عدالة من رواهتا وصفات ومرسل
 وإمجاع وأقسامه ودليله حقيقته تتبني اإلمجاع صلأ عن البحث ويف إليه النسخ يتطرق فال اإلمجاع وأما عليهما إال

 .5"اإلمجاع مسائل مجيع إىل بعدهم من وإمجاع الصحابة
 الدليل األول )األصل األول(:-أوال 
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 بان النظر حققنا إذا أنا واعلمفأما الدليل األول فهو كتاب اهلل تعاىل وهو أصل األدلة كلها كما قال الغزايل: " 
. فقد اتفق العلماء أن دليل الكتاب هو املصدر األول يف التشريع 1"تعاىل اهلل قول وهو واحد األحكام أصل أن

ن حد الكتاب وما هو منه، وما ليس منه، وطريق إثبات ابيمام الغزايل فقد حاول اإل الكتاب ولضبط دليل اإلسالمي.
 .2"وجماز، وعربية وعجميةالكتاب، وأنه التواتر فقط، وبيان ما جيوز أن يشتمل عليه الكتاب من حقيقة 

" وحد الكتاب ما نقل إلينا بني دفيت املصحف على األحرف السبعة املشهورة نقال متواترا ونعين بالكتاب قال: 
 3القرآن املنزل". 

 ابن قرأ وإن قول على بواجب ليس اليمني كفارة صوم يف " التتابع  وقدم مثاال مما ال يعترب دليل كتاب قال:
 .4القرآن" من فليست تتواتر مل الزيادة هذه ألن متتابعات أيام الثةث فصيام مسعود
 إىل يتطرق فيه فاالجتهاد خبطه مكتوب وهو القرآن من هو ما أما القرآن أصل إىل يتطرق ال االجتهاد أن فدل"
 .5"موضعه تعيني

 وبني الغزايل الضوابط اليت تتعلق بدليل الكتاب حينما قال :
 .6"منه املانع فما وجل عز اهلل عند من الكل ألن بالقرآن والسنة سنةبال القرآن نسخ جيوز"

 قد ناسخ على يدل باإلمجاع فاإلمجاع نسخ وما الوحي انقطاع بعد نسخ ال إذ به ينسخ ال اإلمجاع"مث قال: 
 املتواتر نسخ أما باآلحاد واآلحاد باملتواتر منها املتواتر فينسخ السنة أما سنة أو كتاب من الوحي نزول زمان يف سبق
 .7"عقال وجوازه مسعا وقوعه يف فاختلفوا باآلحاد منها

 خفيا أو كان جليا مراتبه اختالف على واالجتهاد بالظن املعلوم بالقياس املتواتر القاطع النص نسخ جيوز ال" 
 .8 "اجلمهور به قطع ما هذا

 :النبوية السنة -الدليل الثاني
 ى معيارين اثنني مها : يف دليل السنة اعتمد الغزايل عل

 .وسلم عليه اهلل صلى املعجزة الدالة على صدقه -
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 . وسلم عليه اهلل صلى شهادة الكتاب حبجية قوله -

 اهلل صلى اهلل رسول وقول .وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول سنة األدلة أصول من الثاين "األصل قال الباجي:
 وحي إال هو إن اهلوى عن ينطق وما وألنه باتباعه إيانا تعاىل هللا وألمر صدقه على املعجزة لداللة حجة وسلم عليه

 .2السنة" وهو يتلى ال وبعضه كتابا فيسمى يتلى الوحي بعض لكن 1 يوحى

عدد الوسائط الناقلة لسنة مث بدأ النظر العلمي حيقق شيئا فشيئا يف اإلشكال املنهجي الذي سيظهر بسبب ت
اشرون املعاصرون يتلقون السنة بدون وسائط لكن فيما بعد سوف تظهر احلاجة إىل إذ املب وسلم عليه اهلل صلى النيب

 حجية أخرى هذا االستدالل هو املسمى عند العلماء حبجية الثبوت.
متواتر وآحاد، وهذا  :تحدث عن أقسام اخلربفاألصوليون قسموا السنة إىل قسمني: متواترة وآحاد لذلك سي

 قسم وقسمني مقدمة على األصل هذا يف الكالم "اشتملقال:  ن يف ثبوت احلديث.التقسيم مداره على القطع والظ
  .3اآلحاد" أخبار يف وقسم التواتر أخبار يف

مث احلديث عن صحة السند واملنت، لبيان أنه ليس كل ما يروى  .داء للحديثمث حتدث عن طرق التحمل واأل
قواعد نقد السند واملنت لكي يعمل باحلديث، وأما كيفية  يعترب حجة، بل البد من وسلم عليه اهلل صلىعن النيب 

 صلىالعمل فالبد من توفر داللته وهي العام واخلاص واملطلق واملقيد.. مث البد من النظر إىل مدلول ما ينقل عن النيب 
 حيث ال يكون معارضا ملا هو أقوى منه كتابا أو سنة متواترة أو قواعد قطعية. وسلم عليه اهلل

 دليل اإلجماع: -ثالثا
 األدلة أصول من الثالث ألصلمجاع من الزوايا األربع اليت حتدث عنها قائال: " االغزايل النظر يف دليل اإل يعيد

 إىل افتقر حجة اإلمجاع كون إثبات حاول ومن منكريه على حجة كونه إثبات يف األول الباب أبواب وفيه اإلمجاع
 .4"رابعا حجة كونه على الدليل وبيان ثالثا عليه الطالعا إمكان وبيان ثانيا تصوره وبيان أوال اإلمجاع لفظ تفهيم
 .5"الدينية األمور من أمر على خاصة سلمو  عليه اهلل صلى حممد أمة اتفاق به نعين فإمنا اإلمجاع لفظ تفهيم أما"

 رمضان صوم وأن مخس الصلوات أن على جممعة األمة وجدنا فقد وجوده تصوره فدليل تصوره وهو الثاين أما" 
 .1"اجبو 
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 مع عليهم يطلع الذي فمن إمجاعهم تصور لو قوم قال فقد اإلمجاع على االطالع تصور وهو الثالث أما" 
 قوم مذهب عرف میكن مل وإن لقاؤهم میكن عددا كانوا إن مبشافهتهم ذلك معرفة يتصور فنقول األقطار يف تفرقهم

 .2"عنهم التواتر بأخبار اآلخرين ومذهب باملشافهة

 األمة على اخلطأ استحالة على احلجة إقامة وهو الرابع أما: " حيث قال هر مستوى النقد يف الباب الرابعيظو 
 وقد به اإلمجاع إثبات میكن فال اإلمجاع أما عقل أو متواترة سنة أو بكتاب يعلم إمنا حجة وكونه كله الشأن وفيه

 .3"السنة وأقواها والعقل والسنة الكتاب من التلقي يف طمعوا

من املمكن أن يقلد اإلمام الغزايل شيخه الشافعي يف احلجاج ولقد فعل ظنا منه أن ذلك الدليل دليل  فكان 
 تبني ما بعد من لرسولا يشاقق ومن حلجية االمجاع لكن بعد تطور فكره واستمرار نظره تبني له أن آية ) هقوي مسلك

ليست نصا، وال تدل على هذا املعىن  .4( مصريا توسآء جهنم ونصله توىل ما نوله ملؤمننيا سبيل غري ويتبع هلدى له
 ومن) :تعاىل قوله وأقواها الظواهر داللة أيضا تدل ال بل الغرض على تنص ال ظواهر كلها فهذهيف احلجية قال: "

 فإن ،5( مصريا وسآءت جهنم ونصله توىل ما نوله ملؤمنني سبيل غري ويتبع هلدىا له تبني ما بعد من لرسولا يشاقق
 األسئلة توجيه يف األصول هتذيب كتاب يف أطنبنا وقد الشافعي به متسك ما وهذا املؤمنني سبيل اتباع يوجب ذلك
فلم يرتض الغزايل استدالل الشافعي لإلمجاع بتلك  6".الغرض يف نصا ليست اآلية أن نراه والذي ودفعها اآلية على
 .7اآلية

ذهب  ؛ة الداللة وإن كانت قطعية الثبوتنيحيث كانت اآلية ظمن  ؛بالغرض 8وحينما مل يف املسلك األول 
 على أميت ُتتمع ال سلمو  عليه اهلل صلى قولهللبحث عن حجية اإلمجاع  يف املسلك  الثاين )أي يف السنة النبوية  

                                                                                                                                                                                     
 (.137/  1) -املستصفى  - 1
 (.137/  1) -املستصفى  - 2
 (138/  1) -املستصفى  - 3
 .( 115) النساء  - 4
 (. 115) النساء  - 5
 .(138/  1املستصفى  ) - 6
 .346 صويلالفكر األ - 7
( وقوله تعاىل كنتم خري أمة  143ول التمسك بالكتاب وذلك قوله تعاىل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ) البقرة املسلك األ - 8

عا ( وقوله تعاىل واعتصموا حببل اهلل مجي 181( اآلية وقوله تعاىل وممن خلقنا أمة يهدون باحلق وبه يعدلون ) األعراف  110أخرجت للناس ) آل عمران 
( ومفهومه أن ما اتفقتم فيه فهو حق وقوله عز و  110( وقوله تعاىل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إىل اهلل ) الشورى  103وال تفرقوا ) آل عمران 

بل ال تدل أيضا ( مفهومه إن اتفقتهم فهو حق فهذه كلها ظواهر ال تنص على الغرض  59جل فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهلل والرسول ) النساء 
مصريا ) النساء داللة الظواهر وأقواها قوله تعاىل ومن يشاقق لرسول من بعد ما تبني له هلدى ويتبع غري سبيل ملؤمنني نوله ما توىل ونصله جهنم وسآءت 
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 عليه اهلل صلى بقوله التمسك األقوى وهو الثاين املسلكيف داللته، لكنه غري متواتر قال: "  ( فوجده أقوىاخلطأ
 كالكتاب باملتواتر ليس ولكن املقصود على وأدل أقوى اللفظ حيث من وهذا اخلطأ على أميت ُتتمع ال وسلم

 . 1"  بنص ليس لكن متواتر والكتاب

ديث ليس باملتواتر لكنها بداللتها أقوى من القرآن احألا ه، فإن هذستعمل القواعد لالستدالل املنهجيههنا ي
وعلى حجية ى معىن عصمة األمة لكن تظافر جمموعة من األحاديث علوالبقاء مع حديث واحد ال يفي بالغرض 

 مع خمتلفة بألفاظ سلمو  عليه اهلل صلى اهلل رسول عن الرواية تظاهرت نقول أن الدليل تقرير فطريق مجاع، قال: "اإل
 مسعود وابن ركعم الصحابة من والثقات املرموقني لسان على واشتهر اخلطأ من األمة هذه عصمة يف املعىن اتفاق
 قوله حنو من ذكره يطول ممن وغريهم اليمان بن وحذيفة هريرة وأيب عمر وابن مالك بن وأنس اخلدري سعيد وأيب

 اهلل يبايل وال اجلماعة مع اهلل يد وسلم عليه اهلل صلى وقوله ضاللة... على أميت ُتتمع ال سلمو  عليه اهلل صلى
 من خالف يضرهم ال وروي خالفهم من يضرهم ال ظاهرين احلق ىعل أميت من طائفة تزال وال شذ من بشذوذ

 عنقه من اإلسالم ربقة خلع فقد شرب قيد اجلماعة فارق أو اجلماعة عن خرج ومن ،واءٍ أَلْ  من أصاهبم ما إال خالفهم
لفاظ مفيدة للقطع ولئن كانت األفتكون هذه اآلحاديث مبجموعها . 2 " جاهلية فميتته ومات اجلماعة فارق ومن

معىن أن عصمة عن اخلطأ ، وهو املعنوي التواترجديد وهو ما مساه  متفاوتة فاملعىن واحد، وهنا نبه الغزايل على منهج
 اهلل صلى اهلل رسول بأن الضروري العلم ندعي أن أحدمها طريقان احلجة وجه تقرير يف قلنا":  قال يف الشريعةمشهور 

 تتواتر مل وإن املتفرقة األخبار هذه مبجموع اخلطأ عن صمتهاع عن وأخرب األمة هذه شأن عظم قد وسلم عليه
 وميل احلجاج وخطابة الشافعي وفقه حامت وسخاوة علي بشجاعة العلم إىل مضطرين أنفسنا جند ذلك ومبثل آحادها
 فيها راألخبا آحاد تكن مل وإن عليهم وثنائه صحابته وتعظيمه نسائه من عائشة إىل سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول
 .3"متواترة

 األخبار هبذه احملتجني أن الثاين لوجه مجاع ، قال:كاال آخر حينما حتدث عن مستند اإلوقد أثار الغزايل إش
 العادة يف ويستحيل املتواترة السنة وعلى تعاىل اهلل كتاب على به حيكم الذي اإلمجاع وهو به مقطوعا أصال هبا أثبتوا

 فليس مبقطوع ليس مبا املقطوع رفع فأما به مقطوع مستند إىل استند إذا إال به املقطوع الكتاب به يرفع خلرب التسليم
                                                                                                                                                                                     

يه األسئلة على اآلية ودفعها والذي ( فإن ذلك يوجب اتباع سبيل املؤمنني وهذا ما متسك به الشافعي وقد أطنبنا يف كتاب هتذيب األصول يف توج 115
 .(138/  1) -نراه أن اآلية ليست نصا يف الغرض". املستصفى 

 .(138/  1) -املستصفى  - 1
 .(138/  1) -املستصفى  - 2
 .(139/  1) -املستصفى  - 3
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 معلوم غري خرب إىل مستند بإمجاع القاطع الكتاب ترفعون كيف قائل يقول وال متعجب يتعجب ال حَّت معلوما
البد ُتتمع عليه األمة فيقولون  . فاملراد باملستند هو الدليل الذي يقع االتفاق عليه اذ البد من وجود أمر1.."الصحة

مجاع إما معىن يف الكتاب أو السنة أو معىن وقع قياسه على الكتاب والسنة الشيء لإلمجاع من مستند ومستند اإل
؟ فسيتفق األصوليون على أن الدليل احلقيقي هو اإلمجاع مجاع أو مستند ذي يدعو للسؤال: هل الدليل يف اإلال

احتمال نفي كذلك فلم االمجاع ما الغاية منه؟ ستكون الغاية هي نفي احتمال التأويل و   إذا كاناإلمجاع ،  مستند
من  اإلمجاعالنسخ أي أن املعىن اجملمع عليه صار معىن قطعيا أنه غري منسوخ. ومن هنا ُتد الشريف التلمساين خيرج 

فإن اإلمجاع  عىن النظر إىل مستنديتضمن الدليل وهذا م اإلمجاعالدليل بنفسه ويصنفه ضمن متضمن الدليل أي أن 
 تاب أو يف السنة اجملمع عليهما.وإمنا يف متضمن الدليل إما يف الك اإلمجاعالدليل ليس يف 

 دليل العقل )االستصحاب( عند الغزالي:  -
سبق البيان أن اإلمام الغزايل يف مقدمة املستصفى ذكر أن أصول األدلة ثالثة الكتاب والسنة واالمجاع فقط، 

لعقل دليال، فهل العقل قادر على لكن يف القطب أضاف دليال رابعا هو العقل، أي أنه اعترب استصحاب حال ا
 ألصل"اقال الغزايل:  الشرعية اليت فيها الثواب والعقاب؟ إدراك األحكامهل تستقل العقول ب ؟حكام الشرعيةإدراك األ

 عن الذمة براءة على العقل دل لكن ،بالعقل تدرك ال ةالسمعي األحكام أن اعلم :ستصحابواال العقل دليل الرابع
 وانتفاء باملعجزات وتأييدهم السالم عليهم الرسل بعثة قبل والسكنات احلركات يف اخللق عن احلرج وسقوط الواجبات
 .2"السمع يرد أن إىل ذلك استصحاب على وحنن السمع ورود قبل العقل بدليل معلوم األحكام
، وقد بني وظيفة العقل بأهنا وظيفة منهجية وليست  إدراك األحكامالعقل قاصرا عن  مام الغزايل يعترباإل

 األحكام يف النظر فإذا، إذاا العقل ال يثبت حكما قال: "  األحكاممرجعية، فالعقل ليس مرجعا من مراجع مدارك 
 يرد أن إىل عليه دل قد فالعقل النفي اأمو  عليه الداللة عن قاصر فالعقل إثباهتا أما نفيها يف أو إثباهتا يف يكون أن إما

 . 3"النفي وهو الشطرين أحد على دليال فانتهض األصلي النفي من الناقل باملعىن السمعي الدليل
 إن مآل النظر يف مفهوم الدليل عند الغزايل يعود إىل الكتاب والسنة . 
ُمستِند إىل الكتاب أو السنة، منا هو إمجاع الكتاب والسنة هو الدليل الذي تستمد منه األحكام الشرعية، أما اال

وجه الصالح  إدراك نوجوب الثواب والعقاب، وقاصر عال دخل له يف التشريع ألنه قاصر عن إدراك فالعقل  ماوأ
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ايل ضمن األصول بوظيفته فقد صنفه الغز  .والفساد إمنا يكون له مدخل منهجي يف اثبات الدليل وبيان داللته
  .احلكمن طرق نفي اثبات السمع أو طريق م ، فهواملنهجية

 األدلة الموهومة: -المطلب الثاني
 قبلنا من شرع أربعة أيضا وهو منها وليس األدلة أصول من أنه يظن ما مث أن ببيان القطب هلذا خامتة: "قال

 .1واالستصالح" واالستحسان الصحايب وقول
يعين أهنا ليست من أصول الفقه بل هي من أصول ال  ي ليست حقيقية ألهنا تتضمن الدليل،أ، وكوهنا موهومة

 منهجية. إذ أسند إليها الغزايل معاين ووظائف .أدلةبالفقه، لكنها ليست 
 قبلنا: من شرع -أوال 

 لى اهلل عليه سلممل يكن النيب صإذ  ،مام الغزايل بطالن كونه دليالوقد بني اإل،  فهو عند الغزايل ليس شرعا لنا
. وما ثبت من األدلة صلى اهلل عليه سلمن امللل ال إبراهيم وال عيسى... بل إهنم مأمورون باتباعه مأمورا باتباع ملة م

 إثباته إىل سبيل وال به مقطوع بنقل يتواتر مل ذلك من شيئا أن " مقطوع به،كونه متعبد بذلك مل يتواتر بنقل على  
 .2"بالظن

 ؟ قية حجة عليناوعلى أن شريعتنا ناسخة لشرائعهم فهل يكون لشرائعهم ب
 مذهب الصحابي: –ثانيا 

 مطلقا حجة الصحايب مذهب أن إىل قوم ذهب وقد الصحايب قول املوهومة األصول من الثاين األصل"قال: 
 سلم و عليه اهلل صلى لقوله خاصة وعمر بكر أيب قول يف احلجة أن إىل وقوم القياس خالف إن حجة أنه إىل وقوم

. وإمنا اعترب 3"عندنا باطل والكل اتفقوا إذا الراشدين اخللفاء قول يف احلجة أن إىل وموق بعدي من باللذين اقتدوا
الغزايل مذهب الصحايب من األدلة املوهومة، ألنه مل يثبت بطرق قطعية، وإمنا بأخبار آحاد واألصول تثبت بالقطعيات 

 رسول كقول حجة الصحايب قول وجعل الواحد خبرب ال قاطعة بطرق الواحد وخرب واإلمجاع القياس أثبتنا وحنن"  قال: 
  .4"األصول كسائر بقاطع إال يثبت فال ومداركه األحكام أصول من أصل إثبات وخربه وسلم عليه اهلل صلى اهلل

وإن كان ال فهو اجتهاد وليس دليال،  أو ال يدرك بالرأي فإن كان بالرأي رأيالب يدرك الصحايب إما أنفقول 
 . النيب صلى اهلل عليه سلمإىل مرفوع  دليلهو يدرك بالرأي ف
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 االستحسان: -ثالثا
)احلكم على الشيء اعتمد الغزايل خطوات منهجية فقد حاول أن يدقق يف مفهوم االستحسان قبل احلكم عليه

 من عيالشاف وقال حنيفة أبو به قال وقد االستحسان املوهومة األصول من الثالث "األصلفرع عن تصوره( ، قال: 
 .1معان " ثالثة وله االستحسان فهم من أوال بد فال حمال فهمه قبل الشيء ورد شرع فقد استحسن

فالغزايل حاول أن يدقق يف املفهوم ولذلك خيالف شيخه الشافعي وجعل اخلالف يف املفهوم أو اللفظ ، إذ كيف 
من تفهيم املعىن، مث أعطى الغزايل ثالث  فالبد أوال، ترد االستحسان دون أن تعرف معناه فهذا أمر يأباه املسلك 

تأويالت لالستحسان ، واعترب األول والثاين مردودان ألنه ليس هناك دليل علمي على حجيتها واملعىن الثالث معترب ، 
 من النوع هذا وختصيص اللفظ إىل االستنكار يرجع وإمنا ينكر ال مما وهذاإمنا اختلف معهم يف لفظ االستحسان، " 

 . 2" أعلم واهلل األدلة سائر بني من استحسانا بتسميته الدليل
 جعل فإنا يعترب االستحسان قاعدة يف االستدالل وليسا دليال  مادام مل يثبت بدليل قطعي قال " ذا إالغزايل 
 خبرب يثبت ال األصول من وأصال واإلمجاع والسنة الكتاب منزلة ينزل تعاىل اهلل أحكام مدارك من مدركا االستحسان

 . 3"النفي وجب الدليل انتفى ومهما الواحد
 فهو مسلك يف االجتهاد يقوم به اجملتهد لرفع احلرج ودفع الضرر عن الناس .

 االستصالح)المصلحة المرسلة(:  -رابعا
 مل وقسم لبطالهنا شهد وقسم العتبارها الشرع شهد قسم أقسام ثالثة الشرع شهادة إىل باإلضافة املصلحة" 

 . 4"  العتبارها وال لبطالهنا ال الشرع يشهد
 ويرجع ،حجة فهي العتبارها الشرع شهد ما "أما فالغزايل جيعل املصلحة املعتربة حجة وترجع إىل القياس،

 5 ".واإلمجاع النص معقول من احلكم اقتباس وهو القياس إىل حاصلها
 واملصلحة الباطلة ملغاة ألهنا تصادم قطعا نصوص الشريعة وأحكامها.

                                                           
 .(171/  1) -ملستصفى ا - 1
 (.173/  1) -املستصفى  - 2
 .(171/  1) -املستصفى  - 3
 .(173/  1) -املستصفى -  4
 .(173/  1) -املستصفى  - 5
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املصلحة املرسلة فهي حمل النظر، ولذلك حيتاج الكالم فيها إىل تقسيم املصلحة إىل ثالث : مصلحة يف  أما
مرتبة الضرورات، ومصلحة يف مرتبة احلاجيات، ومصلحة يف مرتبة التحسينات. و يعيد الغزايل تفهيم معىن املصلحة 

 .2ون ضرورة قطعية كلية، واشرتط أن تك1بربطها حبفظ مقصود الشرع الذي ثبت مبجموع أدلة
 أنه ظن من إذ املوهومة األصول من هذا قلنا"  ويبني الغزايل سبب جعله االستصالح ضمن األدلة املوهومة:

 واإلمجاع والسنة بالكتاب تعرف الشرع ومقاصد الشرع مقاصد حفظ إىل املصلحة رددنا ألنا أخطأ فقد خامس أصل
 تالئم ال اليت الغريبة املصاحل من وكانت واإلمجاع والسنة الكتاب من فهم مقصود حفظ إىل ترجع ال مصلحة فكل

 رجعت مصلحة وكل شرع فقد استحسن من أن كما شرع فقد إليها صار ومن مطرحة باطلة فهي الشرع تصرفات
 يسمى ال لكنه األصول هذه من خارجا فليس واإلمجاع والسنة بالكتاب مقصودا كونه علم شرعي مقصود حفظ إىل

 ال كثرية بأدلة بل واحد بدليل ال عرفت مقصودة املعاين هذه وكون معني أصل القياس إذ مرسلة مصلحة بل قياسا
 املصلحة فسرنا وإذا مرسلة مصلحة لذلك تسمى اإلمارات وتفاريق األحوال وقرائن والسنة الكتاب من هلا حصر

حيسم القول :  أن . إىل3" حجة بكوهنا طعالق جيب بل اتباعها يف للخالف وجه فال الشرع مقصود على باحملافظة
الغزايل جيعل االستحسان واملصلحة  .4 "شرع فقد استصلح من بل برأسه خامسا أصال ليس االستصالح أن وتبني"

 .  لكنها ليست دليال هلا وظيفة منهجية ، قواعد يف التشريع معتربة،
 أين يندرج القياس؟ –مسألة  -

وال األدلة  نه مل يدرج القياس ال ضمن األدلة املعتربةإن الناظر إىل التقسيم الكلي لألدلة عند الغزايل يلحظ أ
، عند احلديث عن األصول مثمرات من األحكام استثمار كيفية يفث عنه يف القطب الثالث: املوهومة، وإمنا حتد

 مبعناه أو ومفهومه بفحواه أو ومنظومه بصيغته احلكم على يدل أن إما واللفظداللة اللفظ على املعىن قال : " 
 .5ا"قياس يسمى الذي االقتباس وهو قولهومع

ولذلك مل يعتربه دليال وإمنا هو وجه من وجوه الداللة  أي داللة الكتاب والسنة إما أن تكون مبنطوقه أو مفهومه 
 أو معقوله واملعقول هو القياس، فله وظيفة منهجية.

                                                           
 مصلحة علم بالضرورة كوهنا مقصود الشرع ال بدليل واحد وأصل معني بل بأدلة خارجة عن احلصر" . املستصفى قال الغزايل: "وكان هذا التفاتا إىل  - 1
- (1  /176) 
 (176/  1) -املستصفى . " وانقدح اعتبارها باعتبار ثالثة أوصاف أهنا ضرورة قطعية كلية"  - 2
 .(179/  1) -املستصفى  - 3
 .(180/  1) -املستصفى  - 4
 (.180/  1) -ستصفى امل -5
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جري كانت حماولته هي إعادة نظم منهج خنلص مما سبق أن االمام الغزايل يف هذه احملاولة يف القرن اخلامس اهل
التشريع، وإعادة ترتيب قواعد التشريع وأول قضية يف منهج التشريع هي قضية بناء الدليل، ما هو الدليل احلاكم على 
مجيع املسلمني؟ ما هو الدليل املعتمد الذي جيب أن يرجع إليه كل املسلمني؟  فاعترب إذن أن الدليل جيب أن يؤول 

ب والسنة باملعىن الكلي واإلمجاع يلحق هبما بالوظيفة املنهجية اليت يتميز هبا )ينفي عن احلكم احتمال إىل الكتا
ني أن هلا وظيفة منهجية وليست بالتأويل واحتمال النسخ( واألدلة األخرى فقد صنفها ضمن أدلة موهومة، لي

 أعلم اهللو  املنهجية. بوظيفتهامرجعية، فقد اعتربها قواعد يف التشريع ينظر إليها يف أصول الفقه 
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 الخاتمة:
فتلك حماولة متواضعة للوقوف على مفهوم الدليل عند األصوليني املتكلمني يف حدود القرن اخلامس اهلجري، 

 مفهومه يؤول إىل الكتاب والسنة، وغري ذلك ال يعترب دليال .أن وقد توصل البحث إىل 
لتجديد يف بناء مفهوم بعض ُتليات اإىل الغزايل اإلمام  وُتربة ،ملالكيوقد خلصنا مع ُتربة اإلمام الباجي ا

يف  انيلتقيإال أهنما  كل واحد منهما بناء مفهوم الدليلاختالف يف املنهج الذي ناقش به   بينهماوإن كان . الدليل
 :جمموعة من النقط

 مفهوم الدليل ينحصر يف الكتاب والسنة.أن على اتفقا  -
إىل حتقيق العلم بالدليل أو القطع بالدليل حيث إن اإلمجاع ينفي عن الدليل  على أن اإلمجاع طريقاتفقا  -

 .متضمنه أو يف مستندهوهكذا يكون اإلمجاع دليال ال بنفسه وإمنا دليل يف  احتمال التأويل واحتمال النسخ.
،  )القياس(معىن اخلطاب  يفضمن وجوه الداللة  جعلهإمنا  و ،دلةضمن األ القياس كرذ ي ملمنهما كل  -

 .وليس دليال من طرق الداللة اطريق بذلك اعتربوهو 

ق اثبات براءة الذمة طريق من طر حكام الشرعية وإمنا االستصحاب دليال شرعيا يثبت األ ترب كل منهما يعمل-
 يكون بالشرع وال دخل للعقل فيه.فإدراك احلكم الشرعي  . أمامن أي تكليف، أو شغلها

 .للنظر واجلدل اطريقصار ف، لنفي احلكم منا اجتهادوإ اا يف إثبات احلكم،اجتهاد ليس االستصحاب ممفهو  

 جي والغزايل يف املسائل التالية:ُتلت آثار التجديد والنقد عند كل من الباقد و 
أن الباجي ال يعترب عمل أهل املدينة إمجاعا وال أصال وال دليال، وإمنا طريق من طرق نقل  البحث بنيفقد  -

السنة، وقد قدم له أمثلة، كمسألة اآلذان ومسألة الصاع، وغري ذلك من املسائل اليت طريقها النقل واتصل العمل هبا يف 
خاصة نفسهم أملالكية د انقبوىل متعلقة األ هل املدينة من جهتني:فهوم عمل أمتصحيح بم قا كيف رأيناو  املدينة.

فهو معترب  على من خالفهم يف التمييز بني ما وقع نقله متواتراد ر ، والثانية: مجاعاإهل املدينة أتربوا عمل ئك الذين اعأول
 وغريهم سواء. املدينة فأهلي واالجتهاد الرأوما كان من اآلحاد و  ،مون فيه على غريهمهل املدينة مقدحجة وأ
استدالل  يف، فعياشال اإلمام أىب أن يقلد وهو شافعي املذهب الغزايلمع النظر احلجاجي  رأينا حني يف  -
استدل به  ماوفر في يتيريد أن يكون الدليل قطعي الثبوت قطعي الداللة وهو ما ملحيث  ؛اإلمجاع جيةحعلى 
 عنيف اجتماعها عصمة األمة إقامة الدليل على التواتر املعنوي يف ب د هو ما مساهيعلى منهج جد هبنقد و  .يعالشاف
 . اخلطأ
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االستحسان ب أتىل األصل، يث عن األصل ومعقو ، بعد احلديف تصنيف األدلة تجديدال مام الباجيمع اإل رأيناو 
. نظر يف الدليل وإمنا  دليال. اليست القاعدتني تنيايريد أن يقول أن ههو و  وسد الذرائع يف باب استصحاب احلال.

وإن كانت وهي واالستصالح.  وقول الصحايب ،األدلة املوهومة كشرع من قبلنا وأما الغزايل فاعتربمها وغريمها ضمن
 منهجية. إذ أسند إليها الغزايل معاين ووظائف .أدلةبهي من أصول الفقه، لكنها ليست ف أدلة موهومة

صيل ان فيها نظر نقدي قوي ملفهوم التأك  اهلجري( امسصول الفقه )القرن اخليف هذه املرحلة من تاريخ أ -
 .جاء بعدهم مقلدة نمو ومفهوم الدليل 

 

 قنا اجتنابه والصالة والسالم على سيدنا حممد.أرنا احلق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطال وارز فاللهم 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 المراجعمصادر ال
 يف أحكام األصول إحكام الفصول ه( من خالل كتابه 474األدلة املختلف فيها عند اإلمام الباجي ) -

 .م2017-ه1438الشريعة طرة من طرف خمرب مذكرة مؤ  عبد النور زروايل. -تطبيقية من املنتقىمناذج –
، طبعة حكام الفصول يف أحكام األصول أليب الوليد سليمان بن خلف الباجي، حتقيق عبد اجمليد تركيإ -

 .هـ2/1415دار الغرب اإلسالمي ط 
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، حتقيق ودراسة د. عمران  أليب الوليد سليمان بن خلف الباجي ،يف أحكام األصول إحكام الفصول -
 جامعة املراقب.منشورات  علي أمحد العريب

. حممد ، حتقيق ودراسة د أليب الوليد سليمان بن خلف الباجي ، يف أحكام األصولإحكام الفصول  -
 .1989 -1409، سنة 1اجلبوري، مؤسسة الرسالة، ط

 م.2005 -ه1426: 1بو الوليد الباجي وآراؤه األصولية ، مكتبة ابن رشد الرياض طأاإلمام  -
العدد  ، د. العمري بالعدة جامعة املسيلة.االمام الباجي وجهوده يف خدمة املذهب املالكي أصوال وفروعا  -

 السنة التاسعة. 2017شتنرب  28
 ه، بريوت.1393 -2األم للشافعي، دار املعرفة، ط -
دراسة وحتقيق حممد  ه(474ابو الوليد الباجي )ت -ة يف معىن الدليلمعرفة األصول والوجاز االشارة يف  -

 املكية دار البشائر اإلسالمية.املكتبة  –ستاذ باملعهد الوطين العايل ألصول الدين جامعة اجلزائر أعلي فركوس 
عايل عبد امللك بن عبد اهلل أبو امل للجويين ، حتقيق عبد العظيم الديبهقيف اصول الف الربهان  -

 (ه478)ت
 .الناشر: دار الفكر،  املؤلف: ابن عساكر،  (قتاريخ مدينة دمشق )تاريخ دمش -
ك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك للقاضي عياض بن موسى، حتقيق عدد من ترتيب املدار  -

 ه، الرباط.1403الباحثني، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
دار الكتب  الناشر: زكريا عمريات دراسة وحتقيق: حممد بن أمحد بن عثمان الذهىب تأليف: تذكرة احلفاظ -

 م1998 -هـ1419الطبعة األوىل  لبنان-العلمية بريوت
 ، إحسان عباس احملقق :، حممد بن عبد املنعم احِلمريي  املؤلف : ،الروض املعطار يف خرب األقطار -

 م 1980 - 2 الطبعة : طبع على مطابع دار السراج  -بريوت  -مؤسسة ناصر للثقافة 
)املتوىف:  سري أعالم النبالء لشمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْیاز الذهيب -
 م.2006-هـ1427القاهرة، الطبعة:  -هـ(. دار احلديث748

 .ه1393حتقيق طه سعد، دار الفكر، الطبعة االوىل  ل، القرايف،شرح تنقيح الفصو  -
الطبعة  القاهرة –مكتبة وهبة  الناشر : عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي : املؤلف طبقات املفسرين -

 .1396األوىل ، 
هجر للطباعة  - الدين بن علي بن عبد الكايف السبكي اإلمام العالمة / تاج :الشافعية الكربى ـ  طبقات -

 .احللو د.عبد الفتاح حممد،  د. حممود حممد الطناحي حتقيق : الثانية الطبعة :  هـ1413 -والنشر والتوزيع 
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ثريه بني أنصاره وخصومه ندوات أكادمیية اململكة املغربية حلقة وصل الغزايل ذلك اجملهول بني تأثره وتأ -
عبد الرمحن م.1985نونرب  -ه1406ربيع األول اكادير  –بني الشرق والغرب أبو حامد وموسى بن ميمون 

 الفاسي.
هـ / 1418 08الطبعة  -مؤسسة الرسالة   املؤلف: عمر رضا كحالة معجم قبائل العرب القدمیة واحلديثة -
     .م1997
  .بريوت –دار الفكر  الناشر : ياقوت بن عبد اهلل احلموي أبو عبد اهلل : معجم البلدان  -
، 1432، 1الكتب احلديث ط ملامعامل الفكر األصويل املالكي من خالل فكر الباجي األصويل، ع -
 م.2001
: 1، ط جدة –الشروق دار  –دراسة حتليلية نقدية د. عبد الوهاب ابراهيم أبو سليمان  الفكر األصويل -
1402- 1982. 
ر دا الناشر : القاضي أبو بكر بن العريب املعافري املالكي املؤلف : - احملصول يف أصول الفقه احملصول -
  .حسني علي اليدري حتقيق : - م1999-هـ1420الطبعة األوىل ،  األردن –البيارق 
رسالة ماجستري إشراف د.  -خمالفات اإلمام الغزايل األصولية لإلمام الشافعي من خالل كتابه املستصفى -

 م.2003 –عزيز حممد ناجي السعودية 
 املؤلف: عبد املؤمن بن عبد احلق البغدادي صفي الدين  مراصد االطالع على أمساء األمكنة البقاع -

 .1رقم الطبعة:  1954 - 1373سنة النشر:  تصوير دار املعرفة -الناشر: احلليب   احملقق: علي حممد البجاوي
هـ(، حتقيق حممد سليمان األشقر، مؤسسة 505املستصفى من علم األصول، أبو حامد الغزايل )ت   -

 .  1997، 1الرسالة، بريوت، ط
 (.808مقدمة ابن خلدون بريوت دار إحياء الرتاث العريب ، ابن خلدون عبد الرمحن بن حممد )ت -
، خري كتوراه د املنهج األصويل عند اإلمام الغزايل من خالل كتابه املستصفى من علم األصول رسالة  -

  .م2013 -ه1434سنة  ،العلوم االنسانية واحلضارة االسالميةجامعة وهران كلية  .الدين سيب
  .الغرب اإلسالميدار  –عبد اجمليد تركي حتقيق  –الباجي  بو الوليدأ –املنهاج يف ترتيب احلجاج  -
 -9تلمسان العدد جامعة  –ة واالجتماعية منهج الغزايل من خالل مؤلفاته جملة اآلداب والعلوم اإلنساني -

 م.2005سنة 
 .ربيع لعور .ذ، دراسة نظرية وتطبيقية منهح اإلمام أيب الوليد الباجي يف االستدالل بإمجاع أهل املدينة -
هـ(، حتقيق حممد عبد القادر الفاضلي، 790املوافقات يف أصول الشريعة، أليب إسحاق الشاطيب )ت  -

  .2003املكتبة العصرية، بريوت، 
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دار صادر  الناشر : أمحد بن حممد املقري التلمساين املؤلف :، غصن األندلس الرطيب نفح الطيب من -
 .د.إحسان عباس حتقيق : 1968بريوت ،  -

أيبك بن عبد صالح الدين الصفدي؛ خليل بن  :املؤلف عنوان الكتاب: الوايف بالوفيات  الوايف بالوفيات -
 .2008/  10/  14: 29: : دار إحياء الرتاث العريباهلل الصفدي، صالح الدين
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