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  عجيل جاسم سعود النشمي ثـــــاسم الباح
م أحمد بـن    لإلما" بالفصول"أصول الفقه المسمي     ثــــعنوان البح

  علي الرازي الجصاص تحقيق ودراسة
  األزهر  ةـــــــجامع

  الشريعة والقانون ةــــــــكلي
  أصول الفقه م ــــــــقس

  )م١٩٧٧(دكتوراه  ةـــــــالدرج

   البحثمستخلص
  هدف الدراسة

من أوائل كتب أصول الفقه،   " الفصول"يعد أصول الفقه للجصاص أو      
 الرابع الهجري فهو متوفى سنة سبعين وثالثمائة، بل         فمؤلفه من علماء القرن   

يكاد يكون أول كتاب في أصول فقه األحناف يصل إلينا فـي شـكل كتـاب            
 كما سنثبت ذلك عند الكالم على كتاب أصول الفقه          –متكامل منسق مترابط    

، وقد أحتل هذا الكتاب مكانة عالية بين كتب األصول القديمـة،            -للجصاص  
 مـشحونة   – على الخصوص    –ن النقل عنه، وكتب الحنفية      فلم يخل كتاب م   

  .بذكره والنقل عنه، وقد اعتمد عليه جل من أتي بعده
ونالحظ في كتاب أصول الفقه للجصاص تأصيال لمذهب الحنفية في          
أصول الفقه على طريقتهم، ال نجده عند غيره، فهو يؤصـل لكـل مـسألة               

ـ        دمين، فيقـر مـن القواعـد       بالفروع الفقهية التي وردت عن أصحابه المتق
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األصولية ما كان منبثقا عن الفروع الفقهية غير معارض لها، وما تعـارض             
  .مع أحكام الفروع رفضه 

  :تحقيق أصول الجصاص الباحث سبب اختيار
لما وجد كتب الحنفية في أصول الفقه تكاد تقتصر على مـا اشـتهر           

ـ عندهم من كتب األصول، من مثل كـشف األسـرار للبـزدوي وأ             ل وص
 وغيرهما، مما طبع من كتب الحنفية، وهي عالـة علـى كتـاب              ىالسرخس

  .أصول الفقه للجصاص في كثير من المسائل
ووجد كثيرا من مباحث هذه الكتب قد تطرق له الجصاص بأكمل من            

  .طرقهم، وحرره بأعمق من تحريرهم
  منهج الدراسة

  : في هذا القسم األمور التالية الباحثوقد التزم
 صـور هـاتين     ،على نـسختين للجـزء األول     الباحث  صل  بعد أن ح   .١

فـإني قابلـت النـسختين  الخطيتـين         " وزيادة في الحيطة     ،النسختين
األصليتين في دار الكتب المصرية وأثبت الفروق ثم نـسخت منهمـا            
نسخة مصححة بعد تـسجيل الفـروق واختيـار أنـسب العبـارات             

راجها في صـورتها     ثم نسختها مرة ثانية بعد التدقيق وإخ       ،والتراكيب
  ."المحققة

 فإنه  ،للجصاص من أوائل كتب األصول    " أصول الفقه "ولما كان كتاب     .٢
 وبعضها قـد    ، من المذاهب قد نشأت بعد وفاة اإلمام الجصاص        راًيكث

فاستقصيت ذلك في كـل مـسألة       " ،أهمل ذكره مع وجوده في عصره     
كرت ما لم يدرك حياة الجصاص من مذاهب أو أغفـل           ذ ف ،تعرض لها 

  ."ذكره
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 وأحـرر   ،فأتعقب ذلك " ،كثيرا ما يهمل اإلمام الجصاص محل النزاعة       .٣
  ."محل النزاع والوفاق

 دون نسبتها ألصحابها، وكذلك ،يذكر اإلمام الجصاص المذاهب واألدلة .٤
 وأنسب المذاهب واألدلة    ، فأتتبع ذلك  ،أقول الفقهاء والمفسرين وغيرهم   

 ثم مرجحا   ، مناقشا ،ذلك كله  وأبين مظان    ، واألقوال لقائليها  ،ألصحابها
  .لما أراه بالدليل

في المسائل التي ثار النزاع فيها بين اإلمام الجصاص وخـصومه أو             .٥
فإني أناقش الخالف وأرجع إلى     " ، فخالفهم ،بينه وبين أصحابه الحنفية   

مصادره األصلية، وغالبا ما تكون مخطوطة وأهمها كتاب تقويم األدلة          
  ." ثم رجحت ما أراه بالدليل،ه ناقشته، فما استطعت مناقشتللدبوس

 وأرجعت  ،وضحت المسائل اللغوية التي يتعرض لها اإلمام الجصاص        .٦
  . مؤيدا للجصاص أو مخطئا له،مل مسألة إلى مظانها في كتب اللغة

 والناسـخ  ،أفردت المسائل الفقهية وتفسير اآليات وتفسير آيات األحكام  .٧
  . مظانها في أمهات الكتب وأرجعتها إلى، وأسباب النزول،والمنسوخ

 فعرضت كل حديث على الصحاح      ،خرجت األحاديث تخريجا تفصيليا    .٨
 ، مالـك  مي وموطأ اإلمـام   رالست مضيفا لها مسند اإلمام أحمد والدا      
 فأرجعت كل حـديث إلـى       ،وكتب أحاديث األحكام والجرح والتعديل    

  . وبينت ما فيه من ضعف إن كان وأسباب الضعف،مظانه
  راسةاستنتاجات الد

  .دراسي، وتحقيقي: قسمت هذه الرسالة إلى قسمين
  .سياالدر: القسم األول

  .وقد جعله في تمهيد وأبواب ثالثة، وخاتمة
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 فقد تكلمت فيه عن عصر اإلمـام احمـد بـن علـى الـرازي                :أما التمهيد 
  :الجصاص، وهو القرن الرابع الهجري، فتكلمت فيه

ا القرن، مـشيرا إلـى أهـم        عن الوضع السياسي واالجتماعي في هذ     :  أوال
أحداثه الـسياسية واالجتماعيـة، مبينـا علـى الخـصوص           
اإلضرابات السياسية واالجتماعية فـي بغـداد التـي عـاش           

  .الجصاص فترة من حياته
عن الصراع العنصري  والمذهبي، فبينت األجناس الموجودة في ذلك          : وثانيا

 العصر من العربي واألعاجم، وما ثار بينهم مـن صـراعات          
عنصرية وقومية مبينا اثر ذلك على االستقرار العام في دولـة          

  .الخالفة
تكلمت على الحالة الفكرية في هذا العصر وأثر هذه األحـداث فيهـا             : وثالثا

وبينت مختلف الفنون في هذا العـصر، وترجمـة لمـشاهير           
العلماء، وتطرقت على الخصوص لعلم أصول الفقه والكتـب         

 وترجمة لمشاهير علماء االصـول      المدونة فيه في هذا العصر    
  .في هذا العصر

للكالم على اإلمام احمد بن علي الرازي الجـصاص،      : ثم عقدت الباب األول   
  .والتعرف به، وجعلته على فصلين

للكالم على شيوخه وأقرانه وتالميذه والترجمـة       : وعقدت الباب الثاني  
  .لهم وجعلته على فصلين

  .ؤلفاته وجعلته في تمهيد وفصلينللكالم على م: وعقدت الباب الثالث
فتناولت فيها موضوعين في فصلين وراعيت فـي الموضـوع          : أما الخاتمة 

  . الثاني أن يكون مدخال للقسم التحقيقي


