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ي َتَ َعَّين علينا ابدئ ذي بدء، أن حند ِّد املنحى االجتهادين له، العِّراق،  موقف اإلمام مِّن مدرسة  ذلك أنه ما مل تتحدند لنا معاملِّ   قبل أن نصو ِّر 

ال العراق أو غريها أيًضا، فإنه على ضوء هذا املنحى ستربز معاملِّ اخلالف أوِّ املوافقة  تصوير موقفه من مدرسة  يت منحاه، يصبح مَن الصعب 
منهج اإلمام إمجاالً، وبصورةِّ شديدة اإلجياز يف تلك الكلم ات املُْسَتْخَلصة من مواضع خمتلفةٍ من  تَُشك ِّل جوانب هذا املوقف، وميكن حتديد 

اتنصل احلديث عنِّ الرسول     -صلى هللا عليه وسلم   -رسالته األصولينة، وهي قوله: "األصل قرآن وسننة، فإن مل يكن فقياٌس عليهما، وإذا 
على ظاهِّره، وإذا    -وَصحن اإلسناد منه   فما أشبه منها ظاهره َأْوالها به،  فهو ُسننة، واإلمجاع أكرب مَن اخلرب املفرد، واحلديث  احتمل معاين 

ل وإذا تكافأتِّ األحاديُث فأَصحُّها إسناًدا أوالها، وليس املنقطع بشيء ما عدا منقطع ابن املسينب، وال يُقاس أصٌل على أصل، وال يقا
َ؟ فإذا َصحن قياسه على األصل، َصحن وقامْت  َ؟ وكيف؟ وإمنا يقال للفرع: ملِّ  به احلجنة".لألصل: ملِّ

سبيٌل، نستطيع أن حُنَد ِّد بعض اخلصائص اليت ينفرد هبا اإلمامُ عن   ما كان إىل الَقْصد  روعَي فيه القصد  غريه؛  ومن خالل هذا املوَجز الذي 
ََذه، قدِّ استبان لنا منحاه، وميكن القوُل   اَّتن قدِّ اتنَضَحْت  ذلك أنه بتحديد هذه الن ِّقاط اليت تَُشك ِّل يف جمموعها املنهَج الذي  أيًضا أبنن الرُّؤية 

اليت تعاَصَرْت يف زمنه،   ومعاانةٍ طويلةٍ، واتصال واٍع مبختلف االجتاهات الفِّقهينة،  دقيقةٍ، مِّن خالل حتصيل دائٍب،  بل أمامه بصورةٍ  وقبل زمنه؛ 
موقفه منهم مجيعًا   ومن خالل مالبسته لُِّفقهاء هذه االجتاهات، ومناقشته هلم ولِّطُُرق َبَْثهم واجتهادهم، كل ذلك انتهى به إىل أن ُُيَد َِّد 

البشري، الذي يقصر يعرضه الضعف  ًحا، وأن يرسَم لنفسه مسارًا حمدًدا، ال خيرج عليه إالن يف النذر اليسري، الذي  دقيًقا واضِّ ابلناس،    حتديًدا 
مِّن بلوغ الكمال؛ فقد ملس موقف املدنيَّي مَن احلديث    -انوا  أايا ك  -وتغايره مع موقف الكوفيََّي، كما ملس موقف املدنيََّي مَن القياس  

حُما مثل ذلك يف إمجاع أهل املدينة وإمجاع العلماء عامنة، وتلمنس مساره بَّي كل ِّ هذا،  وتغايُره مع موقف الُكوفيَّي، ورأى  وِّالً إجياد  والرأي، 
ابلتايل مَن الفُ  اليت حُتَد ِّد هذا املسار، وهذا ن ََقلَه  ويف الضوابط  ُروع إىل األُُصول، وكانت تلك بال شك ُخطوةً جديدةً يف التفكري الفقهي بعامةٍ، 

به ذلك  أبصوله وفروعه   -كما قلنا   -تفكري اإلمام خباصنة، وانتهى  مساره َبدوٍد دقيقةٍ، مث عرض بعد ذلك للنتاج الفكري الفقهي  إىل حتديد 
هامَجَهُ، ال ي َُفر ِّق يف ذلك بَّي اجتاهٍ وآخر، وغري متأث ِّر يف ذلك أبي ِّ  يف االجتاهات املتعاصرة يف زمنه، فما وجده خمال ًفا ملا انتهى إليه من قواعد 

أو البيئينة. الذاتينة   عامٍل مَن العوامل 

انتهى إليه اإلمامُ، ومهما كان رأُي الناقدين ألثره وقيمته، أو ملبلغ ما حقق لل اإلسالمي مِّن  ومهما يكن األمُر يف تقييم املنهج الذي  فقه 
ال شكن فيه أنن اإلمام كان أوالً وقبل كل ِّ شيٍء مُيَث ِّل أونل جمدٍد بَّي فقهاء املسلمَّي يف َعْصرِّه، فقدِّ   امتاز ابلنظرة الشامِّلة،  تَطَوُّر، فإن الذي 

ُجُهودُه اخلاصنة إىل وض م ابلصيغة اجلزئينة، وانتَهْت  املُتَ َفر ِّقة، وخُيضعها  وكانْت ُجلُّ عناية مُعاصِّريه تَ تنسِّ ع منهٍج كليٍ  يستغرق َشتات الُفُروع 
صحيحة ما استقاَمْت لُِّشروطِّه وحدودِّ   ألصوٍل اثبتةٍ ُمَوح دة، مث يعرض لالجتهادات املختلفة، وي َْعرِّضها على تلك األُُصول، وهي لديه 

ه   الصواب   -َمنَهجِّ اعتقد أنه   املنهج، وما افْ تَ َقَرْت لتلك الشُّروط.وينبُذ ما ََّتَالََفْت مع حدود هذا    -الذي 

ة واضعي أصول َوي َتَ َعَّين علينا قبل أن مُنث ِّل لعمل الشافعي فيما سبق به القول، أو نلفت إىل سبقِّه يف هذا املضمار، مما َجعَلَهُ على رأس قائم
تقف ابألصول أمام طر  أن معاانة وضع أصول الفقه  مِّن علماء املسلمَّي، والواقُع  يقَّي: األول: أن يضَع قواعد تُعَّي اجملتهَد على الفقه 

العا والثاين: استِّْخراج القواعد  الفقهينة  استنباط األحكام مِّن مصادر التشريع املُتنفق عليها، وهي: الكتاب، والسننة، واإلمجاع، والقِّياس،  منة 
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ومناقشتها، وتطبيق الُفُروع عليها؛ لينتهَي مِّ  الفِّقه،  اليت تعالِّج جوانب حياةِّ اجلماعة اإلنسانينة  لكل ابٍب مِّن أبواب  ن ذلك لتحديد القواعد 
عليه أصول الفق  ه.املختلفة؛ مثل: قواعد البيع واإلجيار وغريها، مع حتديدها، وتبيَّي مسالك التطبيق عليها، وكال الطريقَّيِّ يصح أن يطلق 

ه بَّي الطريقتَّيِّ، فنحن جنده يف مواضعَ  اليت يُستَعان هبا على االستنباط مَن  وقد َمزَج اإلمامُ يف منهجِّ  كثريةٍ من كتابه "الرسالة" يضُع القواعد 
وي َُبَّي ِّ مسالك التطبيق؛ بل ويتجاوز ذلك فيعرض ألوجه املخالفة لي وتطبيقها على الُفُروع،  ناقشها؛ األُُصول، مث ُياوِّل مناقشة تلك القواعد 

جنده يف "ا ،  [1]وما بعدها  250لرسالة" جنده أيًضا يف مواضع عديدة من كتابه "األم"، يف صحيفة  ويربز جوانب اخلَطَأ فيها، وهذا الذي 
إلبطال االستحسانِّ يف اجلزء السابع مَن "األم" صحيفة   يعقده  ؛ فقد عرض ألشتاٍت مَن  وما بعدها  267وجنده أيًضا يف الفصل الذي 

ويتنضِّح ذلك يف تنظيمه لإلمجاع، وتنظيمِّه للق ورت نبَها،  ياس، وَوْضع قواعد  الفروع، وانتهى إىل أصول متفرقة مثن قَ عنَد هلا، مث جرند تلك القواعد 
 له، وتقسيمه، وتوضيح عِّلله ومواضع جوازِّه ومنعِّه.

عل هذا السنْبق، وتلك القدرة  صاحب "طبقات الشافعينة":  وقد َأْكَسبَهُ  فيما أورده  ى املُعاجَلة مكانةً اعرتَف له هبا األَقَْدُمون، يقول الفخر، 
انوا  "واعلم أنن نِّسبة الشافعي إىل علم األصول كنسبة أرسطوطاليس إىل علم املنطق، وكنِّسبَة اخلليل إىل عِّلم العروض؛ وذلك ألنن الناس ك

يف كيفية ترتيب احلُُدود والرباهَّي، فال قبل أرسطوطاليس يستدلُّون ويعرت  ضون مبجرد طباعهم السنليمة، لكن ما كان عندهم قانون مَُلخنص 
عنِّ جرم كانت كلماهتم ُمَشونشة ومضطرِّبة، فإن جمرد الطبع إذا مل يستعْن ابلقانون الكلي قلنما أفَلح، فلما رأى أرسطوطاليس ذلك اعتزل 

قانواًن كلياا يرجع إليه يف معرفة ترتيب احلُُدود والرباهَّي، وكذلك الشعراء كانوا قبل اخلليل الناس مدنة، واستخرج علم امل نطق، وَوَضع للخلق 
عر    بن أمحد ينظمون أشعارًا، وكان اعتمادهم على جمرد الطنبع، فاستخرَج اخلليل عِّْلَم العروض، فكان ذلك قانواًن كلياا يف معرفة مصاحل الش ِّ

ويستدلون ويعرتضون، ولكن ما كان هلم   -هاهنا   -ك  ومفاسده، فكذل الناس كانوا قبل اإلمام الشافعي ي ََتَكلنُمون يف مسائل أصول الفقه، 
ويف كيفينة معارضتها وترجيحاهتا، فاْستَ نْ َبَط الشافعي   ووضع   -رمحه هللا   -قانوٌن كليٌّ مرجوٌع إليه يف معرفة دالئل الشريعة،  علم أصول الفقه، 

أدلنة الشرع، فثبت أنن نسبة الشافعي إىل علم الشرع كنسبة أرسطوطاليس إىل علم العقل"قانوانً   .[2] كلياا يرجع إليه يف معرفة مراتب 

فقيًها، وانتهى   على ومِّن هنا ميكن القوُل أبن الشافعي بدأ  أصولياا، مث مجع يف أُْخرايته بَّي االثنَّيِّ حَّي نزل مصَر، وأعاد النظر يف كتبه الفقهينة 
اجتاهات خمتلفة؛ ولذا فإن "األم" يُطالعنا  مساره من خالل تراٍث فقهيٍ  ضخم، حَتَكنَمْت يف توجُّهه  ابالجتاهَّيِّ ضوء ما انتهى إليه، بعد حتديد 

على تالميذه مبِِّّْصر.معًا، وهو يَُشك ِّل جمموعة أ  ماليه 

وجد اإلمامُ مجاعة   وقد آَن اآلن أن نعرض لطريقته، وهو ُيد ِّد هذا املسار يف معرض معاجَلة أصل من األصول املهمة، وهو احلديث، لقد 
إلِّعماله، ومجاعة يقفون مَن احلديث موقَف املفكر، ومجاعةً يقفون موقَف املرتدد املتشكك، يضعون له شروطًا قد تصل إىل حد الت نعَ  سُّف 

التوفيق بينها؛ بل ووجد أن املطلوب ليس التوفيق بينها، وإمنا املطل متعددة متباعِّدة ال سبيل إىل  ويُسر، وآراء  وب هو يعملون به يف سهولةٍ 
ذلك   -ت إليه هذه اآلراء  ابتداعُ طريقةٍ جديدة َّتلص إىل قاعدةٍ كلية ت ُْعَرض عليها تلك اآلراء املختلفة، وُيَُْتَكم إليها، فيما وصل وهي بعد 

إمنا أن تستقيَم هلذه القاعدة، فتندرج حتتها وتُثبت صحتها وسالمتها، ويربز األدلة على تلك الصحة والسالم أحدِّ أمرين،  وال منتهِّية إىل  ة، 
عند وقد بدأ  هذه الطريقة،   تستقيم، فتنبذ وينربي اإلمام ملهامجتها، ويربز األدلة على خطئها وبُعدها عن الصواب،  معاجَلَته للحديث ي ُنَ ف ِّذ 

 فنجده يضع القاعدة الكلية على هيئة بنوٍد تستغرقها على الوجه التايل:
َحدنَث ثقةٌ عن رسول هللا، ومل يكن هناك حديث خُيالفه، َعمِّل به. -أ    إذا 

 إذا َّتالفت األحاديُث نَظَر:  -ب 
خ ومنسوخ؛ كأن يتأخر أحدها يف  -  1 ويثبت بدليل ما أن األخري ينسخ األول، فيعمل األخري. هل فيها اَنسِّ  الزمن، 
فَعمِّل هبا.  -  2 من حيث الص ِّحنة، مستعينًا بعِّلم الرواية،   فإن مَل يتأكْد وقوع الننسخ، نَظَر يف أوثق الرواايت، 
َغرْيِّه.فإن تََكافََأتِّ املروايت، عُرَِّضْت على الكتاب وُعُموم السنة الثابتة، وَعمِّل مبا كا  -  3  ن منها أقرب إىل ذلك من 
ث ََبَت احلديث عن رسول هللا    -ج  عن صحابٍ  أو اتبعيٍ .  -صلى هللا عليه وسلم   -إذا  شيءٌ مِّن رأٍي، أو قياٍس، أو أَثٍَر مرويٍ    فإنه ال ي َْعدِّلُه 
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وعلوم عصره، و  الكلية، معتمًدا على ما تؤدي إليه مِّن معارف  الفقه،  وبعد أن وضع اإلمام القاعدة  ه الطويل يف ميدانِّ  مسرتشًدا مبِِّّرَاسِّ
وما حواه أصلُها من حتديٍد ملكانة الرسول  من يقِّينه ورُوح الشريعة،  وحديثِّه، يبدأ يف عرض  -صلى هللا عليه وسلم   -وُمْستلهًِّما الصواَب 

يال احلديث على تلك القاعدة الُكل ِّينة اليت انتهى إل يف عصره حِّ  يها.االجتاهات السنائدة 

مدرسة العراق   األصل    -يف شيٍء مَن اإلمجال  -فإذا ما انتهينا مِّن ذلك التعميم، ونزعنا إىل التخصيص تبَّين موقف اإلمام مِّن  ابلن ِّسبة هلذا 
لى اختالف : ألهنم يشرتطون إلِّْعمال احلديثِّ أن يكوَن املشهور عأوالً بعد أن عرضنا ملنهجه فيه ابلتفصيل، فنجده يهاجمُ أعالم املدرسة؛  

القياس على خرب اآلحاد، وإن صح سنده،  األحاديث؛ ألهنا غري مشهورة،  اثنيًامفهوم يف ذلك احلَّي، مث ألهنم ي َُقد ُِّمون  : وألهنم يرتكون بعض 
فالشافعي مل يعرتض على منحى العراقيَّي إالاثلثًاويعطون أحاديث أخرى مل تصح عند علماء احلديث؛ بدعوى أهنا مشهورة،    حينما  : إذًا 

اليت انتهى إليها، وكذلك مع غريهم فعل.  َّتالف مع القاعدة 
، فقد كان وإذا ما انتقلنا إىل أصٍل آخر مثل القياس، جند أيًضا أنن اإلمام كان يقف حيال اجتاهَّي متعاصرين، اجتاه املدنيَّي، واجتاه العراقيَّي

ا تََشدُّد، بينما توسنع  فيه أميا إيغاٍل، وهنا يلجأ اإلمام  املدنيون ي ََتَشدندون فيها أمين إىل وضع القاعدة    -كعادته    -فيه العراقيون، وَأْوغلوا 
 وخُيَل ِّص القاعدة على الوجه التايل:الكلية؛ ليعرَض عليها كال االجتاهَّي، 

الكتاُب، والسنةُ، واإلمجاع، والقياس، وال يقيس إالن مِّن مَجَع األدلنة اليت له القيا عَزن    -س هبا، وهي العلم أبحكام كتاب هللا "إن جهة العلم 
وانسخه، ومنسوخه، وعام ِّه، وخاص ِّه، وال جيوز ألحٍد أن يقيَس حىت يكون عاملًا مبا مضى قبله مَن السُّنَن، وأقاوي -وَجلن  ل  فرضِّه، وأََدبِّه، 

وإمجاع الناس، واختالفهم، ولسان العرب، وال يكون له أن يقيَس حىت يكونَ  صحيَح العقل، وحىت يفر َِّق بَّي املشتبه وال يعمه   السنَلف، 
ويزداد به تثب ُّتًا فيما اعتقد   وعليه يف ابلقول دون الت نثَ بُّت، وال ميتنع مَن االستماع ممن خالفه؛ ألنه يتنبه ابالستماع لِّرَتْك الغفلة،  مَن الصواب، 

أين قال ما  نفسه؛ حىت يعرَف من   .[3]يقول، وترك ما يرتك؟"ذلك بلوغ غاية جهده، واإلنصاف من 

اليت انتهى إليها، وضمننها مَن الشروط ما رآه َكفِّيالً بتوجيه اجملتهد إىل عدم اخلُُروج ع لى األصل عند  إنن اإلمامَ هنا يضع القاعدة الكلينة 
وهو أصٌل الحٌق  التفريع، مث فرتاه أيخذ عليهم ذلك الت نَوسُّع يف إعمال القياس،  العراق يف ضوء تلك القاعدة الكلينة،  ُُيَد ِّد موقفه من مدرسة 

األدلنة على ث ُُبوته، أو تقدمي   على َخرَب اآلحاد، مع توافُر  س على  القيامع وجود األصول الثابتة املُتَ َقد ِّمة عليه مرتبة، مثل تقدمي القياس 
فة   مَن الشروط املتعس ِّ ال خيضع لسلسلةٍ  القياس على   -يف بعض األحيان   -احلديث، الذي  اليت أحاطه هبا العراقيون دون ُمرَب ِّر، أو تقدمي 

بو  على احلديث؛ جلَِّْهل القائسِّ  على الوجوه اليت َأْورََدها يف شروط قَ ُبوله وإعماله، أو تقدمي القِّياس  ُجود احلديث  احلديث قبل أن يقل َِّب 
عند م اإلمام هذه الطُُّرق؛ إذِّ القياس  ق، املتضمن احلكم املُغََن عنه، أوِّ السنعي إىل القياسِّ يف فروٍض مل تقع هبا األحداُث، ويهاجِّ ه أصل الحِّ

املُلحنة، وحال افتقادِّه احلكم يف أيٍ  مَن األصول اليت تعلوه مرتبة،   شروٍط تتوافر    وإذا دعتِّ ال يلجأ إليه إال عند الضرورة  احلاجة فال بدن من 
 إلعماله؛ منها:

تتعلق    أن يكوَن القياس قياَس فرٍع على أصل عند توافُر املشاهبة، ال أصل على أصل، وتلك شروط موضوعينة، جنِّد إىل جوارِّها شروطًا ذاتيةً،
حىت ال ينتهي ال بدن أيًضا من توافُرها؛ إذ هي يف نظره ضرورية؛  االجتهاد إىل تناقٍض؛ نتيَجة لرتدُّد اجملتهد بَّي األخذ ابلعلم   ابلقائسِّ نفسه، 

الظنينة أخرى عن حسن قصد جلهل فيه، أو أن  مرنة، وإىل األخذ ابلداللة  القطعينة  يعوقَه عدم  اترة، وابخلاص ِّ اترة أخرى، وإىل األخذ ابلداللة 
آلة القياس له عنِّ اإلصابة، أو عدم اإلحاطة ابملوضوع،   الذايت.توافر   إىل غري ذلك مَن القصور 

فإن سايرهتا فبِّها ونِّْعَمت بشقنْيها: املوضوعي، والذايت،  تلك العامة  بقاعدته  ، وإن مل ولذلك جنُده يطوق التفريعات القياسية ملدرسة العراق 
ملا كان عليه السنَلف وخمالفةً  هبا، وعدها خروًجا على حدود الشريعة،  الص ِّحنة يف منطق اإلمام، فهو تسايْرها هاَجَم القائلَّي  وأايا كان مقدار   ،

األمر.  مَُقنن وضع قوانَّي حتكم موضوع عمله، حيث إهنا أصلح ما تكون هلذا 

به، وخالصة  -وهو عراقي النشأة    -وإذا ما انتقلنا إىل أصٍل آخر   ويهاجم القائلََّي  مثل االستحسان، جند أن اإلمام ينكره إنكارًا ُمطلًقا، 
ال خيرج عن كونه جمرد رأٍي متجرٍد مَن االستناد إىل أصٍل شرعيٍ ، وبذلك يعده ال مَيُتُّ إىل التشريع اإلسالمي نَظْرته   إىل االستحسان، أنه 
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ي َُقر ِّر أن من استحسن فقد شرنع؛ ابعتبار أن: االستحسان جمرد ولذلك نراه  فهو أقرب إىل التشريع الوضعي ِّ منه إىل السماوي؛  رأٍي   بصِّلَة، 
وبذلك فهو ليس نوعًا من   به، فهو غريُ مؤسنس على قاعدةٍ شرعية، مهما حتكنمْت يف توجيه صاحبه روُح الشريعة،  ال ينتسب إالن لصاحِّ
عليها، واإلمجاع، والقياس  اليت سبق أْن َحدنَدها، وهي: الكتاب، والسننة،  ومن   القياس، وما دام كذلَك، فهو ليس أصالً مِّن أصول الشريعة 

ئيه العراقيَّي.هن ومُْنشِّ  ا أنكره وهاجم القائلَّي به، 

قد تَ َوسنع يف استعمال احلديث واالستدالل أكثر مَن   ونعود َمرنة أخرى؛ لُِّنَحد ِّد موقف الشافعي مَن االجتاهات املتعاصرة يف زمنه، فنجد أنه 
األحيان آب وقد ابلَغ يف ذلك، فأخذ يف بعض  ملتابعته فيها، العراقيَّي، ومن احلجازيَّي أنفسهم،  حاد مُنَكرة، وأخذ مبراسيل دفعتِّ البعض 

عليه   يطلق  غري املستند ألصٍل شرعي، والذي  وخاصة الرأي  وإظهار بطالهنا، ومن جانب آخر جنده يضيق مِّن دائرة القياس والرأي، 
 االستحسان، ومع ذلك مل ينكرمها مُجلةً.

الشافعي أهن ا كانْت تَقِّف من تلك االجتاهات موقًفا وسطًا، فهَي أتخذ ابحلديث مبا يرضي احلجازيَّي، وخنرج من ذلك أبن أهمن ما مييز مدرسة 
وتضع له الشروط، وقد لََفَت إىل ذلك الفخر حَّي قال: "إنن الناس قبل   له القواعد،  الشافعي  وأتخذ ابلقياس مبا ال يغضب العراقيَّي، وت َُقع ِّد 

وأصحاب الرأي عاجزين عن تزييف طريق كانوا فريقَّي: أصحاب احلديث،  فكانوا عاجزيَن عنِّ املُناظَرة واجملاَدلة،  أمنا أصحاب احلديثِّ   ،
فكان َسْعيُهم وجهدهم مصروفًا إىل تقرير م أصحاب الرنأي  ونُصرة الكتاب والسنة، وأما  فما كان بسببهم قوة يف الد ِّين،  ا  أصحاب الرأي، 

لفكرهم، فجاء الش ورَت نُبوه  وشرائط االستدالل،  استنبطوه برأيهم،  واألخبار، وكان عازًما أبصول الفقه  افعي وكان عازًما ابلنصوص مَن القرآن 
أكثُر أنصارهم وأتباعهم"  .[4]وكان قوايا يف املناظَرة واجلدل، فرجع عن قول أصحاب الرأي 

َسبَ َقْته واليت   على احلديث هو: هل كان مذهُب الشافعي مذهَب توفيق وتقريب بَّي املذاهب اليت  وإىل هنا يرَْبُز سؤال مهم يفرض نفسه 
طريق    عاَصرَتْه، أو بعبارةٍ أخرى: هل كان هدف اإلمام الشافعي هو التقريَب بَّي االجتاهات املُتعاصِّرة يف زمنه، فانصرَف ُجهده إىل انتهاج

حدنة اخلالف الذي كان قائًما بينها، وبذلك أرضى أصحاب االجتاهات على اختالفِّ منازعهم، مع تفاُوت نسبة ذلوَ  ك َسط بينها، خُيَف ِّف من 
 الر ِّضا عن عمله ذاك؟

؟ أو كان جمرد مصن ٍِّف،  إن اإلجابة عن هذا السؤال؛ بل تلك التساؤالت تقتضي مننا أن ن َُقو ِّمَ منهج اإلمام؛ لنحكَم هل كان الشيُخ جمدًدا
 مجع ورتنب وَوفنق بَّي اجتاهات فقهينة، عاشْت يف عصره وما قبل عصره؟

هنا   له بذلك    -: أنن اإلمام كان جُمد ًِّدا  -استناًدا لالستقراء ملنهج الشافعي    -إنننا ن َُقر ِّر  فلم يكْن    -هذا إذا ما تغاَضينا عْن شهادة مُعاصِّريه 
الرتُّاث الفقهي    هناك علٌم لألصول قبل ذات النظرة الشاملة اليت ََتَي نَز هبا الشافعي، واليت جعلْتهُ ينظر إىل  الشافعي؛ بل ومل تكنِّ العقلية 

انتهْت به إىل أن يكوَن صاحب علم   منتظمة ودقيقة واثبتة، واليت  اإلسالمي ككلٍ ، جيب تبويبه وإخضاعه ألصول اإلسالم العامة، بُِّصورة 
يستهدف جمرد التوفيق بَّي اجتاهات متخالِّفة، وإمنا هو عمل إبداعيٌّ  األصول، وواضع أ ول تقنَّي له، وهذا العمل ال ميكن لقائل أن يَدنعِّي أنه 

لى األصل؛ تنظيمي يدرج الفروع املتشاهبة حتت قاعدة ُمَوحندة، مث جيرد القاعدة لتصبَح قانواًن عاماا، خيضع هلا كل ما يدخل يف ابب التفريع ع
 قِّه والحقِّه.ساب

اليت كانت موجودة آنذاك   َُتَث ِّل املوقَف الَوَسط، ليس بَّي القواعد  اليت انتهى إليها اإلمامُ جاءت تلقائينة،  ألننه مل تكن هناك   -غري أنن القواعد 
واليت كان كلٌّ منها أيخذ   -قواعد أصولينة، وإمنا بَّي جمموعات   يف االجتهادُ اليت كانْت تعيش لذلك العصر،  يف الغالب مستًا مُعَي ننًا، جيَْعله 

ر  موقف متخالف مع اآلخر، وليس على اإلمام أبٌس إنِّ انتهى به املنهج األصويل إىل قواعد وسط؛ وإمنا املهم أنن التوفيق بَّي وجهات النظ
املَُجرندة؛ وإمنا كان املتعارِّضة مل يكن هدفُه من هذا العمل؛ ولذلك ما جيب أن ن َُقر ِّرَه ونثبته له، فالتوفيق ما كا ن لِّيجربَه على َوْضع القواعد 

ا، وقد يتبادر يدعو إىل املُقارَنة بَّي القولَّي أوِّ االجتهادينِّ؛ ليخرَج بقول أو أن ينتهي إىل اجتهاد اثلث، جيمع يف ثناايه ظاهرةَ التوفيق بينهم
اليت يُفاَجأ هبا ذلك إىل ذهنِّ املُتَ تَ ب ِّع للُفروع اليت عاجَلَها يف جمموعة أماليه   السريعة  واليت أطلق عليها كتاب "األم"، ذلك أن الصورة  يف مصر، 
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مِّن خالل مطالعته تومهُه أن ذلك كذلك، بل وطريقة العَْرض اليت  ألقيْت هبا تلك األمايل، توحي أيًضا بشيٍء من هذا القبيل،   -القارئ 
مث دة،  يف املسألة الواحِّ  رأي احلجازيََّي فيها، مث خيلص يف غالبِّ األحيان إىل رأٍي منفرٍد، ويف بعض األحيان إىل  فاإلمامُ يعرض ألراء العِّرَاقيَّي 

تنتهي إىل أن اإلمام قد وضع من قبلُ قواعد عامة،   الدقيقة  ورفض اآلخر، غري أنن الننظْرة الفاحِّصة والدراسة  أحد الرأيَّي  يعرض ُموافَقة  وأنه 
ويقر منها ما استقام معها، ويرفض ما مل تلك االجتهادات يف كل مسألة، مما تندر  العامة،  ج حتت موضوٍع فِّقهيٍ  واحد على تلك القواعد 

 .يستَقِّْم، أو يرفضها مجيعًا ما مل َّتضع هلا، وخيرج ابالجتهاد األْمثلِّ مِّن وجهة نظر قواعده، وقلنَما خانَهُ التوفيق يف عملِّه هذا

هنا إىل أنن اإلمام كا اليت  وجيمل بنا أن نشريَ  ن قد وضع أصوله، وَجرنَد قواعده قبل أن يصلَ إىل مصَر، ويبدأ يف إمالء تلك الُفُصول الفِّقهينة 
أعاَد  الرواايت تشري إىل أنه  وإْن كانْت بعض  الننظَر يف  أطلََق عليها "األم"؛ إذِّ املعروف أنن أهم أثر أصويل نسب له قد صنف قبل تلك الفرتة، 

املصري املعروف.  ُمصننفِّه األصويل بعد الليثِّ بن سعد الفقيه  بفقه  مبصَر، واتصاله   استقراره 

مُيَث ِّل التقاءً لكافنة االجتاهات احلجاز  به عن كْثٍب، خالل مالزمته لإلمام مالك، الذي  ية يف عصره،  إن اإلمام استعرض فقه احلجازيَّي، واتنصل 
عن كْثٍب أيًضا من خالل ُكُتب   العراقي  املَك ِّي ِّ مِّن  واتنصل ابلفقه  واتصل ابلفقه  العراقي،  حممد بن احلسن الشنْيباين، اليت تعترب أهم سجلٍ  للفقه 

اليمين من خالل سنوات قضاَها يف اليمن مفتيًا وجمالًسا لُفَقهائه عباس، ممن عاصرهم خالل مقامه مبكة، والَبس الفقه  ،  خالل تالمذة ابن 
الشامي مِّن خالل تالمِّذ الليث بن سعد خالل إقامته مبصر،  واتنصل ابلفِّقه  أخريًا بفقه  ة اإلمام األَْوزَاعِّي، ممنن َتَن له لقاؤهم يف اليمن، واتنصل 

الكلينة اليت انتهى إليها، وعلى ضوٍء من هذا مجيعِّه الليث وُكتُبِّه، مث استَ ْعَرض تراث كل ِّ بيئة من خالل القواعد  ، َحدند  من خالل تالمذة 
الفه مع موروث العراقيَّي كان أوضح؛ ذلك أنن منهج موقفه مِّن كل ِّ ت قاطعة، وكانْت له خالفات مع موروث كل ِّ بيئة؛ إالن أن خِّ راث بصفة 

ما ب الفِّْقهِّي اإلسالمي مِّن شوائب حَلَقْته، وهو يُساير تَطَوُّر احلياة اإلسالمية، أبعدت  ينه وبَّي األصول اإلمام الشافعي يُعترب َّتليًصا للفِّْكر 
 وىل اليت وجهتِّ احلياة يف صدر اإلسالم.األ

لُِّمالبساٍت احتفت ابلبيئة اليت عاشوا في وإبداعًا يف ميدان الفقه  ها، ترتبط  والعراقيون كانوا أكثر اندفاعًا مع تيار احلياة اجلارِّف جتديًدا 
 مباضيها، وتساير حاضرها.

اإلسالمي ثراءً   ال خيتلف اثنان على كبري أَثَرِّه يف تنمية واتساع قاعدته؛ َبيث أصبحْت َتلك  ورغم أن هذا االندفاع التفريعي قد أثرى الفقه 
األحي ان خيرج هبا مَن املقومات ما تستغرق به مراحل زمنينة الحقة مِّن تطوُّر وتغريُّ قَِّيم احلياة ومفاهيمها؛ إال أن هذا االندفاع كان يف بعض 

مما جيعل كل ما يتفرع عنها يبدأ منها، وينصرف إىل حتقيق غاايهتا، ورأى   عنِّ اخلطوط اليت كانت حتددها األصول اإلسالمينة إىل إطار الشريعة، 
إىل االندراج حتت تلك اخلطوط   -وبعضها يباين األصول   -اإلمام الشافعي أن ُيدن من هذا االندفاع أبن يردن كلن ما جنم من تفريعات  

العِّلل   لَِّمواطن  اليت تبعدها عنِّ املسار الصحيح للتنطَوُّر الطبيعي، يف ظل تلك األصول اليت قَ رنرَها الشارع هداًي املَُحدندة، وذلك مع إبراٍز 
 للناس.

أصوٍل مهمة؛ اثنان منها معرتٌف هب احْنََصَر فيما أاثره حول ثالثة  ما يف مجيع  وأتسيًسا على هذا، فإنن موقف اإلمام الشافعي ِّ مِّن مدرسة العراق 
وأعين به االستحسان.البيئات الفقهين  ابتداع املدرسة العراقية،  وأعين هبما السُّننة والقياس، والثالث مِّن   ة، 

مَلْ يتجاوزوا هب فقد احنصر مآخذه على العراقيَّي يف عدنة نقاط، تَ َتَحدند يف أهنم عند إعماهلم السُّنن  ا إىل ما هو أدىن مَن  أمنا ابلنسبة للسُّننة، 
عدد ال يبلغ حد التنواتُر،  [5]و أول أقسام اآلحاد، وهو ما له طُُرق حمصورة أبكثر من اثنَّياملشهور، واملشهوُر ه ، أو هو ما وراء الصحابة 

يف عصر التابعَّي، وهو بذلك يف مرتبةٍ الحقة للُمتَ َواتِّ   ر.مث تواتَ َر 

مما مل يستوفِّ الشروط للشُّْهرة وإعماله مع ترك مشهوٍر أمجع علماءُ   هبم تتبُّع املشهور إىل األَْخذ مبا ظنوه مشهورًا،  احلديث على وقد أَدنى 
َأْخذِّهم، كما أخذ عليهم أيًضا تقدميهم وهو أصل    -القياَس    ُشهرته، وقد تَ تَ بنعهم اإلمامُ يف مواضع كثريةٍ من كتابه "األم"، وأابن عن مزالق 
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له، وأخذهم به، وهو عنده أعلى مَن القياس ما    -الحٌق للسنة مرتبة   على خرب اآلحاد غري املشهور، وإن َصحن سنُده مع إعمال السنَلف 
ي َْنَصبُّ أساًسا على هذه الن ئةٌ مِّن اندفاع  ثبتت صحته مربأ مَن العلل املُوهِّنة، ولعلن أغلب هجومِّ اإلمام على املدرسة العراقينة  وهي انشِّ قطة، 

مَن "األم"، ومن "الرسال فربزت بينهما املخالَفة يف تلك الصحائف الضخمة  ة" حنو القياس، حاول الشافعي أن ُيدن منه إبعمال خرب الواحد، 
 أيًضا.

لَِّمْوقفه منها حيال  حيال موضوع القياس، يعترب امتداًدا  السُّنن، وعدم إعمال خرب الواحد  إن موقف اإلمامِّ مَن املدرسة العراقينة    -تَ ْرك بعض 
واحلال غري مُلجئةٍ إليه، إذ ال سبيل إىل إعماله إالن مع افتقاد احلكم يف النصوص الصحيحة الثابتة،    -إْن َصحن سنُده  واللُّجوء إىل القياس 

له تلك املنزلة ما ثبت، أما العراقيون فيقفون عند املشهور أول اآلحاد إالن بشروط َوَضُعوها، واشتدوا يف وخرب الواحد  ؛ بل وال يُعملون بعضه 
به إمجاٍع على شهرهتا. ؛ نتيجة لذلك رغم وجود شِّ  تطبيقها، فسقطْت منهم بعض مشاهري األحاديثِّ

أيًضا   إىل القياس   -وإىل ن َْفس النُّقطة  السُّنَن، واللجوء  عدم إعمال بعض  سس املهامَجة على نقاٍط  استند اإلمامُ يف مهامجة املدرسة وأُ  -نقطة 
قاط:  رئيسة ثالث، ترتبط أساًسا بتوافر املفهوم الذي يتحدد به وجودُ إعمال السنن، مبا هلا من حجينةٍ جتعلها حتجب القياس؛ وأول هذه الن ِّ 

يثبت هلا الت نَقدُّم على ما    -ض مِّن درجتها ومل يكْن هلا معار   -صلى هللا عليه وسلم   -أنن السُّننة املروية عن ثقة، وَحدنَث هبا ثقة عْن رسول هللا  
عن رسول هللا   واثين الن ِّقاط: أن السنة املروينة عن ثقة، َوَحدنَث هبا ثقةٌ  وهلا معارض  -صلى هللا عليه وسلم   -عداها مَن األصول اللواحق، 

ثالثة:  -مِّن َدرََجتِّها   فإنن وجود املعارض ال خيرج هبا عن أحد أمور 
ملا له من حجينة جواز الننسخ، وثبوت وقوعه  وجود  أوهلا: على وقوع النسخ، وإعمال الناسخ، واحلال كذلك واجب؛  الناسخ، ووجود الداللة 

وجراين العمل به يف عصر الرسول  على ذلك يف الكتاب.  -صلى هللا عليه وسلم  -يف الشريعة،   ووجود الداللة 
ملا له من حجينة معاجلة السننَد بطريق املعاجَلة امل :واثنيها عروفة، والرتجيح يثْ ُبت ألوثق املروايت، وإعمال الراجح، واحلال كذلك واجب؛ 

به. يف الطريق املؤد ِّية إليه، وهي السبيل املعتمدة للعلم   يستمدها مِّن حتقُّق الث ِّقة 
ارض على الكتاب )األصل األول(، وعلى املقطوع بثقته مَن  أن تَ َتَكافَأَ املروايت ثقةً مع وجود التعاُرض يف الظاهر، وهنا يُعَرض املتع واثلثها:

 السُّنَن )األصل الثاين(، فما وافقْتها َوَجب إعماله، مبا له من حجية انجتة من مطابقته لألصوليَّي.
إذا ثبتتِّ ال بل ويعترب أول نتائجها، ومؤدناه: أنه  للقضية؛  سُّننة بطريق مَن الطُُّرق السابقة،  أما اثلث الن ِّقاط، فهو تفريع على املعاجَلة السابقة 

يف موضوع تقدميه   لصحاب أو اتبعي، وبذلك فقد حصر اإلمام خالفه حيال القياس العراقي  هلا قياس أو أثر مرويٌّ  يف بعض    -فال ي ُعَد 
التفصيلينة.  -األحيان   من خالل تلك القواعد  هلا الثبوت والصحة،   على سنٍن توافَ َر 

املوجبة للحكم، فإن احلكم السابَق يستند بال شك إذا قلنا: إنن القي قة؛ الشرتاكهما يف العلة  اس هو انسحاُب حكٍم سابٍق على حادثة الحِّ
حت على احلادثة الالنجئة، وبذاك فإننه يندرج  ت مفهوم  إىل أحد األصول الثابتة استناًدا مباشرًا، واملشاهَبة وحدها هي اليت َوجنهت انسحابه 

الفقهي عند  التفريع على ا ومدى تصوُّره  ألصل األول املتضمن احلكم، وقد َّتتلف داللة املُشاهَبة اليت تربط بينهما، وهذا يتوقنف على الفقيه، 
على اال الذاتينة  آلة القياس له، وقدراته   ستنباط.التِّماس الداللة اليت تربط بَّي األصل املقيس عليه، والفرع حمل القياس، ويرتبط مبدى توافر 

ل ظاهرة  يس كذلك االستحساُن، فإن احلنفينة ي ُعَر ِّفُونه أبنه: قياس َخفِّيْت علنتُه ابلنسبة إىل قياس ظاهٍر متبادر، مبعَن أن يكوَن يف احملول
حكًما؛ إحلاقًا أبصٍل ووصٍف آخَر خفيٍ ، يقضي إبحلاقه أبصٍل آخر؛ وبذلك يكون الرتجيح ابخلفاء أوِّ الظُّهور، ومن هنا ن ظر إليه  توجب له 

املستهدفة تنظيَم مصاحل الناس جمرد رأٍي ال يستند إىل قاعدةٍ شرعيةٍ معينةٍ، وإن استلهمت فيه رُوح الشريعة  يف   اإلمام الشافعي على أنه 
ال استحسان إالن للشارع، وال قياس إال على استحسان الشارع، وال يرى أنه  تشريعًا؛ إذ   قياس معاشهم ومعادهم؛ ولذا فقد أبطله واعتربه 

يصبح جمرد رأي   ظاهرة مستمدة من أصل، وهو هبذه الصورة  على استحسان اجملتهد، وذلك أن االستحسان يف رأيه ال يرتبط بداللة 
 لصاحبه، ما دامت داللته اليت تربطه ابألصل غري واضحة.
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أبنه: قياسان؛ أحُدمها: جليٌّ ضعيف أَث َرُه، فسم َِّي قياسً  ا، واآلخر: خفيٌّ قوي أَث َرُه، فسم َِّي استحسااًن؛ أي:  وقد عَرنَف االستحسان بعضهم 
قياس، قياًسا مستحسنًا، فالرتجيح بقوة األثر أو ضعفه، ال ابخلفاء أو الظهور، ومن هنا هاَجَم ابن حزم القياَس مجيعه، قال: "إن كان هاهنا  

إبطال القياس كله مجلةً هبذا العمل؛ ألن فقد َصحن بطالن داللة القياس، وَصحن   -يوجب ترك قياس آخر ويضاده ويبطله   ابلربهان الضروري 
بعًضا، وال يضاد برهان برهااًن أبًدا"  .[6]احلق ال يتضاد، وال ي ُْبطِّل بعُضه 

الفقهاء موقًفا َوَسطًا، فقالوا: إنن  القياس، ولكن علنة ذلك  ووقف بعض  يرى يف االستحسان حتقيق مصلحة أكثر مما ي ََتَحقنق بطريق   الفقيه 
جزئينةً، من خالل مصلحة كليةٍ يقرُّها القياس  .تكون يف خلده؛ ولذا فقد أطلق عليه القياس اخلفي ، أو إنن االستحسان قد ُيقق مصلحةً 

ئة إىل   اآلن: ما الضرورة امللجِّ قد ولكن السؤال  الظاهرة؟ وطاملا أن الفقيه  َد القياس ذو الداللة  اخلفينة، طاملا ُوجِّ االستحسان ذي الداللة 
بدرجة أنه خفي على غريه، فلماذا مل تساعفه ابلدليل الظاهر االستنباطينة على الت نَوصُّل إىل دليل مَن الد ِّقنة،  والطريق ال   ساعََفْته قدرته  القريب 

يلجئنا إىل اخلفاء، والشارع  شك إليه أقل عناًء؟ وم فما الذي  مل يلجأ إليه فيما اسنتن للناس، وما   -سبحانه    -ا دُمنا نساير روح الشريعة، 
 شرع هلم.

فكيف احلال ابالستحسان، وقد  يبطله أال يكون قائًما على مشاهبة أصل مع وضوح الداللة،  وإذا كان القياُس نوعًا مَن االجتهاد الفردي 
 اليت تربطه ابألصل؟خفيت داللتُه  

هذه تساؤالت ال شك عَرَضْت لكل َمن عارض االستحسان، وعلى رأسهم اإلمام الشافعي، ومن خالهلا ميكن أن نسَتشِّفن اجتاهه إلبطال  
من وجهة النظر   درجة يف تطوُّر القياس،  به، فاالستحسان عراقيُّ النشأة، وهو ي ُعَدُّ  للقائلَّي  ولكن االستحسان، ومعارضته الشديدة  العراقية، 

ظاهرة، وجعل ذلك شرطًا لَقبوله ابعتباره   -كما قلنا   -اإلمام الشافعي   املشاهبة، مع حتقق الداللة بصورة  على جمرد توافر  قد أقام القياَس 
ا حتمل من القواعد  تفريعًا على األصل، تفرضه أحداث احلياة املتجددة، يلجأ إليها عند افتقاد احلكم يف األصل؛ إذ املعلوم أنن األصول إمن

املكانية، ولكنها ال تستغرق جزئيات احلياة اليت يطالع هبا الناس كل يوم، وكل جزئية من ها تنطوي  الكلية ما يستغرق الفواصل الزمنينة واحلدود 
ذلك للناس تيسريًا منَ  اإلسالمينة، وقد ترك أمر   الشارع، دون ما قيد؛ سوى  على حَدث أو أكثر ُيتاج إىل ما ُيتاج إليه ويربطه ابلقوانَّي 

للشريعة. يف األصول العامة  الكلية الواردة   عدم اخلروج على مقتضى تلك القواعد 

اإلمام يفي به، وال حاجة للناس إىل االستحسان، فإن احلجة يف القياس مَتَحق ِّقة مىت سلم واتضح ت  وإذا كان األمر كذلك، فالقياس يف رأي 
ظاهرة، أما االستحسان ذو الداللة  داللته، وإذا ظهر التخالف فيه  إليه حمدود، والداللة  اخلطأ ميسور؛ ألن الطريق  فالتعرف على مواطن 

اخلفية، فإن التحقق من صحته غري ميسور، بل ويكاد يكون مستحيالً، ومقياس حتقُّق الناس فيه خيتلف ابختالف نظرة اجملتهد اخلاصة،  
على أساس من تلك النظر  ة يستحسن أو ال يستحسن، وتلك سلطة قد تُعطى ملشروع وضعي؛ ولكنها ال تُعطى ملن ومدى تقديره الفردي 

ليس ألحد  يعاجل التفريع على تشريع مساوي، ومن هنا قال اإلمام الشافعي: َمنِّ استحسن فقد شرنع؛ أي: أعطى لنفسه ُسلطة املشرع، الذي 
وو  يف اعتبارها لالستحسان وإعماله.غريه أن يستحسَن أو ال يستحسن، وهاجم املدرسة العراقية،   قف منها موقًفا مَُتَشد ًِّدا 
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