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  المستخلص

 :وبعد, والصالة والسالم على خاتم األنبياء والمرسلين, الحمد هلل رب العالمين
 يشرقين لمباحث أصول الفقه اإلسالمتناول رؤية المستتنقدية أصولية فهذا البحث دراسة 

, وفصل تمهيدي, وقد احتوى البحث على مقدمة. من خالل دائرة المعارف اإلسالمية بالدراسة
والمالمح  ،التعريف بمفردات العنوانالفصل التمهيدي في . وفهارس, وخاتمة, وأربعة فصول
 رؤية: األولوالفصل , المستشرقين في دراستهم لمباحث أصول الفقه العامة لمناهج
ه لمصنفات فيوا, وسبب وجوده, وبداية تدوينه, ونشأته, تعريف علم أصول الفقهلالمستشرقين 

, تمهيد وفيه .األربعةألدلة لالمستشرقين  رؤية: الفصل الثانيو. ذلكونقد , وطريقة ترتيبها
، ونقد واعتبارها, ؤية المستشرقين ألقسام األدلة في أصول الفقهر :التمهيد في :وأربعة مباحث

النبوية  السنةو, لقرآن الكريملالمستشرقين  رؤية :والمباحث على الترتيب هي. هذه الرؤية
 .األخرىألدلة لالمستشرقين  رؤية: الثالثالفصل و. ونقد ذلك, والقياس, واإلجماع, المطهرة

, رؤية المستشرقين لالستحسان: الترتيب هي والمباحث على, خمسة مباحث وفيه
الفصل و. ذلك ونقد, وأفعالهم أقوال الصحابة وحجية, الُعْرفو, واالستصالح, واالستصحاب

, رؤية المستشرقين لالجتهاد: هما :وفيه مبحثان, والتقليد ،الجتهادلالمستشرقين  رؤية: الرابع
  .نتائج البحث والتوصيات وفيها أهم: والخاتمة .ونقد ذلك, ورؤية المستشرقين للتقليد

هدف البحث هو الدراسة النقدية للمباحث األصولية الواردة في الدائرة؛ لتمييز المعلومات 
ومحاولة الوصول إلى أهم مالمح مناهج , وبيان جوانب النقص فيها, الخاطئةالصحيحة عن 

 .المستشرقين في دراستهم لمباحث أصول الفقه اإلسالمي
مباحث أصول الفقه ؛ ولزم منه تتبع نقدي استقرائيوأما المنهج المتبع في هذا البحث فهو 

وحصر المعلومات التي تخص علم أصول الفقه , الواردة في دائرة المعارف اإلسالمية
فصول البحث ومباحثه على حسب ورودها في أغلب كتب ترتيب و, اإلسالمي عند أهل السنة

كما وردت في دائرة المعارف النص أو النصوص حول المسألة  االلتزام بذكرو, األصول
ومن ثم نقد النص المتضمن , ثم توضيح المحور الذي تضمنه النص أو النصوص, اإلسالمية

, والدراسة األصولية المقارنة عند الحاجة, آراء األصوليين حول المسألةبيانوذلك ب, للمسألة
دائرة المعارف اإلسالمية حول  فيالواردة لنقصا وأجوانب الصحة والخطأ ثم الوقوف على 

 . ومناقشتها ,المسألة
دائرة المعارف اإلسالمية ركزت على األدلة الشرعية من أّن : ومن أهم نتائج هذا البحث

 اوالقرآن الكريم أكثر األدلة تركيًز, تاله االجتهاد والتقليد بدرجة أقل, بين مباحث أصول الفقه
ثم األدلة , ثم اإلجماع, ويليه السنة, ويه من ِقبل المستشرقين كّتاب الدائرةللطعن والتش اوتعّرًض
وال , وأصلها هو القرآن الكريم, ومعلوم أن األدلة الشرعية هي موضوع أصول الفقه. األخرى

وتقديم معلومات عنها أكثرها مغلوطة يؤدي إلى هدم هذا , شك أن التركيز على األدلة الشرعية
 .بهات عن الدين اإلسالميوإثارة ش ،العلم

 في األمة ينالمخلصالباحثين إيصال رسالة فكرية إلى كافة : البحث توصية فيوأهم 
وا على كتابة دائرة معارف إسالمية للحّد من الخطر الذي تشكله دائرة تعاونيكي  اإلسالمية

فقد احتّلت مكانة كبيرة من القبول واالنتشار في سائر  ،(موضوع الدراسة)المعارف اإلسالمية 
  .وكان لها صدى وتأثير خطير؛ لما احتوته من دسائس وأخطاء, الدول
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Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and prayers and peace be upon the Seal of Prophets and 

Messengers: 

This research is a radical fundamentalist study dealing with the orientalists' view of Islamic 

jurisprudential scholars through the Department of Islamic Knowledge. The research contains an 

introduction, an introductory chapter, four chapters, a conclusion, and indexes.  

The first chapter deals with the definition of the fundamentals of jurisprudence, its origin, the 

beginning of its codification, the reason for its existence, the works in it and the method of its 

arrangement, and criticism.  

Chapter II discusses the Orientalists' view of the four evidences. In which there is a preface, and 

four statements. The preface is about the Orientalists' view of the sections of evidence in the 

fundamentals of jurisprudence, and the consideration and criticism of this vision. The discussion is, 

respectively, the Orientalists' vision of the Holy Qur'an, the Sunnah of the Prophet, the consensus and 

measurement. 

Chapter III is about the Orientalists' view of other evidences. The chapter has five sections; and they 

are respectively: the orientalists' view of the appreciation, the self-discipline, the recitation, the customs, 

and the authoritative statements of the Sahaba and their deeds with the criticism of that.  

Chapter VI includes the orientalists' view of jurisprudence and tradition, and it has two sections; and 

they are, the orientalists' view of jurisprudence, and the orientalists' view of tradition with the criticism 

related.  

The Conclusion has, as expected, the main findings of the research and recommendations. 

The aim of the research is to study the fundamentalist study of the subject in hand in order to 

identify the correct information about the mistakes and to explain the shortcomings in it, and also to try to 

reach the most important features of the Orientalist approaches in their study of the Islamic jurisprudence. 

The methodology used in this research is inductive and critical and follows the principles of the 

Islamic jurisprudence in the Collection of Islamic Knowledge, it also summarizes the information 

pertaining to the fundamentals of Islamic Jurisprudence at the time of the people of the Sunnah. And then 

to arrange the chapters and the sections in the way mentioned in the Collection of Islamic Knowledge. 

Then it would clarify the main ideas contained in the texts, and criticize the matters related about the 

whole issue by the views of the fundamentalists and compare it with the fundamentalists’ studies when 

needed then identify the aspects of strengths and errors in the Collection of Islamic Knowledge and 

discuss them. 

The most important results of this research is that The Collection of Islamic Knowledge focused on 

the evidence of legitimacy amongst the doctrines of jurisprudence, followed by Ijtihad and tradition to a 

lesser degree. The Quran was the most focused upon evidence that challenged and distorted by Collection 

of Islamic Knowledge done by the Orientalists, followed by the Sunnah, consensus, the measurements, 

and then were the other evidences. It is well known that the Sharie’ evidence is the subject of the 

fundamentals of jurisprudence, and its origin is the Holy Quran. Which shows that there is no doubt that 

the focus on the Sharie’ evidence and providing information about it is the most flawed and leads to the 

destruction of this science. 

The most important recommendation of the research is to convey an intellectual message to all sincere 

scholars in the Islamic Ummah in order to cooperate in writing an Islamic knowledge collection to reduce 

the danger posed by The Orientalists’ Collection of Islamic Knowledge (the subject of the study) Because 

of what it contained of intrigues and mistakes 
 


