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الوحدة التعميمية األولى
التعريف بالشريعة والفقو وخصائصو
الكممات المفتاحية:
الشريعة  -الفقو  -األحكام  -الفقو اإلسالمي -األخالق -الدين  -عقائد  -عبادات -
معامالت -العمم -الوحي-القرآن -السنة -القانون  -الفرد -الجماعة -الرقابة -العزيمة-
الرخصة.

الممخص:
الشريعة والشرع اإلسالمي بالمعنى االصطالحي :ىو جممة األحكام والقواعد التي سنيا اهلل تعالى
لعباده ،أما الفقو فيو العمم باألحكام الشرعية العممية المكتسبة من أدلتيا التفصيمية ،وتتناول
أحكام الفقو اإلسالمي كافة سموك ونشاطات اإلنسان ،ويتميز الفقو اإلسالمي بعدة أمور ىي:
كونو من عند اهلل ،واستخدامو لموازع الديني في التوجيو ،كما يتميز بشموليتو ،ومرونتو زمانيًا
ومكانيًا ،باإلضافة إلى النظرة الجماعية والى ارتباط الفقو باألخالق وقيامو عمى العقيدة ،كما
يتميز الفقو اإلسالمي بالتخفيف والتيسير ومنع الحرج .وىذا كمو قد ال يتوفر في القوانين الوضعية
التي تيدف إلى الحفاظ عمى النظام العام ولو عمى حساب بعض القيم األخالقية والدينية.

األىداف التعميمية:
نيدف من خالل ىذه الجزء إلى جعل الطالب قاد اًر عمى:


تعريف التشريع والفقو لغة اصطالحاً مع إعطاء األمثمة من القرآن والسنة.



وضيح مراحل تطور مدلوالت الفقو والشريعة عبر مراحل التاريخ اإلسالمي.



ذكر ميزات وخصائص أحكام الفقو اإلسالمي والتي تميزه عن القوانين الوضعية.
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تعريف التشريع لغة واصطالحاً
.1

تعريف التشريع لغة :ال َشرْ ُع والشريعة والتشريع معناها واحد في اللغة ،فهي مصدر من
َش َر َع بمعنى سنَّ األحكام والقواعد للناس.
ع لَ ُك ْم ِم َن
والشريعة :ىي ما شرع اهلل لعباده من أحكام الدين ،ومنو قولو تعالىَ (( :
ش َر َ
صى ِب ِو ُنوحا والَّ ِذي أَوح ْي َنا إَِل ْي َك وما و َّ ِ ِ ِ ِ
الد ِ
َن
ِّين َما َو َّ
يسى أ ْ
َْ
وسى َو ِع َ
يم َو ُم َ
ََ َ
ً َ
ص ْي َنا بو إ ْب َراى َ
ِّين وََل تَتَفَ َّرقُوا ِف ِ
ِ
يو )) [ الشورى.] 13 :
يموا الد َ َ
أَق ُ
والشريعة مشترك لغوي ورد فييا عدة معان في المغة .فقد وضعت اسماً عمى مورد الماء
اك
العذب لمشارب ،ووضعت أيضًا اسمًا لمطريق المستقيم ومنو قولو تعالى (( :ثَُّم َج َع ْم َن َ

يع ٍة ِم َن ْاأل َْم ِر فَاتَِّب ْع َيا )) [ الجاثية ] 18 :كما ترد كممة الشريعة بمعنى ثالث
َعمَى َ
ش ِر َ
وىو المشروع ،بمعنى األحكام والقواعد الشرعية نفسيا( ،)1فيقال الشريعة اإلسالمية.
والشريعة :الطريقة الظاىرة في الدين(.)2
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تعريف الشريعة اصطالحاً :هي ما سنه هللا تعالى لعباده من األحكام والقواعد على لسان
رسول من الرسل ،لتنظيم حياة الناس الدينية والدنيوية فيقال :شريعة موسى وعيسى،
وشريعة محمد.
وقد استعمل القرآن كممة التشريع بمعنى يشمل كل األحكام من عقائد وعبادات
ومعامالت وأخالق وغير ذلك.

والخالصة :إن الشريعة والشرع اإلسالمي بالمعنى االصطالحي :ىو جممة األحكام والقواعد التي
سنيا اهلل تعالى لعباده ،والتي أنزليا عمى نبينا محمد (ص) ،مما يتعمق بأحكام العقيدة،
والعبادات ،والمعامالت واألخالق .وىذا المعنى يطابق ويوافق معنى كممة الدين الوارد
ت ع َم ْي ُكم ِنعم ِتي ور ِ
ِ
يت َل ُك ُم ِْ
س َال َم
ض ُ
في قول اهلل تعالى(( :ا ْل َي ْوَم أَ ْك َم ْم ُ
اإل ْ
ت َل ُك ْم دي َن ُك ْم َوأَتْ َم ْم ُ َ ْ ْ َ َ َ
ِدي ًنا)) [ المائدة.] 3 :

 

( )1انظر خمتار الصحاح مادة شرع ص .1
واملصباح املنري ﺟ  1ص .13
( )املغرب للمطرزي ﺟ  1ص  مادة شرع.
والكليات أليب البقاء .


2

تعريف الفقو لغة واصطالحاً ،وتطور معناه اَلصطالحي
-1

تعريف الفقو لغة :وردت كممة الفقو في المغة بمعان كثيره أىميا معنيان.
()3
ِ ِ
س ِاني َ ي ْف َق ُيوا َق ْولِي ))
األول :مطمق الفيم  :ومنو قولو تعالىَ (( :و ْ
احمُ ْل ُع ْق َدةً م ْن ل َ

[ طو.] 28 – 27 :

المعنى الثاني -الفيم الدقيق العميق(.)4
ومنو قول اهلل تعالىَ (( :فمَ ْوََل َنفَ َر ِم ْن ُك ِّل ِف ْرَق ٍة ِم ْن ُي ْم طَ ِائفَ ٌة لِ َيتَفَقَّ ُيوا ِفي الد ِ
ِّين َولِ ُي ْن ِذ ُروا
ون)) [ التوبة.] 122 :
قَ ْو َم ُي ْم إِ َذا َر َج ُعوا إِلَ ْي ِي ْم لَ َعمَّ ُي ْم َي ْح َذ ُر َ

ومنو قول اهلل تعالى(( :وِا ْن ِم ْن َ ٍ
يح ُي ْم)) [
س ِّب ُح ِب َح ْم ِد ِه َوَل ِك ْن ََل تَ ْف َق ُي َ
س ِب َ
ون تَ ْ
ش ْيء إََِّل ُي َ
َ
اإلسراء .] 44
ال لقدر من الجيد
فالفقو بمعناه الخاص ىو :اإلدراك والفيم الدقيق الذي يتطمب بذ ً
العقمي.
وسياق الكالم ىو الذي يرجح المعنى المراد من كممة الفقو.
وىذا المعنى لمفقو بمعنى اإلدراك والفيم الدقيق ىو المراد والمقصود من حديث النبي
(ص) { :من يرد اهلل بو خي ًار يفقيو في الدين }(.)5
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تعريف الفقو اصطالحاً:

لقد تطور معنى الفقو االصطالحي عبر ثالث مراحل زمنية.
األولى :معناه في صدر اإلسالم :كان مدلول كممة الفقو في صدر اإلسالم يطابق معنى الشرع
والدين ،فكان ُيطمق ويراد بو فيم األحكام التي جاءت في القرآن والسنة ،سواء ما يتعمق

منيا باالعتقاد أم بالعبادة أم باألخالق أم المعامالت .فمم يكن ثمة فرق بين مفيوم كممة
الفقو والشرع والدين .واستمر ىذا المعنى لكممة الفقو فترة طويمة حتى منتصف القرن

 

( )1املصباح املنري مادة فقو ﺟ  ص .
( )الكليات أليب البقاء مادة فقو ص .3
( )أخرﺟو الشيخان.
3

عرف الفقو بأنو (( معرفة النفس ماليا وما عمييا))
الثاني اليجري بدليل أن أبا حنيفة قد ّ
وىذا شامل ألحكام الدين عامة.

وىذا المعنى العام لمفقو ىو المقصود من قول النبي (ص) { من يرد اهلل بو خي ًار يفقيو
في الدين }(.)6
الثانية -قصر معناه عمى ما عدا األحكام االعتقادية.
لقد أصبح مدلول كممة الفقو منذ بداية منتصف القرن الثاني اليجري مقصو ًار عمى كافة
األحكام الشرعية العممية ما عدا المتعمقة بالعقائد.
الثالثة -ثم أصبح مدلول كممة الفقو مقتص ًار عمى أحكام العبادات والمعامالت دون غيرىا
من األحكام .وذلك منذ صدر الدولة العباسية الذي ُيسمى بعصر النيضة ،حيث أصبح

الفقو مصطمحاً مخصوصًا بأحكام العبادات والمعامالت فقط دون غيرىا.

ففي ىذا العصر تحددت المصطمحات العممية ،وتمايزت العموم اإلسالمية واستقرت تبعًا
الختالف موضوعاتيا .فخص الفقو بيذا المعنى ليدل عمى العمم بأحكام العبادات
والمعامالت .في حين أطمق عمى أحكام العقائد عمم الكالم أو التوحيد .وعمى أحكام
األخالق عمم التصوف.
عرف عمماء األصول الفقو بأنو ((العمم باألحكام الشرعية
وبيذا المعنى االصطالحي َّ
العممية المكتسبة من أدلتيا التفصيمية)) (.)7


الفرق بين معنى الفقو والشريعة من حيث المدلول في عصر النيضة:
بعد أن تمايزت العموم اإلسالمية ،واستقرت مصطمحاتيا وتحددت ،أصبح معنى الفقو
أخص من معنى الشريعة .فأحكام الفقو جزء من أحكام الشريعة ،فبينيما عموم
وخصوص وجيي ،فقد صار الفقو ُيراد بو العمم بأحكام العبادات والمعامالت دون باقي

األحكام ،أما الشريعة فتشمل بمعناىا باإلضافة إلى أحكام العبادات والمعامالت أحكام

العقائد واألخالق.

 

( )1أخرﺟو الشيخان.
 شرح اإلسنوي  ،/1ومرآة األصول .3/1
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شرح تعريف الفقو عند األصوليين:
عرف األصوليون كما سبق أن ذكرنا الفقو بأنو ((العمم بأحكام الشريعة العممية المكتسب
من أدلتيا التفصيمة)) (.)8
العمم :ىو مطمق الفيم واإلدراك.
ويشمل اإلدراك اليقيني والظني ،ألن من النصوص ما يفيد معناه وحكمو قطعاً ،ومنيا ما
يختمف الفقياء في تفسيره وتحديد معناه بسبب ما يعتريو من الغموض ،فيدل عمى معناه
ظنًا ،ومعظ م أحكام الفقو اإلسالمي ثابتة بأدلة ظنية ،بأحاديث اآلحاد.
باألحكام :األحكام جمع حكم ،والمقصود ما ُيثبت لفعل المكمف من صفة الوجوب أو

الحرمة أو اإلباحة أو الندب أو الكراىة ،ذلك ألن الحكم الشرعي ينقسم إلى ىذه األنواع

الخمسة.
باألحكام الشرعية :أما وصف األحكام بأنيا شرعية ،فألن مصدرىا ىو الشرع فالعمم باألحكام
الشرعية ،ىو إدراك أوصاف كافة أفعال المكمفين التي أسبغيا الشارع عمييا.
باألحكام الشرعية العممية :وأما وصف األحكام الشرعية وتقييدىا بكونيا عممية ليخرج من
التعريف األحكام الشرعية التي تتعمق بالعقائد فيي من عمم التوحيد .واألخالق ألنيا من
عمم التصوف .ألن وصف األحكام بالعممية يعني ىي األحكام التي تتعمق بأفعال
المكمفين فقط.
المكتسب من أدلتيا التفصيمية:
تم تحصيمو عن طريق النظر واالجتياد
العمم المكتسب من الدليل :ىو العمم الذي َّ
والمقصود بالدليل التفصيمي ىو الدليل الخا ص بكل مسألة بعينيا عمى حدة بحيث ال
يتناول معيا غيرىا .فالصالة مثالً ورد حكميا وىو الوجوب بدليل خاص تفصيمي في

 

 جملة األحكام العدلية مادة  / 1 /وانظر إرشاد الفحول ص .
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الر ِ
ِ
الص َالةَ َو َءاتُوا َّ
ين))
يموا َّ
الزَكاةَ َو ْارَك ُعوا َم َع َّ
اك ِع َ
القرآن الكريم في قول اهلل تعالىَ (( :وأَق ُ

(.)9

موضوع عمم الفقو:
بعد أن بينا شرح تعريف الفقو ،يتبين لنا أن موضوع عمم الفقو األحكام الشرعية من
وجوب ،وحرمة ،وندب ،وكراىة ،واباحة ،ألفعال اإلنسان التي تصدر عنو في حياتو من
صالة ،وصيام ،وزكاة ،وبيع واجارة ،وىبة ،أو رىن ،أو قتل ،أو سرقة ،أو جياد ...وغير
ذلك.

 

( )1انظر شرح التعريف املدخل الفقهي العام للزرقا ﺟ  1ص  و ص .
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مكانة الفقو اإلسالمي في بنية التشريع اإلسالمي
أحكام الفقو اإلسالمي كما سبق أن بينا موضوعيا تتناول كافة سموك اإلنسان ونشاطو الحيوي
في الحياة من صالة وصيام وزكاة وحج وبيع واجارة أو جياد أو ...وىذه األحكام الفقيية العممية
منيا ما ىو أحكام لمسائل جزئية ال تحصى ،ومنيا ما ىو قواعد شرعية من وضع المشرع نفسو
مثل قول النبي (ص) » ال ضرر وال ضرار « ومثل » البينة عمى المدعي واليمين عمى من
أنكر« ،ومنيا ما ىو قواعد فقيية من وضع الفقياء واستنباطيم أخذوىا من جزئيات الفقو
اإلسالمي ومسائمو الكثيرة مثل:قاعدة »العبرة في العقود لممقاصد والمعاني ال لأللفاظ والمباني«.
ومثل قاعدة » من استعجل الشيء قبل أوانو عوقب بحرمانو « وغير ذلك.
في حين رأينا أن التشريع ىو مجموعة األحكام التي شرعيا اهلل لعباده في القرآن والسنة ،وىي
تشمل كل األحكام من اعتقادية وأخالقية ،وعبادات ،ومعامالت وغيرىا.

7

خصائص وميزات الفقو اإلسالمي
تمييد :أحكام الفقو اإلسالمي ىي الجانب العممي في الشريعة اإلسالمية .والشريعة ىي كل ما
شرعو اهلل تعالى لعباده من أحكام سواء بالقرآن أم بالسنة النبوية الشريفة.
وقد بدأت أحكام الفقو اإلسالمي تنشأ تدريجيًا في حياة النبي (ص) بتنزيل الوحي عميو .ثم نمت
أحكام الفقو اإلسالمي في عصر الصحابة عن طريق االجتياد لحاجة الناس إلى معرفة أحكام
الوقائع الجديدة بعد وفاة الرسول (ص) وانقطاع الوحي.
وقد تطور ىذا الفقو أيضاً في زمن التابعين ومن بعدىم من أصحاب المذاىب الفقيية التي
نشأت ،وذلك من خالل االجتياد المبني عمى األص ول والقواعد الشرعية .إلى أن نشأت ثروة
تشريعية كبيرة نفتخر بيا ونعتز أمام كل القوانين والتشريعات الوضعية السائدة عند األمم األخرى
عمى وجو األرض.
ويمتاز الفقو اإلسالمي عن غيره من التشريعات الوضعية بعدة خصائص وميزات أو صفات
تجعل منو تشريعًا فريدًا ال يضاىيو ت شريع آخر وترفع من شأنو فوق كل التشريعات.
ومن أىم ىذه الخصائص ما يمي:
أوَلً -إليية المصدر (( الشريعة من عند اهلل تعالى )) (:)10
إن مصدر الفقو اإلسالمي ىو الوحي من اهلل
تعالى ،والمتمثل في القرآن الكريم والسنة
النبوية .فكل مجتيد إذا أراد أن يستنبط األحكام
الشرعية فينبغي أن يتقيد بما ورد في القرآن
وسنة النبي (ص) ،وما يدالن عميو من مصادر
تشريعية أخرى ،وبما ترشد إليو مقاصد الشريعة
العامة وقواعدىا الكمية.
أما القرآن الكريم فيو وحي لفظًا ومعنى من اهلل
تعالى.

 

( )1انظر املدخل للفقو اإلسالمي حملمد سالم مدكور ص  ط 13 – 1م.
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وأما السنة فيي وحي بالمعنى فقط أما المفظ فمن عند الرسول.
وحى ))
قال اهلل تعالىَ (( :و َما َي ْن ِط ُ
ق َع ِن ا ْل َي َوى  إِ ْن ىُ َو إََِّل َو ْح ٌي ُي َ
اع المَّ َو )) [ النساء .] 88
وقال اهلل تعالىَ (( :م ْن ُي ِط ِع َّ
س َ
ول فَ َق ْد أَطَ َ
الر ُ
وقال رسول اهلل (ص) { :أَل إني أوتيت القرآن ومثمو معو }

()11

[ النجم.] 4 – 3 :

أي السنة الشريفة.

والسنة شارحة لمقرآن ،فقد قال اهلل تعالى (( :وأَ ْن َزْل َنا إِلَ ْي َك ِّ
الذ ْك َر لِتَُب ِّي َن لِمنَّا ِ
س َما نُ ِّز َل إِلَ ْي ِي ْم
َ

))[النحل.]44:

 فالسنة النبوية إما أن تكون مفسرة لمجمل القرآن ،كمفظ الصالة أو الصيام أو الزكاة التيورد القرآن باألمر بيا دون أن يبين أو يفسر أحكاميا ،فجاءت السنة فشرحت وبينت
أحكاميا بالتفصيل.
 واما أن تكون السنة مؤكدة ومقررة لمعنى ورد في القرآن الكريم ،وال تزيده بياناً ،كالنييعن القتل والزنا وشرب الخمر والسرقة وشيادة الزور ...الخ.
 واما أن تأتي السنة مخصصة لعام القرآن .كقول اهلل تعالى بعد أن بين في سورة النساءِ
اء َذلِ ُك ْم )) [ النساء،] 24 :
المحرمات من النساء وعددىن ثم قالَ (( :وأُح َّل لَ ُك ْم َما َوَر َ
فجاءت السنة تنيي عن الجمع بين البنت وعمتيا أو البنت وخالتيا.

َّة ي ِ
ِ ِ ٍ
ِ
ين ِب َيا
وص َ
 واما أن تأتي السنة مقيدة لمطمق القرآن :كقول اهلل تعالى (( :م ْن َب ْعد َوصي ُأ َْو َد ْي ٍن )) [ النساء.] 12 :

فالوصية وردت مطمقة في القرآن من غير تحديد لمقد ارىا ،فجاءت السنة فحددتيا بمقدار
الثمث.
وقد تأتي السنة بأحكام تفصيمية لم ترد في القرآن الكريم ،ولكنيا تتفق مع أحكامو وقواعده.
كحرمة الخموة بالمرأة األجنبية ،وحرمة الوصية لموارث ،وحرمة لبس الحرير والذىب عمى
الرجال.

 

( )رواه أبو داود والرتمذي وابن ماﺟو وأمحد يف املسند.
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ثانياً -اتصاف الفقو اإلسالمي بالصفة الدينية:
 يتصف الفقو اإلسالمي بالصفة الدينية من حيث الحل والحرمة ،وقيام أحكامو عمى مبدأالثواب والعقاب .وبيذه الميزة تختمف أحكام الفقو اإلسالمي عن القانون.
 فكل تصرف في الفقو اإلسالمي يتميز بوجود فكرة الحالل والحرام فيو ،ولذلك ال بدلصحة التصرف أو الفعل فيو من توافر شروطو وأركانو الظاىرة مع وجود النية الباطنة
التي تتفق مع مقصد الشارع من ىذا التصرف .وليذا فإن ىذه الصفة الدينية لمفقو
اإلسالمي جعمت أحكام المعامالت فيو تتصف بوصفين اثنين بآن واحد.
األول -حكم دنيوي:
ويسمى بالحكم القضائي ،ويبنى عمى ظاىر الفعل وتوافر شروطو وأركانو الظاىرة،
والقاضي ممزم بالحكم بناء عمى ظاىر الفعل أو التصرف ،ولكن حكم القاضي ال يجعل
ال أي ال يغير من وصف الفعل الشرعي ،وحكم القاضي
الحالل حرامًا ،أو الحرام حال ً
ُمْم ِزم بخالف حكم المفتي.
إلي،
 -ومنشأ الحكم القضائي ىو حديث النبي (ص) { :إنما أنا بشر وانكم تختصمون ّ

ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتو من بعض فأقضي لو عمى نحو ما أسمع ،فمن

قضيت لو بحق مسمم ،فإنما ىي قطعة من النار فميأخذىا أو ليتركيا }(.)12
الثاني -حكم أخروي ويسمى بالحكم الدياني:
ويبنى عمى حقيقة الشيء وواقعو الحقيقي وىو النية والبواعث ،وعميو يعتمد المفتي في
حكمو.
 منشأ الحكم الدياني ىو قول النبي(ص) { :إنما األعمال بالنيات وانما لكل امرئ مانوى}(.)13
وحقيقة وجود الحكم القضائي والدياني في أحكام الفقو اإلسالمي سببيا اتصاف ىذا الفقو بالصفة
الدينية من حيث الحل والحرمة وألن مصدر أحكام ىذا الفقو إليي.

 

( )1متفق عليو ورواه أمحد يف مسنده  /انظر اجلامع الصغري ﺟ  1ص .1
( )متفق عليو.
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وىي في الوقت ذاتو نظام مدني وجد لتنظيم حياة الناس وسعادتيم في الدنيا واآلخرة.
بناء عمى األمر الظاىر في الفعل أو التصرف.
 فالقاضي إذن يصدر حكمو ً وأما المفتي فيصدر حكمو اعتمادًا عمى الظاىر والباطن معًا ،وعند اختالف الظاىر معالباطن يبني حكمو عمى الباطن إذا ظير لو.
ال:
 وتظير ثمرة االختالف بين الحكمين في كل التصرفات .ومن ذلك مث ً -ما لو أبرء المدين الدائن من حقو دون أن ُيعممو بذلك ،ثم رفع الدعوى عميو مطالباً إياه

بالدين ،فالقاضي يقضي لو باستحقاق دينو ،وأما المفتي فيحكم ببراءة ذمة الدائن من

حق المدين.
قضاء ال ديانة.
وكذلك لو طمق الزوج زوجتو خطأ من غير قصد وال نية فيقع الطالق
ً
ثالثاً -شمولية أحكام الفقو اإلسالمي لكل متطمبات الحياة:
تمتاز أحكام الفقو اإلسالمي عن القوانين الوضعية بأنيا شاممة لكل مناحي الحياة اإلنسانية،
وتنظم جميع النشاط اإلنساني .وىي تتناول عالقات اإلنسان الثالث ،عالقتو بربو ،وعالقتو
بنفسو ،وعالقتو بمجتمعو .ألن أحكام ىذا الفقو جاءت لمدين والدنيا ،وألنو دين ودولة وعام
لمبشرية .ولذلك جاءت أحكام ىذا الفقو تنظم كل ما يصدر عن اإلنسان المكمف من أقوال وأفعال
وتصرفات .وىذه األحكام تشمل نوعين.
األول -أحكام العبادات ،مما ُيقصد بو تنظيم عالقة اإلنسان بربو من صوم وصالة وحج وزكاة
ونذر وأضحية وغير ذلك.

الثاني -أحكام المعامالت ،والتي تنظم عالقات الناس بعضيم ببعض سواء كانوا أفراداً أم جماعات.
من عقود وتصرفات وعقوبات وغير ذلك .وىذه األحكام تشمل ما يمي:
-1

أحكام عقود المعامالت:

من بيع واجارة وىبة واعارة ورىن وشركة وغير ذلك مما يقصد بيا تنظيم العالقات المالية بين
الناس.
-2

أحكام األسرة أو األحوال الشخصية:

من زواج وطالق ونفقة ونسب وميراث ووصايا وغير ذلك
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-3

األحكام الجنائية:

وىي األحكام التي تتعمق بما يصدر عن اإلنسان المكمف من جرائم ،وما يستحق عمييا من
عقوبات ،ويقصد بيا حفظ حياة الناس وأمواليم وأعراضيم ويقصد بيا حفظ األمن.
-4

األحكام الدستورية:

وىي التي تنظم عالقة الحاكم بالمحكومين وتقرير ما لألفراد من حقوق وما عمييم من واجبات
وىي ما نسميو بنظام الحكم.
-5

األحكام الدولية:

وىي األحكام التي تتعمق بتنظيم عالقة الدولة اإلسالمية بغيرىا من الدول في حالتي السمم
والحرب ،وعالقة غير المسممين المواطنين بالدولة بالمسممين .وتشمل أحكام الجياد والمعاىدات.
-6

أحكام المرافعات:

وىي األحكام التي تتعمق بالقضاء والدعوى وطرق اإلثبات أمام القضاء ،ويقصد بيا تنظيم
السمطة القضائية وتنظيم اإلجراءات إلقامة العدالة بين الناس وفي المجتمع.
-7

األحكام االقتصادية والمالية:

وىي األحكام التي تتعمق بحقوق األفراد المالية ،والتزاماتيم وما ينشأ عنيا ويتصل بيا من أحكام.
وتشمل األحكام المالية التي تنظم عالقة األغنياء والفقراء المالية .والعالقات المالية التي بين
الدولة واألفراد .وتشمل حقوق الدولة المالية .وتنظم موارد بيت المال ونفقاتو .ولذا فيي تشمل
أيضًا أموال الدولة العامة والخاصة.
-8

أحكام األخالق:

وىي المحاسن والمساوئ أو الصفات والتصرفات المحمودة التي يجب أن يتحمى بيا اإلنسان
المؤمن ،والصفات والتصرفات المذمومة التي يجب أن يتجنبيا لتشيع بين الناس صالت التعاون
والتراحم والمحبة والوفاء(.)14

 

 1انظر الفقو اإلسالمي وأدلتو ﺟ  1ص  1وما بعدىا د .وىبة الزحيلي وانظرر املردخل الفقهري العرام
للزرقا ﺟ  1ص  وما بعدىا.
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رابعاً :المرونة والصالحية لمتطبيق في كل زمان ومكان:
إن أحكام الفقو اإلسالمي في دائرة المعامالت تتسم بالمرونة والصالحية لمتطبيق الدائم ،وذلك
ألنيا تقوم عمى المبادئ والقواعد الخالدة التي تتعمق بتحقيق مصالح الناس الثابتة التي ال تتغير
وال تتبدل عمى مر الدىور والعصور ،كقاعدة التراضي التي تبنى عمييا العقود ،وقواعد ضمان
الضرر ،وحماية حقوق اإلنسانية بقمع اإلجرام والجريمة .ثم إن أحكام ىذا الفقو تتسم بالمرونة
التي يمكن أن تراعي جميع األعراف والمصالح ووسائل الحياة ميما تغيرت .وذلك بسبب أن
جزءًا كبي ًار من أحكام ىذا الفقو وخصوصًا في دائرة المعامالت بنيت عمى قواعد القياس ،ومراعاة
المصالح.
وىذا ىو ما عبر عنو العمماء بقاعدة » :تتغير األحكام بتغير األزمان« فأحكام الفقو اإلسالمي
جاءت متطورة في فروعو ثابتة في أصولو التي تتعمق بمصالح ثابتة ال تتغير وأحكام تعبدية أو
أحكام اعتقادية.
خامساً -النزعة جماعية في الفقو اإلسالمي:
الفقو اإلسالمي راعى مصمحة الفرد والجماعة ،بشكل متوازن ،ولم يجعل إحداىما تطغى عمى
المصمحة األخرى ،وعند التعارض تُقدم مصمحة الجماعة بشرط التعويض العادل لمفرد ،ورفع
الظمم عنو .كما أنو عند تعارض مصمحة شخصين فإنو ُيقدم مصمحة من يصيبو أكبر

الضررين ،تطبيقاً لمقاعدة » يدفع أكبر الضررين باألخف منيما «.

ومن أمثمة رعاية مصمحة الجماعة في أحكام الفقو اإلسالمي تحريم االحتكار
ومشروعية التسعير الجبري ،والبيع الجبري لممصمحة العامة ،كبناء المدارس والمشافي ،وشق
الطرق واألنيار ،وبناء المساجد.
ومن أمثمة ذلك مشروعية إقامة الحدود ألخطر الجرائم ،ورعاية حقوق الجار(.)15
ومن أمثمة تقييد حق الفرد عند االضطرار بحق الجماعة ،تقييد أحكام الفقو اإلسالمي لموصية
بثمث المال منعاً من إلحاق الضرر بالورثة .لقول النبي (ص) { :الثمث والثمث كثير ،إنك أن تذر
ورثتك أغنياء خير من أن تذرىم عالة يتكففون الناس }(.)16

 

 1انظر املدخل للفقو اإلسالمي ص   – 1وما بعدىا حملمد سالم مدكور.
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سادساً -ارتباط الفقو اإلسالمي باألخالق وقيامو عمى العقيدة:
فأحكام الفقو اإلسالمي تختمف عن القانون في ارتباطيا بقواعد األخالق والمثل العميا ،ورعاية
الفضيمة .ألن الغاية من تطبيق أحكامو والعمل بمقتضاىا سعادة اإلنسان في الدارين .أما أحكام
القانون الوضعي ،فغايتو المحافظة عمى النظام العام واستقرار المجتمع وان كان عمى حساب
إىدار بعض القيم الخمقية والدينية.
ثم إن أحكام الفقو اإلسالمي تقوم عمى أساس العقيدة التي تكفل ليذه األحكام التطبيق الذاتي من
األفراد ،ألنيا تربي في نفوسيم الرقابة الداخمية والخوف من مخالفة أحكامو ،ألن اإليمان بالدار
اآلخرة والحساب أمام اهلل سبحانو ىي التي تربي النفس والضمير ،وتجعل أحكام الفقو أكثر
امتثاالً واحترامًا وطاعة ،بخالف القانون ألن أحكامو من وضع البشر ،وال قدسية ليذه األحكام
في نظر الناس ولذلك ال يمكن تطبيقيا إال تحت سمطان المؤيدات الدنيوية ،ولذا نجد األفراد
يكثرون التفكير من اإلفالت من سمطانيا ،وعدم امتثاليا إذا كانوا بعيدين عن سمطان الدولة
ورقابتيا.
ومن أمثمة ارتباط الفقو باألخالق في كل أحكامو أن أحكام العبادات فيو شرعت من أجل تزكية
النفس وتطييرىا .وأحكام المعامالت ومشروعية العقود قامت عمى أساس منع المنازعة بين
الناس ،وعمى أساس الوفاء بالعقود والعيود واألمانة ،واحترام حقوق اآلخرين ،وتحريم الغش
والغرر ،وتحريم أكل أموال الناس بالباطل ،وتحريم الخمر لمحفاظ عمى العقل واالبتعاد عن
بالس ْكر.
الشرور الخمقية عند فقد العقل ُ
وىكذا كل الفقو اإلسالمي وثيق الصمة باألخالق(.)17
ومما سبق يتضح لنا أن الفقو اإلسالمي ىو نظام روحي ومدني معاً ألن الشريعة اإلسالمية جاءت
لتنظيم حياة الناس في أمور الدين والدنيا ،فيو نظام حياة ودين ودولة.

 

( )متفق عليو.
 1انظر الفقو اإلسالمي وأدلتو ﺟ  1ص  وما بعدىا للدكتور وىبة الزحيلي.
وانظرر صصرا ا الفقرو اإلسررالمي املردخل لدراسرة الش رريعة اإلس ررالمية ص  ومرا بعردىا لعبرد الكررر
زيدان.
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سابعاً -التيسير والتخفيف ونفي الحرج:
 إن رفع الحرج والمشقة عن الناس في التكاليف والواجبات الشرعية أمر ُبنيت عميو أحكامالفقو اإلسالمي وخصوصاً في أحكام المعامالت والعبادات.

 ولذا أجمع العمماء عمى أن كل ما يوقع في المشقة والحرج غير المعتاد ليس مشروعًافي الدين ،ألن كافة التكاليف والواجبات الشرعية طمب الشارع تنفيذىا في حدود الوسع
س َع َيا)) [البقرة.]286 :
والطاقة .قال اهلل تعالىََ (( :ل ُي َكمِّ ُ
سا إََِّل ُو ْ
ف المَّ ُو َن ْف ً

قال تعالىَ (( :و َما َج َع َل َع َم ْي ُك ْم ِفي الد ِ
ِّين ِم ْن َح َر ٍج )) [ الحج.] 78 :

سرَ )) [ البقرة ،]185:وقال النبي
س َر َوََل ُي ِر ُ
وقال سبحانوُ ((:ي ِر ُ
يد ِب ُك ُم ا ْل ُع ْ
يد المَّ ُو ِب ُك ُم ا ْل ُي ْ
(ص) { :إن ىذا الدين يسر ولن ُي َّ
شاد الدين أحد إال غمبو } رواه النسائي.
وقال (ص) لمعاذ بن جبل وأبي موسى األشعري عندما بعثيما إلى اليمن { يس ار وال
تعس ار وبش ار وال تنف ار } متفق عميو.
 وقد اشتق ألجل ذلك الفقياء قواعد فقيية من مجموع النصوص العامة التي وردت فيالقرآن الكريم والسنة برفع الحرج مثل:
» المشقة تجمب التيسير « » ،واذا ضاق األمر اتسع «.
 فمن خصائص الفقو اإلسالمي نفي الحرج في التكاليف اعتبا ًار لمظروف الخاصة.ولذا قسم العمماء األحكام الشرعية قسمان عزيمة ورخصة.
ال لإلنسان العادي غير مبنية عمى أعذار العباد.
أما العزيمة :فيي األحكام التي ُشرعت أو ً
أما الرخصة :فيي األحكام الخاصة بأصحاب األعذار.
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تمارين:
الفقو اصطالحًا ىو:

 .1الفيم والفطنة.

 .2الطريق المعتاد سموكو.
ال.
 .3الشريعة اإلسالمية جممة وتفصي ً

 .4العمم بأحكام الشريعة العممية المتعمقة بأفعال المكمفين.

اإلجابة الصحيحة رقم 4
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الوحدة التعميمية الثانية
مصادر التشريع في الفقو اإلسالمي
الكممات المفتاحية:
مصادر التشريع  -نقمية  -عقمية  -أصمية  -تبعية  -اجتيادية  -القرآن  -السنة  -اإلجماع -
القياس  -االستحسان  -المصالح المرسمة  -العرف  -سد الذرائع  -قول الصحابي -
االستصحاب.

الممخص:
تنقسم مصادر التشريع في الفقو اإلسالمي إلى مصادر نقمية وعقمية ،ومصادر أصمية وتبعية،
والمصادر النقمية ىي القرآن والسنة ،أما العقمية فيي التي تعتمد عمى االجتياد والعقل ،والمصادر
األصمية ىي المصادر المتفق عمييا ،أما التبعية فيي ما اختمف العمماء عمى حجيتيا وبناء
األحكام عمييا.

األىداف التعميمية:
نيدف من ىذا التمييد جعل الطالب قاد اًر عمى:


معرفة مصادر التشريع.



التمييز بين مصادر التشريع المختمفة.



األدلة عمى حجية مصادر التشريع وعمى وجوب تسمسل الرجوع إلييا.
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تنقسم مصادر التشريع في الفقو اإلسالمي باعتبارات عدة فيي تنقسم إلى نقمية وعقمية.
والمصادر النقمية ىي المصادر التي تعتمد عمى النقل والرواية وىي القرآن والسنة ،وكالىما
يعتمدان عمى الوحي .فنصوص القرآن أنزلت عمى النبي (ص) بواسطة الوحي ،ثم نقمت إلينا
كاممة كما ىي .ونصوص السنة النبوية نقمت إلينا عن النبي (ص) كما رويت عنو.
وأساس التشريع واألحكام في الفقو اإلسالمي ىو نصوص القرآن والسنة ،ألنيما المصدران
األساسيان في ىذا التشريع.
وأما مصادر التشريع العقمية ،فيي المصادر التي تعتمد عمى االجتياد والعقل في استنباط
األحكام .وىذه المصادر ىي اإلجماع ،والقياس ،واالستحسان ،والمصالح المرسمة والعرف ،وسد
الذرائع ،وقول الصحابي ،واالستصحاب.
كما تنقسم مصادر التشريع اإلسالمي إلى مصادر أصمية وتبعية ،والمصادر األصمية ىي
المصادر التي اتفق العمماء عمى حجيتيا وبناء األحكام عمييا ،ويسمونيا أيضًا بالمصادر المتفق
عمييا .وىي أربعة مصادر :القرآن الكريم ،والسنة النبوية ،واإلجماع ،والقياس.
وأما المصادر التبعية فيي المصادر التي اختمف العمماء حول حجيتيا والعمل بيا أو بناء
األحكام عمييا ،وىذه المصادر تسمى أيضاً بالمصادر المختمف فييا .وىذه المصادر ىي:
االستحسان ،والمصالح المرسمة ،والعرف ،وسد الذرائع ،ومذىب الصحابي ،وشرع من قبمنا،
واالستصحاب.
وان في تقسيم العمماء ىذه المصادر إلى أصمية وتبعية ،إشارة إلى أن المصادر التبعية،
ُسميت بذلك ألن حجيتيا والعمل بيا ثبت في المصادر األصمية القرآن والسنة.
فيي تتبع ىذه المصادر ،فاإلجماع البد فيو من سند أو دليل يستند عميو من القرآن أو
السنة ،كما أن القياس فيو رد الحكم في الواقعة الجديدة إلى ما ورد فيو حكم من القرآن أو السنة
بسبب تساوييما في عمة واحدة.
وىكذا ال يجوز ألي مصدر اجتيادي أو تبعي أن يخرج عن دائرة النص بمبادئو وقواعده
الكمية .وان النقل والعقل يشتركان معًا في بناء أحكام الفقو اإلسالمي.
وقد ثبت باالستقراء أن أدلة الشريعة اإلسالمية التي تُستفاد منيا األحكام ترجع إلى أربعة،
اتفق جميور العمماء من المسممين عمى االستدالل بيا وىي :القرآن الكريم ،والسنة ،واإلجماع،
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والقياس .كما اتفقوا عمى أنيا مرتبة في االستدالل الترتيب نفسو :القرآن أوالً ،ثم السنة ،ثم
اإلجماع ،فالقياس.
فإذا وقعت حادثة جديدة نريد معرفة حكميا نظرنا في القرآن أوالً فإن وجدناه أمضيناه ،وان
لم يوجد نظرنا في السنة فإذا وجدناه عممنا بو ،فإن لم نجد في السنة ،نظرنا في إجماعات
العمماء فإن وجدنا عممنا بو وان لم نجد نظرنا عن طريق القياس عمى ما ورد النص بحكمو.
وأما الدليل عمى وجوب العمل بالمصادر التشريعية األربعة السابقة ،واالستدالل بيا،
ام ُنوا
ُّيا الَّ ِذ َ
واالعتماد عمييا في ثبوت األحكام فيو من القرآن الكريم قولو تعالىَ (( :يا أَي َ
ين َء َ
ِ
ِ
س ِ
ول
ش أي ٍء فَ ُردُّوهُ إِلَى المَّ ِو َو َّ
يعوا َّ
ول َوأُولِي أاأل أَم ِر ِم أن ُك أم فَِإ أن تََن َاز أعتُ أم ِفي َ
س َ
الر ُ
الر ُ
يعوا المَّ َو َوأَط ُ
أَط ُ
ِ ِ
ِ
يال)) [النساء.]95 :
س ُن تَأ ِأو ً
إِ أن ُك أنتُ أم تُ أؤ ِمنُ َ
ون ِبالمَّو َوا أل َي أوِم أاْلخ ِر َذل َك َخ أير َوأ أ
َح َ
فاألمر الوارد في ىذه اآلية بطاعة اهلل ورسولو ،ىو أمر باتباع القرآن والسنة ،واألمر
بطاعة أولي األمر من المسممين ،أمر باتباع ما أجمع عميو المجتيدون من األحكام ،واألمر برد
الوقائع المتنازع فييا إلى اهلل والرسول أمر باتباع القياس عند عدم وجود النص وال اإلجماع ،ألن
القياس في حقيقتو رد المتنازع فيو إلى اهلل والى الرسول؛ ألنو إلحاق واقعة ال نص في حكميا
بواقعة ورد النص بحكميا في الحكم الذي ورد بو النص لتساوييما في عمة الحكم.
وأما الدليل عمى ترتيب المصادر التشـريعية األربعة في االستدالل بيا عمى نحو ما ذكرنا
وىو القرآن فالسنة فاإلجماع ثم القياس ىو حديث معاذ بن جبل لما بعثو رسول اهلل (ص) قاضيًا
إلى اليمن فقال لو {:كيف تقضي إن عرض لك قضاء؟ أقضي بكتاب اهلل .قال :فإن لم تجد في
كتاب اهلل؟ قال :فبسنة رسول اهلل .قال فإن لم تجد في سنة رسول اهلل؟ قال :اجتيد رأيي ولو آلو،
قال :فضرب رسول اهلل عمى صدري وقال :الحمد هلل الذي وفق رسول رسول اهلل لما يرضي
رسول اهلل }(.)1
ودل عمى ذلك أيضاً ما ورواه ميمون بن ميران قال :كان أبو بكر إذا ورد عميو الخصوم
نظر في كتاب اهلل ،فإن وجد فيو ما يقضي بينيم قضى بو ،وان لم يكن في الكتاب وعمم عن
رسول اهلل في ذلك األمر َّ
سنة قضى بيا.

 
)(

أخرجو الترمذي وأبو داود وأحمد في مسنده ،والدرامي والبييقي.
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 -1مصادر التشريع النقمية
الكممات المفتاحية:
المصادر النقمية – الحديث القدسي – أسباب النزول – مكية – مدنية – الوحي – التوراة –
السنة
السنة – ّ
منجمًا – التدرج في التشريع – داللة – حجية ّ
اإلنجيل – الزبور – اإلعجاز – ّ
السنة المشيورة – اآلحاد.
المتواترة – ّ

الممخص:
القرآن الكريم ىو أساس الدين ومصدر التشريع ،حيث حوى أصول الشريعة وقواعدىا ،وىو وحي
السنة
السنة فيي وحي من اهلل بالمعنى فقط ،ويتميز القرآن عن ّ
من اهلل بالمفظ والمعنى ،أما ّ

بالتواتر واإلعجاز .ومن القرآن ما نزل في مكة ومنو ما نزل في المدينة ،ولكل نوع أسموبو

السنة النبوية في المصدر التشريعي الثاني بعد القرآن الكريم ،وىي ما
ومضمونو وخطابو .أما ّ
ال
السنة النبوية – إذا صحت – دلي ً
صدر عن النبي (ص) من قول أو فعل أو تقرير ،وتعتبر ّ

السنة واإلجماع تثبت ذلك.
تثبت عن طريقيا األحكام ،وىناك أدلة من القرآن و ّ

األىداف التعميمية:
بعد دراسة ىذا الجزء يجب أن يكون الطالب قاد ًار عمى:







معرفة ماىية المصادر النقمية.

السنة النبوية عند عمماء األصول.
تعريف كل من القرآن الكريم و ّ
السنة النبوية والحديث القدسي.
التفريق بين القرآن الكريم و ّ
معرفة الحكمة من نزول القرآن منجماً.

السنة النبوية.
إثبات حجية ّ
السنة النبوية.
معرفة أقسام ّ
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مصادر
التشريع النقلية
السنة النبوية

القرآن الكريم

القرآن الكريم
القرآن الكريم ىو أساس الدين ومصدر التشريع فيو ،وىو حجة اهلل البالغة عمى خمقو في
كل عصر ،وىو أول مصدر من مصادر التشريع اإلسالمي ،وىو أول ما يجب أن يمجأ إليو
العالم لمبحث عن حكم اهلل في رأي مسألة .والقرآن الكريم ىو الفرقان بين الحق والباطل ،والحالل
والحرام والخير والشر ،واليدى والضالل.
وقد وصفو الرسول (ص) فقال{ :فيو نبأ من قبمكم ،وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم ،ىو
الفصل ليس باليزل ،ومن تركو من جب ٍ
َّار قصمو اهلل ومن ابتغى اليدي في غيره أضمو اهلل ،ىو
حبل اهلل المتين ،ونوره المبين ،والذكر الحكيم ،وىو الصراط المستقيم ،وىو الذي ال تزيغ بو
األىواء ،وال تمتبس فيو األلسنة ،وال تتشعب بو اآلراء ،وال يشبع منو العمماء وال يممو األتقياء ،وال
ق عمى كثرة ِّ
الرد ،وال تنقضي عجائبو ،وىو الذي لم تنتو الجن إذا سمعتو أن قالوا ،إنا سمعنا
َيخمَ ُ
قرآنًا عجبًا ،من َعِمم عممو سبق ،ومن قال بو صدق ،من حكم بو عدل ،ومن عمل بو أ ِ
ُجر ومن
َ
()1
ِ
ي إلى صراط مستقيم} .
دعا إليو ُىد َ

 

( )رواه الرتمذي عن علي ،واحلاكم يف املستدرك عن ابن مسعود بألفاظ مشاهبة هلذا احلديث.
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وقد أمر اهلل سبحانو عباده باتباع أوامره ونواىيو وشرائعو وأحكامو التي نزلت فيو ،فقال
ون)) [البقرة:
ود المَّ ِو فَ َال تَ ْعتَ ُد َ
وىا َو َم ْن َيتَ َع َّد ُح ُد َ
سبحانوِ (( :ت ْم َك ُح ُد ُ
ود المَّ ِو فَأُوَل ِئ َك ُى ُم الظَّالِ ُم َ
.]229

.]3

ِ
ِ
ِ
اء)) [األعراف:
وقال سبحانو(( :اتَِّب ُعوا َما أُْن ِز َل إَِل ْي ُك ْم م ْن َرِّب ُك ْم َوََل تَتَِّب ُعوا م ْن ُدوِنو أ َْولِ َي َ

وقد حوى القرآن الكريم أصول
الشريعة وقواعدىا من الحرام
والحالل

ولكن

جاءت

آيات

األحكام فيو عمى نحو مجمل،
وأشار إلى مقاصد الشريعة ،ليأخذ
بيد األئمة المجتيدين ،ويدليم عمى
طرق االستنباط في كل زمان
ومكان .إال أن بعض اآليات فيو
جاءت عمى نحو مفصل ال تحتاج
إلى شرح وبيان كاآليات التي
تتعمق بأصول العقائد وأصول
العبادات.
وكما في اآليات التي تتعمق بأحكام المواريث والنسب والمحرمات من النساء ،وعقوبات
بعض الجرائم  ،وذلك ألن مثل ىذه األحكام تتعمق بمصالح ثابتة ال تتغير مع تغير األزمان
واألعراف ووسائل الحياة.
وأسموب القرآن الكريم في بيان األحكام أنو يضع األسس والقواعد الكمية ،ويجمل األوامر،
ال(.)2
وال يتناول فروع األحكام ،وتفصيل جزئياتيا إال قمي ً

 

( )انظر املدخل الفقهي للزرقا ﺠ  ص .
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 -1تعريف القرآن الكريم عند عمماء األصول:
((القرآن الكريم ىو كالم اهلل تعالى ،المنزل عمى نبيو محمد (ص) بالمفظ العربي ،المتعبد
بتالوتو ،المتحدي بأقصر سورة منو ،المنقول إلينا بالتواتر)) (.)3
 -القرآن لغة مصدر من ق أر يق أر قراءة وقرآنًا ،ومعناه في المغة الجمع والضم ،وقد ُسمي

ىذا الكتاب قرآنًا لكونو جامعًا ثمرة العموم كميا.

ش ْي ٍء))[النحل]89 :
 كما أشار إلى ذلك قول اهلل سبحانوِ (( :ت ْب َيا ًنا لِ ُك ِّل َوقولو(( :وتَ ْف ِ
ش ْي ٍء)) [يوسف.]111 :
يل ُك ِّل َ
ص َ
َ

 -والقرآن كالم اهلل تعالى ،ألنو وحي من عند اهلل تعالى بالمفظ والمعنى نزل بواسطة

جبريل عمى محمد (ص).
الروح ْاأل ِ
ِ
ون
قال تعالىَ (( :وِا َّن ُو َلتَ ْن ِز ُ
ين َ ع َمى َق ْم ِب َك لِتَ ُك َ
َم ُ
يل َر ِّب ا ْل َعا َل ِم َ
ين َ ن َز َل ِبو ُّ ُ
ِ
ان َع َرِب ٍّي ُم ِب ٍ
س ٍ
ين))[الشعراء]195 -194-193-192 :
ِم َن ا ْل ُم ْن ِذ ِر َ
ين ِ بم َ

 -2الفرق بين القرآن والسنة النبوية والحديث القدسي:

 ويختمف القرآن عن السنة ،بأن القرآن وحي من عند اهلل تعالى بالمفظ والمعنى وأماالسنة فيي وحي من عند اهلل تعالى بالمعنى فقط ،أما المفظ فيو تعبير من النبي (ص) .فال تأخذ
السنة أحكام القرآن ،فيي غير متعبد بتالوتيا وال تصح بيا الصالة وغير معجزة كالقرآن الكريم.
ويختمف القرآن أيضًا عن الحديث القدسي ،ألن الحديث القدسي ىو وحي من عند اهلل
تعالى بالمعنى ،وأما المفظ فمن تعبير الرسول (ص) غير أنو منسوب إلى اهلل تعالى.
وأما الفرق بين السنة النبوية والحديث القدسي :فيو أن السنة موحى بيا من عند اهلل تعالى
بالمعنى ،وعبر الرسول (ص) عنيا بمفظو ،وأما الحديث القدسي فيو كذلك كالحديث النبوي غير
أنو منسوب إلى اهلل تعالى.
كقولو (ص){ :كل عمل ابن آدم لو إال الصوم ،فإنو لي وأنا أجزي بو}رواه الشيخان.
وكقولـو (ص) فيما يرويو عن ربو{ :يا عبادي إني حرمت الظمم عمى نفسي وجعمتو بينكم
محرمًا فال تظالموا} رواه مسمم.

 

( )انظر إرشاد الفحول للشوكاين ص .3 -
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واذا ذىبنا إلى أن الحديث القدسي من عند اهلل تعالى لفظاً ومعنى ألنو منسوب إليو تعالى،
فإنو ال يدخل في معنى القرآن ،فيو ليس متعبدًا بتالوتو ،وغير متحدى بو .وكذلك لم تنقل
األحاديث القدسية إلينا نقالً متوات ًار بين دفتي المصحف.

 - 3ترجمة معاني القرآن ليست قرآن اً:
وال بد من اإلشارة ىنا إلى أن ترجمة معاني القرآن ال تعتبر قرآناً؛ فال تأخذ أحكام القرآن
من التعبد بتالوتيا وليس ليا صفة اإلعجاز ،ألنيا مجرد تفسير وبيان لمعاني القرآن.
 ويمتاز القرآن أيضاً بصفة التعبد ،فتالوتو عبادة ،بل ىي من أجل العبادات ،وتالوتوأفضل أنواع الذكر باتفاق العمماء .فقد قال رسول اهلل (ص){ :من ق أر القرآن فمو بكل حرف يقرأه
عشر حسنات ال أقول ((ألم)) حرف ولكن ألف حرف والم حرف وميم حرف} رواه الترمذي.
 والقرآن ىو كالم اهلل تعالى المنزل عمى نبيو محمد (ص) ،ليخرج بذلك كالم اهلل تعالىالمنزل عمى غيره من الرسل ،كالتوراة التي أنزلت عمى موسى عميو السالم ،واإلنجيل الذي أنزل
عمى عيسى ،والزبور الذي أنزل عمى داود ،وصحف موسى وصحف إبراىيم.
 معنى التواتر :كما أن القرآن منقول إلينا بالتواتر ،فيو ثابت بطريق قطعي ،ألن التواتريفيد القطع واليقين عند الع مماء .والتواتر معناه ما نقمو جمع كبير يستحيل تواطؤىم عمى الكذب
عن جمع كبير مثميم إلى رسول اهلل (ص).
 وقد ثبت أن النبي (ص) كان يحفظ عن جبريل ما ينزل بو عميو ثم يدعو صحابتو منُكتَّاب الوحي فيمقنيم ما نزل عميو ليكتبوه ويحفظوه ثم ُيحفظونو غيرىم ،وىكذا حفظ اهلل سبحانو

ىذا القرآن منذ أُنزل ،بالصدور والسطور إلى أن ُجمع بين دفتي كتاب واحد في عيد أبي بكر
الذ ْكر وِا َّنا َل ُو َلح ِ
الصديق  .وبذلك تحقق قول اهلل تعالى((:إِ َّنا َن ْح ُن َن َّزْل َنا ِّ
ون)) [ الحجر:
اف ُ
ظ َ
َ
َ َ
.]9

 ويتفرع عن ثبوت القرآن بطريق التواتر الذي يفيد العمم والقطع ،أن بعض القراءات التيرويت بغير طريق التواتر ال تُعد من القرآن ،وال تثبت ليا أحكامو .مثل كممة (( متتابعات )) في
ِ
ص َيام ثََال ثَ ِة أَي ٍ
َّام)) وزاد ابن مسعود كممة ((
قراءة ابن مسعود لقولو تعالى في كفارة اليمين ((فَ ُ
متتابعات )) ونقمت إلينا بطريق الشيرة ال التواتر.
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 صفة اإلعجاز في القرآن:كما يمتاز القرآن بصفة اإلعجاز البياني والبالغي ،وغير ذلك من ألوان اإلعجاز التي
ذكرىا العمماء .فيو أعظم معجزة أتى بيا رسول اهلل (ص) وتحدى بيا العرب أرباب الفصاحة
والبيان واألدب ،ليثبت بيا صدقو ،فعجزوا عن مجاراتو ،أو اإلتيان بمثمو.
واإلعجاز لغة :نسبة العجز إلى الغير واثباتو لـو ،وأعجز القرآن الناس بمعنى أثبت
عجزىم عن أن يأتوا بمثمو.
ِ
ِ
ِ
ورٍة ِم ْن ِمثْمِ ِو َو ْاد ُعوا
قال اهلل تعالىَ (( :وِا ْن ُك ْنتُ ْم في َرْي ٍب م َّما َن َّزْل َنا َعمَى َع ْبد َنا فَأْتُوا ِب ُ
س َ
شي َداء ُكم ِم ْن ُد ِ ِ
ين)) [ البقرة.] 32 :
ص ِاد ِق َ
ون المَّو إِ ْن ُك ْنتُ ْم َ
َُ َ ْ
وقال اهلل تعالىُ (( :ق ْل

ض ُي ْم
ان َب ْع ُ
ون ِب ِمثْمِ ِو َولَ ْو َك َ
َيأْتُ َ

ِ
اجتَ َم َع ِت ِْ
َن َيأْتُوا ِب ِمثْ ِل َى َذا ا ْلقُ ْرَء ِ
ان ََل
س َوا ْل ِج ُّن َع َمى أ ْ
لَئ ِن ْ
اإل ْن ُ
لِ َب ْع ٍ
ير)) [ اإلسراء] 88 :
ض ظَ ِي ًا

ش ِر سو ٍر ِمثْمِ ِو م ْفتَري ٍ
ات َو ْاد ُعوا َم ِن
وقال اهلل تعالى(( :أ َْم َيقُولُ َ
ُ ََ
ون افْتََراهُ قُ ْل فَأْتُوا ِب َع ْ ُ َ
استَطَعتُم ِم ْن ُد ِ ِ
ين)) [ ىود.] 13 :
ص ِاد ِق َ
ون المَّو إِ ْن ُك ْنتُ ْم َ
ْ ْ ْ
وقال النبي (ص) { :ما من األنبياء نبي إال أُعطي ما مثمو آمن عميو البشر ،وانما كان

إلى فأرجو أن أكون أكثرىم تابعاً } متفق عميو.
الذي أوتيتو وحيًا أوحاه اهلل َّ
وقد عجز العرب عن مجاراة القرآن مع توافر الدواعي ،والعرب في عنفوان البالغة
والفصاحة والبيان ،وقد ظل ىذا اإلعجاز قائمًا عمى سائر العصور وشاىداً عمى كل األمم ،يدل
عمى أن ىذا القرآن من عند اهلل وشاىدًا عمى نبوة محمد (ص).
 فالقرآن معجز في ألفاظو وأسموبو ،وىو معجز في معانيو ،ومعجز في بيانو ونظمو،ومعجز في تشريعو وصيانتو لحقوق الناس .ومعجز في عمومو ومعارفو التي أثبت العمم الحديث كثي اًر
منيا ،وال يزال يكشف كمما تقدم العمم كثي ًار من وجوه ىذا اإلعجاز.

 -4نزول القرآن منجماً والحكمة من ذلك:
نزل القرآن الكريم عمى الرسول (ص) مفرقًا عمى فترة الرسالة من حياتو في ثالث وعشرين

سنة ،وجاء التصريح بنزولو مفرقًا في قولو تعالىَ (( :وقُ ْرَءا ًنا فَرْق َناهُ لِتَ ْق أرَهُ َع َمى َّ
الن ِ
اس َع َمى ُم ْك ٍث
َ
َ

يال)) [اإلسراء]106 :؛ أي جعمنا نزولو مفرقاً لتقرأه عمى الناس عمى ميل ،ونزلناه
َوَن َّزْل َناهُ تَ ْن ِز ً
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عمى حسب الوقائع واألحداث .فكان ينزل منو آية أو آيتان أو أكثر ،وتارة ينزل منو سورة كاممة
ال لواقعة .وتجدر اإلشارة ىنا إلى
أو جزء من سورة ،وذلك بحسب الحاجة ،أو جوابًا لسؤال أو ح ً
أن الكتب السماوية السابقة نزلت دفعة واحدة ،ولم تنزل مفرقة كالقرآن.
 -وأما النزول الوارد في قولو سبحانو من سورة القدر(( :إِ َّنا أَ ْن َزْل َناهُ ِفي َل ْي َم ِة ا ْل َق ْد ِر)) فيو

نزول القرآن دفعة واحدة من الموح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء األولى ،ثم نزل مفرقاً عمى
النبي (ص) بواسطة جبريل.
 -ويشير القرآن بشكل صريح وواضح إلى نزول القرآن منجمًا عندما عبر عن ذلك في

يال))(( ،إِ َّنا َن ْح ُن َن َّزْل َنا ِّ
الذ ْك َر)) فالتنزيل يدل عمى نزولو
اآليات السابقة بمفظ التنزيل (( َوَن َّزْل َناهُ تَ ْن ِز ً

مفرقًا ،وىذا خالفًا لإلنزال الذي يدل عمى نزولو دفعة واحدة .وقد عبرت اآليات بمفظ التنزيل دون
اإلنزال.

ق
 وأول ما نزل من القرآن آيات من صدر العمق ((اق َأق َ خمَ َ
اسِم َرِّب َك الَّ ِذي َخمَ َ
ْرْ ِب ْ
ُّك ْاألَ ْك َرُم  الَّ ِذي َعمَّ َم ِبا ْل َق َممِ َ عمَّ َم ِْ
ِْ
ان ِم ْن َع َم ٍ
ان َما َل ْم َي ْع َم ْم)) [
ق  اق َأ
ْرْ َوَرب َ
س َ
س َ
اإل ْن َ
اإل ْن َ
العمق.] 5 – 1 :
وأول سورة كاممة نزلت من القرآن الفاتحة ،وآخر سورة نزلت كاممة سورة النصر ،وآخر ما
ون ِف ِ
يو إَِلى المَّ ِو ثَُّم تَُو َّفى ُك ُّل َن ْف ٍ
س َما
نزل من القرآن الكريم قولو تعالىَ (( :واتَّقُوا َي ْو ًما تُْر َج ُع َ
ون)) [البقرة ]281 :نزلت قبل وفاة الرسول (ص) بتسع ٍ
ليال.
س َب ْت َو ُى ْم ََل ُي ْ
ظمَ ُم َ
َك َ
ت ع َم ْي ُكم ِنعم ِتي ور ِ
ِ
يت َل ُك ُم ِْ
س َال َم
ض ُ
وأما قولو تعالى(( :ا ْل َي ْوَم أَ ْك َم ْم ُ
اإل ْ
ت َل ُك ْم دي َن ُك ْم َوأَتْ َم ْم ُ َ ْ ْ َ َ َ

ِدي ًنا)) [المائدة ]3 :ف كانت آخر آية نزلت من آيات األحكام ،نزلت قبل وفاة الرسول (ص) بثالثة
أشير.
 -حكمة نزولو منجماً:

ٍ
نزل القرآن منجمًا ومفرقًا عمى حياة النبي (ص) ٍ
جميمة منيا:
لحكم
 -1أن يتمكن الرسول (ص) من حفظو وفيمو ،إ ْذ كان أمياً ال يق أر وال يكتب .فقد قال اهلل

ِ ِ
تعالىَ (( :و َما ُك ْن َت تَتْمُو ِم ْن قَ ْبمِ ِو ِم ْن ِكتَ ٍ
ون)) [
اب ا ْل ُم ْب ِطمُ َ
اب َوََل تَ ُخطُّوُ ِب َيمين َك إِ ًذا ََل ْرتَ َ
العنكبوت.] 48 :
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وليتمكن الصحابة الكرام أيضًا من حفظو وفيمو والعمل بو .وىم أمة أمية ،لم يألفوا كتابًا
ولم يعرفوا عممًا .فكان إنزال القرآن الكريم منجمًا ،لطفًا من اهلل تعالى بيم .وتمكينًا ليم من حفظو

والتدرج بالعمل بو .ولعل ىذا الذي أشارت إليو اآلية في قولـو تعالىَ (( :وقُ ْرَءا ًنا فَ َرْق َناهُ لِتَ ْق َأرَهُ َعمَى
َّ
الن ِ
اس َعمَى ُم ْك ٍث َوَن َّزْل َناهُ تَ ْن ِزي ًال)) [ اإلسراء.] 106 :
عن عمر  قال(( :تعمموا القرآن خمس آيات خمس آيات فإن جبريل كان ينزل القرآن
عمى النبي (ص) خمسًا خمساً)) أخرجو البييقي في شعب اإليمان.
وعن خالد بن دينار قال(( :قال لنا أبو العالية :تعمموا القرآن خمس آيات خمس آيات فإن
النبي (ص) كان يأخذه من جبريل خمسًا خمسًا)) أخرجو البييقي.
 -2تثبيت فؤاد النبي (ص):
تعرض لمتكذيب واإلعراض واإليذاء الشديد من قومو ،وىو بشر كسائر
فالنبي (ص) ّ

البشر ،يحتاج لمن يشد من أزره ،ومن يواسيو في الشدائد والمحن ،ومن يقف إلى جانبو مشجعًا،
فكان اهلل سبحانو يؤيده ويواسيو ويش د من أزره ،فكانت اآليات تنزل عميو بين الحين واآلخر تربط
س ِل)) [األحقاف.]35 :
ص َب َر أُولُو ا ْل َع ْزِم ِم َن ُّ
عمى فؤاده ،وتأمره بالصبر ((فَ ْ
الر ُ
اص ِب ْر َك َما َ

ين َك َف ُروا َل ْوََل ُن ِّز َل َع َم ْي ِو
ولعل ىذا الذي أشارت إليو اآلية في قولو تعالىَ (( :وقَ َ
ال الَّ ِذ َ
ان جممَ ًة و ِ
يال)) [ الفرقان ،] 32 :فكان الوحي
اد َك َوَرتَّ ْم َناهُ تَْرِت ً
اح َدةً َك َذلِ َك لِنُثَِّب َت ِب ِو فُ َؤ َ
ا ْلقُ ْرَء ُ ُ ْ َ
يتنزل عمى رسول اهلل (ص) بما يثبت قمبو عمى الحق ،ويشحذ عزمو لمثبات في طريق الدعوة.
وكان القرآن يتنزل عميو ويأمره بالصبر ،ويطمئن نفسو بما تكفل اهلل بو من النصر
والحماية والعصمة.
ين أُوِلي
اى ُج ْر ُى ْم َى ْج ًرا َج ِم ً
ون َو ْ
يال َ وَذ ْرِني َوا ْل ُم َك ِّذ ِب َ
اص ِب ْر َع َمى َما َيقُولُ َ
قال اهلل تعالىَ (( :و ْ
َّ
يال)) [المزمل.]11 – 10 :
الن ْع َم ِة َو َم ِّي ْم ُي ْم َقمِ ً
ص ع َم ْي َك ِم ْن أَ ْنب ِ
اد َك)) [ىود.]120 :
اء ُّ
ت ِب ِو فُ َؤ َ
س ِل َما ُنثَِّب ُ
َ
وقال اهلل تعالىَ (( :و ُك ِّال َنقُ ُّ َ
الر ُ

وكان كمما اشتد تكذيب قومو وأذاىم ،وأصابو الحزن ألجل ذلك نزل القرآن مسمياً لـو .قال

ون)) [يس.]76 :
ون َو َما ُي ْعمِ ُن َ
اهلل تعالىَ (( :ف َال َي ْح ُزْن َك َق ْولُ ُي ْم إِ َّنا َن ْع َم ُم َما ُي ِس ُّر َ

اء لو،
وىكذا كانت آيات القرآن تنزل تباعًا بين الحين واآلخر سمواناً لمنبي (ص) ،وعز ً

ال .ويطمئن إلى نصر اهلل تعالى لو وتأييده.
وتثبيتًا ،حتى ال يأخذ األسى والحزن إلى نفسو سبي ً
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 -3التدرج في التشريع:
كان القرآن ينزل وفقاً لمحوادث ،وبياناً لحكم دعت الحاجة إليو ،أو جواباً لسؤال أو استفتاء.
فكانت اآليات تنزل بحسب ما يستجد من وقائع وبيانًا لحكميا فكمما وقعت حادثة نزل
الحكم فييا يرشد المسممين إلى اليدى والحق بشأنيا.
وكانت اآليات تنزل جوابًا لما ُيعرض عمى النبي (ص) من فتاوى واستفسارات مثل
((ويستَ ْفتُوَن َك ِفي ا ِّلن ِ
سأَلُوَن َك َع ِن ْاألَ ْن َف ِ
سأَلُوَن َك َع ِن ا ْل َم ِح ِ
ال)) و
يض)) و (( َي ْ
ساء)) و (( َوَي ْ
ََ ْ
َ
ون)).
سأَلُوَن َك َما َذا ُي ْن ِفقُ َ
امى)) و (( َ
وي ْ
(( َوَي ْ
سأَلُوَن َك َع ِن ا ْل َيتَ َ
فكان القرآن ينزل حسب حاجة المسممين ،ومقتضيات المصمحة ليم في شؤون دينيم
ودنياىم ،كما كان القرآن يتنزل وفق الحوادث التي تمر بالمسممين ويتدرج التشريع باألمة في
عالج ما تأصل في نفوسيم من أمراض اجتماعية.
ولقد أخذ القرآن الناس بالرفق في شأن األعمال والفرائض والواجبات ،فكان أول ما نزل
آيات العقيدة واألخالق التي بنت في النفوس اإليمان باهلل والدار اآلخرة والخشية من الحساب ،ثم
نزلت آيات الحالل والحرام ،ليكون ذلك أجدى وأجدر في االمتثال والتطبيق.
وتتجمى ىذه الحكمة واضحة في ما روتو السيدة عائشة رضي اهلل عنيا فقالت(( :إنما نزل
أول ما نزل من القرآن سور من المفصل فييا ذكر الجنة والنار ،حتى إذا ثاب الناس إلى اإلسالم
نزل الحالل والحرام ،ولو نزل أول شيء ((ال تشربوا الخمر )) لقالوا :ال ندع الخمر أبدًا ،ولو نزل
((ال تزنوا)) لقالوا :ال ندع الزنا أبدًا)) (.)4
كما تتجمى حكمة التدرج في التشريع بأوضح مثال لذلك ،وىو تحريم الخمر ،فقد نزل أول
اب تَتَّ ِخ ُذ َ ِ
ما نزل في حكمو قولو تعالى(( :و ِم ْن ثَمر ِ
الن ِخ ِ
ات َّ
َع َن ِ
س ًنا إِ َّن
يل َو ْاأل ْ
س َك ًرا َو ِرْزقًا َح َ
ون م ْن ُو َ
َ
ََ
ون)) [ النحل.] 67 :
ِفي َذلِ َك ََل َي ًة لِقَ ْوٍم َي ْع ِقمُ َ
وكان وضع السكر في مقابل الرزق الحسن في اآلية إشارة إلى أن الخمر ليس من الرزق
الحسن.

 

( )رواه البخاري.
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ِ
ِ
ِ
ير
ثم نزل بعد ىذه اآلية قول اهلل تعالىَ (( :ي ْ
سأَلُوَن َك َع ِن ا ْل َخ ْم ِر َوا ْل َم ْيس ِر قُ ْل في ِي َما إثْ ٌم َك ِب ٌ
وم َن ِ
افعُ لِ َّمن ِ
اس َوِاثْ ُم ُي َما أَ ْك َب ُر ِم ْن َن ْف ِع ِي َما)) [البقرة ،] 219 :فكان في ىذه اآلية تنفير من الخمر،
ََ
ألنو ما غمب إثمو عمى نفعو كان محرماً .ففي اآلية إشارة إلى تحريم الخمر وتنفير منو.

س َك َارى)) [
ام ُنوا ََل تَ ْق َرُبوا َّ
ُّيا الَّ ِذ َ
الص َال َة َوأَ ْنتُ ْم ُ
ثم نزل بعد ذلك قول اهلل تعالىَ (( :يا أَي َ
ين َء َ

النساء ،] 43 :فقطعت ىذه اآلية عادة اإلدمان عمى الخمر بسبب توزع الصموات الخمس طوال
النيار حتى العشاء.
ام ُنوا إَِّن َما
ُّيا الَِّذ َ
ثم نزل تحريميا بشكل قاطع وفي كل األوقات في قول اهلل تعالىَ (( :يا أَي َ
ين َء َ
ِ
س ِم ْن َع َم ِل َّ
الش ْيطَ ِ
يد
اب َو ْاأل َْ
ون  إَِّن َما ُي ِر ُ
اجتَِنبُوهُ لَ َعمَّ ُك ْم تُ ْفمِ ُح َ
ان فَ ْ
ص ُ
َزَل ُم ِر ْج ٌ
ا ْل َخ ْم ُر َوا ْل َم ْيس ُر َو ْاألَ ْن َ
ِ
ض ِ
َّ
الصَال ِة
ص َّد ُك ْم َع ْن ِذ ْك ِر المَّ ِو َو َع ِن َّ
ان أ ْ
الش ْيطَ ُ
اء في ا ْل َخ ْم ِر َوا ْل َم ْيس ِر َوَي ُ
َن ُيوِق َع َب ْي َن ُك ُم ا ْل َع َد َاوةَ َوالْ َب ْغ َ َ

ون)) [المائدة.]91 – 90 :
فَ َي ْل أَْنتُ ْم ُم ْنتَ ُي َ
 -4اإلعجاز والتحدي:

وكان من حكمة نزول القرآن منجمًا أيضًا ،التحدي لممشركين الذين تمادوا في كفرىم
وعنادىم ،والرد عمى باطميم وأسئمتيم التي يسوقونيا عناداً ،واظيار اإلعجاز ليم ،ألن تحدييم
بالقرآن وىو ينزل مفرقًا مع عجزىم عن مجاراتو واإلتيان بمثمو أظير وأبمغ في اإلعجاز واقامة

ير)) [
س َن تَ ْف ِس ًا
اك ِبا ْل َح ِّ
الحجة عمييم ،كما قال اهلل تعالىَ (( :وََل َيأْتُوَن َك ِب َمثَ ٍل إََِّل ِج ْئ َن َ
ق َوأ ْ
َح َ

الفرقان.] 33 :

وجاء في حديث البن عباس عن نزول القرآن مفرقًا(( :فكان المشركون إذا أحدثوا شيئًا
أحدث اهلل ليم جواباً)) (.)5
لداللة عمى أن القرآن من عند اهلل تعالى(:)6
 -5ا ّ
فالقرآن الذي نزل مفرقاً عمى النبي (ص) في أكثر من ثالث وعشرين عامًا تنزل منو
اآلية ،واآليتان ،وبضع من سورة عمى فترات من الزمن ،يقرؤه القارئ فيجده في غاية اإلتقان
واإلحكام ،مترابط المعاني والبيان ،متناسق السور واآليات بشكل عجيب ومدىش ،كأنو عقد فريد

 

( )أخرجو ابن أيب حامت عن ابن عباس.
 )انظر تاريخ التشريع اإلسالمي ملناع القطان ص .
29

ِ
صمَ ْت ِم ْن لَ ُد ْن َح ِك ٍيم
ُح ِك َم ْت َء َاياتُ ُو ثَُّم فُ ِّ
اب أ ْ
كما قال ا هلل تعالى في إشارة ليذا المعنى(( :كتَ ٌ
َخ ِب ٍ
ير)) [ىود.]1 :
ولو كان ىذا القرآن من عند غير اهلل لوقع فيو التناقض والتفكك كما قال اهلل تعالىَ (( :وَل ْو
ير)) [سورة النساء.]82 :
اخ ِتَال ًفا َك ِث ًا
ان ِم ْن ِع ْنِد َغ ْي ِر المَّ ِو َل َو َج ُدوا ِفي ِو ْ
َك َ

 -5وجوب العمم بأسباب النزول وفائدتو:
سبق أن تبين من حكمة نزول القرآن منجمًا أنو كان ينزل بحسب الوقائع والمناسبات
لتسييل حفظو وفيمو وتطبيقو .والعمم بأسباب النزول ومناسباتو لو أىمية كبيرة في فيم القرآن
وتطبيقو عمى الوجو الصحيح الذي نزل ألجمو ،فأسباب النزول قرائن معنوية تعين عمى فيم
القرآن فيمًا صحيحًا( ،)7فمناسبات النزول ىي التي تمقي ضوءًا عمى معاني القرآن الكريم ،وىي
قرائن تيسِّر إدراك مراميو ،ومدى انطباق األحكام الواردة عمى س بب خاص ،ىل تختص بالسبب
الخاص وحده ،أم العبرة بعموم المفظ ال بخصوص السبب( .)8واليك المثال اآلتي ليظير األمر
لك واضحًا.
روي أن قدامة بن مظعون اتُّيم بشرب الخمر وقامت عميو البينة بذلك عند عمر ابن
الخطاب  ، فقال عمر :يا قدامة إني جالدك .قال :واهلل لو شربت كما يقولون ما كان لك أن
الصالِح ِ
ِ
ات
س َع َمى الَّ ِذ َ
ام ُنوا َو َعممُوا َّ َ
تجمدني .قال عمر :ولم؟ قال:ألن اهلل تعالى يقولَ (( :ل ْي َ
ين َء َ
ج َناح ِفيما طَ ِعموا إِ َذا ما اتَّقَوا وءامنُوا وع ِممُوا َّ ِ ِ
سنُوا َوالمَّوُ
امنُوا ثَُّم اتَّقَ ْوا َوأ ْ
ْ َََ ََ
َح َ
الصال َحات ثَُّم اتَّقَ ْوا َو َء َ
َ
ُ
ُ ٌ َ
ين)) [ المائدة ] 93 :فأنا من الذين آمنوا وعمموا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا
ُي ِح ُّب ا ْل ُم ْح ِس ِن َ

وأحسنوا شيدت مع رسول اهلل (ص) بد ًار ،والخندق ،والمشاىد ،فقال عمر :أال تردون عميو قولو؟

فقال ابن عباس :إن ىؤالء اآليات نزلن عذ اًر لمماضين ،وحجة عمى الباقين ،فعذر الماضين أنيم
لقوا اهلل قبل أن تحرم عمييم الخمر ،وحجة عمى الباقين ألن اهلل تعالى يقول(( :إِنَّ َما ا ْل َخ ْم ُر َوا ْل َم ْي ِس ُر
س ِم ْن َع َم ِل َّ
الش ْيطَ ِ
اجتَنِ ُبوهُ)) [اآلية :المائدة .]90
اب َو ْاأل َْ
ان فَ ْ
ص ُ
َزَل ُم ِر ْج ٌ
َو ْاألَ ْن َ

فإن كان من الذين آمنوا وعمموا الصالحات ،ثم اتقوا وآمنوا ،ثم اتقوا وأحسنوا فإن اهلل قد
نيى أن تشرب الخمر .قال عمر :صدقت.

 

 ()انظر تاريخ الفقو اإلسالمي للسايس ص .
 ()انظر تاريخ التشريع ص   – للدكتور حممد فاروق َّ
العكام.
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 -6المكي والمدني من القرآن وميزات كل منيا:
إن أشير تعريف لممكي والمدني من القرآن عند العمماء أن المكي ما نزل قبل اليجرة،
والمدني ما نزل بعدىا ولو في مكة كسورة النصر.
 ميزات المكي من القرآن: -1تتميز السور واآليات المكية من حيث الموضوع والمضمون ،أنيا تتعمق بالعقيدة،
والدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك والوثنية ،وتدعو إلى عبادة اهلل تعالى وحده ،واإليمان بو
ِ
شيء و ُىو َّ ِ
ِ ِِ
ير))
السم ُ
س َكمثْمو َ ْ ٌ َ َ
وجوداً وصفات كمال ،وتنزييًا عن كل ماال يميق ((لَ ْي َ
يع ا ْل َبص ُ
[الشورى.]11 :
كما تدعو لإليمان بالرسل جميعًا ،وبالكتب السماوية ،واثبات الرسالة المحمدية.
وتدعو لإليمان بالدار اآلخرة والبعث بعد الموت ،وبالحساب والجزاء ،والرد عمى المشركين
بالبراىين العقمية ،وذكر القيامة ،وذكر الجنة والنار .كما تدعو لإليمان بالمالئكة .وتحث عمى
التحمي بمكارم األخالق ،وتطيير القموب من الرذائل.
وكذلك التحدي ،فقد كان من مضمون اآليات المكية ،لعناد المشركين في مكة.
وكثرت قصص األنبياء في القرآن المكي ،تسمية لمرسول (ص) وعبرة لممكذبين والمعاندين،
ال لسنة اهلل تعالى في األمم التي كذبت رسميم كيف تم إىالكيم ،ليفيء المشركون إلى اهلل
ومثا ً
تعالى ويستجيبوا لدعوة رسولو.
-2

أما بالنسبة آليات التشريع في القرآن المكي ،فقد نزلت اآليات المكية تبين ليم

األصول الكمية في الحالل والحرام واألسس العامة لمتشريع باإلضافة لبيان أصول العقيدة.
فكان مما نزل في تشريع األحكام في القرآن المكي ،أن حرم اهلل  قتل النفس ووأد
البنات(( .وَل تَ ْقتُمُوا َّ
ق)) [ األنعام.]151 :
س َّال ِتي َح َّرَم المَّ ُو إََِّل ِبا ْل َح ِّ
الن ْف َ
ونزلت اآليات المكية بتحريم الزنا ،واألمر بحفظ الفروج.
كم ا نزلت بتحريم الظمم ،وأكل مال اليتيم ،واإلسراف ،والبغي ،والفساد في األرض ،ونقص
المكيال.
وشرعت الصالة في مكة قبل اليجرة ،وأصل مشروعية الصيام كان بمكة.
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كما نيى القرآن المكي عن الذبح لغير اهلل تعالى ،وأمر باألكل مما ذكر اسم اهلل عميو(.)9
 -3أما القرآن المكي من حيث األسموب :فيتميز المكي من اآليات ،بغرابة األلفاظ التي
ِ
الجمل ،واألسموب الخطابي
ص ِر ُ
ال يدرك معناىا إال أرباب المغة والفصاحة كما تتميز أيضاً بِق َ

الذي يثير المشاعر.

فآيات القرآن المكي غالباً قصيرة ليتمكن الرسول (ص) والمؤمنون من حفظيا.
ُّيا َّ
اس)) أو (( َي َاب ِني
الن ُ
 -4إن صيغة الخطاب في القرآن المكي غالبًا ما تكون بـ (( َيا أَي َ
ُّيا َّ
اس)) إال في سبع آيات فقط.
َء َ
الن ُ
اد َم)) ،ولم يرد في القرآن المدني الخطاب بـ (( َيا أَي َ
كما كان القرآن المكي يتضمن عبارات الزجر والردع التي تميق بالكفار والجبابرة من سكان
مكة وكفار العرب.
 -5ومن خصائص المكي من القرآن أنو يتصل بالفكر والمشاعر ،واقامة البراىين وبناء
شخصية المسمم في عقيدتو وخمقو(.)10
 ميزات القرآن المدني: -1تتميز السور واآليات المدنية من حيث الموضوع والمضمون بأنيا تتجو إلى بيان
األحكام وتفصيميا ،وسن التشريعات ،بعد أن تكونت النواة األولى لممجتمع اإلسالمي في المدينة،
فنشأ وضع سياسي واجتماعي جديد بإقامة الدولة اإلسالمية األولى التي تفتقر إلى تشريعات
تنظم المجتمع الجديد في جميع مناحي الحياة ،والتشريعات الالزمة لجميع أسسو وروابطو .فنزلت
اآليات التي تنظم سياسة الحكم ،وتنظم المجتمع والدولة كما تناولت آيات التشريع في المدينة
بيان بقية العبادات ،واألركان التي يبنى عمييا اإلسالم من صالة وزكاة وصوم وحج.
وبين ما
ونزلت آيات التشريع تتناول تنظيم شؤون المعامالت ،فأحل اهلل البيع ،وحرم الرباّ ،

يجب في المداينة من كتابة وتوثيق ،ونيى عن أكل أموال الناس بالباطل.

 

( )انظررر ترراريخ التشرريع اإلسررالمي ملنرراع القطرران ص  ومررا بعرردىا ،و ص  3وانظررر ترراريخ التش رريع
للدكتور حممد فاروق َّ
العكام ص  و  .وتاريخ الفقرو اإلسرالمي حملمرد علري السرايس ص  ومرا
بعدىا.
 3انظر املراجع السابقة.
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كما نزلت آيات التشريع بتفصيل وبيان أحكام األسرة في النكاح ،والطالق ،وأحكام الميراث
والوصية.
 ومن مميزات القرآن المدني أنو شرع الجياد والقتال ،ونظم العالقات الدولية في السمموالحرب ،وبين أحكام المعاىدات والغنائم واألسرى.
كما تناولت آيات التشري ع المدني ،بيان العقوبات عمى الجرائم الكبرى ،وشرحت النظام
العقابي في اإلسالم من حدود وكفارات وتعازير .لحفظ الضروريات الخمس لحياة اإلنسان في
النفس والدين والمال والعرض والعقل.
 -2وأما القرآن المدني من حيث األسموب فيتميز بأن الخطاب فيو غالبًا ما يكون بـ (( َيا

ام ُنوا)) ألن معظم اآليات أصبح الخطاب فييا متوجيًا لممؤمنين في المجتمع
ُّيا الَّ ِذ َ
أَي َ
ين َء َ
اإلسالمي الجديد.

ومن مميزات القرآن المدني طول آياتو لتتناسب مع طبيعة ما تتناولو من تقرير لمتشريعات
واألحكام التي نزلت فيو.
ومن مميزاتو أيضًا سيولة األلفاظ ،واألسموب التقريري اليادئ بحيث يفيميا القارئ.
 -3ومن مميزات القرآن المدني ذكر المنافقين ،ألن المنافقين لم يكونوا بمكة ،وفضح
أمرىم ،والتحذير منيم .وكذلك ذكر الييود بما فييم من صفات وفضح سريرتيم وطوية نفوسيم
التي جبمت عمى العناد والكفر والجحود والمكر ونقض العيود ،وقتل األنبياء ،وتكذيبيم(.)11
 -4ولقد جاء التشريع المدني في التعامل في معظم األحكام عمى نحو مجمل غير مفصل،
ما عدا األحكام التي تتعمق بمصالح ثابتة ال تتغير ،بتغير األعراف واألزمان ،فجاءت عمى نحو
تفصيمي وبيان كامل ،كأحكام عقد الزواج والطالق ،والمواريث ،والمحرمات من النساء ،وما يتصل
بذلك من أحكام العدة ،والنفقة ،والحضانة ،والنسب ،والوصايا.
وكذلك جاءت أحكام الحدود والعقوبات عمى نحو مفصل ال يحتاج إلى بيان .ولم تترك
ىذه األحكام الخطيرة مجاالً لالجتياد بالرأي.

 

( )انظر تاريخ الفقو اإلسالمي للسايس ص  واليت بعدىا.
وانظر تاريخ التشريع اإلسالمي ملناع القطان ص  و ص .
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 -7دَللة القرآن عمى األحكام:
ذكرنا سـابقًا أن القرآن الكريم قطعي الثبوت ألنو نقل إلينا بطريق التواتر .أما بالنسبة لداللة
آياتو عمى األحكام ،فإنيا قد تدل عمى األحكام داللة قطعية ،وذلك عندما يكون المفظ الوارد في
اآلية يدل عمى معنى واحد في المغة ال يحتمل غيره ،كمدلول اآليات الواردة في تحديد عقوبات
مقدرة ،كقولو ((مئة جمدة)) في عقوبة الزنا ،وكمدلول قولو ((ثمانين جمدة )) في عقوبات القاذف.
ِ
اج ُك ْم)) ،وكمدلول قولو تعالى:
ص ُ
ف َما تََر َك أ َْزَو ُ
وكمدلول لفظ ((نصف)) في قولو تعالىَ (( :ولَ ُك ْم ن ْ
(( ُق ْل ُى َو َّ
َح ٌد )) فمفظ (( أحد )) الوارد فييا ليس لو إال معنى واحد.
الم ُو أ َ
وقد تكون داللة آيات القرآن عمى األحكام داللة ظنية ،وذلك عندما يكون المفظ الوارد في
ات
اآلية قد وضع لعدة معان في المغة العربية ،كمفظ القرء الوارد في قولو تعالىَ (( :وا ْل ُمطَمَّ َق ُ

َّص َن ِبأَْنفُ ِس ِي َّن ثََال ثَ َة قُُروٍء)) .فالقرء وضع لمعنى الحيض والطير.
َيتََرب ْ

وتحديد المعنى المراد من ىذا المفظ تختمف فيو أفيام العمماء .ولذلك فإن داللة مثل ىذه
اآليات عمى أحكاميا ىي داللة ظنية.
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السنة النبوية
السنة النبوية ىي المصدر التشريعي الثاني بعد القرآن الكريم في الفقو اإلسالمي.

أوَلً -تعريف السنة:
تعريف السنة لغةً :ىي الطريقة والعادة مطمقًا محمودة كانت أو مذمومة ،أم سيئة(،)12

ِ
ِ
ِ
يروا ِفي ْاأل َْر ِ
ان
ض َفا ْنظُروا َك ْي َ
ف َك َ
وعمى ذلك قول اهلل تعالىَ (( :ق ْد َخ َم ْت م ْن َق ْبم ُك ْم ُ
س َن ٌن َفس ُ
عِ
ين)) [آل عمران.]137 :
اق َب ُة ا ْل ُم َك ِّذ ِب َ
َ

ومنو قولو (ص){ :من سن سنة حسنة فمو أجرىا وأجر من عمل بيا إلى يوم القيامة ،ومن
سن سنة سيئة فعميو وزرىا ووزر من عمل بيا إلى يوم القيامة}(.)13
فالسنة بمعناىا المغوي تعني الطريقة الحسنة والسيئة(.)14
 تعريف السنة اصطالحًا :السنة عند الفقياء :ما ثبت عن النبي (ص) من غيروجوب ،أي ىي ما يثاب فاعمو وال يعاقب تاركو.
والسنة عند الفقياء ىي أحد األحكام التكميفية الخمسة (( الواجب ،والحرام ،والسنة،
والمكروه ،والمباح )).
تعريف السنة عند عمماء األصول فيي :ما صدر عن النبي (ص) من قول أو فعل أو
تقرير (.)15
فكل ما نقل عن النبي (ص) من أقوال وأفعال أو تقريرات فيي داخمة في دائرة التشريع
والسنة.
وأكثر السنة المنقولة عن النبي (ص) ىي السنة القولية ،كقول النبي (ص){ :الدال عمى
الخير كفاعمو} رواه الترمذي.
وكقولو{ :إنما األعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى}متفق عميو.

 

( )انظر املصباح املنري ج  ص  مادة سنن ،للفيومي.
( )رواه مسلم.
( )انظر خمتار الصحاح مادة :سنن ص .3
( )انظر يف تعريف السنة إرشاد الفحول للشوكاين ص .


35

وكقولو (ص){ :ال ضرر وال ضرار} رواه ابن ماجو ومالك وأحمد.
وقولو (ص){ :صوموا لرؤيتو وأفطروا لرؤيتو} رواه الترمذي.
وأما السنة الفعمية وىي ما صدر عن الرسول (ص) من أفعال يقصد بيا التشريع فمثاليا:
صالتو ،وحجو ،أمام الصحابة ثم قولو ليم{ :صموا كما رأيتموني أصمي} ،وقولو{ :خذوا عني
مناسككم} ،ومثل وضوئو واستالمو الحجر األسود وتقبيمو .وكقول عائشة رضي اهلل عنيا(( :كان
رسول اهلل (ص) يصمي الضحى أربعًا ثم يزيد ما يشاء)).
فأداؤه (ص) لمصالة والحج وتقبيل الحجر األسود ،سنة فعمية وىي بمنزلة السنة القولية في
وجوب العمل والحجية.
وأما السنة التقريرية وىي أن يسكت النبي (ص) عن إنكار فعل أو قول صدر في حضوره
أو غيبتو وعمم بو فمثاليا :إقرار النبي (ص) لمعاذ بن جبل عندما بعثو قاضيًا إلى اليمن ؛ من
أنو يجتيد برأيو إذا لم يجد في كتاب اهلل أو سنة رسولو.
ومن تقريراتو ،حديث الصحابيين الذين خرجا في سفر فحضرتيما الصالة ولم يجدا الماء،
فتيمما وصميا ثم وجدا ال ماء قبل خروج وقت الصالة ،فأعاد أحدىما الصالة بالوضوء ولم ُيعد
اآلخر ،فقال النبي (ص) لألول لك األجر مرتين ،ولمثاني أصبت السنة.

ومثالو أيضًا ،حديث عمرو بن العاص عندما بعثو رسول اهلل (ص) عمى رأس سرية
فاحتمم في ليمة باردة ،فتيمم وصمى بأصحابو ،فمما رجعوا إلى ال نبي (ص) أخبروه ،فقال لو النبي
(ص){ :أصميت بأصحابك وأنت جنب؟! فقال :يا رسول اهلل تذكرت قول اهلل تعالىَ (( :وََل تَ ْقتُمُوا
ِ
يما )) وكانت ليمة باردة وخشيت إن اغتسمت أن أىمك .فضحك رسول
س ُك ْم إِ َّن المَّ َو َك َ
أَ ْنفُ َ
ان ِب ُك ْم َرح ً
اهلل (ص)} رواه أحمد وأبو داود.

فما أقره النبي (ص) مما صدر عن بعض الصحابة من أقوال وأفعال ،أو سكت عنو ولم
ينكره ،أو أظير استحسانو ،فيعتبر كأن ذلك الفعل قد صدر عن الرسول (ص) ،فيدخل في دائرة
السنة النبوية ويكون تشريعاً ،ألن السكوت من النبي دليل عمى المشروعية ألنو ال يسكت عمى
حرام أو باطل إ ْذ ىو مأمور بالتبميغ.
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 السنة بإجماع العمماء وحي من عند اهلل تعالى بالمعنى ،ولذلك يطمق عمييا العمماءبأنيا :وحي غير متمو ،بمعنى أن المفظ من عند الرسول (ص) بخالف القرآن فإنو وحي بالمفظ
والمعنى ،وبما أن السنة وحي بالمعنى فيي حجة شرعية.

ثانياً -حجية السنة النبوية:
معنى حجية السنة ،أي ىل تعتبر دليالً تثبت عن طريقيا األحكام ،ويجب العمل بيا.
ال تثبت عن طريقيا األحكام ويجب العمل
أجمع العمماء عمى كون السنة النبوية حجة ودلي ً
بيا إذا كانت صحيحة ،ولم تكن من جممة خصوصيات النبي (ص) فيي واجبة االتباع دون
خالف وأنيا كالقرآن في تحميل الحالل وتحريم الحرام.
 أدلة حجية السنة (:)16ثبتت حجية السنة بالقرآن الكريم ،والسنة ،واإلجماع.
أما دليل حجيتيا من القرآن الكريم فآيات كثيرة وردت تأمر المسممين باتباع الرسول
واالقتداء بو ،وفي ذلك أمر باتباع سنتو والعمل بيا .وآيات أخرى جعمت طاعة الرسول من طاعة
اهلل تعالى .ومن ىذه األدلة:
وحى)) [النجم]4 – 3 :
قولـو تعالىَ (( :و َما َي ْن ِط ُ
ق َع ِن ا ْل َي َوى  إِ ْن ىُ َو إََِّل َو ْح ٌي ُي َ
اك َع َم ْي ِي ْم َح ِفيظًا))
وقولـو تعالىَ (( :م ْن ُي ِط ِع َّ
س ْم َن َ
س َ
ول فَ َق ْد أَطَ َ
اع المَّ َو َو َم ْن تََوَّلى فَ َما أ َْر َ
الر ُ
[النساء.]80 :
سو ُل َف ُخ ُذوهُ َو َما َن َيا ُك ْم َع ْن ُو فَا ْنتَ ُيوا
وقولـو تعالىَ (( :و َما َءاتَا ُك ُم َّ
الر ُ

)) [ الحشر.]7 :

ِ
ِ
َم ِر ِم ْن ُك ْم))
يعوا َّ
س َ
ُّيا الَّ ِذ َ
الر ُ
يعوا المَّ َو َوأَط ُ
امنُوا أَط ُ
وقولـو تعالىَ (( :يا أَي َ
ول َوأُولِي ْاأل ْ
ين َء َ

[النساء.]59 :

ون حتَّى يح ِّكم َ ِ
ش َج َر َب ْي َن ُي ْم ثَُّم ََل َي ِج ُدوا ِفي
يما َ
وك ف َ
وقولـو تعالى(( :فَ َال َوَرِّب َك ََل ُي ْؤ ِم ُن َ َ ُ َ ُ
ض ْي َت ويسمِّموا تَ ِ
ِ
ِ
يما)) [ النساء.] 65 :
ْ
سم ً
أَ ْنفُس ِي ْم َح َر ًجا م َّما َق َ َ ُ َ ُ

ون لَ ُي ُم
سولُ ُو أ َْم ًار أ ْ
َن َي ُك َ
ان لِ ُم ْؤ ِم ٍن َوََل ُم ْؤ ِم َن ٍة إِ َذا قَ َ
وقولـو تعالىَ (( :و َما َك َ
ضى المَّ ُو َوَر ُ
ا ْل ِخ َي َرةُ ِم ْن أ َْم ِرِى ْم)) [األحزاب.]36 :

 

( )انظر إرشاد الفحول للشوكاين ص .
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وأما دليل حجية السنة من السنة فقد ثبتت أحاديث كثيرة يأمرنا فييا رسول اهلل (ص)
باتباع سنتو والتمسك بيا ،والعمل بما جاء فييا؛ ألن الرسول (ص) مبمغ ومشرع عن ربو ،كما
ىو شارح ومبين لمقرآن .ومن جممة ىذه األحاديث ما يمي:
قول النبي (ص) في حجة الوداع{ :تركت فيكم أمرين لن تضموا ما تمسكتم بيما كتاب اهلل
وسنتي} رواه أبو داود والترمذي وابن ماجو.
وحديث معاذ بن جبل لما بعثو قاضيًا إلى اليمن فقال لو{ :بم تقض يا معاذ فقال بكتاب
اهلل ،قال فإن لم تجد ،قال فبسنة رسول اهلل ،قال فإن لم تجد ،قال اجتيد رأيي وال آلو }...أخرجو
أبو داود والترمذي.
وقال النبي (ص) وىو ينيى عن ترك سنتو{ :يوشك رجل منكم متكئًا عمى أريكتو ُي َّ
حدث

بحديث عني فيقول :بيننا وبينكم كتاب اهلل ،فما فيو من حالل ا ستحممناه ،وما وجدنا فيو من حرام
حرمناه ،أال وان ما حرمو رسول اهلل مثل الذي حرمو اهلل} أخرجو الترمذي وأبو داود.
كما ورد عن النبي (ص) أنو قال{ :أال إني أوتيت القرآن ومثمو معو} رواه أبو داود.
 ونحن إذ نتمسك بالسنة ونعمل بيا ،إنما نعمل بكتاب اهلل تعالى( ،)17فقد روي عن أحدالصحابة وىو ِمطرف ابن عبد اهلل{ :ال تحدثونا إال بالقرآن .فقال :واهلل ال نبغي بالقرآن بدالً،
ولكن نريد من ىو أعمم منا بالقرآن}.
وروى األوزاعي عن حسـان بن عطية قال :كان الوحي ينـزل عمى رسـول اهلل (ص)،
ويحضره جبريل بالسنة التي تفسر ذلك ،فمم ي كن لمنبي (ص) فيما يصدر عنو ،من قول أو فعل
وحى)) [ النجم 3
أو تقرير ،مصد اًر إال عن الوحي ((وما َي ْن ِط ُ
ق َع ِن ا ْل َي َوى  إِ ْن ُى َو إََِّل َو ْح ٌي ُي َ
.] 4 /
 كما أجمع الصحابة الكرام ،والعمماء من بعدىم إلى عصرنا ىذا عمى وجوب اتباع سنةرسول اهلل (ص) في حياتو وبعد مماتو .لمشواىد واألدلة المتواترة والكثيرة في القرآن والسنة التي
تدل عمى ذلك.

 

( )انظر تاريخ الفقو اإلسالمي حملمد علي السايس ص .
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وألن القرآن ال يمكن فيمو وتطبيقو والعمل بما فيو من أوامر وآيات مجممة ال نعرف
تفصيميا ،وال المراد منيا لوال السنة ،فكانت السنة شارحة ومبينة لما أُجمل في القرآن ،إ ْذ ال يعقل
أن يشرع اهلل عز وجل فروضاً ال يمكن أداؤىا ،وال فيم المراد منيا ،ولوال السنة ما استطعنا
تطبيقيا وال فيميا والعمل بيا ،فكانت السنة ألجل ذلك حجة شرعية يجب العمل بيا.
فاألمر بالصالة والصوم والزكاة والحج والوصية والنذر وغير ذلك ،ورد األمر بو في القرآن
عمى نحو مجمل ،ولوال السنة التي شرحت كيفية العمل والتطبيق والمراد من ىذه الفروض لما
استطعنا تطبيق القرآن وفيمو والعمل بموجبو.
 والسنة النبوية تأتي في المرتبة الثانية من حيث قوة االحتجاج بعد القرآن الكريم.والسنة بالنسبة لمقرآن الكريم إما مؤكدة لما ورد فيو ،أو شارحة لمجممو ،أو مقررة لحكم لم
يرد في القرآن ،كتحريم الجمع بين المرأة وخالتيا أو عمتيا.
 والسنة النبوية منيا من ىو قطعي الثبوت كالسنة المتواترة وىي قميمة العدد ،ومنيا ما ىوظني الثبوت كسنة اآلحاد وىي معظم األحاديث الواردة عن النبي (ص) ،ولذلك كانت تالية لمقرآن
الكريم في قوة االحتجاج ألن القرآن الكريم قطعي الثبوت كمو.
واعتقد أن ما أوردناه من أدلة عمى حجية السنة فيو الرد الحاسم عمى كل من دعا إلى
طرح السنة واالكتفاء بالقرآن .أو شكك في حجية السنة ووجوب العمل بيا.
(18

ثالثاً -أقسام السنة من ناحية روايتيا

):

تقسم السنة بحسب روايتيا إلى ثالثة أنواع:
أ -السنة المتواترة:
وىي السنة التي رواىا عن الرسول (ص) جمع كثير يستحيل تواطؤىم
عمى الكذب عن جمع كثير مثميم من بداية السند إلى منتياه.
عمي متعمداً فميتبوأ مقعده من النار} متفق عميو.
ومثال السنة المتواترة قولو (ص){ :من كذب َّ
والمتواتر من السنة القولية قميل.
وىذا النوع كثير في السنن الفعمية ،كالوضوء والصالة والحج.

 

 انظر شرح خنبة الفكر البن حﺠر العسقالين ص  3وما بعدىا -مكتبة الغزايل.
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والمتواتر من الحديث يجب العمل بو ،وىو يفيد العمم اليقيني ،والحكم الذي يثبت بو
كالحكم الثابت في القرآن .فيو يفيد القطع واليقين بصحة الخبر ،ويكفر جاحده كما يكفر منكر
القرآن.
ب -السنة المشيورة:
وىي ما رواىا عن الرسول (ص) عدد من الصحابة لم يبمغ حد التواتر ،ثم يرويو بعد ذلك
جمع من جموع التواتر حتى وصمت إلينا.
ومثال السنة المشيورة :قولو (ص) {إنما األعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى}.
وحديث {بني اإلسالم عمى خمس}.
فالسنة المشيورة تفيد العمم اليقيني ،ولكن دون العمم الذي تفيده السنة المتواترة.
ح  -سنة اآلحاد:
وىي ما رواىا عن الرسول عدد لم يبمغ حد التواتر وال الشيرة ،وىكذا حتى وصمت إلينا
بسند طبقاتو آحاد.
وأغمب السنة من ىذا القسم؛ وىي تفيد غمبة الظن ،وىي ظنية الثبوت .وتثبت بيا األحكام
العممية ،إذ يكفي لثبوتيا الظن الراجح.
داللة السنة عمى األحكام:
والسنة قد تكون قطعية الداللة أو ظنية الداللة سواء المتواتر منيا أو المشـيورة أو اآلحاد.
والسنة تخ تمف عن القرآن من جية الثبوت إذ القرآن كمو قطعي الثبوت أما السنة فمنيا
قطعي الثبوت كالمتواترة ومنيا ظني الثبوت كاآلحاد.
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تمارين:
جمع الصحف المتفرقة التي كتب فييا القرآن جمعت في مصحف واحد في زمن:
 .1عثمان بن عفان.

 .2عمي بن أبي طالب.
 .3أبي بكر الصديق.
 .4أبي األسود الدؤلي.
 .5عروة بن الزبير.

اإلجابة الصحيحة رقم 3
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 -2مصادر التشريع االجتيادية
الكممات المفتاحية:
القرآن  -السنة  -اإلجماع  -القياس  -االستحسان  -المصالح المرسمة  -العرف  -مذىب
الصحابي  -شرع من قبمنا  -سد الذرائع  -االستصحاب  -جميور العمماء  -المعقول -
المذىب الشافعي  -المذىب الحنبمي  -المذىب المالكي  -المذىب الحنفي.

الممخص:
مصادر التشريع االجتيادية تسعة وىي :اإلجماع ،والقياس ،واالستحسان ،والمصالح المرسمة
والعرف ،ومذىب الصحابي ،وسد الذرائع ،واالستصحاب ،وىي التي من خالليا يتم استنباط
األحكام التي لم يرد فييا نص صريح في القرآن والسنة ،ويجب الرجوع إلى ىذه المصادر عند
الحاجة بالتسمسل بعد القرآن والسنة ،بداية باإلجماع ونياية باالستصحاب.

األىداؼ التعميمية:
في نياية ىذا الجزء يجب أن يكون الطالب قاد اًر عمى:


تعداد مصادر التشريع االجتيادية بالترتيب ،أي أولوية الرجوع واالحتكام.



تعريف كل مصدر من مصادر التشريع االجتيادي.



معرفة مدى حجية كل مصدر من مصادر التشريع االجتيادي.
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مصادر التشريع االجتيادية
ويشمل ما يمي:
-

اإلجماع

-

المصالح المرسمة

-

شرع من قبمنا

-

القياس

-

العرف

-

سد الذرائع

-

االستحسان

-

مذىب الصحابي

-

االستصحاب

اإلجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماع
أو ًال -تعريؼ اإلجماع:
تعريفو لغة :ىو العزم والتصميم ،أو االتفاق عمى أمر من األمور.
واصطالحًا عند األصوليين ىو (( :اتفاق جميع مجتيدي األمة اإلسالمية في عصر من
العصور بعد عصر الرسالة عمى حكم شرعي عممي )) (.)1
واإلجماع مصدر من مصادر التشريع اإلسالمي بعد عصر النبوة ،ويأتي في المرتبة
الثالثة بعد القرآن والسنة ،حيث ينظر المجتيد إذا ُعرضت عميو واقعة جديدة في القرآن الكريم،

فإن لم يجد نظر في السنة النبوية ،فإن لم يجد :نظر ىل يوجد إجماع حول حكم ىذه المسألة

من قبل المجتيدين ،فإذا وقعت حادثة جديدة وعرضت عمى المجتيدين من األمة اإلسالمية وقت
ال شرعيًا
حدوثيا ،واتفقت كممتيم عمى حكم فيياُ ،سمي اتفاقيم إجماعًا ،واعتبر إجماعيم دلي ً

يجب العمل بو.

 وركن اإلجماع ىو االتفاق ،فاإلجماع يتحقق باتفاق جميع المجتيدين من المسممينعمى حكم شرعي في عصر من العصور.
ومثال اإلجماع ات فاق المجتيدين عمى حجب ابن االبن في اإلرث باالبن ،وكاتفاقيم عمى
ثبوت حرمة الرضاع بما يحرم عن طريق المصاىرة .وكاتفاقيم عمى توريث الجدة السدس.

 

 إرشاد الفحول للشوكاين ص  .وروضة الناظر البن قدامة ص .
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واإلجماع دليل شرعي تثبت بو األحكام الشرعية ،وىو حجة قطعية يجب العمل بو وتحرم
ال لالجتياد.
مخالفتو .وتخرج بو المسألة عن أن تكون مح ً
وال بد لتحقيؽ اإلجماع مف توافر األركاف اآلتية(:)2
 -1وجود عدد من المجتيدين في عصر واحد ،إذ ال يتصور إجماع بوجود مجتيد واحد،
وال في زمن الرسول (ص).
 -2اتفاق آراء المجتيدين جميعًا عمى حكم الواقعة الجديدة .وال عبرة لرأي األكثرية في
اإلجماع ،الحتمال الصواب في رأي األقمية.
 -3أن يصدر اإلجماع عن المجتيدين من األمة اإلسالمية ،إذ ال عبرة لرأي غير
المجتيد من الناس ،كما ال عبرة لرأي غير المسمم في قضايا االجتياد والدين.
 -4أن يقع اإلجماع بعد وفاة الرسول (ص) ،ألن الرسول ىو المشرع عن ربو ،وال
إجماع بوجود المشرع.
 -5أن تكون المسألة المجمع عمى حكميا ال نص فييا ،إذ ال اجتياد مع وجود النص.
ثانياً -حجية اإلجماع(:)3
دلت عمى حجية اإلجماع مجموعة من اآليات واألحاديث الدالة عمى اعتبار إجماع كممة
أىل العمم واالجتياد حجة يجب اتباعيا والعمل بيا .كما دلت عمى وجوب لزوم الجماعة وعدم
االنشقاق عنيا.
ِ
ِ
وؿ َوأُولِي
يعوا َّ
س َ
ُّيا الَّ ِذ َ
الر ُ
يعوا المَّ َو َوأَط ُ
ام ُنوا أَط ُ
 -1فمن القرآن قولو تعالىَ (( :يا أَي َ
يف َء َ
أاأل أَم ِر ِم أن ُك أـ )) [ النساء.] 59 :
وأولو األمر في اآلية تعني أولي الشأن ،وىو عام يشمل أولي األمر الدنيوي وىم الحكام
واألمراء ،وأولي األمر الديني وىم العمماء وأىل الفتيا واالجتياد .فإذا أجمع أولو األمر في
التشريع واالجتياد ،وىم العمماء المجتيدون عمى حكم وجب اتباعو بمقتضى اآلية الكريمة ،وىذا

 

 انظر روضة الناظر البن قدامة ص  وما بعدىا ،ادلطبعة السلفية.
 انظر روضة الناظر البن قدامة ص  واليت تليها.
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س ِ
معنى قول اهلل تعالىَ (( :ولَ أو َردُّوهُ إِلَى َّ
ستَ أن ِبطُوَنوُ
وؿ َوِالَى أُولِي أاأل أَم ِر ِم أن ُي أـ لَ َعمِ َم ُو الَّ ِذ َ
يف َي أ
الر ُ
ِم أن ُي أـ )) [ النساء .] 83 /
كما دل عمى حجية اإلجماع
َّف َل ُو ا أل ُي َدى َوَيتَِّب أع َغ أي َر
َب أع ِد َما تََبي َ

)) [ النساء .] 115 /

شِ
اق ِ
وؿ ِم أف
ؽ َّ
س َ
من القرآن أيضًا قول اهلل تعالىَ (( :و َم أف ُي َ
الر ُ
يف ُنول ِو ما تَوَّلى وُنصمِ ِو جي َّنـ وساء أت م ِ
ِِ
َ ِ
ص ًا
ير
س ِبيؿ ا أل ُم أؤمن َ َ َ َ َ أ َ َ َ َ َ َ َ

وال شك في أن من يخالف إجماع العمماء المجتيدين في أي حكم شرعي يعتبر متبعاً لغير
سبيل المؤمنين ،وىو قرين من يشاقق الرسول في اآلية.
-2

كما دلت عدة أحاديث عمى عصمة األمة عن الخطأ.

كقولو (ص) { :ال تجتمع أمتي عمى خطأ }.
وقولو (ص) { :ما رآه المسممون حسناً فيو عند اهلل حسن } رواه أحمد موقوفاً عمى ابن
مسعود .نصب الراية .133/4
وقولو (ص){ :لم يكن اهلل ليجمع أمتي عمى الضاللة }رواه الحاكم وأحمد والترمذي.
وحكم المجتيدين الذي أجمعوا عميو يمثل رأي األمة ،فيو واجب االتباع والتطبيق امتثاالً
ليذه األحاديث.
ثالثاً -أنواع اإلجماع:
ينقسم اإلجماع عند عمماء األصول من جية كيفية وقوعو إلى نوعين:
أ -إجماع صريح .ب -إجماع ســكوتي.
أ -اإلجماع الصريح:
وىو أن يتفق مجتيدو العصر عمى حكم مسألة بإبداء كل واحد منيم رأيو بصراحة بفتوى أو
قضاء .أي أن يصدر عن كل مجتيد قول أو فعل يعبر صراحة عن رأيو.
واإلجماع الصريح ىو حجة شرعية باتفاق أكثر العمماء ،وىو اإلجماع الحقيقي ،وىو
قطعي الداللة عمى حكمو ،وتخرج المسألة بو عن مجال االجتياد.
ب -اإلجماع السـكوتي :وىو أن يبدي بعض المجتيدين رأييم في مسـألة ما صراحة
بفتوى أو قضاء ،ويسكت الباقون عن الموافقة أو المخالفة.
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وىذا اإلجماع اختمف العمماء حول حجيتو ،فذىب جميور العمماء إلى أنو ليس بحجة،
وخالف في ذلك أكثر عمماء الحنفية والحنابمة وقالوا بأنو حجة ألن السكوت في موضع البيان
بيان ،ودليل الرضا والموا فقة .وىو إجماع اعتباري ألن الساكت ال جرم بأنو موافق ،وألجل ذلك
ال لمخالف بين العمماء .وىو ظني الداللة ،وال تخرج المسألة بو عن دائرة
كانت حجيتو مح ً
االجتياد.
وذىب اإلمام مالك إلى حجية إجماع أىل المدينة ،ووجوب العمل بعمل أىل المدينة ،في
حين قال الظاىرية ال يوجد إجماع إال إجماع الصحابة فقط ،لقمة عددىم ولسيولة تحققو في
عصرىم(.)4
رابعاً -سند اإلجماع وامكانية انعقاده:
واإلجماع متى انعقد صحيحًا تثبت األحكام عن طريقو ،ألنو ال بد أن يكون مستندًا إلى
دليل ،إذ ال اجتياد من دون دليل ،كما ال يتصور أن تجتمع كممة العمماء دون االعتماد عمى
دليل شرعي.
واإلجماع في ذاتو حجة دون البحث عن سنده ودليمو ،إذ لو أردنا البحث عنو لكانت
الحجة في الدليل ال في اإلجماع ،ولذلك كان العمماء يبحثون عن اإلجماع وصحة نقمو دون
البحث عن دليمو إذا أرادوا معرفتو.
وسند اإلجماع إما أن يكون نصًا من القرآن أو السنة ،واما أن يكون سنده القياس أو
المصمحة المرسمة.
 ولقد كان اإلجماع ميسو اًر في عصر الصحابة ،وخصوصاً في عيد أبي بكر وعمر،حيث منع عمر الصحابة من الخروج من المدينة لمشاورتيم فيما يجد من أمور العمم والسياسة،
ولكنيم بعد أن تفرقوا في البمدان واألمصار اإلسالمية ،وتخرج عمى أيدييم طبقة من العمماء
والفقياء في مصر والحجاز والعراق واليمن والشام ،أصبحت الشورى العممية وانعقاد اإلجماع
وتحققو أم ًار عسي ًار.

 

 انظر ادلستصفى للغزايل ﺟ  ص  وما بعدىا.


46

وقد ذىب أكثر العمماء

()5

إلى إمكانية انعقاد اإلجماع بعد عصر الصحابة ،وىذا أمر

متصور في زماننا ىذا بسبب تطور وسائل االتصال الحديثة وسيولتو.
وكان ابن حزم األندلسي ال يقول بحجية اإلجماع إال إجماع الصحابة ،ألنو كان ال يتصور
إمكانية انعقاده بعد عصرىم.
وكان اإلمام أحمد بن حنبل يقول ال نعمم خالفًا في كل مسألة ُنقل فييا اإلجماع ورعاً.

 

 ذىب النظّام وبعض الشيعة إىل عدم إمكانية انعقاد اإلمجاع ووقوعو.
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القػػػػػػػػػػػػياس
أوالً -تعريؼ القياس:
ىو في المغة التسوية بين شيئين.
واصطالحاً :ىو إلحاق أمر لم يرد فيو نص أو إجماع ،بأمر آخر ورد في حكمو نص،
وتطبيق حكمو عميو الشتراكيما في عمة واحدة(.)6
أو ىو إلحاق المسألة بحكم نظائرىا لعمة مشتركة واحدة.
 ولمقياس أركاف أربعة وىي(:)7 -1األصل :وىو المسألة المنصوص عمى حكميا.
 -2حكم األصل :وىو الحكم الشـرعي الثابت لألصل من وجوب أو تحريم أو ندب أو
كراىة أو إباحة.
 -3العمة :وىي الوصف الجامع بين األصل والفرع ،وىو وصف ظاىر منضبط شرع
حكم األصل من أجمو.
 -4الفرع :وىو األمر الذي لم يرد في حكمو نص ،ويراد معرفة حكمو.
والقياس حجة شرعية ودليل معتبر تثبت بو األحكام عند جميور العمماء وخالف في ذلك
الظاىرية(.)8
وحكم القياس يفيد الظن الغالب ،والظن الغالب مقبول في ثبوت األحكام ،فالحكم الثابت
بالقياس حكم ظني.
والقياس حجة شرعية في أحكام المعامالت ،وال قياس في العبادات ألن مبناىا عمى
التوقيف(.)9

 

 انظر إرشاد الفحول للشوكاين ص .
 انظر روضة الناظر البن قدامة ص .
 انظر روضة الناظر ص .
 انظر أصول الفقو لعبد الوىاب خالف ص .
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ثانياً -حجية القياس(:)10
القياس مصدر من مصادر التشريع اإلسالمي يأتي في المرتبة الرابعة بعد القرآن الكريم
والسنة النبوية واإلجماع ،وىو حجة يجب العمل بيا ،فالحكم الثابت بالقياس حكم شرعي واجب
االتباع.
وقد دل عمى حجية الحكم الثابت بالقياس أدلة كثيرة من القرآن والسنة واإلجماع والمعقول.
َى ِؿ
 -1أما دليل حجيتو من القرآن فقولو تعالىُ (( :ى َو الَّ ِذي أ أ
يف َك َف ُروا ِم أف أ أ
َخ َر َج الَّ ِذ َ
ِ
ا أل ِكتَ ِ
اب ِم أف ِد َي ِ
صونُ ُي أـ ِم َف المَّ ِو
ارِى أـ ِأل ََّو ِؿ ا أل َح أ
ش ِر َما ظَ َن أنتُ أـ أ أ
َف َي أخ ُر ُجوا َوظَ ُّنوا أ ََّن ُي أـ َمان َعتُ ُي أـ ُح ُ
وف ُب ُيوتَ ُي أـ ِبأ أَي ِدي ِي أـ َوأ أَي ِدي
ؼ ِفي قُمُوِب ِي ُـ ُّ
فَأَتَاىُ ُـ المَّ ُو ِم أف َح أي ُث لَ أـ َي أحتَ ِس ُبوا َوقَ َذ َ
الر أع َب ُي أخ ِرُب َ
صِ
ار )) [ الحشر.] 2 :
ا أل ُم أؤ ِم ِن َ
يف فَ أ
اعتَِب ُروا َيا أُولِي أاأل أَب َ

صِ
ار ))
ووجو الدليل عمى حجية القياس في اآلية قولو تعالى فييا (( :فَ أ
اعتَِب ُروا َيا أُولِي أاأل أَب َ

فبعد أن قص اهلل سبحانو عمينا في اآلية ما كان من بني النضير الذين كفروا وبين ما وقع عمييم
صِ
ار )) أي فقيسوا أنفسكم عمييم فإن فعمتم
من العذاب بسبب كفرىم ،قال (( :فَ أ
اعتَِب ُروا َيا أُولِي أاأل أَب َ

مثل فعميم وقع عميكم ما نزل بيم ألنكم أناس مثميم.

ِ
يعوا
ُّيا الَّ ِذ َ
ام ُنوا أَط ُ
والدليل الثاني من القرآن عمى حجية القياس قولو تعالىَ (( :يا أَي َ
يف َء َ
ِ
س ِ
وؿ ِإ أف ُك أنتُ أـ
ش أي ٍء فَ ُردُّوهُ إِلَى المَّ ِو َو َّ
يعوا َّ
وؿ َوأُولِي أاأل أَم ِر ِم أن ُك أـ فَِإ أف تََن َاز أعتُ أـ ِفي َ
س َ
الر ُ
الر ُ
المَّ َو َوأَط ُ
ِ ِ
ِ
يال )) [ النساء.] 59 :
س ُف تَأ ِأو ً
تُ أؤ ِمنُ َ
وف ِبالمَّو َوا أل َي أوِـ أاآلخ ِر َذل َؾ َخ أيٌر َوأ أ
َح َ
وجو االستدالل باآلي ة أن اهلل سبحانو أمر المؤمنين إن تنازعوا في أمر ليس هلل تعالى وال
لمرسول فيو حكم وال ألولي األمر فييم ،أن يردوه إلى اهلل والرسول ورد ماال نص فيو إلى ما فيو
نص ،والحكم عميو بحكم النص بسبب اشتراكيما في عمة واحدة ،ىو رد المتنازع فيو إلى اهلل
ورسولو .وىذا يعني وجوب العمل بالقياس ،ألن ىذا الرد ىو عممية القياس األصولي الذي قال
بو العمماء.
َىا أ ََّو َؿ
ييا الَّ ِذي أَ أن َ
شأ َ
والدليل الثالث عمى حجية القياس من القرآن قولو تعالى (( :قُ أؿ ُي أح ِي َ
َم َّرٍة)) جواباً لمنكري البعث الذين قالواَ (( :م أف ُي أح ِيي ا أل ِعظَ ِ ِ
يـ )) [ يس.] 78 :
اـ َوى َي َرم ٌ
َ

 

 انظر روضة الناظر البن قدامة ص  واليت بعدىا.
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فاهلل سبحانو استدل بالقياس جوابًا عمى منكري البعث ليقيم عمييم الحجة العقمية الدامغة
الدالة عمى قدرة اهلل سبحانو عمى إحياء الموتى بعد الموت يوم البعث ،حيث قاس اهلل سبحانو
إعادة المخموقات بعد فنائيا عمى بدء خمقيا وانشائيا أول مرة .وذلك بأن من لديو القدرة عمى
خمق الشيء من العدم وانشائو أول مرة ،فيو قادر من باب أولى عمى أن يعيده .بل ىو أىون
عميو.
وفي ىذا دليل عمى حجية القياس وصحة االستدالل بو ،ودليل عمى أن النظير ونظيره
يتساويان.
 -2وأما دليل حجية القياس من السنة فأحاديث كثيرة نذكر منيا ما يمي:
 حديث معاذ بن جبل { أن رسول اهلل (ص) لما أراد أن يبعثو إلى اليمن قاضيًا قال لو:بم تحكم إن عرض عميك قضاء؟ قال أقضي بكتاب اهلل ،قال فإن لم تجد قال :فبسنة رسول اهلل.
قال فإن لم تجد؟ قال :أجتيد رأيي وال آلو .فضرب رسول اهلل (ص) صدره وقال :الحمد هلل الذي
وفق رسول رسول اهلل لما يرضي رسول اهلل } رواه أحمد وأبو داود والترمذي والدارمي والبييقي.
ووجو االستدالل بالحديث أن رسول اهلل (ص) أقر معاذاً عمى االجتياد إذا لم يجد نصًا
في حكم الحادثة الواقعة .واالجتياد يشمل القياس ألنو نوع من االستدالل واالجتياد ،والرسول لم
يقره عمى نوع من االستدالل دون نوع آخر.
-

كما استدلوا عمى حجية القياس من السنة بفعل الرسول (ص) عندما كان يستدل

بالقياس عمى حكم كثير من الوقائع التي عرضت عميو ولم يوح إليو بحكميا .ومن ذلك:
أ -حديث المرأة الخثعمية قالت :يا رسول اهلل إن أبي أدركتو فريضة الحج شيخاً كبي اًر ال
يستطيع أن يحج ،إن حججت عنو أينفعو ذلك؟ فقال ليا { :أرأيت إن كان عمى أبيك دين فقضيتو
أينفعو ذلك قالت نعم ،قال :فدين اهلل أحق بالقضاء } رواه البخاري والنسائي.
ب -ومن ذلك حديث عمر عندما سأل رسول اهلل (ص) عن حكم قبمة الصائم لزوجتو من
دون إنزال .فقال لو النبي (ص) { :أرأيت لو تمضمضت بالماء وأنت صائم؟ قال عمر :قمت :ال
بأس بذلك .قال فمو} أي حسبك ىذا ،والحديث رواه أبو داود .فالنبي (ص) قاس حكم القبمة من
دون إنزال لمصائم عمى المضمضة في الجواز واإلباحة.
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 -3وأما اإلجماع :فقد ثبت إجماع الصحابة عمى احتجاجيم بالقياس والعمل بو دون
إنكار أحد منيم.
 -4ودلت أفعال الصحابة في الكثير من المسائل عمى حجية العمل بالقياس .ومن ذلك
عمى سبيل المثال:
أ-

أنيم قاسوا صحة خالفة أبي بكر عمى إمامتو بالصالة فقالوا :رضيو رسول اهلل لديننا

أفال نرضاه لدنيانا.
ب -وقال عمر بن الخطاب في رسالتو ألبي موسى األشعري عندما كان قاضياً (( :ثم
الفيم فيما أدلي إليك مما ورد عميك مما ليس فيو قرآن وال سنة ،ثم قايس بين األمور عند ذلك
واعرف األمثال ،ثم اعمد فيما ترى أحبيا إلى اهلل واشبييا بالحق )).
ح -وقال عمي  :يعرف الحق بالمقايسة عند ذوي األلباب.
د -حكم الصحابة بقتل الجماعة عند اشتراكيم جميعًا بالقتل في قتل الواحد قياسًا عمى
قطع الجماعة إذا اشتركوا في سرقة شيء واحد.
ى -ولما روى ابن عباس أن الرسول (ص) نيى عن بيع الطعام قبل أن يقبض قال :ال
أحسب كل شيء إال مثمو.
ز -ومنو قول عمي  في عقوبة السكران من شرب الخمر (( :إذا سكر ىذى واذا ىذى
افترى ،وحد المفتري ثمانون )).
 -5واستدلوا من المعقول عمى حجية القياس بما يمي(:)11
أ -أن اهلل سبحانو ما شرع حكمًا إال لمصمحة ،ومصالح العباد ىي الغاية المقصودة من
تشريع األحكام ،فإذا تساوت الواقعة التي ال نص فييا مع الواقعة التي ورد نص بحكميا في عمة
الحكم التي ىي مظنة تحقيق المصمحة ،قضت العدالة والحكمة والعقل أن تساوييا في الحكم
تحقيقًا لممصمحة التي ىي مقصود الشارع.
ب -إن القياس تؤيده الفطرة السميمة والمنطق الصحيح ،كما يؤيده العقل ومنطق العدل،
فالعقل والمنطق السميم يقضيان بتساوي النظير مع نظيره ،والشبيو مع شبييو .وىكذا.

 

 انظر أصول الفقو لعبد الوىاب خالف ص .
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ح -إن نصوص القرآن والسـنة متناىية ،ووقائع الناس في الحياة غير متناىية ،وال يمكن
أن تكون النصوص المتناىية وحدىا ىي المصدر التشريعي لما ال يتناىى ،والقياس ىو المصدر
التشريعي لما ال يتناىى ،والقياس ىو المصدر التشريعي بعد النصوص الذي يكشف ويبين حكم
الشريعة فيما يقع من الحوادث الجديدة التي النص عمى حكميا .إذ ال سبيل إلى إعطاء الحوادث
والمعامالت الجديدة أحكاميا في الشريعة إال عن طريق االجتياد بالرأي والذي رأسو القياس.
 ومن األمثمة عمى القياس في القانون الوضعي.أ -السـرقة بين األصول والفروع وبين الزوجين .ال تجوز محاكمة مرتكبيا إال بناء عمى
طمب المجني عميو .وقاسوا عمى السرقة اغتصاب المال بالتيديد أو إصدار شيك بغير رصيد
لعالقة القرابة والزوجية فييا كميا.
ب -الورقة الموقع عمييا باإلمضاء حجة عمى موقعيا وقاسوا عمييا الورقة المبصومة
ببصمة اإلصبع تكون حجة ع مى باصميا ،ألن بصمة األصبع مثل التوقيع باإلمضاء في الداللة
عمى الشخص(.)12
ومف األمثمة السابقة وتعريؼ القياس نستنتج ما يمي:
 -1إن القياس مظير لمحكم في الواقعة الجديدة ،ال مثبت لـو ،وذلك ألن المجتيد ال
ينشئ حكماً من عنده لمواقعة الجديدة ،وانما ُيظير ويكشف لمناس أن حكم األصل الذي ىو حكم
اهلل تعالى غير قاصر عمى األصل .وانما يشمل الفرع أيضًا لتساوييما في عمة واحدة.

 -2ال يمكن إجراء عممية القياس إال إذا كان حكم األصل مما يدرك العقل عمتو ،ألن
القياس قائم عمى التعميل .وىذا يعني أن الحكم الذي ال يدرك العقل عمتو ال يجري فيو القياس.
فخرج بذلك أحكام العبادات والعقوبات المقدرة كجمد الزاني مئة جمدة ،والقاذف ثمانين جمده .كما
يخرج بذلك الكفارات .فجميع ىذه األنواع من األحكام ال يجري فييا القياس ألن العقل ال يدرك
عمتيا.

 

 أصول الفقو لعبد الوىاب خالف ص .
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ثالثاً -شروط القياس:
البد إلجراء عممية القياس األصولي من توافر ثالثة شروط أساسية ال يتم القياس إال بيا
وىي:
 -1أن يكون حكم األصل الذي يراد قياس الفروع عميو ثابتاً بالقرآن أو السنة أو
اإلجماع .فال قياس عمى حكم ثبت بالقياس أو غيره من مصادر التشريع االجتيادية األخرى.
 -2أن تكون العمة في حكم األصل مما يستطيع العقل إدراكيا .ولذلك فإن القياس ال
يجري إال في أحكام المعامالت كما ذكرنا .فال يجري في األحكام غير المعممة كالعبادات،
والعقوبات المقدرة ،والكفارات ،ألن تمك األحكام ال يستطيع العقل إدراك عمميا.
 -3أن ال يكون حكم األصل معدوالً بو عن قاعدة القياس .أي أن ال يكون حكم األصل
خاصًا في الواقعة الوارد بيا .ولذلك قال عمماء األصول :كل ما ورد عمى خالف القياس فغيره
عميو ال يقاس(.)13

 

 ذكرر علاراا اوصرول شرروأار أخرري للقيراس تتعلر بالعلرة واوصرم والفررع تارن أراد التو ر تل ﺟر
إىل كتب اوصول.
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االستحساف
تعريف االستحسان لغة ىو َعد الشيء واعتقاده حسناً.
واصطالحًا :ىو العدول عن مقتضى قياس جمي إلى مقتضى قياس خفي أو العدول عن
حكم كمي إلى حكم استثنائي ،لدليل رجح ىذا العدول.
وبناء عمى ىذا التعريف ينقسم االستحسان إلى نوعين(:)14
ً
أ)

االستحسان القياسي:

وحقيقتو عدول المجتيدين عن مقتضى قياس جمي واضح إلى مقتضى قياس خفي دقيق
أقوى من األول.
ففي ىذا النوع يجتمع قياسان متعارضان .أحدىما جمي ظاىر ،واآلخر خفي ،ولكنو أقوى
منو في نظر المجتيد.
ومن أمثمة ىذا النوع :الحكم بطيارة سؤر سباع الطير وىي بقية الماء الذي تشرب منو.
فيي تشبو سباع البيائم في كون لحميا نجسًا غير مأكول وبما أن سؤر سباع البيائم نجس
فينبغي أن يكون سؤر سباع الطير نجسًا أيضًا وىذا ىو مقتضى القياس الجمي ،ولكن سؤر سباع
البيائم كان نجسًا لنجاسة لعابيا المتولد من لحميا وىذا المعاب يختمط بالماء أثناء الشرب
فينجسو أما سباع الطير فإنيا تشرب بمناقيرىا وىي عظم فال يختمط لعابيا في الماء فال يتنجس
الماء .فيكون سؤرىا طاى ًار وىذا مقتضى القياس الخفي ،وىو حكم االستحسان .ألن العدول عن
مقتضى القياس الجمي إلى مقتضى القياس الخفي ُيسمى استحسانًا.
أ)

االستحسان االستثنائي:

وحقيقتو أن بعض المسائل قد يتناوليا نص من نصوص الشرع العامة أو قاعدة من
القواعد المقررة عند الفقياء ،ولكن يوجد فييا دليل خاص ،من نص أو إجماع أو ضرورة أو
عرف أو مصمحة يقتضي خالف ما يقتضيو النص العام أو القاعدة العامة ،فيعمل المجتيد
ويسمى ىذا العدول استحسانًا.
بمقتضاه ،فيعدل عن الحكم العام ُ
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فاالستحسان االستثنائي يستثنى فيو المجتيد حكمًا جزئيًا من حكم كمي كالنص أو اإلجماع
أو الضرورة أو العرف أو المصمحة.
ومثال االستحسان بالنص ،الحكم بعدم فساد صوم من أكل أو شرب ناسيًا فذلك الحكم
استحسان ،ألن الحكم العام يقتضي بطالن الصوم الختالل ركنو وىو اإلمساك عن المفطرات
من طعام أو شراب ،فال يبقى الصوم مع فواتو ولكن قال النبي (ص) { من أكل أو شرب ناسـيًا
ويسمى
فميتم صومو ألن اهلل أطعمو وسـقاه } رواه الخمسة .ورد ىذا الحديث عمى خالف القياسُ .

ىذا استحسانًا فال يبطل الصوم باألكل أو الشرب نسيانًا من باب االستحسان.

ويسمى استحساناً من باب التجوز ألن
وىذا االستحسان ىو استثناء تشريعي ال اجتياديُ .

مصدره من السنة.

ومثال االستحسان باإلجماع ،قول الفقياء بجواز عقد االستصناع وىو شراء ما سيصنعو
العامل بطريق التوصية ،فيذا استثناء من الحكم العام بعدم جواز بيع المعدوم عند التعاقد ،ولكن
استثناء منو إلجماع الفقياء بسبب حاجة الناس إليو واستقرار
أجازه الفقياء خالفًا لمحكم العام و
ً

التعامل بو والتعارف عميو.

واالستحسان دليل شرعي تثبت عن طريقو األحكام عند الحنفية والمالكية والحنابمة ،وروي
ع )) وقولـو ىذا محمول عمى
عن الشافعي إبطال االستحسان لقولو (( من استحسن فقد َشر َ

االستحسان باليوى والتشيي دون االعتماد عمى دليل ،وىو ال يقول بو أحد من العمماء .أما

االستحسان الذي بينو الحنفية وقالوا بو فيو العمل بالدليل ألنو ترجيح قياس عمى قياس أو
استثناء حكم جزئي من أصل كمي لدليل أقوى فيذا ليس محل خالف بين الفقياء ،ألنو استعمال
لمقياس أو الدليل عمى وجو أكثر دقة .وىذا المعنى أخذ بو الشافعي فقد روي عنو أنو قال
استحسن ثبوت الشفعة إلى ثالثة أيام ،واستحسن في المتعة أن تكون ثالثين درىمًا(.)15
وحكم االستحسان يفيد الظن الراجح وىو ٍ
كاف في ثبوت األحكام.
 وقد استدل جميور العمماء الذين قالوا بحجية االستحسان بما يمي(:)16س َف َما أُأن ِز َؿ إِلَ أي ُك أـ ِم أف َرب ُك أـ )) [الزمر.]55 :
 -1بقولو تعالىَ (( :واتَِّب ُعوا أ أ
َح َ

 

( )انظر اإلحكام يف أصول اوحكام لآلمدي ﺟ  ص .
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س َن ُو )) [ الزمر.] 18 :
وف ا ألقَ أو َؿ فَ َيتَِّب ُع َ
ستَ ِم ُع َ
وقولو تعالى (( :الَّ ِذ َ
وف أ أ
يف َي أ
َح َ
 -2ومن السنة بقولو (ص) { :ما رآه المسممون حسناً فيو عند اهلل حسن} رواه أحمد
موقوفاً عمى ابن مسعود ،نصب الراية .133/4
فيذه النصوص وأشباىيا تدل بمجموعيا عمى أن ما استحسنو المسممون فيو حسن
ومقبول عند اهلل تعالى .وتدل عمى أن المؤمن يجب عميو أن يتبع األحسن.
 -3قالوا :إن العمل باالستحسان فيو ترك العسر إلى اليسر ،وىو أصل من أصول الدين
س َر )) [ البقرة.] 185 :
س َر َوَال ُي ِر ُ
لقول اهلل تعالىُ (( :ي ِر ُ
يد ِب ُك ُـ ا أل ُع أ
يد المَّ ُو ِب ُك ُـ ا أل ُي أ

56

المصالح المرسمة
تعريف المصمحة لغة :ىي المنفعة ،والمرسمة ىي المطمقة.
واصطالحًا :ىي المصمحة التي لم يرد دليل شرعي عمى اعتبارىا أو إلغائيا وليس ليا
أصل يمكن أن تقاس عميو .ولم يشرع الشارع حكمًا لتحقيقيا ولكن في اعتبارىا وبناء الحكم عمييا
جمب منفعة أو دفع مفسدة مما يتفق مع أغراض الشارع.
مثل المصمحة التي اقتضت أن الزواج الذي لم ُيسجل في وثيقة رسمية ال تسمع الدعوى

بو عند اإلنكار .ومثل المصالح التي ألجميا اتخذت الدواوين والسجون وغير ذلك .ومثل
ضربت النقود فيذه المصالح لم يشرع الشارع أحكامًا ليا ،ولم يدل دليل
المصمحة التي ألجميا ُ

منو عمى اعتبارىا أو إلغائيا ،ولكن في بناء الحكم عندىا تتحقق منفعة أو تُ ْد َأُر مفسدة ،ولذلك

تسمى مصالح مرسمة.

وقد قسـ العمماء أنواع المصالح إلى ثالثة أنواع.
 -1المصالح المعتبرة :وىي المصالح التي شرع الشارع أحكاماً لتحقيقيا ودل عمى
ال لما شرعو .مثل حفظ الحياة ،وحفظ العقل وحفظ النسل ،وحفظ المال ،وحفظ الدين.
اعتبارىا عم ً
 -2المصالح الممغاة :وىي المصالح التي دلت نصوص الشارع عمى إلغائيا وتحريميا أو
بطالنيا.
 -3المصالح المرسمة :وىي المصالح التي لم يشيد ليا دليل من الشارع باعتبارىا أو
إلغائيا.
وىذه المصالح اختمف العمماء حول اعتبارىا دليالً مستقالً لألحكام ومصد اًر من مصادر
التشريع فيما لم يرد فيو نص عن الشارع.
ال يجوز بناء
فذىب جميور العمماء إلى اعتبار المصالح المرسمة حجة شرعية ،ودلي ً
األحكام عميو فيما لم يرد في و نص أو إجماع أو قياس أو استحسان وأكثر من توسع في بناء
األحكام عمى المصالح ىو اإلمام مالك.
ويشترط لألخذ والعمؿ بالمصالح المرسمة ما يمي:
ُ
 -1أن يكون األخذ بيا في مسائل المعامالت ال العبادات.
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 -2أال تعارض المصمحة مقاصد الشرع وال دليالً من أدلتو.
 -3أن تكون المصمحة حقيقية وعامة ،والمصمحة الحقيقية ىي التي يكون في بناء الحكم
عمييا جمب منفعة أو درء مفسدة.
والمصمحة المرسمة دليل شرعي مستقل تثبت عن طريقو األحكام كما ذىب لذلك المالكية
والحنابمة ،واستدلوا عمى ذلك بأعمال الصحابة الذين شرعوا كثي ًار من األحكام تحقيقًا لمصالح
العباد ،وان لم يرد دليل من الشارع باعتبار عين تمك المصالح ،مثل جمع أبي بكر لممصحف
بين دفتي كتاب .ومحاربتو لمانعي الزكاة ،ومنع عمر لسيم المؤلفة قموبيم ،وأوقف تنفيذ حد
ث عثمان
السرقة في عام المجاعة ،وقتل الجماعة بالواحد ،وأقام السجون ودون الدواوين .وور َ
ال
الزوجة المطمقة من طالق الفرار .وقال الشافعية والحنفية :المصالح المرسمة ليست حجة وال دلي ً
ال تثبت عن طريقو األحكام ،واحتجوا لقوليم بأن الشريعة راعت المصالح لمناس بالنص
مستق ً
واإلجماع والقياس ،فكل مصمحة لم يشيد ليا دليل من ىذه األدلة ،ليست مصمحة حقيقية بل ىي
باطمة.
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الػػػػعرؼ
أوالً -تعريفو:
العرف :ىو في أصل المغة بمعنى المعرفة ،ثم استعمل لغة بمعنى الشيء المعروف
المألوف الذي تتمقاه العقول السميمة بالقبول ،والمعروف خالف المنكر(.)17
ال دون معارضة لنص.
ال كان أو قو ً
والعرف اصطالحًا :ىو ما اعتاده الناس وألفوه فع ً
والعرف والعادة بمعنى واحد .والعادة ىي األمر المتكرر ،وىي شاممة لألقوال واألفعال.
ثانياً -أنواع العرؼ:
ينقسم العرف من حيث اعتباره وقبولو إلى عرف صحيح وعرف فاسد.
ال شـرعيًا ،وذلك بأن ال يحل
 -1العرف الصحيح :وىو ما تعارفو الناس وال يخالف دلي ً
حرامًا أو يحرم حالالً .كتعارف الناس تقسيم المير إلى معجل ومؤجل .وكتعارفيم عمى أن ما
يقدمو الخاطب ىو ىدية وليس من المير .وىذا العرف يؤخذ بو و يعتبر العمل بو مصد اًر من
مصادر األحكام في الشريعة اإلسالمية.
 -4العرف الفاسد :وىو ما تعارفو الناس ولكنو يخالف الشرع لكونو ُيحل حرامًا أو يحرم

ال .مثل تعارف الناس كثي ًار من المنكرات كتعارفيم أكل الربا ،ولعب القمار ،ولبس الحرير،
حال ً

ولبس الرجال خاتم الذىب ،ولبس السواد في المآتم ...وغير ذلك كثير .فيذه األعراف باطمة
ألنيا تخالف أحكام الشرع والدين.
ال شرعيًا فاسدة .فأحكام الشرع حاكمة عمى األعراف وليس
فكل األعراف التي تخالف دلي ً
العكس.
 وينقسم العرف أيضًا إلى عرف عممي وقولي:فالعرف العممي ىو ما اعتاده الناس وجرى التعامل بو ،كبيع التعاطي ،وعقد االستصناع،
وتقسيم المير إلى معجل ومؤجل.
وأما العرف القولي فيو اتفاق الناس عمى استعمال لفظ معين يخالف معناه المغوي الذي
وضع لو .كإطالقيم لفظ المحم عمى لحم الضأن والبقر دون السمك .وكتعارفيم إطالق ألفاظ
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عامية معينة في عقد الزواج ،وكتقييد الولد بالذكر دون األنثى مع أن األصل المغوي يفيد شمولو
وكل من العرف العممي والقولي قد يكون صحيحًا أو فاسدًا.
ليماٌ .
والعرف قد يكون عاماً أو خاصاً .فالعرف العممي قد يكون عاماً ،مثل تعارف الناس بيع
التعاطي ،وعقود االستصناع .وكتعارف الناس عمى أن تكون وليمة عقد النكاح عند الزوجة،
ووليمة الزفاف عند الزواج.
والعرف العممي قد يكون خاصًا بإقميم أو بمد أو مكان دون آخر ،ومنو ما يكون عرفًا
خاصًا بأىل حرفة معينة.
ثالثاً -حجية العرؼ:
إن العرف الصحيح تجب مراعاتو في التشريع ،وىو حجة تبنى عميو األحكام التي لم يرد
فييا نص وال إجماع ،ألن الشارع راعى أعراف العرب في تشريعو األحكام .ففرض الدية عمى
العاقمة ،وشرط الكفاءة في الزواج ،وأباح الكثير من المعامالت المتعارف عمييا كالبيع واإلجارة
وغير ذلك .ما دامت ىذه األعراف ال تتعارض مع مقاصد الشريعة وقواعدىا.
وليذا قال العمماء :العادة شريعة محكمة.
وقد أخذ العمماء بالعرف واعتبروه حجة في بناء األحكام عميو .فقال الحنفية والشافعية
بحجية العرف وعمموا بو .واخ تمف أبو حنيفة مع أصحابو في بعض األحكام بناء عمى اختالف
األعراف في زمن ٍ
كل منيم .فكان العمماء يقولون بعد عرض ىذا النوع من الخالف :ىو اختالف
زمان وليس اختالف حجة وبرىان.
وتوسع اإلمام مالك في بناء األحكام عمى عرف أىل المدينة .وجعل عمل أىل المدينة
حجة تبنى عمي و األحكام ألنيم عاصروا التنـزيل وعاشوا في البيئة التي تنزل فييا القرآن وعاش
فييا النبي (ص).
وغير اإلمام الشافعي كثي اًر من أقوالو لما رحل إلى مصر وأقام بيا بسبب تغير أعراف
الناس ،وليذا انقسم مذىبو إلى قديم وجديد.
وقد جعل فقياء المذىب الحنفي لمعرف وزنًا كبي ًار في ثبوت الحقوق وانتفائيا في نواحي
شتى من المعامالت والتصرفات ،واعتبروا العرف أصالً ومصد اًر عظيماً تثبت عن طريقو
األحكام بين الناس فيما ال يصادم نصًا.
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وأما العرف الفاسد فال تجب مراعاتو ،ألن في مراعاتو إبطال حكم شرعي .كتعارف الناس
عقدًا من العقود الفا سدة ،كعقود الربا والغرر .فال أثر ليذا العرف في إباحة ىذه العقود.
رابعاً -أدلة حجية العرؼ:
أ -من القرآن:
استدل العمماء عمى حجية العرف بقولو تعالىَ (( :و َما َج َع َؿ َعمَ أي ُك أـ ِفي الد ِ
يف ِم أف َح َر ٍج )) [

الحج . ] 78 :وقالوا :إن مخالفة األعراف التي ال تتعارض مع النصوص توقع الناس في الحرج
في حياتيم ومعامالتيم .واآلية وغيرىا مما ورد في معناىا تدل عمى أن رفع الحرج عن الناس
قاعدة تجب مراعاتـيا في األحكام .ومراعاتـيا توجب م ارعـاة العرف .كما اسـتدلوا بقولو تعالى(( :
ض ع ِف ا ألج ِ
ُخ ِذ ا ألع أفو وأأمر ِبا ألعر ِ
يف )) [ األعراف .] 199 :فظاىر اآلية يوجب
اىمِ َ
ؼ َوأ أ
َ
َع ِر أ َ
ُأ
َ َ َ ُأ
مراعاة العرف ،فكل ما شيدت بو العادة ُحكم بو بمقتضى ىذه اآلية.
ود َل ُو ِرأزقُي َّف و ِكسوتُي َّف ِبا ألمعر ِ
واستدلوا بقولو تعالىَ (( :و َع َمى ا أل َم أولُ ِ
وؼ )) [ البقرة] 233 /
ُ َ أَ ُ
َ أُ

فاآلية بينت أن تقدير النفقة عائد إلى األمر المتعارف عميو ،فدل عمى أن العرف معتبر في
تشريع األحكام.
ب -من السنة:
استدل بعض العمماء عمى حجية العرف من السنة بقولو (ص) { :ما رآه المسممون حسنًا
فيو عند اهلل حسن }(.)18
ح -من المعقول:
إن ما تعارف عميو الناس وصار من حاجاتيم واتفق مع مصالحيم تجب مراعاتو ما دام ال
يخالف الشرع ،ألن الشريعة لم تأت إال لتحقيق مصالح الناس.
ثم ال بد من اإلشارة إلى أن العرف والعادات تُعد في نظر الحقوقيين إلى يومنا ىذا مصد ًار
من أىم مصادر القوانين الوضعية ،فيستمد منو واضعوىا كثي ًار من األحكام المتعارفة ،ويبرزونيا
في صورة نصوص قانونية(.)19

 

 رواه أمحد موقوتار على ابن مسعود ،نصب الراية . / 
 انظر ادلدخم الفقهي العام للزرقا ﺟ  ص .
61

خامساً -شروط العمؿ بالعرؼ:
ً -1أن ال يخالف العرف نصًا من نصوص القرآن والسنة ،ألن النص أقوى من العرف،
وذلك ألن الشريعة حاكمة عمى األعراف ،فكل ما خالف أحكام الشريعة ونصوصيا فيو عرف
فاسد ،وكل ما لم يخالفيا ويحقق مصمحة فيو عرف صحيح.
ً -2أن يكون العرف غالباً ومطرداً بين الناس.
فإذا كان العرف غير غالب في تعامل الناس أو كان غير معروف فال يأخذ بو.
ً -3أن ال يكون العرف مخالفًا لما اشترطو أحد المتعاقدين عند التعاقد.
فإذا اتفق المتعاقدان عمى أمر ما وشرطو أحدىما في العقد ،وكان الشرط صحيحًا ،وجب
الوف اء بيذا الشـرط ولو خالف العرف ،ألنو أصبح من آثار العقد ،كما أن الشرط أقوى من
العرف.
ومثال ذلك كما لو تعارف الناس عمى أن نفقات تسجيل العقد عمى المشتري ،وشرط
المشتري في العقد عمى أن نفقات تسجيل العقد عمى البائع .فيمزم الشرط ألنو أقوى من العرف
ويمزم البائع ب نفقات التسجيل ،وليس لممشتري أن يتمسك بالعرف ويطالب المشتري بالنفقات.
ُ
ً -4أن يكون العرف سابقًا أو مقارنًا لمعقد أو التصرف(.)20
فال عبرة لألعراف الطارئة بعد العقد أو التصرف ،بل تسري ىذه األعراف وتطبق عمى
التصرفات التي تقع بعدىا.
سادساً -تغير األحكاـ المبنية عمى األعراؼ:
إن األحكام المبنية عمى العرف تتغير بتغيره زمانًا ومكانًا وليذا قال العمماء القاعدة
المشيورة (( ال ينكر تغير األحكام بتغير األزمان )) .وكثي ًار ما يقول الفقياء في بعض المسائل
المبني ة عمى األعراف إذا خالف التالميذ أئمتيم (( ىذا اختالف عصر وزمان ال اختالف حجة
وبرىان )).

 

 انظررر ر ررابم ابررن عابرردين ،ر ررالة نشررر العرررف ﺟ  ص  ومررا بعرردىا وادلستصررفى ﺟ  ص
 .وادلدخم الفقهي ﺟ  ص  وما بعدىا لأل تاذ الزرقا ،وادلدخم الفقهي حملاد الم مدكور
ص  واليت تليها.
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ومثال ذلك :أن المتأخرين من الفقياء أفتوا بجواز أخذ األجرة عمى األذان واإلمامة
والخطبة .وتعميم القرآن نظ ًار لتغير الزمان ،مع أن األصل عدم جواز ذلك لكن لضرورة إقامة ىذه
الشعائر أفتوا بذلك ،فموال ذلك لتعطمت ىذه الشعائر.
ومثال ذلك :تضمين األجير المشترك مع أن يده في األصل يد أمانة فال يضمن إال
بالتقصير أو التعدي.
ولكن نظ ًار لفساد الزمان ،وألجل المحافظة عمى أموال الناس جرى العرف عمى تضمينو.
سابعاً -أىـ القواعد الفقيية في العرؼ:
اشتيرت عند العمماء كثي ًار من القواعد الفقيية التي تعتمد عمى حجية العرف .ومن ىذه
القواعد:
1ـ العادة محكمة  /المجمة 40 /
2ـ التعيين بالعرف كالثابت بالنص  /المجمة 45 /
3ـ المعروف عرفًا كالمشروط شرطاً  /المجمة 43 /
4ـ استعمال الناس حجة يجب العمل بيا  /المجمة 37 /
5ـ الحقيقة تترك بداللة العرف  /المجمة 40 /
6ـ ال ينكر تغير األحكام بتغير األزمان  /المجمة .39 /
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مذىب الصحابي
أوالً -تعريؼ الصحابي:
كل من لقي النبي (ص) مؤمنًا بو ومات مسممًا ،سواء طالت صحبتو أو لم تطل .ىذا
تعريف الصحابي عند عمماء الحديث.
ال
وقال عمماء األصول :الصحابي ىو كل من لقي النبي (ص) مؤمنًا بو والزمو زمناً طوي ً
حتى صار يطمق عميو اسم الصاحب عرفًا.
والصحابة ىم الذين الزموا النبي (ص) وشيدوا تطبيق القرآن ونزولو ،وعرفوا أسباب
النزول .واطمعوا عمى مقاصد الشريعة.
وقد تصدى نفر من الصحابة لمفتوى بعد وفاة الرسول (ص) ممن ُعرفوا بالعمم والفقو.

وتصدوا لممسائل الجد يدة فمجئوا إلى االجتياد لمكشف عن حكم الشرع فييا .وقد نقل العمماء
فتاوى الصحابة واجتياداتيم ،ونقموىا إلينا وان لم تُجمع في كتاب واحد ،ولكنيا مبثوثة في ثنايا
كتب الفقو والسنة .والسؤال الذي يتبادر إلى الذىن ىو ىل اجتيادات الصحابة وفتاوييم حجة
شرعية يجب العمل بيا؛ بمعنى ىل ىي من مصادر الشريعة ،وىل يجب عمى المجتيد أن يعمل
بيا قبل أن يمجأ لمعمل بالقياس .أم ىي مجرد آراء وليست حجة عمى المسممين.
ثانياً -حجية مذىب الصحابي:
اتفق العمماء عمى حجية قول الصحابي في األمور اآلتية:
 -1قول الصحابة فيما ال يدرك بالرأي والعقل واالجتياد مثل المقدرات الشرعية واألمور
التعبدية .ألن مثل ىذا القول البد أن يكون قد سمعو من النبي (ص) ،ولذلك أدخمو العمماء في
الحديث الموقوف الذي لو حكم المرفوع ،فيو داخل في السنة وان كان في الظاىر من قول
الصحابي.
مثل قول عبد اهلل بن مسعود بتقدير أقل مدة الحيض بثالثة أيام.
وقول عائشة :ال يمكث الحمل في بطن أمو أكثر من سنتين قدر ما يتحول ظل المغزل.
فال مجال لمعقل واالجتياد في تحديد ىذه األمور ،وال بد أن يكون طريق معرفتيا السماع من
الرسول(ص).
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 -2قول الصحابي الذي لم ُيعرف لو مخالف من الصحابة ألنو إجماع ،وىذا دليل عمى

استنادىم إلى دليل قاطع ،مثل اتفاقيم عمى توريث الجدة السدس.

 -3واتفق عمماء األصول عمى أن قول الصحابي المبني عمى االجتياد ليس حجة عمى
صحابي آخر مجتيد مثمو(.)21
 -4وانما وقع الخالف في قول الصحابي المبني عمى االجتياد والرأي ىل يعتبر حجة
ال شرعيًا.
عمى من بعده من التابعين ومن بعدىم أم ال يعتبر حجة ودلي ً
فذىب جميور العمماء الحنفية والمالكية واإلمام أحمد إلى أن قول الصحابي حجة تقدم
عمى القياس( .)22واستدلوا بما يمي:
وف ِم َف ا ألم َي ِ
صِ
وى أـ
أ -بقولـو تعالىَ (( :و َّ
يف اتََّب ُع ُ
ار َو َّال ِذ َ
اج ِر َ
وف أاأل ََّولُ َ
السا ِبقُ َ
يف َو أاألَ أن َ
ُ
اف ر ِ
ضوا َع أن ُو )) [ التوبة.] 100 :
ض َي المَّ ُو َع أن ُي أـ َوَر ُ
ِبِإ أح َ
س ٍ َ
فقد أثنى اهلل تعالى عمى من اتبع الصحابة ،واألخذ بأقواليم والعمل بيا ليـس إال نوعًا من

االتباع.
يف )) [ التوبة 119 /
ام ُنوا اتَّقُوا المَّ َو َو ُكوُنوا َم َع َّ
الص ِاد ِق َ
ُّيا الَّ ِذ َ
ب  -وبقولو تعالىَ (( :يا أَي َ
يف َء َ
] فقد قال ابن عباس الصادقون ىم أصحاب محمد (ص).
ح -وقد وردت أحاديث كثيرة تدل عمى حجية أقوال الصحابة .منيا ما رواه الترمذي أن
النبي (ص) قال { :عميكم بالسمع والطاعة وان تأمر عميكم عبد حبشي كأن رأسو زبيبة ،وعميكم
بسنتي وسنة ا لخمفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بيا وعضوا عمييا بالنواجذ } رواه أبو داود وأحمد
في مسنده.
كما استدلوا من السنة بقول النبي (ص) { :أصحابي كالنجوم بأييم اقتديتم اىتديتم }(.)23
د -كما استدلوا بالمعقول فقالوا :إن قول الصحابة يرجح عمى اجتياد من بعدىم من
التابعين وغيرىم ألنيم شيدوا الرسول وتنـزل الوحي ،واطمعوا عمى أسباب النزول ،وعرفوا أحكام

 

 انظر إرشاد الفحول للشوكاين ص  – ط دار ادلعرتة – ب وت.
 انظر ادلستصفى للغزايل ﺟ  ص  ،واإلحكام لآلمدي ./
 أخرﺟو البيهقي وىو ضعيف ﺟدار.
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الرسول (ص) ،وعمموا قواعد الشريعة ،ولكمال معرفتيم بالمغة العربية ،والحتمال أن تكون أقواليم
سنة نبوية احتمال قوي.
وذىب الشـافعية إلى أن قول الصحابي ليـس حجة ،وال يجب العمل بو .وذلك ألن
الصحابي ليس معصومًا عن الخطأ فاجتياده كاجتياد غيره وألن الصحابة كانوا ُيقرون التابعين

عمى اجتيادىم(.)24

وكان لمتابعين آراء مخالفة لمذىب الصحابي ،ولو كان مذىب الصحابي حجة عمى غيره
ما جاز لمتابعي مخالفتو فيما ذىب إليو .وقد روي عن التابعين أنيم خالفوا اجتيادات الصحابة
ولم ينكروا عمييم.
ومثال ذلك :ما روي أن ابن عباس لما ُسئل عن رجل نذر أن يذبح ابنو فأفتى بأن عميو

أن يذبح مئة من اإلبل .وخالفو مسروق وىو من كبار التابعين فأفتى في نفس المسالة بذبح شاة
وقال :ليس ولده خي اًر من إسماعيل .وروي أن ابن عباس رجع عن قولو إلى قول مسروق.
والحق أن أكثر العمماء توسعاً في العمل بأقوال الصحابة واجتياداتيم ىم اإلمام مالك
وأحمد بن حنبل ،حيث قدموا أقواليم عمى القياس وعدوىا شعبة من السنة.
وىذه أمثمة تطبيقية من فقو الواقع تدل عمى اختالف األئمة بسبب اختالفيم حول حجية
مذىب الصحابي.
ً -1اختمفوا في المرأة المطمقة طالق فرار ،وىي المرأة التي طمقيا زوجيا وىو في مرض
الموت طالقًا بائنًا بغير رضاىا ،ىل ترث منو أم ال ترث إن مات زوجيا وىي في العدة.
ال بما
فذىب جميور الفقياء إلى أنيا ترث من زوجيا معاممة لـو بنقيض مقصوده استدال ً
ذىب إليو عثمان بن عفان عندما قضى في ىذه المسألة لما ُعرضت عميو وىو خميفة بتوريثيا

من زوجيا.

وذىب اإلمام الشافعي إلى عدم توريثيا من زوجيا عمالً بالقياس .وألن الطالق في حال
الصحة والمرض سـواء ،وقد أصبحت بالطالق البائن ليسـت زوجة لـو ،ولم يعمل الشافعي بقضاء
عثمان بن عفان .

 

 انظر ادلستصفى للغزايل ﺟ  ص .
وروضة الناظر ص  البن قدامة.
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 -3كما اختمف العمماء في أقل مدة الحيض :فذىب الحنفية إلى أن أقل مدة الحيض
ثالثة أيام وليالييا .واستدلوا عمى ذلك بأقوال رويت عن بعض الصحابة كعبد اهلل بن مسعود
وأنس بن مالك (( :قرء المرأة ثالثة أيام ،أربعة ،خمسة ،ستة ،سبعة ،ثمانية ،تسعة ،عشرة )).
ال عمى ذلك بالرجوع إلى الوجود
وذىب الشافعي إلى أن أقل مدة الحض يوم وليمة مستد ً
والعرف والعادة ،حيث لم يرد في المغة والشرع تحديد ليا.
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شرع مف قبمنا
أوالً -تعريؼ شرع مف قبمنا :ىو األحكام التي شرعيا اهلل تعالى لألمم السابقة بواسطة
أنبيائيم .وقد بحث العمماء في تمك األحكام ىل ىي حجة عمينا يجب أن نعمل بيا أم ليست
حجة عمينا وال يمزمنا تطبيقيا.
والحق الذي يجب أن نعتقد بو أن األديان السماوية كميا قد اتفقت فيما بينيا في مبادئ
العقيدة وأصول األخالق.
يف ما و َّ ِ
ِ
ص أي َنا
وحا َوالَّ ِذي أ أَو َح أي َنا إِلَ أي َؾ َو َما َو َّ
قال اهلل تعالىَ (( :
ش َػر َ
صى ِبو نُ ً
ع لَ ُك أـ م َف الد ِ َ َ
يف وَال تَتَفَ َّرقُوا ِف ِ
اىيـ وموسػى و ِعيسػى أ أ ِ
ِ
ِ
يو )) [ الشورى.] 13 :
يموا الد َ َ
ِبو إِ أب َر َ َ ُ َ َ َ
َف أَق ُ
وقد قال النبي (ص) { :مثمي ومثل األنبياء من قبمي كمثل رجل بنى بيتاً فأحسنو وأجممو
إال موضع لبنو في زاوية من زواياه .فجعل الناس يطوفون ويعجبون لـو ويقولون ىال وضعت
المبنة ،فأنا المبنة وأنا خاتم النبيين }(.)25
ولكن األديان السماوية وان اتفقت حول مبادئ وأصول العقيدة واألخالق ،إال أنيا اختمفت
حول األحكام التي تنظم حياة الناس في العبادات والمعامالت وغيرىا.
ولكن السؤال ىنا ىل األحكام التي وردت في الشرائع السماوية السابقة وَقصيا عمينا القرآن
أو ورد ذكرىا في السنة حجة عمينا ويجب اتباعيا.
وىل ىي شـرع لنا يجب العمل بيا أم ال.
ثانياً -أنواع األحكاـ الواردة في شرائع مف قبمنا:
 -1اتفق العمماء عمى أن األحكام التي لم يرد ذكرىا في القرآن الكريم وال السنة النبوية
ليست شرعًا لنا.
 -2أما األحكام التي شرعيا اهلل تعالى لمن قبمنا والتي قصيا عمينا القرآن أو وردت في
السنة الصحيحة ،وقام الدليل عمى نسخيا ورفعيا عنا .فقد اتفق العمماء أيضاً عمى أنيا ليست
شرعًا لنا .ومثال ذلك :ما ورد في شريعة موسى  أن طيارة الثوب من النجاسة تكون بقطع
موضعيا .وأن العاصي ال ُيغفر ذنبو إال بقتمو نفسو.

 

 أخرﺟو البخاري.
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وما ُحرم عمى بني إسرائيل من أكل الشحوم وأحميا لنا.

ُوحي إَِل َّي مح َّرما ع َمى طَ ِ
قال تعالى (( :قُ أؿ َال أَ ِج ُد ِفي ما أ ِ
وف َم أيتَ ًة
اعٍـ َي أ
ط َع ُم ُو إَِّال أ أ
َف َي ُك َ
َُ ً َ
َ
َ
ير فَِإ َّن ُو ِر أجس أَو ِفسقًا أ ِ
وحا أ أَو َل أح َـ ِخ أن ِز ٍ
اغ َوَال
اضطُ َّر َغ أي َر َب ٍ
ُى َّؿ لِ َغ أي ِر المَّ ِو ِب ِو فَ َم ِف أ
سفُ ً
ٌ أ أ
أ أَو َد ًما َم أ
ِ
ادوا َح َّرأم َنا ُك َّؿ ِذي ظُفُ ٍر َو ِم َف ا أل َب َق ِر َوا أل َغ َنِـ َح َّرأم َنا
َع ٍاد َفِإ َّف َرب َ
يف َى ُ
يـ َ و َع َمى الَّ ِذ َ
َّؾ َغ ُف ٌ
ور َرح ٌ
َِّ
ظٍـ )) [ األنعام– 145 :
اختََمطَ ِب َع أ
ور ُى َما أ َِو ا أل َح َو َايا أ أَو َما أ
َع َم أي ِي أـ ُ
وم ُي َما إال َما َح َم َم أت ظُ ُي ُ
ش ُح َ
.] 146

فاآلية الثانية بينت أن اهلل تعالى حرم عمى بني إسرائيل كل ذي ظفر وىو كل ما لو مخمب
من الطير وحافر من الدواب كاإلبل والبط ،وحرم عمييم شحوم البطن المحيطة بالكرش ما عدا
شحم السنام والحوايا أي األمعاء.
واآلية األولى نسخت في حقنا ما حرمو اهلل تعالى عمى بني إسرائيل في اآلية الثانية.
ومثمو :قول النبي (ص) { :أحمت لي الغنائم ولم تحل ألحد قبمي }( .)26وغير ذلك من
األحكام التي كانت إص ًار حممو الذين من قبمنا ورفعو اهلل عنو كما قال اهلل تعالىَ (( :وَي َ
ضعُ
ِ
ِ
ص ًار َك َما َح َم أمتَ ُو َعمَى
ص َر ُى أـ َو أاأل أ
َغ َال َؿ الَّتي َكا َن أت َعمَ أي ِي أـ )) وقولوَ (( :وَال تَ أحم أؿ َعمَ أي َنا إِ أ
َع أن ُي أـ إِ أ
يف ِم أف َق أب ِم َنا )) [ البقرة.] 286 :
الَّ ِذ َ
 -3ومن األحكام ما قصو اهلل تعالى عمينا ،أو ورد في السـنة وأمرنا باتباعو ،فال خالف
يف
ُّيا الَّ ِذ َ
بين العمماء في أنيا شرع لنا بإقرار شرعنا ليا .كقولو تعالى في فريضة الصومَ (( :يا أَي َ
ِ
وف )) [ البقرة.] 183 :
يف ِم أف قَ أبمِ ُك أـ َل َع َّم ُك أـ تَتَّقُ َ
اـ َك َما ُك ِت َب َع َمى الَّ ِذ َ
َء َ
ام ُنوا ُكت َب َع َم أي ُك ُـ الص َي ُ
وكقولو (ص) {:ضحوا فإنيا سنة أبيكم إبراىيم }(.)27
 -4وأحكام قصيا اهلل تعالى في القرآن ،أو وردت في السنة الصحيحة ،ولم يرد في شـرعنا
أنيا منسـوخة أو أنيا مكتوبة عمينا كما كتبت عمى الذين من قبمنا .فيذا النوع من األحكام كان
محل خالف عند العمماء .كقولو تعالىِ (( :م أف
سا ٍد ِفي أاأل أَر ِ
سا ِب َغ أي ِر َن أف ٍ
ض فَ َكأ ََّن َما قَتَ َؿ
س أ أَو فَ َ
َن أف ً

ِ
أأ ِ
يؿ أ ََّنوُ َم أف قَتَ َؿ
س َر ِائ َ
َج ِؿ َذل َؾ َكتَ أب َنا َعمَى َبني إِ أ
ِ
َّ
يعا )) [ المائدة.] 32 :
اس َجم ً
الن َ

 

 أخرﺟو الشيخان.
 أخرﺟو أمحد يف مسنده وابن ماﺟو.
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ؼ ِب أاألَ أن ِ
ِ
س ِب َّ
َف َّ
الن أف ِ
ؼ
ييا أ َّ
س َوا أل َع أي َف ِبا أل َع أي ِف َو أاألَ أن َ
الن أف َ
وكقولو تعالىَ (( :و َكتَ أب َنا َعمَ أي ِي أـ ف َ
و أاألُ ُذ َف ِب أاألُ ُذ ِف والس َّف ِبالسف وا ألجر ِ
اص )) [ المائدة.] 45 :
َ ُُ َ
ص ٌ
وح ق َ
َ
َ
وقد انقسم العمماء حول ىذا الموضوع من األحكام إلى فريقين:
األول :وىم جميور العمماء الحنفية والمالكية وبعض الشافعية ورواية عن أحمد ىي
الراجحة أنيا شرع لنا ونحن ممزمون باتباعيا(.)28
الثاني:وقال الشافعية في الراجح عندىم ورواية عن أحمد :إن ذلك ليس شرعًا لنا ،ألن
األصل في شرائع من قبمنا أنيا خاصة بأقوام دون اآلخرين ،بخالف شريعتنا التي جاءت عامة.
()29
اء ُى أـ َع َّما
وقد استدل ىؤالء
اح ُك أـ َب أي َن ُي أـ ِب َما أَ أن َز َؿ المَّ ُو َوَال تَتَِّب أع أ أ
بقولو تعالىَ (( :ف أ
َى َو َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اجا )) [ المائدة .] 48 :فدل عمى أن كل نبي
اء َؾ م َف ا أل َحؽ ل ُك ٍّؿ َج َع أم َنا م أن ُك أـ ش أر َع ًة َو ِم أن َي ً
َج َ
اختص بشريعة لم يشاركو فييا غيره.

واستدلوا بحديث معاذ بن جبل لما بعثو رسول اهلل (ص) قاضيًا إلى اليمن وسألو فيما
يحكم إذا ُعرض لو قضاء ،بأن الرسول (ص) أقره عمى االجتياد إذا لم يجد في المسألة نصًا من
القرآن أو السنة.

ولو كان لشرع من قبمنا مصدر أوحجة لما جاز العدول عنو.
كما استدلوا بقولو النبي (ص)ُ { :بعثت إلى األحمر واألسود وكل نبي بعث إلى قومو }

رواه مسمم وأحمد .فدل عمى أن كل نبي يختص شرعو بقومو.

كما استدلوا بما روي أن النبي (ص) رأى يومًا بيد عمر قطعة من التوراة فغضب فقال{ :
ما ىذا ألم آت بيا بيضاء نقية ،لو أدركني موسى حياً ما وسعو إال اتباعي }.
والذي يطمئن لو القمب ىو مذىب جميور العمماء ألن شريعتنا نسخت من الشرائع السابقة
ما يخا لفيا فقط ،وألن ذكر ىذه األحكام في القرآن دون نسخ ليا ىو تشريع ضمني ليا ،وألن
القرآن جاء مصدقاً لما بين يديو من التوراة واإلنجيل فما لم ينسخو فيو شرع لنا .قال اهلل تعالى:

ِ
صدقًا لِ َما َب أي َف َي َد أي ِو )) [ آل عمران.] 3 :
(( َن َّز َؿ َعمَ أي َؾ ا ألكتَ َ
اب ِبا أل َحؽ ُم َ
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وقد احتج جميور العمماء عمى حجية شرع من قبمنا بما يمي(:)30
.]90

اى ُـ اقأتَِد ِه )) [ األنعام:
يف َى َدى المَّ ُو فَ ِب ُي َد ُ
 -1من القرآن بقولو تعالى (( :أُوَل ِئ َؾ الَّ ِذ َ
وبقولو تعالى (( :ثَُّـ أَوحي َنا إَِلي َؾ أ ِ ِ ِ َّ ِ ِ
يـ َح ِنيفًا )) [النحل]123 :
أ َأ أ
َف اتَّب أع مم َة إ أب َراى َ

يف ما و َّ ِ
ِ
ص أي َنا ِب ِو
وحا َوالَّ ِذي أ أَو َح أي َنا إِلَ أي َؾ َو َما َو َّ
وبقولـو تعالىَ (( :
صى ِبو نُ ً
ش َرعَ لَ ُك أـ م َف الد ِ َ َ
يف وَال تَتَ َف َّرقُوا ِف ِ
اىيـ وموسػى و ِعيسػى أ أ ِ
ِ
يو )) [ الشورى.] 13 :
يموا الد َ َ
إِ أب َر َ َ ُ َ َ َ
َف أَق ُ
 -2من السنة -استدلوا بقولو (ص) { :من نام عن صالتو أو نسييا فميصميا إذا
ذكرىا}

()31

الص َالةَ لِ ِذ أك ِري )) [طو.] 14 :
ثم ق أر رسول اهلل (ص) قولو تعالىَ (( :وأ َِقِـ َّ

والخطاب في اآلية لسيدنا موسى  ،ولو لم يفيم النبي (ص) من اآلية أنو مطالب
بشرع من قبمو لما كان لتالوة اآلية أي فائدة.
وقضى رسول اهلل بالقصاص وقال { :كتاب اهلل القصاص }( ،)32وليس في القرآن قصاص
ِ
س ِب َّ
َف َّ
الن أف ِ
س َوا أل َع أي َف
ييا أ َّ
الن أف َ
إال قولو تعالى عما كتبو في شريعة موسىَ (( :و َكتَ أب َنا َعمَ أي ِي أـ ف َ
ؼ و أاألُ ُذ َف ِب أاألُ ُذ ِف والس َّف ِبالسف وا ألجر ِ
ِ
اص )) [ المائدة.] 45 :
ِبا أل َع أي ِف َو أاألَ أن َ
َ ُُ َ
ص ٌ
وح ق َ
َ
ؼ ِب أاألَ أن َ
ورجع النبي (ص) إلى التوراة في قصة رجم الييودي الزاني المحصن.
وبناء عمى ىذا األصل عندىم
ىذه أدلة الجميور من العمماء عمى حجية شرع من قبمنا
ً
َف ا ألم ِ
س َم ٌة َب أي َن ُي أـ ُك ُّؿ
اء ق أ
قالوا بجواز القسمة بالميايأة واستدلوا عمى ذلك بقولو تعالىَ (( :وَنب أئ ُي أـ أ َّ َ َ

ضٌر )) [ القمر.] 28 :
ِش أر ٍب ُم أحتَ َ

اء ِب ِو ِح أم ُؿ َب ِع ٍ
ير )) [ يوسف.]72 :
واسـتدلوا عمى جواز الجعالة بقولو تعالىَ (( :ولِ َم أف َج َ
واستدل الحنفية عمى ثبوت القصاص بين المسمم والذمي وبين الرجل والمرأة بقولو تعالى:

ِ
س ِب َّ
َف َّ
الن أف ِ
س )) [ المائدة.] 45 :
ييا أ َّ
الن أف َ
(( َو َكتَ أب َنا َع َم أي ِي أـ ف َ
حيث جاءت اآلية عامة ولم يرد في شرعنا ما ينسخيا.
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ال شرعيًا مستقالً وانما ىو راجع إلى القرآن
وينبغي أن نالحظ أن شرع من قبمنا ليس دلي ً
الكريم أو السنة.
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سد الذرائع
أوالً -تعريؼ سد الذرائع:
الذرائع جمع ذريعة :ومعناىا في المغة الوسـيمة التي يتوصل بيا إلى الشيء .وسـد الذرائع
عند األصوليين :ىو منع كل ما يتوصل بو إلى الشيء الممنوع المشتمل عمى مفسدة .فالذرائع
عند األصوليين ىي الوسائل التي يتوصل بيا إلى الشيء الممنوع المتضمن لممفسدة.
فالوسيمة الموصمة إلى الحرام حرام ،كما أن الوسيمة الموصمة إلى واجب واجبة.
فالنظر إلى عورة المرأة وسـيمة قد تؤدي إلى الوقوع في الزنا فيي حرام .ألنيا تؤدي إلى
الحرام.
وبيع العنب لمن يعصره خم ًار حرام ألنو وسيمة مفضية إلى الحرام.
وخطبة المرأة المخطوبة وسيمة مفضية إلى التباغض والشحناء فيي حرام.
وقضاء القاضي بعممو حرام ألنو وسيمة مفضية لمقضاء بالباطل.
فحكم الوسيمة يأخذ حكم النتيجة الموصمة إلييا ،ولذلك فإن األصل في سد الذرائع ىو
النظر في مآالت األفعال .فيأخذ الحكم حكمًا يتفق مع الثمرة أو النتيجة الموصل إلييا.
ثانياً -أنواع الذرائع:
قسم اإلمام الشاطبي الذرائع إلى أربعة أنواع بالنظر إلى مآالتيا (.)33
األول -ما يؤدي إلى مفسدة قطعًا:
وىذا النوع حرام وممنوع باتفاق العمماء .كحفر البئر خمف باب الدار في الظالم .ويضمن
الفاعل ىنا ألنو ٍ
متعد.
الثاني -ما يؤدي إلى المفسدة ناد ًار :كحفر بئر في مكان ال يؤدي في الغالب إلى وقوع أحد
فيو .وىذا النوع من الذرائع يبقى عمى أصل اإلباحة وىو مؤذون فيو ،ألن الشارع أناط األحكام
عمى غمبة المصمحة .وال توجد في العادة مصمحة تخمو من مفسدة قميمة .وليس في األشياء خير
محض وال شر محض.

 

 ادلواتقات للشاأيب ﺟ  ص  وما بعدىا.
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الثالث -ما يؤدي إلى المفسدة غالبًا ال ناد ًار:
فيغمب في ىذا النوع عمى الظن إفضاؤه إلى المفسدة ،كبيع السالح إلى أىل الحرب ،وبيع
العنب لمخمار .وىذا النوع من الذرائع ممنوع وحرام ،ألن الظن الغالب ُيمحق بالقطعي في األحكام
العممية .وألن في إجارة ىذا النوع من الذرائع تعاون عمى اإلثم والعدوان .والشارع نيى عنو.
الرابع :ما يؤدي إلى المفسدة كثي اًر ال غالبًا وال ناد ًار:
أي لم تبمغ الكثرة حد غمبة الظن .كبيوع اآلجال وىي بيوع صحيحة ظاى ًار ،ولكنيا تتخذ
وسيمة إلى الربا في الحقيقة والباطن وىذا النوع محل خالف بين العمماء ،فمنيم من نظر إلى
أصل اإلذن واإلباحة كالبيع فقال بجوازىا وىم الحنفية والشافعية .وبعضيم نظر إلى كثرة المفسـدة
وان لم تكن ىذه المفسـدة غالبة فقال بحرمتيا وىم المالكية والحنابمة وألنيا تؤدي إلى الربا كثي ًار ال
غالباً ترجيحًا لجانب الفساد.
كثير من األمور التي تؤدي كثي ًار إلى المفاسد .وان لم تكن غالبة .كتحريم
وألن الشارع حرم ًا
سفر المرأة وحدىا من غير ذي رحم محرم ،وكتحريم الشارع الجمع بين المرأة وعمتيا أو خالتيا.
وتحريم الشارع الطيب والزينة عمى المرأة المعتدة من وفاة .ومنع ميراث القاتل وغير ذلك.
ثالثاً -حكـ الذرائع:
إن مورد األحكام قسمان :مقاصد ووسائل .أما المقاصد فيي التي تكون في ذاتيا مصمحة
أو مفسدة .أما الوسائل فيي الوسائل والطرق المفضية إلى المقاصد .فإن كانت الوسائل تؤدي
إلى مصمحة أخذت حكميا من الوجوب أو اإلباحة .وان كانت الوسائل تؤدي إلى المفسدة أخذت
حكميا من التحريم أو الكراىة(.)34
 فتح الذرائع وسدىا وحكـ ذلؾ:إذا كانت الذرائع تؤدي إلى مقصد مطموب من الشارع أو ىو قربة في ذاتو أخذت الوسيمة
حكم المقصد أو النتيجة التي تؤدي إليو .وىذا ُيسمى فتح الذرائع .ومن ذلك جاءت القاعدة

األصولية » ماال يتم الواجب إال بو فيو واجب «.
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واذا كانت الذرائع تؤدي إلى مقصد حرام أو ممنوع ألنو يؤدي إلى مفسدة أخذت حكمو.
وىذا ُيسمى سد الذرائع ألن المفاسد ممنوعة ومحرمة.
إذن فوسيمة الواجب واجبة ،ووسيمة الحرام محرمة ،ووسيمة المباح مباحة ،ووسيمة المكروه
مكروىة .فالذ ريعة قد يجب منعيا وسدىا ،كما يجب فتحيا أو تكره وتندب أو تباح بحسب ما
تفضي أو تؤدي إليو من مفسدة أو مصمحة.
رابعاً -حجية سد الذرائع:
أكثر من توسع في العمل بسد الذرائع ىم المالكية والحنابمة( .)35فكانوا يعممون بسد الذرائع
ويعطونيا حكم ما تؤدي إليو .وأخذ الحنفية والشافعية بالذرائع المنصوص عمييا في القرآن
والسنة ،وأنكروا العمل بو في الحاالت األخرى.
وقد استدلوا عمى حجيتيا بأدلة القرآن والسنة وعمل الصحابة.
أ-

استدلوا من القرآن:

وف ِم أف ُد ِ ِ
س ُّبوا المَّ َو َع أد ًوا ِب َغ أي ِر ِع أمٍـ )) [
يف َي أد ُع َ
س ُّبوا الَّ ِذ َ
وف المَّو فَ َي ُ
بقولـو تعالىَ (( :وَال تَ ُ

األنعام.] 108 :

فقد نيى اهلل سبحانو عن سب األوثان ألن ذلك ذريعة لسب اهلل تعالى.
ِ
اس َم ُعوا )) [ البقرة:
ُّيا الَّ ِذ َ
ام ُنوا َال تَقُولُوا َراع َنا َوقُولُوا ا أنظُ أرَنا َو أ
وبقولو تعالىَ (( :يا أَي َ
يف َء َ

 .] 104وراعنا كممة سب عند الييود ،فيي اسم فاعل من الرعونة ،ولذلك نيى اهلل سبحانو
المؤمنين عن استعمال ىذه الكممة سدًا لمذريعة.
ب -واستدلوا من السنة بما يمي:
قولو (ص) { :دع ما يريبك إلى ماال يريبك }رواه الترمذي والنسائي وأحمد.
ونيى النبي (ص) عن قطع يد السارق في الحرب حتى ال يكون ذلك ذريعة اللتحاق
السارق بالعدو.
ومنيا قولو (ص) { :إن من أكبر الكبائر أن يمعن الرجل والديو قيل :يا رسول اهلل كيف
يمعن الرجل والديو ،قال :يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمو فيسب أمو } رواه الشيخان.
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ومنيا نيي الرسول (ص) الدائن عن أخذ اليدية من المستدين كيال يكون ذريعة إلى الربا.
ومنيا نيي النبي (ص) عن االحتكار ألنو ذريعة لمتضييق عمى الناس.
ح -واستدلوا بعمل الصحابة:
كقضائيم بقتل الجماعة بالواحد ،كيال يتخذ المجرمون االشتراك في القتل ذريعة وطريقًا
لمتخمص من عقوبة القصاص.
ومن ذلك :قضاء عثمان  بتوريث المطمقة طالق فرار؛ كي ال يتخذ ىذا الطالق ذريعة
لمتيرب من ميراث الزوجة .وغير ذلك كثير.
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االستصحاب
أوالً -تعريؼ االستصحاب لغة :ىو طمب المصاحبة ،والمصاحبة بمعنى المالزمة.
وشرعًا عند األصوليين :ىو الحكم عمى الشيء بالحال التي كان عمييا من قبل حتى يقوم
الدليل عمى تغير تمك الحال.
أو ىو :جعل الحكم الذي كان ثابتاً في الماضي باقيًا في الحال والمستقبل حتى يقوم دليل
عمى تغيره .فما ثبت في الزمن الماضي فاألصل بقاؤه في الزمن المستقبل(.)36
فاالستصحاب إذن ىو التمسك بدليل شرعي حال وجوده ،أو بدليل عقمي حال انتفاء الدليل
الشـرعي ،وليـس راجعًا إلى عدم الدليل بل إلى دليل ُعرف مع انتفاء المغير أو العمم بو(.)37
فكل أمر ُعمم وجوده ثم حصل الشك في عدمو فإنو ُيحكم ببقائو تطبيقاً لمبدأ االستصحاب.

فمن تيقن الوضوء وشك في الحدث حكمنا ببقاء وضوءه.

وكل أمر عممنا عدمو ثم شككنا في وجوده فإنو ُيحكم باستمرار العدم لمبدأ االستصحاب.

فاألصل براءة ذمة اإلنسان من الديون وااللتزامات ما لم يقم دليل عمى شغميا.

واذا ُسئل مجتيد عن حكم عقد أو تصرف أو عن حكم حيوان أو نبات أو طعام أو شراب

أو أي شيء من األعمال ولم يجد دليالً شرعياً عمى حكمو فإنو يحكم بإباحتو ،ألن األصل في
األشياء اإلباحة ،وىي الحال التي خمق اهلل عمييا ما في األرض ،ولم يقم دليل عمى تغير ىذه
الحال.
ؽ َل ُكـ ما ِفي أاألَر ِ ِ
َّ ِ
يعا )) [
ض َجم ً
أ
واألصل في األشياء اإلباحة لقولو تعالىُ (( :ى َو الذي َخ َم َ أ َ
السمو ِ
ِ
ات َو َما ِفي أاأل أَر ِ
ض )) [ الجاثية.] 13 :
س َّخ َر َل ُك أـ َما في َّ َ َ
البقرة .] 29 :ولقولو تعالىَ (( :و َ
فقد صرحت الكثير من اآليات بأن اهلل تعالى سخر لمناس ما في السموات وما في األرض،

والتسخير يدل عمى أنو مباح لمناس.
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وبناء عمى االستصحاب ُيحكم ببقاء حياة اإلنسان وتصح تصرفاتو حتى يقوم الدليل عمى
ً

وفاتو .ويحكم ببقاء الزوجي ة إذا لم يوجد دليل عمى انتيائيا .واألصل في الفتاة البكارة وال تقبل
دعوى الثيوبة إال ببينة.
ثانياً -حجية االستصحاب:
االستصحاب آخر دليل شرعي يمجأ إليو المجتيد لمعرفة حكم ما ُعرض عميو .وليذا قال

األصوليون :إنو آخر مدار الفتوى ،فال يصح العمل بو إال بعد النظر في جميع األدلة ،فإذا لم
ال لجأ المجتيد إلى االستصحاب ،وىو ال ُيثبت حكمًا جديدًا ولكن يستمر بو الحكم الثابت
يجد دلي ً

بدليمو الدا ل عميو كاإلباحة األصمية أو العدم األصمي أو حكم الشرع بشيء.

واالستصحاب طريق في االستدالل فُطر الناس عميو وساروا عميو في أحكاميم .فمن
عرف إنسانًا حيًا حكم بحياتو وبنى تصرفاتو عمى ىذه الحياة حتى يقوم الدليل عمى وفاتو.
والممك الثابت ألي إنسان بسـبب من أسـباب الممك ُيعتبر قائمًا حتى يثبت ما يزيمو .والذمة

المشغولة بدين تعتبر مشغولة بو حتى يثبت ما يخمييا منو فاألصل بقاء ما كان عمى ما كان
حتى يثبت ما يغيره(.)38
وانقسم العمماء حول حجية االستصحاب إلى فريقين :فذىب جميور العمماء من المالكية
والشافعية والحنابمة إلى أن االستصحاب حجة مطمقًا ،ويصمح لالستحقاق كما يصمح لمدفع ما لم
يقم دليل مانع من االستمرار(.)39
فالمفقود الذي غاب عن بمده ولم ُيعرف أثره يرث من غيره وتثبت لو الوصايا استصحابًا

لحياتو وتبقى حقوقو السابقة عمى ممكو .فجميور العمماء يحكمون ببقاء حياتو إلى أن يثبت موتو
ألن األصل حياتو ،فاستصحب حياتو حتى يظير دليل موتو ،فيو يرث من غيره وال ُيورث.
وذىب الحنفية إلى أن االستصحاب حجة لمدفع والنفي ال لإلثبات واالستحقاق( .)40فالمفقود
الذي غاب عن بمده ولم ُيعرف أثره ال تثبت لـو الحقوق كاإلرث والوصية من غيره .ولكنو يحتفظ

 

 انظر أصول الفقو لعبد الوىاب خالف ص  وما بعدىا.
 انظر خمتصر ابن احلاﺟب ص  وادلدخم إىل مذىب أمحد ص .
 انظر أصول السرخسي . / 
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بحقوقو الثابتة لو ،فتبقى ممكيتو عمى ذمتو ،وتبقى زوجتو عمى عصمتو ،وال توزع تركتو حتى
يقوم الدليل عمى وفاتو أو يحكم القاضي بوفاتو.
وقد استدل جميور العمماء عمى حجية االستصحاب من القرآن والسنة واإلجماع.
ُوحي إَِل َّي مح َّرما ع َمى طَ ِ
َج ُد ِفي ما أ ِ
 -1من القرآن :اسـتدلوا بقولو تعالى (( :قُ أؿ َال أ ِ
اعٍـ
َُ ً َ
َ
َ
وحا أ أَو لَ أح َـ ِخ أن ِز ٍ
س )) [ األنعام.] 145 :
َي أ
ط َع ُم ُو إَِّال أ أ
َف َي ُك َ
سفُ ً
وف َم أيتَ ًة أ أَو َد ًما َم أ
ير فَِإ َّن ُو ِر أج ٌ
ووجو االستدالل باآلية أنيا احتجت عمى إباحة ما سوى المذكور باآلية بعدم وجود الدليل
وىو االستصحاب.
 -2وأما من السنة :فقد ثبت عن النبي (ص) أن حكم ببقاء وضوء من يتيقن الوضوء
وشك بالحدث ،وىو عمل باالستصحاب.
فقد قال النبي (ص) { :إذا وجد أحدكم في بطنو شيئًا فأشكل عميو أخرج منو شيء أم ال
فال يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً }(.)41
 -3وأما اإلجماع :فيو إجماع العمماء أن الشك في وقوع الطالق مع سبق اليقين بوجود
العقد ال يوجب حرمة الوطء واالستمتاع .والشك في وقوع عقد النكاح ووجوده يوجب حرمة الوطء
واالسـتمتاع ،وليـس من فرق بينيما إال االستصحاب.
ثالثاً -أنواع االستصحاب(:)42
 -1استصحاب حكم اإلباحة األصمية لألشياء التي لم يرد عن الشارع دليل بحرمتيا:
ؽ َل ُكـ ما ِفي أاألَر ِ ِ
يعا )) [
ض َجم ً
أ
فاألصل في األشياء النافعة اإلباحة ألن اهلل تعالى يقولَ (( :خ َم َ أ َ

البقرة.] 29 :

كما أن األصل في األشياء الضارة التحريم لقولو تعالى (( :قُ أؿ َم أف َح َّرَـ ِزي َن َة المَّ ِو الَّ ِتي
َخرج لِ ِعب ِاد ِه والطَّيب ِ
ات ِم َف الرأز ِ
ؽ )) [ األعراف.] 32 :
أ أَ َ َ َ َ
 -2استصحاب العدم األصمي أو البراءة األصمية في األحكام الشرعية .مثل ب ارءة ذمة
اإلنسان من الحقوق والتكاليف حتى يرد دليل يدل عمى شغل ذمتو.

 

 أخرﺟو اخلاسررة.
 انظر إرشاد الفحول للشوكاين ص  دار ادلعرتة -ب وت.
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فإذا ادعى شخص ديناً عمى آخر ،حكمنا ببراءة ذمتو إذا لم يستطع إثباتو بإقامة البينة
والدليل.
 -3استصحاب ما دل العقل والشرع عمى ثبوتو ودوامو:
كبقاء الوضوء بعد التوضؤ إذا شك في النقض استصحاباً لمطيارة السابقة .وكالحكم بثبوت
الممك عند وجود سببو وىو اإلرث أو العقد ،وشغل الذمة عند وجود وثبوت الدين حتى يثبت دليل
البراءة منو .وكثبوت الحل بين الزوجين بعد العقد ما لم يقم دليل عمى رفعو.
رابعاً -القواعد الفقيية المبنية عمى مبدأ االستصحاب:
وقد بنى العمماء عمى مبدأ االستصحاب القواعد الفقيية والمبادئ الشرعية التالية:
 -1األصل في األشياء اإلباحة :فيحكم بصحة كل عقد أو تصرف لم يرد في الشـرع ما
يدل عمى فسـاده أو بطالنو .ويحكم بإباحة لحم كل حيوان أو طعام أو شراب لم يرد في الشرع ما
يدل عمى حرمتو .فاألصل في األشياء كميا اإلباحة ما لم يدل الشرع عمى عكس ذلك.
 -2ما ثبت باليقين ال يزول بالشك.
فمن تيقن الوضوء وشك في الحدث فيو متوضئ.ومن أكل آخر الميل وشك في طموع
الفجر صح صومو ،ألن األصل بقاء الميل.
 -3األصل في ذمة اإلنسان البراءة :استصحابًا لمبراءة األصمية التي خمق عمييا
اإلنسان ،فال يجوز شغل ذمة اإلنسان إال بدليل ،وال ُيعاقب اإلنسان إال بدليل ُيدينو.
 -4األصل بقاء ما كان عمى ما كان حتى يثبت ما يغيره:
فالمفقود يحكم ببقاء حياتو حتى يقوم الدليل عمى وفاتو ،فال يورث مالو باالتفاق.
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تماريف:
اختر اإلجابة الخاطئة:
اتفق العمماء عمى حجية قول الصحابي في:
 .1المقدرات الشرعية.
 .2قول الصحابي المبني عمى االجتياد والرأي.
 .3ما أجمع عميو الصحابة.
 .4األمور التعبدية.
اإلجابة الصحيحة رقـ 2
استدل الجميور عمى حجية شرع من قبمنا بـ:

 .1حديث معاذ بن جبل.

 .2قولو تعالى (أولئك الذين ىدى اهلل فبيداىم اقتده)
( .3ثم أوحينا إليك أن اتبع ممة إبراىيم حنيفًا(
( .4وأقم الصالة لذكري)

اإلجابة الصحيحة رقـ 4
من القواعد الفقيية المبنية عمى مبدأ االستصحاب:
 .1األصل في األشياء اإلباحة.
 .2ال ضرر وال ضرار.
 .3ما ثبت باليقين ال يزول بالشك.
 .4األصل في الذمة البراءة.
اإلجابة الصحيحة رقـ 2
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الوحدة التعميمية اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
اﻷدوار اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣر ﺑﮭﺎ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ

 -1الدور التشريعي األول )) عصر الرسول ))
الكممات المفتاحية:
الدور التشريعي  -الوحي  -الرسالة  -مكية  -مدنية  -اليجرة  -الدعوة  -العقيدة -
األخالق  -االجتياد  -الدولة.

الممخص:
منذ نزول الوحي عمى الرسول الكريم حتى وفاة الرسول ىو ما نسميو عصر النبوة أو الدور
التشريعي األول ،حيث كان الرسول بما يوحى إليو من القرآن أو من السنة ىو مصدر التشريع،
ولكننا نميز بين التشريع في بداية الدعوة (الفترة المكية) وبين التشريع بعد تأسيس الدولة (الفترة
المدنية بعد اليجرة) حيث كانت شخصيات المسممين وأحواليم بحاجة إلى تسمسل في التشريع قبل
أن يكتمل الدين عند وفاة الرسول (ص).وكان التشريع واقعيًا.

األهداف التعميمية:
يجب عمى الطالب في نياية ىذا الجزء أن يكون قاد ًار عمى:
 تحديد فترة التشريع األولى (عصر الرسول).
 التمييز بين مرحلتي التشريع المكية والمدنية من ناحية تشريعية.
 مصادر التشريع في عصر النبوة ومدى وكيفية االعتماد على االجتهاد فيه.
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إن التتبع التاريخي لحركة نمو الفقو اإلسالمي وتطوره ،واستقراء ما ط أر عميو عبر حقبة
زمنية في حوالي ألف وأربعمائة سنة ،يوحي إلينا بتقسيم األدوار والمراحل التطويرية التي مر بيا
ىذا الفقو إلى سبع مراحل أو أدوار تشريعية.
الدور األول :عصر الرسالة والنبوة.
وىي فترة حياة النبوة والرسالة.
الدور الثاني :عصر الخمفاء الراشدين إلى منتصف القرن اليجري األول.
وىذان الدوران ُيعدان المرحمة التمييدية لمفقو اإلسالمي.
الدور الثالث :ويبدأ في منتصف القرن األول إلى أوائل القرن الثاني اليجري ،وىذا الدور
ُيعد المرحمة التأسيسية في الفقو ،حيث استقل فيو عمم الفقو ،وأصبح اصطالحًا خاصًا بو ،وفيو
تكونت المدارس الفقيية والمذاىب االجتيادية.

الدور الرابع  :ويبدأ من أوائل القرن الثاني اليجري إلى منتصف القرن الرابع ،وىذا الدور
يعتبر دور الكمال في الفقو اإلسالمي حيث بمغ الفقو أوجو في االجتياد والتدوين والتفريع
المذىبي وقد تم في ىذا الدور وضع عمم األصول.
الدور الخامس :ويبدأ في منتصف القرن الرابع إلى سقوط بغداد عمى أيدي التتار في
منتصف القرن السابع .وفي ىذا الدور نشطت حركة التخريج والترجيح في المذاىب الفقيية.
الدور السادس :ويبدأ من منتصف القرن السابع اليجري وينتيي بظيور مجمة األحكام
ويسمى ىذا الدور بدور االنحطاط الفقيي.
العدلية عام  3991ىـُ ،
الدور السابع :ويبدأ من ظيور المجمة إلى يومنا ىذا (.)1

 

( )انظر املدخل الفقهي العام ﺟ  ص  لألستاذ مصطفى الزرقا.
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الدور التشريعي األول )) عصر الرسول ))
 -3بدأ ىذا العصر بنزول الرسالة عمى سيدنا محمد (ص) ،وذلك عندما بدأ نزول الوحي
بالقرآن عمى قمب النبي (ص) ،فبدأت بذلك مرحمة النبوة ،وقد بمغ النبي سن األربعين من عمره
في مكة المكرمة.
ق ِْ
ان
وكان أول ما نزل من القرآن قول اهلل تعالى (( اق َأ
ق َ خمَ َ
اسِم َرِّب َك الَّ ِذي َخمَ َ
س َ
ْرْ ِب ْ
اإل ْن َ
ُّك ْاألَ ْك َرم  الَّ ِذي َعمَّم ِبا ْل َق َمِم َ عمَّم ِْ
ِم ْن َع َم ٍ
ان َما َل ْم َي ْع َممْ )) [ العمق3 :
ق  اق َأ
ْرْ َوَرب َ
س َ
اإل ْن َ
َ
َ
ُ
– .]4
فبدأ اإلسالم دعوتو بالحث عمى العمم والتعمم ،والدعوة إلى القراءة والفيم .وفيم النبي (ص)
أن دعوة اإلسالم أساسيا العمم والعقل ،فحث المسممين عمى العمم ،وفرض التعميم عمى كل مسمم،
وحببيم في العمم.
()2

فقال النبي (ص) { :طمب العمم فريضة عمى كل مسمم }

وقال (ص) { :ليس مني إال

عالم أو متعمم وال خير فيما سواىما }( .)3ولما وقع األسرى في أيدي المسممين في غزوة بدر،
وكان منيم من ُيحسن القراءة والكتابة ،جعل النبي (ص) فداء كل منيم أن يعمم عشرة من

ال عن الفداء بالمال رغم حاجة المسممين لممال.
المسممين بد ً

كل ذلك ألن طبيعة الدعوة تحتاج إلى العمم والتعمم ،ألنيا ال يمكن أن تعيش في عقول
مظممة قد عشش فييا الجيل.
-9

واستمرت فترة التشريع في ىذا الدور في عصر النبوة لمدة ثالث وعشرين سنة

تقريبًا ،وانتيت بوفاة النبي (ص).
وكان التشريع في ىذا الدور في مرحمة التأسيس ،فبدأ بإصالح العقيدة ،وتيذيب األخالق،
ونظم الحياة العممية وواجو الوقائع.
وكان التشريع فيو واقعياً متدرجاً مع الحوادث(.)4

 

( )رواه الطرباين ،وصححو السيوطي يف اجلامع الصغري ﺟ  ص .
( )رواه الديلمي يف الفردوس عن ابن عمر.
( )انظر املدخل الفقهي ص  واليت بعدىا لسالم مدكور.
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-1

وىذا الدور ينقسم إلى فترتين من الناحية التشريعية وىما :فترة التشريع في مكة قبل

ىجرة النبي (ص) ،واستمرت ثالث عشرة سنة ،وفترة التشريع في المدينة المنورة بعد ىجرة النبي
(ص) إلييا واستمرت عشر سنين.

فترة التشريع في مكة ( قبل الهجرة )
بدأت الدعوة في مكة س ًار ،وبعد ثالث سنوات أُمر النبي (ص) بأن يجير بالدعوة ،ونزل

ين ))[ الحجر.]94:
ض َع ِن ا ْل ُم ْ
َع ِر ْ
اص َد ْ
ش ِرِك َ
ع ِب َما تُ ْؤ َم ُر َوأ ْ
قول اهلل تعالىَ (( :ف ْ

واستمرت الدعوة ونزول القرآن في مكة ثالث عشرة سنة ،وما نزل من القرآن بمكة كان
أقل من الثمثين بقميل.
وقد كان التشريع في ىذه الفترة متوجيًا إلى بناء عقيدة اإلسالم في القموب ،وبناء شخصية
المسمم في أخالقو وسموكو وعقيدتو .فكانت اآليات المكية تنزل ميتمة ببناء عقيدة التوحيد،
ومحاربة الشرك والعقائد الوثنية والجاىمية والخرافات التي كان عمييا العرب ،وابطال العادات
واألعراف السيئة ،واألمر باألخالق الفاضمة.
ولم ينزل في مكة من األحكام إال القميل .فالتشريع في مكة اتجو إلى إصالح العقيدة وبناء
األخالق وتكوين شخصية المسمم.
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فترة التشريع في المدينة ( بعد الهجرة )
أسس النبي (ص)بعد ىجرتو إلى المدينة نواة الدولة اإلسالمية ،وأنشأ المجتمع اإلسالمي.
فظيرت الحاجة إلى األحكام والتشريعات التي تنظم شؤون الدولة ،وعالقات الناس في شتى
الشؤون ،وعالقة المسممين بغيرىم داخل الدولة اإلسالمية وخارجيا .فأخذت آيات القرآن تتنزل
بالتشريع واألحكام تارة جواباً عمى سؤال أو بيانًا الستفتاء .أو بياناً ألمر دعت الحاجة إلى بيان
حكمو فنزلت األحكام والتشريعات التي تنظم أحكام العبادات والمعامالت والجنايات واألحوال
الشخصية والجياد واألحكام الدستورية وغير ذلك.
وىكذا استمرت آيات التشريع واألحكام بالنزول حتى نزلت آخر آية من آيات األحكام قبل
ت َع َم ْي ُك ْم
ت َل ُك ْم ِدي َن ُك ْم َوأَتْ َم ْم ُ
وفاة الرسول (ص) بثالثة أشير وىي قول اهلل تعالى (( :ا ْل َي ْوَم أَ ْك َم ْم ُ
ِنعم ِتي ور ِ
يت َل ُك ُم ِْ
س َال َم ِدي ًنا )) [ المائدة.]1 :
ض ُ
اإل ْ
َْ ََ
وما نزل من القرآن في المدينة بعد اليجرة يقدر بثمث القرآن تقريبًا.
 -4وقد تميز الفقو في ىذا الدور بالواقعية ،حيث كان الناس يبحثون فيو عن حكم
الحوادث بعد وقوعيا فعالً .وكانوا ال يسألون عن الحوادث قبل وقوعيا وال يفترضونيا .وكانت
كممة الفقو تطمق فيو عمى كل األحكام التي نزلت في القرآن الكريم سواء كانت من أمور العقيدة
أو األخالق أو المسائل العممية.
وكان مصدر التشريع فيو ىو القرآن الكريم وسنة النبي (ص) وىما مصد ار التشريع
األساسيين.
وقد وضعت قواعد التشريع اإلسالمي وأصولو واكتممت مصادره في ىذا الدور .وكان
الفقياء يسمون في ىذا الدور بالقراء ،وىم الذين يحفظون القرآن مع أحكامو( .)5فكان القراء ىم
عمماء الشريعة وفقياؤىا.
روى األعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود أنو قال :كان الرجل منا إذا تعمم عشر آيات
لم يجاوزىن حتى يعرف معانيين والعمل بين.

 

( )انظر املدخل الفقهي العام ﺟ  ص  واليت تليها للزرقا.
واملدخل الفقهي ص  7لسالم مدكور.
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وقال أبو عبد الرحمن السممي :حدثنا الذين كانوا ُيقرئوننا أنيم كانوا يستقرؤن من النبي

(ص) .وكانوا إذا تعمموا عشر آيات لم يخالفوىا حتى يعمموا بما فييا من العمل ،قالوا :فتعممنا
القرآن والعمل جميعاً(.)6
 -5ولم يترك النبي (ص) فقيًا مدونًا بل جممة من األصول والقواعد الكمية ،واألحكام
الجزئية ،مبثوثـة في القرآن والسنة ،والتي أكسبت الفقو مرونة وعمومًا واستيعاباً عجيبًا .وأكسبتو
قابمية التكيف في التطبيقات واستنباط األحكام لمحوادث والوقائع الطارئة الجديدة( .)7واليك بعض
ال وقواعد كمية لألحكام
األمثمة والشواىد من نصوص القرآن والسنة النبوية ،التي تعتبر أصو ً
الجزئية ،والتي أكسبت ىذا الفقو فيما بعد المرونة والقابمية إلنتاج األحكام الجديدة لمحوادث
والفروع.
أ -من القرآن:
ُخ َرى )) [ اإلسراء.] 35 :
قولـو تعالىَ (( :وََل تَ ِزُر َو ِازَرةٌ ِو ْزَر أ ْ

وقولـو تعالى (( :يا أَي َّ ِ
ين َءام ُنوا أ َْوفُوا ِبا ْل ُعقُ ِ
ود )) [ المائدة.] 3 :
َ َ
ُّها الذ َ َ

ٍ
س ٍ
ق َم َّرتَ ِ
ان )) [ البقرة.]999 :
س ٌ
وقولـو تعالى (( :الطَّ َال ُ
س ِر ٌ
اك ِب َم ْع ُروف أ َْو تَ ْ
يح ِبِإ ْح َ
ان َفِإ ْم َ
ٍ
س ِّي َئ ٌة ِمثْمُ َها )) [ الشورى.] 44 :
س ِّي َئة َ
اء َ
وقولـو تعالىَ (( :و َج َز ُ

وقولـو تعالىَ ((:و َما َج َع َل َع َم ْي ُك ْم ِفي الد ِ
ِّين ِم ْن َح َر ٍج )) [الحج.] 78 :

اغ َوََل َع ٍاد فَ َال إِثْ َم َع َم ْي ِه ))[البقرة.] 371 :
اضطَُّر َغ ْي َر َب ٍ
وقولو تعالى (( :فَ َم ِن ْ

َن تُ َؤُّدوا ْاألَما َن ِ
َّ
َهمِ َها َوِا َذا َح َك ْمتُم َب ْي َن َّ
الن ِ
َن
ات إَِلى أ ْ
اس أ ْ
ْم ُرُك ْم أ ْ
ْ
َ
وقولـو تعالى (( :إِ َّن الم َه َيأ ُ
تَ ْح ُك ُموا ِبا ْل َع ْد ِل )) [ النساء.] 58 :
وقولـو تعالى (( :وََل تَأْ ُكمُوا أَموا َل ُكم ب ْي َن ُكم ِبا ْلب ِ
اط ِل َوتُ ْدلُوا ِب َها إَِلى ا ْل ُح َّك ِام لِتَأْ ُكمُوا َف ِري ًقا ِم ْن
َْ ْ َ ْ َ
َ
أ َْم َو ِال َّ
اس ِب ِْ
الن ِ
ون )) [البقرة.] 388 :
اإل ثِْم َوأَ ْنتُ ْم تَ ْع َم ُم َ
وغيرىا كثير في شتى المقاصد التشريعية.

 

 ()انظر مقدمة تفسري ابن كثري ﺟ  ص .
) (انظر املدخل الفقهي العام للزرقا ﺟ  ص .
87

ب -من الحديث النبوي:
قولـو (ص) { :ال ضرر وال ضرار }(.)8
وقولـو (ص) { :إنما األعمال بالنيات }(.)9
وقولـو (ص) { :ال وصية لوارث }(.)10
وقـولو (ص) {:إن اهلل تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرىوا عميو }(.)11
وقولـو (ص) { :كل شرط ليس في كتاب اهلل تعالى فيو باطل }(.)12
وقولـو (ص) { :المسممون عمى شروطيم }(.)13
وقولـو (ص) { :البينة عمى المدعي واليمين عمى من أنكر }(.)14
إلى غير ذلك من أحاديث األصول واألحكام ،فأمثال ىذه النصوص ىي قواعد ودساتير
في الفقو اإلسالمي يمكن أن تُعتمد في استنباط الكثير من األحكام الجزئية والتفريعات الفقيية
منيا عن طريق االجتياد والنظر الصحيح.

 

( )رواه أمحد وابن ماﺟو وحسنو النووي يف األذكار.
( )رواه البخاري ومسلم والرتمذي.
 رواه الدار قطين عن ﺟابر.
 رواه احلاكم يف مستدركو عن ابن عباس.
 أخرﺟو البزار يف مسنده والطرباين يف الكبري.
( )رواه احلاكم وأبو داود وأمحد والرتمذي والنسائي.
( )رواه البيهقي يف السنن وابن عساكر عن ابن عمر.
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مصادر التشريع في عصر النبوة
 كان مصدر التشريع في عصر الرسول (ص) ىو القرآن الكريم الموحى بو لفظاً ومعنىمن عند اهلل سبحانو ،والسنة النبوية .وكانت ميمة الرسول بيان وشرح ما ينزل عميو من األحكام
الواردة في القرآن ،إ ْذ غالبًا ما يقتصر القرآن عمى إيراد األحكام بشكل مجمل.
سو ُل َبمِّ ْغ َما أُْن ِز َل إِلَ ْي َك ِم ْن َرِّب َك ))[ المائدة] 67 :
ُّها َّ
الر ُ
قال اهلل تعالىَ ((:يا أَي َ

وقال سبحانو (( :وأَ ْن َزْل َنا إَِل ْي َك ِّ
الذ ْك َر لِتَُب ِّي َن لِ َّمن ِ
اس َما ُن ِّز َل إَِل ْي ِه ْم )) [النحل.]44 :
َ
وقال النبي (ص) { :تركت فيكم أمرين لن تضموا ما تمسكتم بيما كتاب اهلل وسنتي }(.)15
 ولم يظير االجتياد في ىذا العصر مصد ًار تشريعيًا مستقالً ،إذ كان الرسول (ص) ىوا لمرجع في كل ما يستجد من مسـائل وفتاوى ،وكان مرجع النبي (ص) في ذلك الوحي من عند
اهلل تعالى .فكان القرآن والسنة ىما مصدر كل األحكام.
 وقد ثبت أن الرسول (ص) قد اجتيد في بعض األمور التي كانت تعرض عميو قبل نزولالوحي ،ولكن الوحي كان ينزل بعد ذلك بإق ارره أو تصويبو نحو األفضل ،وعمى كال األمرين كان
مرجع التشريع في ذلك إما إلى القرآن أو السنة .وعمى ىذا فاجتياده عميو السالم ،واجتياد أصحابو لم
يكن مصد ًار فقييًا ،وانما المصدر ىو الوحي فقط.
 وقد اختمف العمماء في اجتياد الرسول في األحكام التي لم ينزل بيا وحي ،والراجحعند الفقياء أنو يجوز لمرسول (ص) أن يجتيد في المسائل التي لم يرد فييا وحي من عند اهلل
تعالى ،ومع ذلك فإن الرسول كان إذا اجتيد نزل الوحي بإق ارره أو إرشاده لمصواب.
 فقد اجتيد الرسول (ص) في أسرى بدر قبل نزول الوحي ،فاستشار أصحابو ،وكان رأيوقد وافق رأي أبي ب كر في الفداء ،فقد قال لو أبو بكر (( :قومك وأىمك استبقيم ،لعل اهلل يتوب
عمييم ،وخذ منيم فدية تقوي بيا أصحابك)).
 وقال لـو عمر (( :كذبوك وأخرجوك من بمدك فقوميم واضرب أعناقيم ىؤالء أئمة الكفرواهلل أغناك عن الفداء )) (.)16

 

( )رواه احلاكم يف املستدرك عن أيب ىريرة.
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()17
َس َرى
ان لِ َن ِب ٍّي أ ْ
َن َي ُك َ
فنزل الوحي عمى رأي عمر في قول اهلل تعالى َ (( :ما َك َ
ون لَ ُه أ ْ
ِ
يد ْاْل ِخرَة والمَّ ُه ع ِز ٌ ِ
َحتَّى ُيثْ ِخ َن ِفي ْاأل َْر ِ
ض ُّ
اب
الد ْن َيا َوالمَّ ُه ُي ِر ُ
ون َع َر َ
ض تُِر ُ
يد َ
يم َ ل ْوََل كتَ ٌ
َ
َ َ
يز َحك ٌ
ِ
ق لَم َّ ِ
ِ
ِ
يم)) [ األنفال.] 68 – 67 :
يما أ َ
َخذْتُ ْم َع َذ ٌ
م َن المَّه َ
س ُك ْم ف َ
س َب َ َ
اب َعظ ٌ

 -وفي غزوة تبوك تخمف المنافقون ،فقبل النبي (ص) منيم أعذارىم فنزل الوحي معاتبًا

ين )) [ التوبة:
ص َدقُوا َوتَ ْع َم َم ا ْل َك ِاذ ِب َ
َّن َل َك الَّ ِذ َ
لـوَ (( :عفَا المَّ ُه َع ْن َك لِ َم أ َِذ ْن َت َل ُه ْم َحتَّى َيتََبي َ
ين َ
.]41

لما ظاىر منيا زوجيا أوس بن الصامت ،وشكت إليو قال
 وفي شأن خولة بنت ثعمبة َّليا (( :حرمت عميو )) فمما جادلتو وشكت أمرىا إلى اهلل سبحانو فنزل قول اهلل تعالى (( :قَ ْد
شتَ ِكي إِلَى المَّ ِه )) ...ونزل بكفارة الظيار ،تحرير
س ِم َع المَّهُ قَ ْو َل الَّ ِتي تُ َج ِادلُ َك ِفي َز ْو ِج َها َوتَ ْ
َ

رقبة ،أو صوم شيرين متتابعين ،أو إطعام ستين مسكينًا.

وكذلك وقع االجتياد من الصحابة الكرام في حضرة النبي وفي حال غيابيم عنو ،ولكن
النبي (ص) كان يقرىم فيما ىو موافق لحكم اهلل ،أو يصحح ليم فيما أخطاؤوا ليدربيم عمى
االجتياد.
 ومن أمثمة اجتيا د الصحابة في حضرة النبي (ص) ما روي أن النبي (ص) قال لعمروبن العاص يومًا {:احكم في ىذه القضية ،فقال عمرو :اجتيد وأنت حاضر؟ قال نعم ،إن أصبت
فمك أجران وان أخطأت فمك أجر واحد }(.)18
 ولما بعث رسول اهلل (ص) معاذ بن جبل إلى اليمن قال لـو { :بم تقضي إن عرض لكقضاء فقال :أقضي بما في كتاب اهلل تعالى ،قال فإن لم تجد قال فبسنة رسول اهلل ،قال فإن لم
تجد قال اجتيد رأيي وال آلو }(.)19
وعمى كل األحوال فإنو ال يوجد حكم تشريعي في ىذا العصر إال ومصدره الوحي ( القرآن
أو السنة ) ،ألن الوحي كان من وراء النبي (ص) في كل ما يجتيد ،والنبي (ص) كان مرجع

 

( )انظر السـرية النبويـة يف وـوا القـروا والســنة أمـد أبـو ــبهة ﺟ  ص 
ص .
 السرية النبوية البن ىشام ﺟ  ص .
 أخرﺟو احلاكم وأمحد.
 أخرﺟو الرتمذي وأبو داود وأمحد يف مسنده ،والدارمي ،والبيهقي.


90

و ص  و

الصحابة في اجتيادىم .ولذلك فإنو ال يمكن اعتبار االجتياد مصد اًر مستقالً لألحكام في عصر
الرسول ،ألن الوحي كان ينقضو إن كان خطأ أو يقره إن كان صوابًا(.)20
ولكن الرسول (ص) قد جعل االجتياد أصالً ثالثاً لألحكام في عصره .ال شك في ذلك،
وفي ىذا بيان وارشاد ألصحابو ومن بعدىم إلى طريق استنباط األحكام وارجاع الجزئيات إلى
قواعدىا الكمية لوجود العمة فييا(.)21

 

 انظر املدخل الفقهي لسالم مدكور ص  وما بعـدىا ،وأصـوا الفقـو للشـيد عبـد الوىـا خـال
ص  ،وفجر اإلسالم لألستاذ أمحد أمني ص .
( )النظر املدخل الفقهي لسالم مدكور ص .
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ميزات الدور التشريعي األول (( عصر النبوة ))
 -3مصادر التشريع فيو ىي القرآن والسنة فقط.
-9التشريع فيو كان واقعيًا.
 -1لم يظير االجتياد فيو كمصدر تشريعي مستقل.
 -4وقع االجتياد من النبي (ص) ،ودرب صحابتو الكرام عميو .ووقع االجتياد منيم ،إال
أنيم كانوا يرجعون في ذلك إليو.
ويراد بو كل األحكام التشريعية الواردة في القرآن الكريم
 -5كان الفقو في ىذا الدور ُيطمق ُ

من أمور العقيدة واألخالق واألمور العممية.
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تمارين:
من مصادر التشريع التي أثبتيا الرسول في عصره عدا القرآن والسنة:
 .3القياس.

 .9االجتياد.
 .1االستحسان.
 .4مذىب الصحابي.
اإلجابة الصحيحة رقم 2
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 -2الدور الفقيي الثاني
(( عصر الخمفاء الراشدين إلى منتصف القرن األول ))
الكممات المفتاحية:
الخمفاء الراشدوف  -الصحابة  -االجتياد  -االستنباط  -جمع القرآف  -الحديث.

الممخص:
توفي الرسوؿ عميو الصالة والسالـ واتسعت رقعة العالـ اإلسالمي واستجدت أمور كثيرة في كثير
مف مناحي الحياة ،واحتاج الناس إلى حموؿ وأحكاـ شرعية ،ومف ىنا ظير االجتياد عمى أيدي
الصحابة الكراـ ،ولكنيـ تشددوا في ذلؾ خوفًا مف الخطأ ،واالجتياد ىو استنباط األحكاـ مف
مصادرىا ،وىو جائز بؿ وواجب أحيانًا.

األىداف التعميمية:
في نياية ىذا الجزء عمى الطالب أف يكوف قاد ًار عمى:
 تحديد فترة الدور الفقيي الثاني.
 معرفة الظروؼ التي أدت إلى ظيور االجتياد بعد وفاة الرسوؿ (ص(.
 تعريؼ االجتياد وحجيتو مف القرآف والسنة وطريقة األخذ بو.
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الدور الفقيي الثاني (( :عصر الخمفاء الراشدين إلى منتصف القرن األول ))
-

بدأ ىذا الدور بوفاة الرسوؿ عميو الصالة والسالـ في العاـ ( )11لميجرة وامتد إلى

منتصؼ القرف األوؿ اليجري.
-

وفي ىذا العصر امتدت رقعة الدولة اإلسالمية إلى ما وراء جزيرة العرب بسبب

الفتوحات ،ودخؿ في اإلسالـ أمـ كثيرة ،وشعوب جديدة ليا حضارات ومدنية وأعراؼ وتقاليد
تختمؼ عما عند العرب.
-

فقد انطمؽ المسمموف بعد وفاة الرسوؿ في األرض فاتحيف في ممؾ كسرى وقيصر،

وفتحوا بالد الشاـ ومصر وفارس .ودخؿ أىؿ ىذه البالد في اإلسالـ ،وكاف ليـ حضارات مختمفة
عف حضارة العرب.
-

واستجدت ألجؿ ذلؾ مسائؿ كثيرة وفي شتى مناحي الحياة لـ تكف في زمف الوحي

والنبوة ،وكانت تحتاج إلى إيجاد حموؿ وأحكاـ شرعية ليا.
-

كؿ ذلؾ كاف سببًا دفع الصحابة الكراـ إلى االجتياد لمواجية الحالة الجديدة

والحوادث الطارئة ،بعد أف تدربوا عمى يد الرسوؿ (ص) عمى االجتياد .فكانوا ينظروف في كتاب
ال ،فإف لـ يجدوا فيو حكمًا لمواقعة الجديدة ،نظروا في سنة رسوؿ اهلل (ص) وأقضيتو،
اهلل تعالى أو ً
وسألوا كبار الصحابة مف العمماء ،ىؿ يعمـ أحد عف رسوؿ اهلل (ص) شيئًا ،فإف لـ يجدوا لجؤوا
إلى االجتياد ،معتمديف عمى قواعد الشريعة ،ومحكميف المصالح التي ُبنيت عمييا أحكاـ
الشريعة ،وكانوا يقيسوف عمى األشباه مف نصوص القرآف والسنة .فيـ واف لـ يعرفوا القياس
باسمو ،واالستحساف والمصالح ،وغيرىا مف المصادر التشريعية ،إال أف معانييا كانت ماثمة في
أذىانيـ ،وكانوا يعتمدوف عمييا في اجتياداتيـ.
-

وبذلؾ ظير بوفاة الرسوؿ (ص) االجتياد مصد ًار تشريعياً مستقالً ،إذ بوفاتو انتقؿ

الصحابة مف طور إلى طور ،مف طور االعتماد عميو إلى طور االجتياد .ففي حياتو كاف
المرجع ليـ في كؿ شيء .فكاف شأنيـ التمقي عنو والفيـ لما يقولو ،والسؤاؿ عما أرادوا ،فمـ يكف
ثمة حاجة لمجوء إلى االجتياد ،وبعد وفاتو وجدوا أنفسيـ لزاماً عمييـ االجتياد لمواجية الوضع
الجديد .بعدما الزموا الرسوؿ في حياتو وسمعوا أقوالو وشاىدوا أفعالوُّ ،
وتنزؿ القرآف عميو ،وعمموا
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أسباب نزولو ،وتدربوا عمى ط ريقة الفيـ واالستنباط عمى يديو .ومف ىنا بدأ في ىذا العصر الفقو
يتطور باالجتياد بعد وفاة الرسوؿ (ص)(.)1

طريقة التشريع في ىذا العصر
كاف التشريع واستنباط األحكاـ في ىذا العصر يتسـ بالواقعية( ،)2أي أنو يقتصر عمى ما
ينزؿ بيـ مف حوادث جديدة طارئة ،كما كاف عميو الحاؿ في عصر النبوة .ولذلؾ اقتصر
ال مف مسائؿ .والسبب في ذلؾ تخوفيـ وتورعيـ مف
الصحابة عمى استنباط األحكاـ لما يقع فع ً
الوقوع في الخطأ في االجتياد ،وتخوفيـ مف فتح باب االجتياد عمى مصراعيو فيدخمو مف يحسنو
ومف ال يحسنو .فقد روي عف زيد بف ثابت أنو كاف إذا استفتى في مسألة سأؿ عنيا فإف قيؿ لو
وقعت أفتى بيا ،واف قيؿ لو لـ تقع ،قاؿ دعوىا حتى تقع.

مصادر التشريع في ىذا العصر
مما سبؽ يتبيف لنا أف االجتياد ظير في ىذا العصر
ال مف مصادر التشريع اإلسالمي
مصد ًار تشريعيًا مستق ً
إلى جانب القرآف الكريـ والسنة النبوية ،المصدريف
األساسييف ،وذلؾ بسبب انقطاع الوحي ،ووقوع مسائؿ
جديدة تحتاج إلى اجتياد لمعرفة حكميا .والى جانب
ذلؾ وجد اإلجماع أيضاً مصد اًر تشريعيًا ،ألف فقياء

الصحابة وعمى رأسيـ الخمفاء األربعة كانوا إذا نزلت بيـ واقعة جديدة أو ُسئِموا ،نظروا في كتاب
ال ،فإف لـ يجدوا نظروا في سنة رسوؿ اهلل (ص) ،فإف لـ يجدوا سألوا الصحابة :ىؿ كاف
اهلل أو ً

لمنبي (ص) فييا قضاء ،فإف لـ يجدوا جمعوا فقياء الصحابة الذيف كانوا ال يزالوف في عيد أبي
بكر وعمر مقيميف في المدينة ،وتشاوروا فيما بينيـ بشأف المسائؿ المستجدة ،فربما اتفقت كممتيـ
عمى رأي ،فيثبت حكـ ىذه المسألة بإجماع الصحابة.

 

( )انظررا اخررالف اي الررم ايسررذ يزر ر ذ اي ررذ ج ر  ص   -وتررذ ا اي اررو ايرررد م
علم ايسذ س ص  .
وانظا اخالف يل او ايرد م ا رد اكو ص  و ذ بساىذ.
( )انظا اخالف اي الم ايسذ يل ذ ج  ص  ،وتذ ا اي او ايرد م يلسذ س ص .
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ررا

وفيما أخرجو البغوي عف ميموف بف ميراف صورة واضحة لطريقتيـ في االستنباط حيث
قاؿ :كاف أبو بكر إذا ورد عميو الخصوـ نظر في كتاب اهلل ،فإف وجد ما يقضي بينيـ قضى بو،
فإف لـ يكف في الكتاب وعمـ مف رسوؿ اهلل (ص) في ذلؾ سػنة قضى بيا ،فإف أعياه خرج فسأؿ
المسمميف أتاني كذا وكذا ،فيؿ عممتـ أف رسوؿ اهلل (ص) قضى في ذلؾ بقضاء ،فربما اجتمع
عميو النفر كميـ يذكر فيو عف رسوؿ اهلل (ص) قضاء ،فإف أعياه أف يجد فيو سنة عف رسوؿ اهلل
(ص) جمع رؤوس الناس وخيارىـ فاستشارىـ ،فإف أجمع رأييـ عمى شيء قضى بو.وكاف عمر
 يفعؿ ذلؾ ،فإف أعياه أف يجد في القرآف والسنة نظر :ىؿ كاف فيو ألبي بكر قضاء؟ فإف وجد
أف أبا بكر قضى فيو بقضاء قضى بو .واال دعا رؤوس الناس ،فإف أجمعوا عمى أمر قضى بو.
فمف ىذا األثر يتبيف لنا أف الصحابة الكراـ كانوا يعتمدوف في فتاواىـ عمى أربعة أشياء
تعتبر مصادر لمتشريع في عيدىـ وىي القرآف ،السنة ،اإلجماع ،ثـ الرأي.
ىذا واف أحكاـ الفقو في ىذا الدور لـ ُي دوف منيا شيء ،فقد بقيت اجتيادات الصحابة

محفوظة في الصدور.
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لمحة موجزة عن مصادر التشريع في ىذا الدور
أوالً  -القرآن الكريم:
توفي رسوؿ اهلل (ص) ولـ ُيجمع القرآف في مصحؼ واحد بسبب نزولو مفرقًا ،ولكف تمت
ِ
ورتب مف قبؿ الوحي كما
كتابتو كام ً
الُ ،
وحفظ في السطور كتابة ،وفي الصدور حفظاً منذ أُنزؿُ ،
ىو عميو بيف أيدينا ،فكاف ترتيب سوره وآياتو توقيفاً بوحي مف اهلل تعالى.
ولما تولى أبو بكر الخالفة ،أشار عميو عمر  بجمع القرآف الكريـ في مصحؼ واحد خشية
ضياع شيء منو ،وذلؾ بعد مقتؿ كثير مف القراء في موقعة اليمامة سنة (  ) 12لميجرة ،فتردد أبو
بكر في جمعو أوؿ األمر ،ثـ شرح اهلل صدره لرأي عمر لما فيو مف المصمحة ،فدعى زيد بف ثابت
وكاف مف أحفظ الصحابة لمقرآف ،وأمره بجمعو فجمعو.
قت َؿ أىؿ اليمامة
إلي أبو بكر َم ْ
أخرج البخاري في صحيحو عف زيد بف ثابت قاؿ (( :أرسؿ ّ
بقراء القرآف،
فإذا عمر بف الخطاب عنده ،فقاؿ أبو بكر :إف عمر أتاني ،فقاؿ :إف القتؿ
استحر َّ
َّ
بالقراء في المواطف فيذىب كثير مف القرآف ،واني أرى أف تأمر
واني أخشى أف
يستحر القتؿ َّ
َّ
بجمع القرآف ،فقمت لعمر :كيؼ نفعؿ شيئاً لـ يفعمو رسوؿ اهلل (ص)؟
قاؿ عمر :ىذا واهلل خير ،فم ـ يزؿ يراجعني حتى شرح اهلل صدري لذلؾ ورأيت الذي رأى
عمر ،قاؿ زيد :قاؿ أبو بكر :إنؾ شاب عاقؿ ال نتيمؾ ،وقد كنت تكتب الوحي لرسوؿ اهلل
عمي مما أمرني
(ص) ،فتتبع القرآف فاجمعو .فواهلل لو كمفوني نقؿ جبؿ مف الجباؿ ما كاف أثقؿ ّ
بو مف جمع القرآف .قمت :كيؼ تفعالف شيئًا لـ يفعمو رسوؿ اهلل (ص)؟ قاؿ :ىو واهلل خير ،فمـ
يزؿ أبو بكر يراجعني حتى شرح اهلل صدري لمذي شرح لػو صدر أبي بكر وعمر ،فتتبعت القرآف
أجمعو مف العسب ،والمخاؼ ،وصدور الرجاؿ .ووجدت آخر سورة التوبة مع خزيمة األنصاري،
سو ٌل ِم ْن أَْن ُف ِس ُك ْم )) حتى خاتمة براءة ،فكانت الصحؼ عند أبي
اء ُك ْم َر ُ
لـ أجدىا مع غيره (( َل َق ْد َج َ
بكر حتى توفاه اهلل تعالى ،ثـ عند عمر حياتو ،ثـ عند حفصة بنت عمر )).

وقد كاف االعتماد في ىذا الجمع عمى ما يجدونو مكتوبًا وال يكتفوف بمجرد الحفظ زيادة في
التثبت ،فقد روي أنو لـ يعثر فيما كاف في بيت النبوة مف الصحؼ عمى قولو تعالى (( :لَقَ ْد
ول ِم ْن أَ ْنفُ ِس ُك ْم )) اآليتيف.
س ٌ
اء ُك ْم َر ُ
َج َ
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ِ
ِ
اى ُدوا المَّ َو َعمَ ْي ِو )) اآلية فمـ يكتؼ
ص َدقُوا َما َع َ
وال عمى قولو تعالى (( :م َف اْل ُم ْؤ ِمن َ
يف ِر َجا ٌؿ َ
زيد  بحفظو ليا ،وال بحفظ العدد الكثير الذي يحصؿ بو التواتر ،وما زاؿ ُّ
يجد في البحث عنيا
حتى عثر عمييا مكتوبة عند خزيمة األنصاري اآلية األولى ،وعند أبي خزيمة اآلية الثانية،
وبذلؾ تـ جمع القرآف ،وأقره عمى ما جمع كؿ الصحابة مف المياجريف واألنصار وتحقؽ وعده
الذ ْكر وِا َّنا َل ُو َلح ِ
تعالى بحفظو (( إِ َّنا َن ْح ُن َن َّزْل َنا ِّ
ون ))( .)3وكاف أبو بكر أوؿ مف سمى القرآف
افظُ َ
َ
َ َ

الكريـ مصحفًا.

ولما تولى عثماف الخالفة أمر زيد بف ثابت ،وعبد اهلل بف الزبير ،وسعيد بف العاص ،وعبد
الرحمف بف الحارث بنسخ المصحؼ إلى عدة نسخ ،ثـ وزعيا عمى األمصار حتى ال يختمؼ
الناس في قراءتو بسبب اخت الفيـ في الميجات .فقد روى البخاري عف أنس أف حذيفة بف اليماف
قدـ عمى عثماف ،وكاف يغازي أىؿ الشاـ في فتح أرمينية وأذربيجاف مع أىؿ العراؽ ،فأفزع حذيفة
اختالفيـ في القراءة ،فقاؿ لعثماف أدرؾ األمة قبؿ أف يختمفوا اختالؼ الييود والنصارى ،فأرسؿ
عثماف إلى حفصة أف أ رسمي إلينا الصحؼ ننسخيا في المصاحؼ ثـ نردىا إليؾ ،فأرسمت بيا
حفصة إلى عثماف ،فأمر زيد بف ثابت ،وعبد اهلل بف الزبير ،وسعيد بف العاص ،وعبد الرحمف بف
الحارث بف ىشاـ فنسخوىا في المصاحؼ ،وقاؿ عثماف لمرىط القرشييف الثالثة:
إذا اختمفتـ أنتـ وزيد في شيء مف القرآف فاكتبوه بمساف قريش ،فإنو إنما نزؿ بمسانيـ ،ففعموا حتى
إذا نسخوا الصحؼ في المصاحؼ رد عثماف الصحؼ إلى حفصة ،وأرسؿ إلى كؿ أفؽ بمصحؼ مما
نسخوا ،وأمر بما سواه مف كؿ صحيفة ومصحؼ أف ُيحرؽ.

وكاف أوؿ مف وضع التشكيؿ لحروؼ القرآف ىو أبو األسود الدؤلي قاضي البصرة مف ِقبؿ

زياد بف أبيو ،ثـ وضع النقط عمى حروفو نصر بف عاصـ بأمر مف الحجاج.
ثانياً -السنة النبوية:
أحجـ الصحابة عف كتابة وجمع الحديث في ىذا العصر ،حرصاً منيـ عمى سالمة القرآف
الكريـ ،وعدـ اختالطو بالسنة ،ولئال ينصرؼ الناس إلى حفظ السنة وتدوينيا عف حفظ القرآف.
وكا ف الصحابة يتشددوف في رواية الحديث ،ويحذروف مف الكذب عمى لساف الرسوؿ (ص).
أيده شاىد.
فكاف أبو بكر ال يقبؿ الحديث مف الراوي إال إذا ّ

 

( )انظا تذ ا اي او ايرد م يلسذ س ص .
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وكاف عمر يطمب مف الراوي البينة عمى صحة روايتو.
وعمي كاف ال يقبؿ رواية أحد دوف يميف .ولئف أذف رسوؿ اهلل (ص) لبعض الصحابة
الذيف يجيدوف الكتابة بكتابة الحديث في حياتو ،لقد كاف مجموع ما ُكتب قميالً بالنسبة لمسنة
النبوية بشكؿ عاـ.
ثالثاً :االجتياد بالرأي:
االجتياد بالرأي ىو المصدر الرابع مف مصادر التشريع اإلسالمي بعد القرآف والسنة
واإلجماع.
وقد ذكرنا أف الصحابة الكراـ لجؤوا إلى االجتياد بعد وفاة النبي (ص) بسبب وقوع حوادث
جديدة ،وانقطاع الوحي.
واالجتياد لغة :ىو بذؿ الجيد ،واستفراغ الوسع في تحقيؽ أمر ال يكوف إال بكمفة ومشقة.
وعرفو عمماء األصوؿ اصطالحًا بأنو بذؿ الفقيو جيده العقمي في استنباط األحكاـ
ّ

الشرعية مف مصادرىا(.)4
حجية االجتياد:

ال وشرعًا بؿ ىو واجب عندما
ذىب عمماء المسمميف إلى حجية االجتياد ،وأنو جائز عق ً
تدعوا الحاجة إليو.
ام ُنوا
ُّيا الَّ ِذ َ
واستدؿ الفقياء عمى وجوب االجتياد مف القرآف بقولو تعالىَ (( :يا أَي َ
ين َء َ
ِ
ِ
س ِ
ول ))
ش ْي ٍء فَ ُردُّوهُ إَِلى المَّ ِو َو َّ
يعوا َّ
ول َوأُولِي ْاأل َْم ِر ِم ْن ُك ْم فَِإ ْن تََن َاز ْعتُ ْم ِفي َ
س َ
الر ُ
الر ُ
يعوا المَّ َو َوأَط ُ
أَط ُ

[ النساء.] 55 :

فالمراد بطاعة اهلل ورسولو العمؿ بما ورد في القرآف والسنة ،أما الرد إلى اهلل ورسولو عند
التنازع فالمراد بو التحذير مف اتباع اليوى ،ووجوب الرجوع إلى ما شرع اهلل ورسولو ،بتطبيؽ
القواعد العامة ،والحاؽ الشبيو بالشبيو ،والعمؿ بما يحقؽ المصالح التي اعتبرىا الشارع وىذا مف
االجتياد بالرأي في دائرة تََفيُِّـ النصوص وتطبيقيا.
صِ
ار )) [ الحشر.] 2 :
واستدلوا بقولو تعالى (( :فَ ْ
اعتَِب ُروا َياأُولِي ْاأل َْب َ

 

( )انظا إ شذد اي حول يلشوكذين ص .2
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واالعتبار ىو االجتياد ممف ىو أىؿ لو ،فاآلية تفيد وجوب االجتياد مف أىمو.
واستدلوا مف السنة:
بما رواه معاذ بف جبؿ  :أف رسوؿ اهلل (ص) قاؿ لػو عندما أراد أف يبعثو إلى اليمف{ :
كيؼ تقض ي إذا عرض لؾ قضاء } قاؿ :أقضي بما في كتاب اهلل .قاؿ { :فإف لـ يكف في كتاب
اهلل } قاؿ :فبسنة رسوؿ اهلل (ص) .قاؿ { :فإف لـ يكف في سنة رسوؿ اهلل } قاؿ :اجتيد رأيي وال
ِ
رسوؿ اهلل
رسوؿ
آلو .قاؿ معاذ :فضرب رسوؿ اهلل (ص) صدري ،قاؿ { :الحمد هلل الذي وفؽ
َ

لما ُيرضي اهلل ورسولو }(.)5

وبما روي عف الرسوؿ أنو قاؿ { :إذا حكـ الحاكـ فاجتيد ثـ أصاب فمو أجراف واذا حكـ
فاجتيد ثـ أخطأ فمو أجر }(.)6
فينبغي عمى كؿ مجتيد إذا ُعرضت لو واقعة أف ينظر أوالً في كتاب اهلل فإف لـ يجد نظر

في سنة رسوؿ اهلل (ص) ،فإف لـ يجد في النصوص أخذ الحكـ مف ظواىر النصوص .وذلؾ مف
تفيـ النص ومفاده ( االجتياد البياني ) الذي يجري ضمف دائرة النص
األلفاظ أي ضمف دائرة ّ

وتفيـ معانيو ،فإف لـ يجد نظر في اإلجماعات ،فإف لـ يجد أخذ الحكـ عف طريؽ القياس أو

االستحساف وغير ذلؾ مف األدلة ،وىو ما ُيسمى باالجتياد بالرأي ،فإف لـ يجد أخذ الحكـ مف

القواعد الكمية مراعاة لمصمحة أو درءاً لمفسدة.

إال أف فقياء ىذا الدور مف الصحابة الكراـ لـ يعرفوا ىذه المصطمحات ،ألف ىذه
المصطمحات لـ تنشأ وتستقر إال في العصر العباسي عصر التدويف ،ولكف معانييا كانت
واضحة في أذىانيـ وكانوا يطبقونيا في أثناء اجتياداتيـ.

 

( )ألاجو أبو داود وايرت ذي وأمحا يف سناه ،وايا ا م وايبيلام.
( )ق عليو.
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أشير فقياء ىذا الدور
كاف فقياء الصحابة كثيريف ،والذيف حفظت عنيـ الفتوى أكثر مف مئة وثالثيف صحابياً ما
بيف رجؿ وامرأة ،وكاف المكثروف منيـ في الفتوى ،الخمفاء ال ارشػديف ،وعبد اهلل بف مسعود وعبد
اهلل بف عباس ،وزيد بف ثابت ،وعائشة ،وعبد اهلل بف عمر ،ومعاذ بف جبؿ ،وعبد اهلل بف عمرو
بف العاص ،وأبو موسى األشعري ،وسعد بف أبي وقاص ،وسمماف الفارسي ،وغيرىـ(.)7
وىذه ترجمة لبعض أشير الفقياء مف الصحابة الذيف كاف الجتياداتيـ أثر كبير في نمو
الفقو اإلسالمي وتطوره(.)8
 -1أبو بكر الصديؽ:
ىو عبد اهلل بف أب ي قحافة عثماف بف عامر القرشػي ،تولػى الخالفة بعد رسػوؿ اهلل (ص)،
وكاف فقيياً مف فقياء الصحابة ،إال أنو كاف قميؿ الرواية لمحديث عف الرسوؿ ،توفي ولو ثالث
وستوف سنة مف العمر.
ُسئؿ ابف عمر مف كاف يفتي الناس في زمف النبوة فأجاب :أبو بكر وعمر
من فتاويو:
أعطى ا لجدة ميراثيا سدس التركة ،بعد أف سئؿ الصحابة عف سنة رسوؿ اهلل (ص) فذكر
لو المغيرة بف شعبة أف الرسوؿ ورثيا السدس وشيد بذلؾ محمد بف مسممة(.)9
كاف مف رأيو تسوية الناس في العطاء ،فقيؿ لو يا خميفة رسوؿ اهلل إنؾ قسمت ىذا الماؿ
فسويت بيف الناس ،فمف الناس أناس ليـ فضؿ وسوابؽ وقدـ فمو فضمت أىؿ السوابؽ والقدـ
والفضؿ بفضميـ ،فكاف يقوؿ ليـ دائماً ثوابيـ عمى اهلل وىذا معاش فاألسوة فيو خير مف األثرة.
 -2عمر بف الخطاب:
يعتبر عمر بف الخطاب مف كبار المجتيديف في تاريخ التشريع اإلسالمي ومف أكبر
مؤسسي الدولة في التاريخ اإلسالمي.

 

( )انظا إعد اخو سني ج  ص .
( )انظا اخالف يا ارة اي شا ع ايرد م ج  ص  و ذ بساىذ د .عبرا ايرامحا ايبرذبوين .وانظرا
تذ ا اي او ايرد م يلسذ س ص  ،ص .
 انظا نيف األوطذ ج  ص .
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وىو أوؿ مف أسس مدرسة لمرأي واالجتياد نظ اًر لما يتمتع بو مف فيـ عميؽ لمقرآف و
لمسنة .ومف أمير مف استعمؿ الرأي مف الصحابة ،لما ُعرؼ عنو مف نضوج فكري في استنباط

األحكاـ التي أصاب فييا روح التشريع اإلسالمي .حيث كاف ال يقؼ عند ظاىر النص ،بؿ كاف

يتعمؽ في العمؿ التي ُشرعت ألجميا األحكاـ ،وكاف يربط الحكـ بعمتو وجوداً وعدماً.
وكاف عمر إذا ظير لو أنو أخطأ في رأيو أسرع في الرجوع إلى الحؽ.
ومف أقوالو المأثورة (( :إف الرأي مف الرسوؿ (ص) كاف وحيًا وىو منا ليػس ّإال الظف
والتكمؼ )).
وكاف يقوؿ((:ىذا ما أقولو برأيي ،فإف يكف صوابًا فمف اهلل ،واف يكف خطًأ فمني واستغفر
اهلل )).
وقاؿ عنو سعيد بف المسيب (( :ما أعمـ أحداً بعد رسوؿ اهلل أعمـ مف عمر)).
وقاؿ الرسوؿ (ص)(( :إف اهلل جعؿ الحؽ عمى لساف عمر وقمبو )).
من فتاوي عمر:
أوقؼ سيـ المؤلفة قموبيـ لعدـ قياـ مقتضى االستحقاؽ بعد أف وجد عمر أف اهلل أعز
تبؽ حاجة إلى تأليؼ قموبيـ فأوقؼ ىذا الحكـ لعدـ تحقؽ عمتو ال النتياء الحكـ.
اإلسالـ ،فمـ َ
ولـ يقطع يد السارؽ في عاـ المجاعة لوجود شبية االضطرار.
وقتؿ الجماعة بالواحد لممصمحة ،وسدًا لمذريعة حتى ال يتخذ المجرموف االشتراؾ في
الجريمة طريقاً لمتيرب مف القصاص.
وأفتى بأف المعتدة التي تتزوج بغير مطمقيا في العدة تحرـ عمى زوجيا الثاني إف دخؿ بيا
حرمة مؤبدة معاممة لو بنقيض قصده.
وجعؿ طالؽ الثالث ثالث طمقات بعد أف كاف عمى عيد رسوؿ اهلل وأبي بكر وسنتيف مف
خالفة عمر طالؽ الثالث واحدة .فقاؿ عمر إف الناس قد استعجموا أم ًار كاف ليـ فيو أناة ،فمو
أمضيناه عمييـ فأمضاه عمييـ وجعمو ثالث طمقات.
ومنع تقسيـ أرض العراؽ بعد فتحيا عمى الغانميف ألف عمر وجد أف في عدـ توزيعيا
عمى الغانميف جمب مصمحة لمدولة ،ودفع مفسدة عف ىؤالء المجاىديف بجعميـ ييتموف بأمور
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الديف والجياد بدالً مف االىتماـ بجمع الماؿ وتوزيع األرض وزراعتيا ،وليذا قرر إبقاء األرض
ال ثابتًا يستفيد منو كافة المسمميف.
في أيدي أىميا يزرعونيا نظير الخراج وبيذا كوف لمدولة دخ ً
 -3عثماف بف عفاف:
تولى الخالفة بعد عمر بف الخطاب ومكث في خالفتو اثنتي عشرة سنة .وىو الذي أمر
بنسخ المصاحؼ وتوزيعيا عمى األقطار اإلسالمية.
كاف كثير الفتوى ،وروى عف رسوؿ اهلل (ص) مئة وستة وأربعيف حديثًا.
من فتاويو  :أنو ورث المرأة المطمقة طالؽ فرار مف زوجيا إف مات وىي في العدة .كما
أفتى بزكاة الديف وأمر بذلؾ وىو عمى المنبر في المسجد وسمعو فقياء الصحابة ولـ يعترض
منيـ أحد فكاف إجماعًا سكوتياً.
 -1عمي بف أبي طالب:
وىو ابف عـ رسوؿ اهلل (ص) ،وأحد الخمفاء األربعة ،ومف أعمـ الصحابة في القضاء،
وروى عف رسوؿ اهلل أكثر مف خمسمائة حديث ،وىو خطيب ُمفوه مف اجتياداتو.
أف عمر بف الخطاب جاءتو مجنونة وضعت طفالً لستة أشير مف زواجيا فأمر عمر
ش ْي ًرا
ون َ
صالُوُ ثََال ثُ َ
برجميا .إال أف عمياً رد عميو وأوقؼ الحكـ مستدالً بقولو تعالىَ (( :و َح ْممُوُ َوِف َ
ات ير ِ
ِ
ض ْع َن
)) أي مدة الحمؿ والرضاع ثالثوف شي ًار ،ويقوؿ اهلل تعالى في آية أخرى (( َوا ْل َوال َد ُ ُ ْ
أَوَال َد ُى َّن حوَلي ِن َك ِ
ام َم ْي ِن )) فذكرت اآلية مدة الرضاعة سنتيف ،فإذا حذفنا مدة الرضاعة مف فترة
َْ ْ
ْ
الحمؿ مع الرضاع بقيت أقؿ مدة حمؿ شرعية وىي ستة شيور ،فوجب اعتبار الحمؿ حمالً

صحيحًا والطفؿ طفؿ شرعي وبالتالي فال عقوبة وال رجـ.
وقاؿ عمي  إنيا مجنونة ،والمجنوف ال عقوبة عميو ألنو غير مكمؼ فكاف عمر يقوؿ
دائمًا :لوال عمي ليمؾ عمر.
 -2عبد اهلل بف عباس:
ال ،كما حفظ السنة وروى أكثر مف ألؼ
ىو ابف عـ رسوؿ اهلل (ص) ،وحفظ القرآف كام ً
وستمائة حديث عف رسوؿ اهلل (ص) ،وكاف أكثر الصحابة فتيًا ،وأوسعيـ عمماً في فيـ القرآف
الكريـ ،ولو تفسير عمى القرآف ،توفي في الطائؼ سنة (  66ى ).
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من اجتياداتو:
اف الحامؿ المتوفى عنيا زوجيا ،عدتيا أبعد األجميف ،إما وضع الحمؿ أو انتياء أربعة
أشير وعشرة أياـ .وخالؼ عمر في إيقاع الطالؽ الثالث بمفظ واحد.
 -3عبد اهلل بف مسعود:
كاف عبد ا هلل بف مسعود سادس مف أسمـ ،وىاجر إلى الحبشة ثـ إلى المدينة ،وشيد لػو
الرسوؿ (ص) بالجنة ،وكاف شديد المالزمة لمرسوؿ ،وروى عنو أكثر مف ثمانمائة حديث .أرسمو
عمر بف الخطاب إلى الكوفة ليعمـ أىميا الفقو والحديث وتولى قضاء الكوفة في عيد عمر،
ويعتبر عبد اهلل بف مسعود مؤسس مدرسة الرأي في العراؽ ،وكاف عبد اهلل شغوفاً بحفظ القرآف
وفيمو وصح عنو أنو قاؿ :ما نزلت سورة إال وأنا أعمـ لماذا نزلت.
وقد تأثر ابف مسعود بمنيج عمر بف الخطاب في استنباط األحكاـ فنحا منحاه في
االعتداد بالرأي عند انعداـ النص.
من فتاويو:
أف المعتدة باألقراء تعتد ثالث حيضات ألنو فسر القرء بالحيضة ،وفسره آخروف بالطير.
 -4زيد بف ثابت:
ىو زيد بف ثابت األنصاري توفي عاـ (  45ى ) ،وكاف مف كتاب الوحي .قاـ بجمع
القرآف بأمر مف أبي بكر وعمر ،وكاف يكتب ليما في خالفتيما .وكاف أعمـ الصحابة بالفرائض
أي المواريث ،وروي عف رسوؿ اهلل (ص) أكثر مف تسعيف حديثًا ،وكاف يكتب لمرسوؿ رسائمو
عد زيد بف ثابت مف فقياء الرأي
وي ّ
ويترجـ لػو وقد أمره الرسوؿ بتعمـ العبرية والسريانية فتعمميماُ ،
الذيف يغوصوف في النصوص ويبحثوف عف معانييا.
من فتاويو:
أف الجد إذا اجتمع مع األخوة فإنو يعتبر واحداً منيـ في الميراث .التحاد درجتيـ إذ إف
ال مف األخ والجد يتصؿ بالميت بدرجة واحدة(.)10
ك ً
 -5عبد اهلل بف عمر:

 

( )إعد اخو سني ج  ص .
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ىو عبد اهلل بف عمر بف الخطاب ،أسمـ مع أبيو صغي اًر لـ يبمغ سف الرجاؿ ،كاف شديد
الحرص عمى متابعة الرسوؿ والتشبو بو في أقوالو وأفعالو ،وكاف عبد اهلل بف عمر شديد االىتماـ
بالحديث وجمعو وروايتو ،وقد روى عف الرسوؿ ألفًا وستمائة وثالثيف حديثًا .وكاف يتورع عف
االجتياد بالرأي ،لشدة تمسكو بالسنة .فأسس مدرسة الحديث في المدينة ،وابتعد عف االجتياد
بالرأي لورعو وشدة خوفو مف اهلل ،فقد كاف شديد االحتياط لدينو في الفتوى.
 -6عائشة أـ المؤمنيف:
ىي بنت أبي بكر ،واحدى زوجات الرسوؿ عميو السالـ ،روت عنو أكثر مف ألؼ حديث،
وكانت فقيية عالمة بأحكاـ النساء ،وكانت تعتمد في اجتياداتيا عمى الرأي واالستدالؿ بمبادئ
الشريعة العامة وقواعدىا.
مف اجتياداتيا:
َّ
ال عامًا
ردت حديث { :إف الميت ُليعذب ببكاء أىمو عميو } رواه الخمسة .ألنو يخالؼ أص ً

ُخ َرى)) ،وكانت ترى أف التحريـ بسبب
في القرآف وىو قولو تعالىَ (( :وَال تَ ِزُر َو ِازَرةٌ ِو ْزَر أ ْ

الرضاع يثبت لمصغير والكبير.
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ميزات الدور التشريعي الثاني (( عصر الخمفاء الراشدين ))
 .1كانت طريقة التشريع تقوـ عمى أساس واقعي (( كاف الفقو واقعيًا )) تورعاً مف
الصحابة مف الفتيا ،وخشية الوقوع في الخطأ.
 .2مصادر التشريع فيو ىي القرآف والسنة واإلجماع واالجتياد.
ُ .3جمع القرآف الكريـ في ىذا العصر بأمر مف أبي بكر الصديؽ  ،وأمر عثماف

بنسخو.

 .4حدوث مصادر تشريعية جديدة لـ تكف في الدور الماضي وىي اإلجماع واالجتياد.
 .5حدوث انقساـ سياسي بيف المسمميف تطور فيما بعد في الدور الثالث إلى خالؼ
عممي وفقيي .فظيرت فرقتاف ىما الخوارج والشيعة.
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تمارين:
ا ختر اإلجابة الخاطئة :ظير االجتياد في الدور الثاني بسبب:
 .1انقطاع الوحي.

 .2دخوؿ شعوب جديدة في اإلسالـ ذات أعراؼ وحضارات مختمفة.
 .3ظيور مسائؿ جديدة تحتاج لمعرفة حكميا.
 .4ظيور الفقو االفتراضي الذي يحتاج لالجتياد.

اإلجابة الصحيحة رقم 4
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 -3الدور الفقهي الثالث (( عصر التابعين ))
الكممات المفتاحية:
الخوارج  -الشيعة  -التابعون  -المدارس الفقيية  -مدرسة الحديث  -مدرسة الرأي -
اإلجماع  -الفقو االفتراضي  -رواية الحديث  -الجرح والتعديل.

الممخص:
كان لمدور الفقيي الثاني بعض الصفات الخاصة بو بسبب وفاة الرسول ومعظم صحابتو وبدء
دور التابعين في إصدار األحكام ،كما تميز بظيور طوائف إسالمية تختمف في بعض مبادئيا
عن بعضيا البعض ،وكذلك ظيور مدارس فقيية من حيث مقدار االعتماد عمى االجتياد بالرأي
في إصدار األحكام.

األهداف التعميمية:
في نياية ىذا الجزء يجب أن يكون الطالب قاد اًر عمى:



تعداد ما تميز بو الدور الفقيي الثالث عما سبقو من أدوار.

معرفة األحداث التي أدت إلى ظيور الشيعة والخوارج ،وما ىي مبادئيم وبماذا خالفوا الجماعة
اإلسالمية.



معرفة أسباب نشوء مدرستي الحديث والرأي ،وبماذا تتفقان وتختمفان.
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الدور الفقهي الثالث (( عصر التابعين ))
ويبدأ من منتصف القرن اليجري األول إلى أوائل القرن الثاني اليجري.
()1

أهم ميزات الدور التشريعي الثالث

تكون مدرستين لمفقو اإلسالمي مدرسة الرأي ومدرسة الحديث .وكان ىذا الدور
ُّ -1
األساس لظيور المذاىب الفقيية في الدور الذي يميو.
 -2بقيت مصادر التشريع نفسيا التي ُعرفت في الدور الثاني وىي القرآن والسنة

واإلجماع والقياس.

 -3لم يعد اإلجماع ميسو ًار بسبب انقسام المسممين إلى عدة فرق .وىل اإلجماع ىو
إجماع خاص بفئة معينة كأىل البيت أو إجماع أىل المدينة ،أم ىو عام.
 -4ظيور مصدر تشريعي جديد وىو مذىب الصحابي .بعد أن نقمت فتاوى الصحابة
إلى التابعين.
 -5ظيور فقو جديد لمخوارج والشيعة خالفوا فيو جميور المسممين في كثير من األمور
والمسائل في الدين.
 -6بدأ تدوين ما خمفو الصحابة من آثار تشريعية وفتاوى .وبدأ الفقو يتخذ طابعًا عمميًا.
 -7ظيور الفقو االفتراضي ألول مرة في ىذا الدور.
 -8انتشار رواية الحديث بعد أن أمنوا عمى حفظ القرآن من الضياع.
أولا -يعتبر ىذا الدور ،دو اًر تأسيسياً لمفقو اإلسالمي ،ففيو نشأت مدرستا أىل الحديث
وأىل الرأي.
حيث انتشر عمماء الصحابة في ىذا الدور عمى عيد عثمان في الواليات واألمصار
اإلسالمية ،بعد أن كانوا مجتمعين في المدينة المنورة وكان أبو بكر وعمر يعتمد عمى مشورتيم،
والرجوع إلييم في النوازل الجديدة.

 

( )انظر تاريخ الفقه اإلسالمي للسايس ص  واليت بعدها.
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وقد حمل ىؤالء الصحابة الكرام ما معيم من أحاديث وعمم ومناىج استنباط واجتياد إلى
األمصار التي استوطنوىا ،كالعراق والشام ومصر والحجاز .وأخذ عنيم الكثير من التابعين،
فتخرج عمى أيدييم طبقة التابعين في مختمف البمدان .فانتشر الفقو واألحاديث عن أصحاب ابن
مسعود وتالميذه في العراق .وانتشر في المدينة عن أصحاب زيد بن ثابت وابن عمر وغيرىم،
وفي مكة عن أصحاب ابن عباس وغيره .فتكونت تبعًا لمناىجيم في االجتياد واالستنباط مدارس
فقيية عمى أيدي تالميذىم من التابعين الذين أصبحوا أئمة تمك المدارس كسعيد بن المسيب في
المدينة ،وعطاء بن أبي رباح في مكة ،وابراىيم النخعي في الكوفة ،والحسن البصري في البصرة
وطاووس في اليمن ،ومكحول في الشام(.)2
وكانت تمك المدارس الفقيية أساساً لنشوء المذاىب الفقيية عمى أيدي أئمة تمك المذاىب
فيما بعد.
ثاني ا -استقالل عمم الفقو في ىذا الدور:
في ىذا الدور استقل عمم الفقو ،وأصبح اختصاصًا ُيعرف بو أىمو ممن انصرف إليو من

عمماء وأئمة التابعين.

وكان السبب األساسي في انصراف ىؤالء العمماء إلى االشتغال بالفقو حتى أصبح عممًا
مستقالً ،انحراف الخمفاء األمويين عن سيرة الخمفاء الراشدين ،فانصرف ىؤالء العمماء األتقياء
عن الحياة العامة واشتغموا بالعمم فقط ونشر السنة النبوية.
وفي ىذا الدور أخذ عمم الفقو يتخذ طابعًا نظريًا بنشوء الفقو االفتراضي ،بعد أن كان في
الدورين السابقين يتصف بالواقعية(.)3
ثالثا -بقيت مصادر التشـريع التي كانت في الدور الثاني عمى ما ىي عميو وىي ( القرآن
والسنة واإلجماع والقياس ) إال أن اإلجماع لم يعد ميسو اًر بسبب انقسام المسممين سياسيًا ،حيث
ظيرت فرقتان من المسممين الخوارج والشيعة ،ثم تطور ىذا االنقسام الذي بدء سياسيًا حول
اإلمامة ثم أصبح خالفًا دينيًا مما أدى إلى خالف فقيي ،فظير بذلك فقو جديد لمخوارج والشيعة
خالفوا فيو المسممين في كثير من المسائل.

 

( )انظر املدخل الفقهي لألستاذ الزرقا ﺟ  ص  واليت تليها.
( )انظر املدخل الفقهي العام لألستاذ الزرقا ﺟـ  ص .
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رابع ا -ظير عمم الجرح والتعديل خدمة لسنة النبي (ص) ،وذلك بسبب اعتماد الصحابة
عمى الرواية دون الكتابة ،فترتب عمى عدم تدوين الحديث أن عمد أعداء اإلسالم من الفرس
والييود إلى وضع األحاديث الم كذوبة عمى لسان النبي (ص) ،ليتسنى ليم استرجاع ما فقدوه من
سمطان ،بتحريم الحالل أو تحميل الحرام ،كما قام اتباع بعض الفرق الدينية اإلسالمية بدافع الغمو
والتعصب بوضع أحاديث تتفق مع مبادئيم وآرائيم .وقام البعض منيم بوضع األحاديث تقربًا من
الخمفاء واألمراء ،فقام العمماء المخمصون يفحصون أحاديث رسول اهلل ،ووضعوا قواعد ألجل ذلك
فبينوا الصحيح من الضعيف ،وميزوا الصحيح من المكذوب الزائف ،وتعقبوا الوضاعين ،وفضحوا
أمرىم بين الناس ،فظير بذلك عمم جديد ُسمي فيما بعد بعمم الجرح والتعديل.
خامسا ًً -تفرق الصحابة الكرام في األمصار في عيد عثمان  ،وأخذوا برواية الحديث

عن رسول اهلل (ص) وتعميم من بعدىم من التابعين ،ولما كان حفظ الصحابة لمحديث النبوي
واطالعيم عميو متفاوتاً ،فمنيم المكثر ومنيم المقل ،تبعاً لمالزمتيم لمرسول ،فقد انعكس ذلك
عمى روايتيم لمحديث في البمدان التي أقاموا فييا ،فعرف بعضيم من الحديث ما لم يعرفو بعضيم
اآلخر ،وىذا دفع العمماء إلى القيام بالرحالت العممية لجمع الحديث ،فشاعت رواية الحديث في
ىذا العصر ،معتمدة عمى الذاكرة والحفظ دون القيام بتدوينو.
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التعريف بالخوارج والشيعة وأهم المبادئ التي اشتهروا بها
أولا -الخوارج :ىم فرقة من المسممين خرجت عمى عمي بن أبي طالب ،ونقمت عمى
معاوية .فبعد مقتل عثمان  ،ومبايعة عمي  بالخالفة وقع الخالف بين عمي ومعاوية رضي
اهلل عنيما ورفض معاوية مبايعة عمي بالخالفة ،وكانت حجتو التي تمسك بيا أن عميًا لم يقتص
من قتمة عثمان ،وكان عمي لم يتمكن منيم بعد ،ثم تطور الخالف فأصبح خالفاً حول اإلمامة
والخالفة ،وفي موقعة الجمل بين عمي ومعاوية ،كان النصر حميف عمي لوال لجوء معاوية إلى
حيمتو المعروفة حين طمب التحكيم برفع المصاحف ،فانقسم أصحاب عمي إلى مؤيد لفكرة
التحكيم ومواالة عمي فسموا بالشيعة فيما بعد ،ومعارض ليا فسمي المعارضون لفكرة التحكيم
بالخوارج ،لخروجيم عمى عمي ،وتمسكيم بمقولة (( ال حكم إال هلل )) التي ُعرفوا بيا فيما بعد
فسموا بالمح ّكمة ،وترأسيم عبد اهلل بن وىب الراسبي وكفروا فيما بعد كل من َقبل بالتحكيم ،فكفروا

عمياً ،ومعاوية ،وأبا موسى األشعري ،وعمر بن العاص ،واشترطوا عمى عمي أن ُيقر عمى نفسو

بالكفر لقبولو التحكيم ،ألن التحكيم في نظرىم خطأ ،ألنو يتضمن الشك في الطرف المحق،

وطالبوه بنقض االتفاق مع معاوية ،فمم ُيجبيم عمي ،فحاربوا المسممين ،واتفقوا عمى قتل عمي
فتم ليم قتل عمي غيمة ،وانقسم
ومعاوية وعمرو بن العاص غيمة في ليمة واحدة في صالة الفجرَّ ،
الخوارج إلى عشرين فرقة كان من أىميا األزارقة بزعامة نافع بن األزرق والنجدات بزعامة نجدة
بن عامر ،والصفرية بقيادة زياد بن األصفر ،والبييسية ،واإلباضية برئاسة عبد اهلل بن إباض ،إال
أن اإلباضية تُعد فرقة من الخوارج من حيث النشأة التاريخية ،ولكنيم خالفوا الخوارج في كثير من
اآلراء والمعتقدات وليذا ينكر اإلباضية ىذه النسبة في أيامنا ىذه .وحارب الخوارج المسممين في
زمن الخالفة األموية والعباسية فأرقوا مضاجع الخمفاء ،واستحموا دماء المسممين ،إلى أن زالت
شوكتيم وضعفت قوتيم.
 -1أهم المبادئ التي اشتهر بها الخوارج:
 – 1قوليم بتكفير مرتكب الكبيرة ،واعتبروا قبول عمي لمتحكيم كبيرة فكفروه كما كفروا
عثمان ومعاوية ،وأبا موسى األشعري ،وعمرو بن العاص .وىذا التكفير ناشئ عن تشددىم في
أمور الدين ،وحماستيم الشديدة في عدم ارتكاب ما نيى اهلل عنو ،والدفاع عن حرماتو(.)4

 

( )انظر تاريخ املذاهب اإلسالمية يف السياسة والعقائد ص و ص  لألستاذ حممد أبو زهرة.
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 – 2عدم حصر الخالفة في قريش أو في العرب أو في جماعة معينة ،بل ىي حق لمن
اختاره المسممون عربيًا كان أم غير عربي ،وال يجوز لمخميفة المنتخب أن يتنازل عن الخالفة ما
دام قائماً بالشرع ،واذا انحرف عن الشرع وحاد عنو ،وجب عزلو ،فإن لم ينعزل وجب قتمو(.)5
 – 3قالوا بوجوب الخروج عمى اإلمام الجائر في جميع األحوال ،ولو لم تكن ليم القدرة
عمى ذلك.
 – 4قالوا ال يكفي في اإليمان تصديق القمب واقرار المسان ما لم يقترن بالعمل .وىذه
اآلراء تدل عمى حقيقة وضعيم السياسي وما وضعوه من مبادئ وأراء تتفق مع اتجاىيم السياسي
في معارضة اإلمام عمي والخمفاء الراشدين واألمويين(.)6
 -2أهم المسائل الفقهية التي خالف بها الخوارج جمهور المسممين:
 – 1لم يعمل الخوارج بحد الرجم عمى الزاني المحصن( ،)7وأنكروه عمى غيرىم من
المسممين ،وقالوا حده الجمد ،بل قالوا ال رجم في القرآن الكريم.
والحق الذي ذىب إليو جميور المسممين بوجوب حد الرجم عمى الزاني المحصن لثبوت
ذلك في آية من القرآن ُنسخت تالوة ال حكمًا وىي قول اهلل تعالى (( :الشيخ والشيخة إذا زنيا

فارجموهما البتة نكا ال من اهلل واهلل عزيز حكيم )) كما ثبت حد الرجم بالسنة الفعمية حيث رجم
رسول اهلل (ص) ماع ًاز األسممي لما أقر عمى نفسو الزنا ،كما رجم المرأة الغامدية.
 أجاز الخوارج الوصية لوارث مخالفين بذلك جميور المسممين الذين قالوا بعدم الجوازمستدلين بحديث النبي (ص) { إن اهلل أعطى كل ذي حق حقو فال وصية لوارث } رواه ابن
ماجو.
 لم يحرموا من الرضاع سوى األم المرضعة واألخت المرضعة لورود الحرمة في القرآن.وخالفوا بذلك جميور المسممين الذين يحرمون من الرضاع ما يحرم عن طريق النسب استدالالً بقول
الرسول (ص) {يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب} رواه الشيخان.

 

( )املرﺟع السابق ص .
( )انظــر املــدخل لدراس ــة التا ـريع اإلس ــالمي ﺟ  ص  إىل ص 
الصابوين.
( )انظر املغين الب قدامة ج  ص .
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د .عبــد الــر

 أجازوا الجمع بين الزوجة وعمتيا أو خالتيا خالفًا لجميور المسممين(.)8 أنكروا حجية بعض مصادر التشريع ،وقالوا بعدم العمل بيا كاإلجماع والقياس ،ألنفي اإلجماع والقياس اجتيادًا ورأي جماعة ال يعترفون بيا.
 -ال يأخذون من األحاديث إال ما ُعرف لمناس قبل الفتنة ،أما بعد ذلك فال يقبمون منيا

إال ما روي عمن يؤيد آرائيم(.)9
ثانيا -الشيعة:

الشيعة ىم الذين أيدوا عمياً ،وقالوا إنو األحق باإلمامة ألنو ىو الموصى لو من الرسول
عميو الصالة والسالم ،وأطمقوا عميو وصي رسول اهلل ،وقالوا إن كل خميفة يجب أن يعين من
يخمفو ،وال يجوز ترك أمر الخالفة لمناس.
كما قالوا إن اإلمامة والخالف ة ىي بالتتالي لإلمام عمي ،ومن بعده لولديو الحسن والحسين،
ثم لعمي زين العابدين بن الحسين ،ثم بعد ذلك انقسموا إلى فرق بسبب اختالفيم فيمن يكون
الخميفة واإلمام(.)10
وبعد مقتل عمي  غيمة بيد أحد الخوارج بايع الشيعة ابنو الحسن الذي تنازل فيما بعد
فسمي ذلك العام بعام الجماعة ،ثم في عيد يزيد بايع الشيعة في
لمعاوية حقناً لدماء المسممينُ ،
العراق الحسين ،وقاتموا جيش األمويين ،وانتيت المعركة إلى استشياد الحسين  في كربالء.

وقد أجمع الشيعة ع مى أن الخالفة لعمي ثم لولديو الحسن والحسين بالتتابع ثم لعمي زين
العابدين بن الحسين ثم انقسموا بعد ذلك ،وأشير فرقيم -الزيدية -واإلمامية أو الشيعة الجعفرية.
ِ
فقوام المذىب الشيعي :أن اإلمامة ليست من مصالح العامة التي تفوض إلى نظر
األمة ،بل ىي ركن الدين وقاعدة اإلسالم ،وال يجوز لنبي إغفاليا ،بل يجب عميو تعيين اإلمام
ليم ،ويكون معصومًا عن الكبائر والصغائر.

 

( )انظر املغين الب قدامة ﺟ  ص . ،
وانظر املدخل الفقهي حملمد سالم مدكور ص . – 1
( )انظر املدخل لدراسة التاريع اإلسالمي ﺟ  ص  د .عبد الر الصابوين.
( )انظر تاريخ التاريع د .حممـد اـاروا الع ماـام ص  ،واملـدخل لدراسـة التاـريع اإلسـالمي د .عبـد
الر الصابوين ﺟ  ص .
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ويتفق الشيعة عمى أن عمي بن أبي طالب ىو الخميفة المختار من النبي (ص) وأنو أفضل
الصحابة رضوان اهلل عمييم(.)11
ولم يكن الشيعة عمى درجة واحدة ،بل كان منيم الذين غالوا في تقدير عمي وبنيو ومنيم
المعتدلون ،وقد اقتصر المعتدلون عمى تفضيمو عمى كل الصحابة من غير تكفير أحد ،ومن غير
أن يضعوه في درجة التقديس التي يعموا بيا عمى البشر(.)12
ال -الزيدية:
أو ً
إمام ىذه الفرقة زيد بن عمي زين العابدين .وىذه الفرقة ىي أقرب فرق الشيعة إلى الجماعة
اإلسالمية وأكثرىا اعتداالً ،وىي لم ترفع األئمة إلى مرتبة النبوة ،ولكنيم أفضل الناس بعد رسول
اهلل (ص) .والزيدية ال يؤمنون بأن اإلمام الذي أوصى بو النبي (ص) قد عينو باالسم والشخص،
عرفو بالوصف ،وان األوصاف التي ُعرفت تجعل اإلمام عمياً ىو اإلمام من بعد الرسول،
بل ّ

لتحقق ىذه األوصاف بو.

وىذه األوصاف توجب أن يكون ىاشميًا ورعاً تقيًا وعالماً سخيًا ،يخرج داعيًا لنفسو ،ومن
بعد عمي يشترط في اإلمام أن يكون فاطمياً ،أي من ذرية فاطمة(.)13
وان اإلمام زيداً يرى جواز إمامة المفضول ،وعمى ذلك األصل أقر اإلمام زيد إمامة
الشيخين أبي بكر وعمر ،ولم يكفر أحداً من الصحابة .ولم يكفروا أحداً من أصحاب رسول اهلل
(ص) ،وخصوصًا من بايعيم عمي ،واعترف بإمامتيم .والزيديون يعتقدون أن مرتكب الكبيرة
مخمد في النار ما لم يتب توبة نصوحاً(.)14
وال يقول الزيدية بعصمة األئمة ،وال باختفائيم ،مخالفين بذلك ما ذىب إليو اإلمامية ،كما
ال يقولون بجواز نكاح المتعة ،بل يقولون ببطالنو(.)15

 
()انظــر تــاريخ املــذاهب اإلســالمي يف السياســة والعقائــد ص  لألســتاذ حممــد أبــو زهــرة ،وانظــر املــدخل

للفقه اإلسالمي ص  واليت تليها حملمد سالم مدكور.
( )انظــر تــاريخ املــذاهب اإلســالمية يف السياســة والعقائــد ص  حملمــد أبــو زهــرة وراﺟــع لــذل تــاريخ
الفقه اجلعفري ص  1وما بعدها.
( )انظر تاريخ املذاهب اإلسالمية حملمد أبو زهرة ص  وما بعدها.
( )انظر تاريخ املذاهب اإلسالمية حملمد أبو زهرة ص  و ص .1
( )انظر ضحى اإلسالم ﺟ  ص .
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وخالفوا أىل السنة في بعض المسائل الفقيية منيا أنيم حرموا أكل ذبيحة غير المسممين
وان كان كتابيًا ،ولم يجيزوا المسح عمى الخفين في الطيارة ،ولم يجيزوا الزواج بالكتابيات أخذًا

من قولو تعالى (( :وَل تُم ِس ُكوا ِب ِعصِم ا ْل َكو ِ
اف ِر )) ( ،)16و ظير زيد بن عمي في اليمن ،وانتشرت
َ
َ
َ ْ
آرائيم ىناك وىم ال يزالون في اليمن حتى اآلن ،ومن أشير كتبيم (( المجموع )) وىو يحتوي

عمى الفتاوى واألخبار التي رويت عن اإلمام زيد بن عمي.
ثانيًا -الشيعة اإلمامية:
ويسمون أيضًا بالشيعة اإلثني عشرية ،وسموا بذلك ألن ليم اثني عشر إمامًا في حين يرى
ُ

الشيعة الزيدية أن اإلمامة ال تقف عند عدد معين ،واإلمام عند الزيدية ُيعرف بالوصف ،وعند

الجعفرية ُيعرف اإلمام بالنص عميو بالذات من رسول اهلل (ص) نصًا ظاى ًار.

ويستدلون عمى تعيين عمي بالذات ببعض اآلثار عن النبي (ص) يعتقدون صدقيا
وصحتيا ،مثل { من كنت مواله فعمي مواله ،الميم وال من وااله ،وعاد من عاداه } رواه الترمذي
والنسائي .ومثل { :أقضاكم عمي } ومخالفوىم يشكون في نسبة ىذه األخبار إلى رسول اهلل
(ص).
وكما اتفق اإلمامية فيما بينيم عمى أن عميًا وصي النبي (ص) ،قرروا أن األوصياء من
بعد عمي ىم أوالده من فاطمة ،الحسن والحسين رضي اهلل عنيما ،ثم اختمفوا من بعد ذلك عمى
أكثر من سبعين فرقة ،وأعظميا فرقتان االثنا عشرية واإلسماعيمية.
ويرى اإلمامية االثنا عشرية أن الخالفة بعد الحسين لعمي زين العابدين ،ومن بعده لمحمد
الباقر ،ثم لمحمد الجواد ،ثم لعمي اليادي ،ثم لمحسن العسكري ،ثم لمحمد ابنو ،وىو اإلمام الثاني
عشر ،ويعتقدون أنو دخل سرداباً في دار أبيو ،في سامراء ،ولم يعد بعد ،وأنو ال يزال حياً ،ثم
يعود فيخرج في آخر الزمان ،ويممئ األرض قسطاً وعدالً بعد أن ممئت جو اًر وظمماً(.)17
ويخالفون أىل السنة بكونيم :يؤمنون بالتقية أي أن يظير المرء غير ما يضمر ،ويؤمنون
بعصمة أئمتيم -بينما يرى أىل السنة أنو ال عصمة إال لألنبياء.

 

( )انظر املدخل للفقه اإلسالمي ص  حملمد سالم مدكور.
( )انظر ضحى اإلسالم ﺟ  ص .
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ويؤمنون بأن محمد الميدي بن الحسن العسكري لم يمت وىو ميدي آخر الزمان وعمماؤىم
نواب عنو في غيبتو .ويؤمنون بأن اإلمامة بالنص ال بالشورى.
وال يقبمون من األحاديث إال ما روي عن طريق أئمتيم ،كما أن اإلجماع عندىم ال يعتبر
حجة إال إجماع أىل البيت ،كما نشأ تفسير خاص بيم يتفق مع أصوليم ومبادئيم الفقيية(.)18
ويخالفون أىل السنة في بعض المسائل الفقيية ،ومن أشير ىذه المسائل أنيم يجيزون نكاح
المتعة ،وىو نكاح مؤقت .ويتأخرون في اإلفطار إلى غياب الشفق األحمر فيم ال يفطرون بمجرد
غياب الشمس ،كما يعتبرون الطالق الثالث في مجمس واحد طمقة واحدة ،وال يقع الطالق عندىم
وه َّن بِمعر ٍ
وه َّن ِبمعر ٍ
ِ
وف أ َْو فَ ِ
وف
ارقُ ُ َ ْ ُ
إال إذا تم أمام شاىدين عدلين لعموم قولو تعالى (( :فَأ َْمس ُك ُ َ ْ ُ
ي َع ْد ٍل ِم ْن ُك ْم )) ،كما يحرمون الزواج من الكتابيات .وال يعتبرون الرضاع محرماً إال إذا
َوأَ ْ
ش ِه ُدوا َذ َو ْ

بمغ خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة ومن لبن زوج واحد لم يفصل بينيا رضاع امرأة

أخرى(.)19
 -3األصول العامة لمفقو الشيعي:
 .1يقولون بحجية القرآن والسنة.
 .2نشأ تفسير خاص بالقرآن لمشيعة يتفق مع مبادئيم وآرائيم الفقيية.
 .3ال إجماع عندىم إال إجماع أىل البيت لعصمتيم.
 .4ال يقولون بحجية القياس(.)20

 

( ) انظر ضـحى اإلسـالم ﺟ  ص  ،وانظـر املـدخل لدراسـة التاـريع اإلسـالمي ﺟ  ص 
ص  للاهرســتاين .وانظــر
ومــا بعــدها د .عبــد الــر الصــابوين .وراﺟــع امللــل وال حــل ﺟ 
املدخل للفقه اإلسالمي ملدكور ص  وما بعدها.
( )انظر املدخل للفقه اإلسالمي لسالم مدكور ص .
( )انظــر تــاريخ التا ـريع اإلســالمي لل ــري ص  ،واملــدخل لدراســة التا ـريع اإلســالمي ﺟ  ص
 وما بعدها للصابوين.
118

المدارس الفقهية
كان الصحابة كما رأينا سابقاً يعتمدون فيما ُيعرض عمييم من مسائل جديدة عمى القرآن ثم

السنة ثم يمجأون إلى الرأي واالجتياد إن لم يوجد في المسألة نص من كتاب أو سنة ،وكان
الصحابة متفاوتين في اعتمادىم عمى االجتياد والرأي فكان منيم من يتوسع في االعتماد عميو،
ويتغمغل في فيم النصوص ومعاني األلفاظ ،ويتوسع في تعرف المصالح وروح التشريع وقواعده،
ويبني األحكام عمييا دون تردد في الفتوى كعمر بن الخطاب ،وعبد اهلل بن مسعود ،ومنيم من
كان يحممو الورع وتييب الفتوى واالحتياط في الدين ،إلى الوقوف عند النصوص والتمسك
باآلثار ،وعدم المجوء إلى االجتياد إال عند الضرورة كعبد اهلل بن عمر بن الخطاب ،والعباس،
وعبد اهلل بن عمرو بن العاص .ولما انتشر الصحابة في األمصار والمدن ورثوا مناىجيم في
االستنباط واالجتياد لمن خمفيم من التابعين وأتباع التابعين .وىكذا كان لكل مدينة أو مصر من
األمصار منيج خاص في الفقو واالستنباط ،ويمك ن رد ىذه المناىج في االستنباط إلى مدرستين
واتجاىين متمايزين ،مدرسة الحديث وكانت تسمى بمدرسة الحجاز ألن مركزىا كان في المدينة
المنورة ،ومدرسة الرأي ومركزىا الكوفة في العراق.
وقد برزت ىاتان المدرستان كما أشرنا من عيد الصحابة :مدرسة ترمي إلى التعمق في
المعاني  ،ومدرسة ترمي إلى الوقوف عند النصوص .إال أنيا لم تظير كمدارس فكرية بشكل
واضح إلى الدور الفقيي في عصر التابعين.
أولا -مدرسة الحديث:
نشـأت ىذه المدرسـة في الحجاز ،وكان مركزىا في مدينة رسول اهلل (ص) ومن ىنا ُسميت

بمدرسة المدينة ،وقد تزعميا سعيد بن المسيب من التابعين الذي قام بجمع فقو الصحابة الذين
استوطنوا المدينة ومكة وتأثر بمنيجيم في االستنباط ،حيث اعتمد فقياء الحجاز عمى النصوص
واآلثار أكثر من اعتمادىم عمى الرأي واالجتياد ،لوفرة األحاديث التي نقمت إلييم عن رسول اهلل
ويعد إمام
(ص) وقد اعتمد فقياء مدرسة الحديث عمى فقو عبد اهلل بن عمر ،وزيد بن ثابتُ ،

التابعين سعيد بن المسيب إمام ىذه المدرسة ومؤسسيا حيث كان أعمم الناس بقضاء رسول اهلل

(ص) وأبي بكر وعثمان وعمي .وأدرك كثي اًر من الصحابة وروى عنيم ،وكان أعمم الناس
بالحديث واآلثار .وقد تأثر اإلمام مالك بآراء سعيد بن المسيب ،وكان من أئمة ىذه المدرسة في
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المدينة بعد وفاة سعيد بن المسيب ،واشتير من فقياء ىذه المدرسة ،عروة بن الزبير وأبو بكر بن
عبد الرح من بن الحارث ،والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ،وعبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبو
بن مسعود ،وسميمان بن يسار ،وخارجة بن زيد بن ثابت وكان ليذه المدرسة أتباع من العمماء
في باقي األمصار اإلسالمية أمثال اإلمام األوزاعي في الشام ،ويزيد بن حبيب في مصر،
وعامر الشعبي في الكوفة ،واإلمام أحمد ابن حنبل في العراق ،واإلمام الشافعي.
 أسباب تمسك مدرسة المدينة بالنصوص:-1

تأثر عمماء ىذه المدرسة بمنيج عبد اهلل بن عمر بن الخطاب في الوقوف عند

النصوص ،وتورعو عن األخذ باالجتياد والرأي.
 -2كثرة ما لدى عمماء المدينة والحجاز من أحاديث ،وآثار ،وتفسيرات لمقرآن واجماعات
لمصحابة.
 -3قمة ما ُيعرض عمييم من مسائل جديدة وحوادث ليس ليا مثيل في عيد النبوة وال

حكم ليا في القرآن والسنة(.)21

 المنهج الفقهي لمدرسة الحديث:كان فقياء ىذه المدرسة إذا ُسئِمُوا عن حكم مسألة عرضوىا عمى كتاب اهلل تعالى ،فإن لم

يج دوا بحثوا في سنة النبي (ص) ،فإن لم يجدوا اعتمدوا عمى ما لدييم من إجماع لمصحابة ،وما
نقل عنيم من آثار.
فإن لم يجدوا تورعوا عن الفتيا وتوقفوا .ولم يمجؤوا لالجتياد بالرأي إال عند االضطرار.
وكرىوا اإلجابة عما لم يقع من المسائل ،فإذا سئموا عن مسألة لم تقع قالوا دعوىا حتى تقع،
وألجل ذلك كرىوا الفقو االفتراضي ولم يعتمدوا عميو ،ألنو قد يضطرىم إلى إعمال الرأي الذي
يكرىونو.
كما كانوا يؤخرون العمل بأحاديث اآلحاد عن األخذ بعمل أىل المدينة .ويقدمون األحاديث
التي يروييا عمماؤىم عمى األحاديث التي يروييا عمماء العراق ،لشيوع الوضع ،وكثرة الوضاعين
في العراق.

 

( )انظر تاريخ الفقه اإلسالمي للسايس ص .
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والخالصة  :أنو كان لبيئة الحجاز بما فييا من كثرة األحاديث واآلثار وفتاوى الصحابة
وقمة الحوادث الطارئة ،وعدم اختالط أىميا بشعوب جديدة ليا عاداتيا وأعرافيا المختمفة أثر كبير
في تحديد المنيج الذي اتبعو فقياء وعمماء ىذه المدرسة.
ثانيا -مدرسة الرأي:
وسميت بمدرسة الرأي العتمادىا عمى
ظيرت مدرسة الرأي في مدينة الكوفة بالعراقُ ،

االجتياد بالرأي كثي ًار ،والتعمق بالبحث وراء عمل األحكام أكثر من وقوفيا عند النصوص.
ومؤسس ىذه المدرسة ىو الصحابي عبد اهلل بن مسعود  ،الذي تأثر بفقو عمر بن الخطاب
ومنيجو في االستنباط والتوسع في االجتياد .كما تأثرت ىذه المدرسة بفقو عمي بن أبي طالب
وسمي بإمام الكوفة ،وكان
 .ثم آلت زعامة ىذه المدرسة إلى إبراىيم النخعي وىو من التابعين ُ
كثير الفتوى ويعتمد عمى الرأي والقياس.

ومن بعده آلت زع امة ىذه المدرسة إلى حماد شيخ اإلمام أبي حنيفة ثم آلت زعامة ىذه
المدرسة إلى أبي حنيفة نفسو وتالمذتو ،وأشيرىم أبي يوسف ،واإلمام محمد بن الحسن الشيباني الذي
دون فقو أبي حنيفة في الكتب الستة التي ُسميت بكتب ظاىر الرواية.
ّ
 أسباب شيوع الرأي في مدرسة أهل الرأي: -1تأثرىم بمؤسس ىذه المدرسة وىو عبد اهلل بن مسعود ،والذي كان يعتمد كثي ًار عمى
االجتياد بالرأي ،ويتوسع فيو ،تجد ذلك واضحاً من خالل تمسك أئمة المذىب الحنفي باجتيادات
عبد اهلل بن مسعود وفتاويو.
 -2قمة ما لدييم من أحاديث بسبب شيوع الوضع في أحاديث الرسول في العراق ،ومن
ثم وضع عمماء ىذه المدرسة شروطًا شديدة لقبول األحاديث المروية ،لم يسمم مع ىذه الشروط
َّ
إال القميل ،كما أن ُبعد العراق عن المدينة موطن النبي (ص) والصحابة الكرام ،جعل األحاديث
التي نقمت إلى عممائيا وثبتت عندىم قميمة إذا ما قورنت باألحاديث الثابتة عند عمماء الحجاز.

ىذا باإلضافة إلى كثرة الوقائع الجديدة في بيئة العراق التي تختمف عن بيئة الحجاز بما
فييا من أعراف وحضارة .كل ذلك انعكس عمى رواية األحاديث وقمتيا .ودفعيم لمجوء إلى الرأي
والتوسع فيو.
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 -3كثرة الحوادث والمسائل الجديدة في بيئة العراق وحضارتيا ،التي لم يوجد ليا مثيل
في بيئة الحجاز ،مما أدى إلى االجتياد والبحث عن عمل األحكام إليجاد الحمول المناسبة لتمك
الحوادث(.)22
وقد اشتدت المنافسة بين عمماء المدرستين ،وكان من بين الحجازين من يميل إلى الرأي
كربيعة بن عبد الرحمن شيخ اإلمام مالك ،والذي لقب بربيعة الرأي.
ووجد ف ي العراقيين من كره الرأي ونبذه ،وأخذ بطريقة أىل الحجاز وعممائيم ومن بينيم
عامر بن شراحيل المعروف بالشعبي ،وسفيان الثوري.
ىذا وال بد من اإلشارة في ختام الحديث عن مدرستي الرأي والحديث أن عمماء المدرستين
متفقون عمى أن الرأي ال يقدم عمى السنة الصحيحة متى ثبتت.
قال اإلمام الشافعي :أجمع المسممون عمى أن من استبانت لو سنة رسول اهلل (ص) ،لم
يكن لو أن يدعيا لقول أحد ،وما يخال من مخالفتيم لمسنة فعذرىم فيو أنو لم يصميم الحديث ،أو
وصميم ولم يثقوا بو لضعف راويو ،أو لوجود قادح آخر ال يراه غيرىم قادحًا ،أو ألنو ثبت عندىم
حديث آخر معارض لما أخذ بو غيرىم(.)23
 المنهج الفقهي لمدرسة الرأي: -1يرى فقياء ىذه المدرسة أن أحكام الشرع جاءت معقولة المعنى ومبنية عمى العمل
المضبوطة ومصالح الناس ،لذا فإن الحكم يدور مع عمتو وجودًا وعدمًا ،فكان لزامًا عمى الفقيو
أن يبحث عن ىذه العمل والمصالح ليتبين الحكم في كل ما يستجد من مسائل وحوادث.
يقدمون القياس عمى خبر اآلحاد بسبب تشددىم
 -2كان فقياء وعمماء ىذه المدرسة ّ
وتحرجيم من العمل بخبر اآلحاد خشية أن يكون من األحاديث الموضوعة .بسبب كثرة الدس
والوضع في بيئتيم.

 

( )انظـر تــاريخ الفقــه اإلسـالمي للســايس ص  ،وانظــر املـدخل للفقــه اإلســالمي حملمـد ســالم مــدكور
ص  وما بعدها.
( )انظر تاريخ الفقه اإلسالمي للسايس ص 
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 -3ظيور الفقو االفتراضي ،واالعتماد عميو عند عمما ء مدرسة الرأي ألول مرة ،فكان
عمماء مدرسة الرأي يفترضون المسائل النظرية التي لم تقع بعد ثم يستنبطون ليا األحكام عن
طريق االجتياد( ،)24ولما ِعيب عمييم ذلك قالوا نستعد لمبالء قبل نزول البالء.
وبسبب اعتماد عمماء ىذه المدرسة عمى الفقو االفتراضي خمفوا لنا ثروة فقيية غزيرة وكبيرة
ال نزال عالة عمييا إلى يومنا ىذا.
 استقالل عمم الفقه:وال بد من اإلشارة ىنا إلى أنو في ىذا الدور التشريعي استقل عمم الفقو ،وأصبح
اختصاصاً ينصرف إليو من ينصرف من األئمة والعمماء من التابعين .وكان السبب في ذلك
انحراف الخمفاء األمويين عن سيرة الخمفاء الراشدين ،فاعتزل أىل العمم الحياة العامة ،وانصرفوا
إلى نشر العمم والسنة النبوية.
 مقارنة بين مدرستي الحديث والرأي: -1إن ضابط التمييز بين مدرسـتي الرأي والحديث ىو بمقدار ما تأخذ كل من
المدرستين من الحديث والرأي ،فمدرسة الحديث كانت تعتمد عمى الحديث لكثرتو وقمة الحوادث
الجديدة في بيئة الحجاز ،وأما أىل مدرسة الرأي فكانوا يعتمدون عمى الرأي لكثرة الحوادث
الجديدة وقمة الحديث لدييم.
 -2ثم إن القرآن والسنة ىما المصدران األساسيان لمفقو اإلسالمي لدى جميع العمماء
والفقياء سواء من أىل مدرسة الحديث أم الرأي .فإن لم يوجد النص من القرآن والسنة ،بحثوا عن
حكم المسائل عن طريق إجماع المسممين ،ثم لجؤوا إلى القياس واالجتياد بالرأي .إال أن عمماء
مدرسة الرأي كانوا أكثر توسعًا في االجتياد بالرأي ،وخصوصًا بسبب افتراضيم الحوادث التي لم
يكن ليا رصيد في الواقع العممي.
 -3كما أن االجماع المعمول بو ،اختمف فقياء مدرسة الحديث مع أىل الرأي في تحديد
مضمونو ومعناه .فمدرسة الحجاز كانت تكتفي بإجماع أىل المدينة باعتباره عمالً متوارثًا منذ

 

( )انظر املدخل لدراسة التاريع اإلسالمي ﺟ  ص  د .عبد الر
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الصابوين.

عيد النبوة .بينما يرى أىل مدرسة الرأي أنو ال بد في اإلجماع الذي يعتمد حجة من إجماع
جميع المجتيدين في سائر األقطار.
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تمارين:
اختر اإلجابة الخاطئة :أىم ميزات الدور التشريعي الثالث "عصر التابعين"
 .1ظيور الفقو االفتراضي.

 .2ظيور المذاىب الفقيية .
 .3ظيور مذىب الصحابي.
 .4ظيور فقو لمخوارج والشيعة.
 .5تكون مدرستي الرأي والحديث.
اإلجابة الصحيحة رقم 3
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 -4الدور التشريعي الرابع

(( عصر االجتهاد المطمق وتكوين المذاهب الفقهية ))

من أوائل القرن الثاني إلى منتصف القرن الرابع الهجري
الكممات المفتاحية:
المذاىب الفقيية  -المصطمحات الفقيية  -حركة التدويف  -اختبلؼ العمماء  -المذىب
الحنفي  -المذىب المالكي  -المذىب الشافعي  -المذىب الحنبمي  -المذىب الزيدي  -المذىب
الجعفري  -المذىب الظاىري  -المذىب اإلباضي  -المذاىب غير المدونة.

الممخص:
الدور التشريعي الرابع مف أخصب أدوار التشريع ،حيث نشطت فيو الحركة العممية وحركة
التدويف ،وظيرت فيو المدارس الفقيية ،الحديث والرأي ،التي كانت أساساً لظيور المذاىب الفقيية
تدوف.
سواء تمؾ التي بقيت واستمرت إلى يومنا ىذا أو التي لـ يكتب ليا البقاء ألنيا لـ ّ

األهداف التعميمية:
في نياية ىذا الجزء يجب عمى الطالب أف يكوف قاد ًار عمى:



تعداد ميزات الدور التشريعي الرابع.



شرح آراء مدرستي الحديث والرأي وكيؼ أدتا لظيور المذاىب الفقيية.



سرد أىـ األسباب الختبلؼ عمماء الفقو فيما بينيـ في المسائؿ الفقيية.




تعداد المذاىب الفقيية السائدة اآلف وتأسيس وأصوؿ ومؤلفات كؿ منيا.
تعداد أىـ المذاىب الفقيية التي لـ يتـ تدوينيا.
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لعؿ ىذا الدور مف أخصب األدوار التشريعية التي مر فييا الفقو اإلسبلمي ،وكاف لجيود
العمماء األثر الكبير في نموه وتطور أحكامو ،وظيور مصطمحاتو ،وظيور مذاىبو ،ونشط
العمماء في جمعو ،وتدوينو ،وضبطو ،وتعميمو ونشره.
ويمكف القوؿ بأف ظيور مدرستي الحديث والرأي كانتا السبب في تكويف المذاىب الفقيية
في الدور التشريعي الرابع .وقد شيدت الحركة العممية في ىذا الدور نشاطًا كبي ًار تجمى في
الرحبلت العممية التي قاـ بيا العمماء لجمع الحديث ،واالطبلع عمى ما عند اآلخريف في
األمصار اإلسبلمية مف عمـ ،وفقو ،ومناىج استنباط.
وقد شمؿ ىذا النشاط معظـ المدف اإلسبلمية .كبغداد والكوفة ودمشؽ والمدينة وقرطبة
والقيرواف وغيرىا.

ميزات هذا الدور
-1

ظيور المذاىب الفقيية وتكوينيا.

-2

ظيور المصطمحات الفقيية واستقرارىا.

-3

ازدىار الفقو واتساع دائرتو.

-4

تدويف الفقو والحديث وباقي العموـ الشرعية والكونية.

أوالً -ظهور المذاهب الفقهية وتكوينها:
في ىذا العصر نشأت المذاىب الفقيية عمى يد أصحابيا وكاف منيا المذاىب األربعة
المشيورة ،ويمكف القوؿ بأف مدرستي الحديث والرأي ،كانتا األساس لظيور المذاىب الفقيية في
ىذا الدور ،لما وضعتو مف طرؽ ومناىج في استنباط األحكاـ .فنشأت ىذه المذاىب نتيجة
طبيعية لمدرستي الحديث والرأي ،وأخذت ىذه المذاىب مناىج إحدى المدرستيف.
وقد اشتد الخبلؼ بيف مدرستي الرأي والحديث في بداية الدور التشريعي الرابع ،ثـ استقر

بعد ذلؾ الرأي عند أصحاب المدرستيف عمى قبوؿ االجتياد بالرأي وحجيتو ،وعمى اعتباره طريقًا
صحيحاً الستنباط األحكاـ بضوابطو وحدوده التي أوضحيا العمماء(.)1

وكاف مف أسباب ذلؾ تبلقي العمماء والفقياء ،بعد أف شاعت الرحبلت العممية بيف

األم صار ،ونشطت الحركة العممية في أنحاء العالـ اإلسبلمي ،ألجؿ إطبلع كؿ عالـ عمى ما

 

( )انظر ادلدخل الفقهي ﺟ  ص  واليت تليها لألستاذ مصطفى الزرقا.
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لدى غيره مف عمـ وفقو وحديث ومأثور ،فقد رحؿ الشافعي إلى اليمف والى العراؽ ،واطمع عمى ما

لدى أصحاب أبي حنيفة ،ثـ رحؿ إلى مصر .ورحؿ محمد بف الحسف الشيباني مف أصحاب أبي

حنيفة إلى الح جاز ،ودرس كتاب الموطأ لئلماـ مالؾ .ولذلؾ جاءت اجتياداتيـ ممموءة بالحديث

والرأي معًا ،ولكف اختمفوا كثرة وقمة في األخذ بأحدىما دوف اآلخر(.)2
ثانياً -ظهور المصطمحات الفقهية واستقرارها:

وفي ىذا الدور الذي سماه العمماء بعصر النيضة ،ظيرت المصطمحات العممية وضبطت
فيو ىذه المصطمحات واستقرت ،ومنيا المصطمحات الفقيية.
واختمفت ىذه المصطمحات باختبلؼ المذاىب .كما استقرت فيو سائر المصطمحات التي
تتعمؽ بالعموـ األخرى وتمايزت ،حتى ُعرؼ كؿ عمـ بمصطمحو الخاص بو والى عصرنا ىذا،

كعمـ التوحيد مصطمح خاص بأحكاـ العقائد وعمـ الفقو ،وعمـ التفسير ،وعمـ الجرح والتعديؿ

وعمـ ...إلخ
ثالثاً -ازدهار الفقه واتساع دائرته:
في ىذا الدور التشريعي نما عمـ الفقو نمواً كبي اًر ،واتسعت دائرتو بنمو المذاىب الفقيية،
وتضخـ الفقو االفتراضي ،وكثرة اختبلؼ الفقياء والمجتيديف .وكاف وراء ىذا النمو أسباب نجمميا
فيما يمي:
 أسباب نمو الفقو وازدىاره في ىذا الدور: -1تشجيع الخمفاء العباسييف لمعمـ ،ودعميـ لمعمماء والفقياء ،ليجمعوا بيف الديف
والسياسة ،وأف حكميـ يقوـ باسـ الديف .وكاف التخاذ العباسييف ىذا االتجاه ،وتشجيعيـ لمعمماء
أثر كبير في نمو التشريع والفقو ،حتى أصبح الفقياء المرجع في كؿ ما يتعمؽ بأمور الدولة.
واصطبغت الدولة كميا بالصبغة الدينية .حيث كاف الخمفاء العباسييف حريصيف عمى
الظيور بمظير الديف ،فقربوا العمماء مف مجالسيـ ،وأغدقوا األمواؿ والعطايا عمييـ .وجعموىـ مف
جممة مستشارييـ .فيذا أبو جعفر المنصور يخصيـ بالعطايا ،والرشيد يؤثر أبا يوسؼ بالصحبة
والمبلزمة ،والمأموف يشاركيـ المناظرة والنقاش.
 -2كثرة ما لدييـ مف المأثور (( حديث ،فتاوى الصحابة -فتاوى كبار التابعيف-
تفسيرات القرآف الكريـ )) بسب مجيء فقياء ىذا الدور بعد طبقتيف مف العمماء والفقياء.

 

( )انظر مقدمة ادللكية ونظرية العقد ص  ف  لألستاذ حممد أبو زىرة.
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 -3نشوء الفقو االفتراضي ،وتوسع دائرتو :ففي ىذا الدور تضخـ الفقو االفتراضي عمى
أيدي فقياء مدرسة الرأي نتيجة لمتوسع في االجتياد ،وغمب عمى الفقو الصبغة النظرية ،وأدى
ذلؾ إلى نشوء ثروة فقيية كبيرة وضخمة(.)3
 -4كثرة الرحبلت العممية بيف العمماء ،لجمع ما لدى العمماء مف فقو وحديث وآثار في
سا ئر األمصار اإلسبلمية مما أدى إلى نمو الفقو واتساع دائرتو بسبب اطبلع العمماء عمى ما
ليس عندىـ مف أحاديث وفتوى وآثار.
فتـ تدويف
 -5اتساع حركة التدويف ،ففي ىذا الدور -عصر النيضة -تـ تدويف العموـ َّ
الفقو والحديث تدوينًا عمميًا صحيحًا.
 -6اتساع حركة االجتياد ،بسبب انتشار الحرية الفكرية ،فكاف ليذه الحرية في االجتياد
أثر كبير في نمو الفقو وتضخمو ،حيث دفع ىذا االستقبلؿ الفكري كؿ مف توافرت لديو أىمية
االجتياد لئلدالء برأيو دوف التقيد برأي أحد أو التقيد بمذىب معيف .فاتسعت دائرة االجتياد،
وكثرت المناظرات بيف الفقياء ،مما أد ى إلى تبمور المذاىب الفقيية واستقبلؿ كؿ منيا بأصوؿ
استنباط يميزىا عف غيرىا.
 -7كثرة أسباب االختبلؼ بيف الفقياء مما أدى لظيور ثروة فقيية كبيرة.
رابعاً -تدوين الحديث والفقه:
أوالً -تدوين الفقه:
كاف العرب أمة أمية ،تعتمد في نقؿ عموميا عمى قوة الذاكرة والحفظ التي تمتعوا بيا

لصفاء عقوليـ وقوة حفظيـ ،ولما دخؿ في اإلسبلـ أمـ وشعوب جديدة ليس ليا مثؿ ىذه القوة
في الحفظ والذاكرة ،باإلضافة إلى نمو الفقو وازدياده بظيور االجتياد في الدور التشريعي الثاني،

ومف ثـ نمو ىذا الفقو واتساع دائرتو وازدىاره في الدور التشريعي الرابع بظيور المذاىب الفقيية،

وزيادة حاجة الناس إلى تعمـ أحكاـ الديف ،كؿ ذلؾ كاف دافعًا إلى تدويف أحكاـ الفقو في عصر
النيضة في العصر العباسي الذي ُعرؼ بعصر التدويف.

 

( )انظر ادلدخل الفقهي العام ﺟ  ص  واليت تليها لألستاذ مصطفى الزرقا.
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أسباب تدوين الفقه:
كاف مف أىـ األسباب والعوامؿ في تدويف الفقو في ىذا الدور ما يمي:
 -1خشية الفقياء مف ضياع الكثير مف األحكاـ أو فسادىا الختبلؿ الحفظ عند ناقمييا.
 -2الرغبة الصادقة في نشر اإلسبلـ في الببلد الجديدة ،وذلؾ عف طريؽ التعريؼ بالفقو

اإلسبلمي ونشره.

 -3وضع مرجع أماـ القاضي بيف المتخاصميف ،والحاجة لتقييد القاضي بأحكاـ مدونة

لمرجوع إلييا.

 حركة التدوين في الفقه:ذكرنا أف حركة التدويف بدأت في الدور التشريعي الرابع ،وكاف مف أوائؿ ما كتب في الفقو

ودوف ،كتاب المجموع لئلماـ زيد مؤسس المذىب الزيدي وكتاب الموطأ لئلماـ مالؾ الذي جمع
فيو القوي مف حديث أىؿ الحجاز باإلضافة إلى آثار وفتاوى الصحابة ،ثـ ظيرت المؤلفات

الف قيية في سائر المذاىب الفقيية ،فقاـ اإلماـ أبو يوسؼ تمميذ أبي حنيفة بوضع كتاب الخراج
لمخميفة ىاروف الرشيد والذي نظـ فيو أمور الدولة المالية ،كما ظيرت كتب الرواية الستة لئلماـ

محمد بف الحسف الشيباني ،والتي تسمى بكتب ظاىر الرواية .كما ظير كتاب األـ لئلماـ
الشافعي وىو أ ٍ
َماؿ أمبلىا الشافعي عمى تبلميذه فكتبوىا عنو ،كما دوف كتاب الرسالة الذي ُيعد
أوؿ كتاب وضع في عمـ أصوؿ الفقو.

واف الذي يستعرض ما كتب في الفقو يجد أف الفقياء صنفوا ىذه الكتب عمى األبواب

والموضوعات عمى شكؿ جزئيات ومسائؿ دوف القواعد حيث تـ تبويب كؿ ج مع مف الجزئيات
في كؿ باب .وكانوا بعيديف عف أسموب التقنيف الحديث ،لكنيـ خمفوا لنا ثروة تشريعية قانونية

ضخمة وغزيرة.

ثانياً -تدوين السنة:
 -1مراحل تدوين السنة:
نيى رسوؿ اهلل (ص) عف كتابة الحديث فقاؿ { :ال تكتبوا عني ،ومف كتب عني غير

عمي متعمدًا فميتبوأ مقعده مف النار } رواه مسمـ،
القرآف فميمحو وحدثوا عني وال حرج ،ومف كذب َّ
فكاف ىذا النيي السبب في قمة مف دوف أو كتب الحديث مف الصحابة الكراـ ،ولعؿ ىذا النيي
خشية اختبلط القرآف بالسنة .ولئبل ينصرؼ اىتماـ الناس بالسنة عف القرآف .ثـ أذف رسوؿ اهلل

(ص) بكتابة الحديث .فيروى عف أبي ىريرة أنو قاؿ ((:لـ يكف أحد أكثر مني مبلزمة لمنبي
(ص) إال ما كاف مف عبد اهلل بف عمر ،فإنو يكتب وال أكتب )) رواه البخاري.
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بل مف األنصار شكا إلى رسوؿ اهلل (ص) فقاؿ :إني أسمع منؾ
وعف أبي ىريرة :أف رج ً
الحديث وال أحفظو فقاؿ { :استعف بيمينؾ }(.)4
كما أ ف عبد اهلل بف عمرو بف العاص قاؿ :كنت أكتب كؿ شيء أسمعو مف رسوؿ اهلل

(ص) أريد حفظو ،فنيتني قريش ،فقالوا :إنؾ تكتب كؿ شيء تسمعو مف رسوؿ اهلل وىو بشر

يتكمـ في الغضب والرضا فأمسكت عف الكتابة ،فذكرت ذلؾ لرسوؿ اهلل فقاؿ { :اكتب فوالذي

نفسي بيده ما خرج مني إال حؽ } رواه أحمد في مسنده.

بل عف تدويف بعض الصحائؼ في عيده (ص) ،كالصحيفة الصادقة التي دونيا
ىذا فض ً
عبد اهلل بف عمرو بف العاص ،وكاف عدد األحاديث فييا أكثر مف ألؼ حديث صحيح ،وصحيفة

وىب بف منبو ،وكاف مف الذيف كتبوا الحديث مف الصحابة سعد بف عبادة ،وسمرة بف جندب،

وأكثر الصحابة جمعًا لمحديث ىو ما دونو عبد اهلل بف عباس .وثبت أنو ُدوف في عيده (ص)
ديات األنفس واألطراؼ والفرائض ورسائؿ المموؾ.
بل.
إال أف مجموع ما ُكتب مف الحديث في عيده بالنسبة لمجموع السنة كاف قمي ً

وأماـ ىذا التعارض الظاىري بيف نيي النبي (ص) عف كتابة الحديث وبيف إذنو آلخريف،

لكتاب الوحي خشية أف يختمط القرآف بالسنة.
يرى بعض العمماء أف ىذا النيي كاف موجيًا
ّ
وبعضيـ يرى أف النيي كاف ألناس ال يجيدوف الكتابة فيخشى مف كتابتيـ إفساد المعنى ،وأف
األمر كاف ألناس يحسنوف الكتابة ويجيدوف الفيـ والنقؿ والحفظ .وبعضيـ يرد ذلؾ إلى تمكف

القرآف في نفوس المسمميف.

وبعد وفاة الرسوؿ غمب عمى الصحابة كراىتيـ لكتابة الحديث وخصوصًا عمر بف
الخطاب وذلؾ خشية أف ينصرؼ الناس إلى حفظ السنة عف القرآف ،وخشية اختبلط السنة

بالقرآف ،وخشية الخطأ والكذب عمى رسوؿ اهلل (ص) .ثـ كاف أوؿ مف أمر بتدويف الحديث ىو
عمر بف عبد العزيز عندما كتب إلى قاضي المدينة محمد بف عمرو بف حزـ أف انظر ما كاف

مف حديث رسوؿ اهلل أو سنتو فاكتبو ،إال أف وفاة عمر بف عبد العزيز كانت السبب في عدـ

إتماـ ىذا العمؿ(.)5

وفي عصر العباسييف عصر النيضة والتدويف ،ظير اىتماـ خمفاء بني العباس بنشر

السنة النبوية ،وأقبؿ العمماء في كؿ الببلد عمى جمع الحديث ،وجعؿ الحياة متمشية مع حديث

رسوؿ اهلل (ص) ،فقاـ بجمعو في الشاـ اإلماـ األوزاعي ،وفي مصر الميث بف سعد ،وفي الكوفة
سفياف الثوري ،وفي البصرة جمعو حماد بف سممة والربيع بف صبيح وسعيد بف أبي عروبة ،وفي

المدينة جمعو محمود بف إسحاؽ ومالؾ بف أنس.

 

( )رواه الرتمذي.
( )انظر ضحى اإلسالم ﺟ  ص  ،0ص .0
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وظيرت في بادئ األمر المصنفات التي مزج فييا العمماء بيف الحديث وأقواؿ الصحابة

وفقييـ ،ومف أشيرىا كتاب الموطأ لئلماـ مالؾ.

ثـ ظيرت المسانيد التي جمع فييا العمماء حديث رسوؿ اهلل (ص) عمى الرواة مف

الصحابة وجردوىا مف أقواؿ الصحابة ،وكاف مف أشيرىا مسند اإلماـ أحمد ،إال أنيـ لـ يراعوا
فييا جمع األحاديث عمى الموضوعات مف أبواب الفقو.

ثـ نشطت حركة التدويف والجمع والنقد ،فقاـ العمماء بجمع األحاديث بعد دراستيا والتثبت

مف صحتيا قبؿ تدوينيا ،وقاموا بجمعيا عمى موضوعات الفقو وأبوابو ،ومف أىـ كتب الحديث

التي دونت في القرف الثالث اليجري كتب السنة الستة المشيورة وىي:
-1

صحيح البخاري :الذي ألفو محمد بف إسماعيؿ البخاري المتوفي سنة  256ى.

-2

صحيح مسمـ :الذي ألفو محمد بف الحجاج النيسابوري المتوفى سنة  260ى.

-3

سنف ابف ماجو :المتوفى سنة  256ى.

-4

سنف أبي داود السجستاني المتوفى سنة  275ى.

-5

سنف الترمذي :المتوفى سنة  279ى.

-6

سنف النسائي :المتوفى سنة  303ى.
 أسباب تدوين السنة:مف أىـ األسباب التي دعت العمماء لتدويف الحديث ودراستو وبياف قوتو وصحيحو مف

ضعيفو ما يمي:

 -1االستقرار السياسي واالجتماعي الذي َن ِعـ بو المسمموف الذي دفعيـ إلى االىتماـ
بالعموـ واالنصراؼ إلى جمعيا وتدوينيا ومنيا السنة النبوية.
 -2ومف األسباب الميمة خشية العمماء مف ظيور الخطأ والدس عمى حديث الرسوؿ

(ص) بعد أف دخؿ في اإلسبلـ عناصر جديدة مف غير العرب ،مع حرص العمماء عمى الحفاظ

عمى السنة النبوية وتدوينيا تدوينًا صحيحًا.

 -3ضعؼ ممكة الحفظ وقوة الذاكرة لدى غير العرب الذيف دخموا في اإلسبلـ أفواجاً.
فكاف ال بد مف تدويف السنة ونشرىا بينيـ.
 -أثر تدوين السنة في الفقه:

توقؼ بعض المجتيديف مف الفقياء والعمماء مف الصحابة الكراـ ومف بعدىـ عف الفتوى

في بعض المسائؿ التي لـ يجدوا فييا نصًا مف السنة وأحاديث النبي (ص) ،وعندما بمغتيـ تمؾ
األحاديث واطمعوا عمييا أفتوا بيا ،أو رجعوا عف رأي كاف سنده االجتياد بالرأي بعد أف وجدوا أو
اطمعوا عمى ما ورد فييا مف أحاديث .ومثاؿ ذلؾ توقؼ أبي بكر عف إعطاء الجدة نصيبًا مف
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الميراث عندما جاءتو تطمب ميراثيا وقاؿ ليا :ما أجد لؾ في كتاب اهلل شيئًا ،وما عممت أف
رسوؿ اهلل (ص) ذكر لؾ شيئًا وبعد أف شيد عنده المغيرة بف شعبة ومحمد بف مسممة أف رسوؿ
اهلل (ص) أعطاىا السدس قضى بو.
ومثاؿ رجوع بعضيـ عف اجتياده إلى ما ثبت لديو مف السنة فيما بعد ما رواه الشافعي

عف سعيد بف المسيب أف عمر بف الخطاب كاف يقوؿ الدية لمعاقمة ،وال ترث المرأة مف دية

زوجيا شيئًا ،حتى أخبره الضحاؾ بف سفياف أف رسوؿ اهلل (ص) كتب إليو عندما كاف قاضيو
عمى مكة :أف يورث امرأة أشيـ الضبابي مف دية زوجيا ،فرجع إليو عمر .
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أسباب اختالف الفقهاء
لـ ينشأ خبلؼ في األحكاـ الشرعية في عيد النبي (ص) لوجود الوحي ،ولوجود الرسوؿ

(ص) المشرع والمبمغ عف ربو ،ولذلؾ ما كاف ألحد مف الصحابة الكراـ أف يخالؼ رسوؿ اهلل

(ص) ،وال أف يخرج عف أمره ونييو وسنتو ،والطريقة التي سار عمييا .فكاف أحدىـ إذا رأى رأيًا
أو اجتيد عرض ذلؾ عمى رسوؿ اهلل (ص) ،فإف أقره أصبح ذلؾ سنة تقريرية واف أنكره كاف

بل.
باط ً

ثـ بعد وفاة الرسوؿ (ص) ،وأماـ كثرة الوقائع المستجدة التي لـ يكف ليا مثيؿ سابؽ ،ولـ

يرد بيا نص ،كاف ال بد مف أف يمجأ الفقياء إلى االجتياد ،لوضع الحموؿ الشرعية لتمؾ الحوادث

والمسائؿ الجديدة ومف ىنا نشأ الخبلؼ بيف الفقياء.

إذف بدأ ىذا الخبلؼ بالظيور منذ عصر الصحابة بعد انقطاع الوحي بوفاة الرسوؿ

(ص) ،واستمر ىذا الخبلؼ ،وانتقؿ إلى المدارس الفقيية التي كانت سائدة في األمصار

اإلسبلمية ،ثـ انتقؿ ىذا الخبلؼ إلى أصحاب المذاىب الفقيية.

واف الخبلؼ الواقع بيف الفقياء ىو مف نوع الخبلؼ المحمود وغير المذموـ .ألف ىذا

الخبلؼ أمر يتفؽ مع طبيعة االجتياد المشروع ،ونتيجة حتمية لو فيو خبلؼ مبني عمى قواعد

وأصوؿ عممية ال تخرج بو عف دائرة الشريعة.

كما أف ىذا الخبلؼ ال يتعرض لؤلحكاـ المحكمة في شرع اهلل ،وال يتعرض ألصوؿ الديف

مف األحكاـ القطعية التي ال مجاؿ فييا لبلجتياد ،كأحكاـ العقائد وقطعيات الديف المعروفة منو

بالضرورة ،كوجوب الفرائض كالصبلة ،والصياـ ،والزكاة ،والحج ،وأصوؿ األخبلؽ ،كوجوب

الصدؽ ،واألمانة ،وبر الوالديف ،وحرمة الخيانة ،والقتؿ ،والزنا ،والكذب ...الخ.

فاختبلؼ الفقياء لـ يكف ضا اًر وال معيباً ،بؿ ىو دليؿ عمى مرونة التشريع اإلسبلمي،
ومسايرتو لؤلعراؼ ومصالح الناس ،وىو دليؿ عمى النضوج الفكري عند عممائنا المجتيديف.
فاختبلؼ الفقياء محصور في دائرة األحكاـ االجتيادية فقط ،ولذلؾ فإنو خبلؼ محمود

أدى إلى التوسعة والتيسير عمى األمة في دينيا ،كما أدى إلى ظيور ثروة فقيية تشريعية قانونية
عظيمة نفخر بيا عمى سائر األمـ ،وسائر القوانيف الوضعية .كما أدى إلى رفع الحرج عف األمة

لممرونة التي أكسبيا ىذا الخبلؼ في أحكاـ الشريعة.

إذف يجب أف ُيعمـ بأف المذاىب الفقيية لـ تختمؼ في شيء مف أصوؿ الديف ،وانما
انحصر الخبلؼ فيما بينيا في الفروع ،ولـ يكف اختبلفيا في الفروع عف ىوى وتعصب ،بؿ كاف

يرجع إلى اختبلؼ وجيات النظر في األدلة والحكـ عمييا .وتطبيؽ النصوص عمى المسائؿ

والوقائع الجديدة.
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وىذا االختبلؼ مقبوؿ وغير مذموـ ،ما داـ محكومًا بقواعد وضوابط ترجع في مجمميا إلى
أسس الشريعة ،وتنسجـ مع مقاصدىا .ولذلؾ وضع كؿ مجتيد واماـ مذىب ضوابط وقواعد

شرعية الستنباط األحكاـ الشرعية مف أدلتيا ،فجاءت مدارسيـ في االستنباط واضحة ،ومنيجيـ

في البحث يدؿ داللة قاطعة عمى نزاىتيـ ،ومدى حرصيـ عمى الوصوؿ إلى الحؽ.

وبعد ىذه المقدمة سأعرض ألىـ األسباب التي أدت إلى ظيور الخبلؼ بيف الفقياء ،ولف

استقصي ىذه األسباب كميا ،ألف ىذا يستوعب كمًا كبي ًار مف الصحائؼ .ومف أىـ ىذه األسباب
ما يمي:
أوالً -عدم االطالع عمى الحديث:

إف الصحابة الكراـ كانوا عمى درجة متفاوتة في اطبلعيـ عمى حديث رسوؿ اهلل (ص)

وحفظو ،وسبب ذلؾ أف الصحابة الكراـ ،كانوا يسمعوف حديث الرسوؿ (ص) إذا َّ
حدث ويروف

فعمو ،فيسمعو ويراه مف كاف حاض ًار مف الصحابة ،ثـ يحفظونو ويبمغونو ،ولكف لـ يصؿ أحد مف
الصحابة إلى درجة اإلحاطة الكاممة بجميع حديث رسوؿ اهلل (ص) ،وكاف الصحابة عمى درجة
متفاوتة مف الصحبة والحفظ ،مما أدى إلى تفاوتيـ في االطبلع والحفظ لحديث النبي (ص) ،ولـ

يثبت أف صحابياً كاف محيطًا بكؿ ما ورد عف النبي (ص) .ولقد كاف اطبلع بعض الصحابة،
وعدـ اطبلع آخريف عمى حديث رسوؿ اهلل (ص) ،سببًا لوقوع الخبلؼ في بعض الفروع الفقيية
فيما بينيـ ،فمف كاف منيـ مطمعًا عمى حديث في مسألة مف المسائؿ بنى حكمو عمى ىذا
الحديث ،وأما اآلخر الذي لـ يصمو ىذا الحديث ولـ يسمعو أو يطمع عميو بنى حكمو عمى دليؿ

آخر فوقع الخبلؼ.

ومثاؿ ذلؾ :اختبلؼ الصحابة حوؿ عدة الحامؿ المتوفى عنيا زوجيا ،فقد روي عف عمي

بل بالعموـ الوارد في
بل فعدتيا أبعد األجميف عم ً
وابف عباس أف المتوفى عنيا زوجيا إذا كانت حام ً
َّص َن ِبأَ ْنفُ ِس ِه َّن أ َْرَب َع َة
ين ُيتََوفَّ ْو َن ِم ْن ُك ْم َوَي َذ ُر َ
اآليتيف ،وىما قولو تعالىَ (( :والَّ ِذ َ
ون أ َْزَو ً
اجا َيتََرب ْ

ش ًار )) [ البقرة.] 234 :
ش ُه ٍر َو َع ْ
أَ ْ
َحم ِ
ض ْع َن َح ْممَ ُه َّن )) [ الطبلؽ.]4 :
َجمُ ُه َّن أ ْ
وقػولػو تعالػىَ (( :وأُوَال ُ
َن َي َ
ال أ َ
ت ْاأل ْ َ
ولـ يكف قد بمغيـ أف النبي (ص) قضى في سبيعة األسممية أف عدتيا تنتيي بوضع

حمميا.

وقد روي عف عبد اهلل بف مسعود أنو أفتى بغير ذلؾ ،فقد اطمع عمى قضاء النبي (ص)

بناء عميو ،قاؿ :أشيد أف آية النساء الصغرى أي (( َوأُوَال ُت
في سبيعة األسممية ،فأخذ بو وأفتى ً
َحم ِ
ين ُيتََوفَّ ْو َن ِم ْن ُك ْم)) ...
ال )) ...نزلت بعد آية النساء الكبرى أي بعد قولو تعالىَ (( :والَّ ِذ َ
ْاأل ْ َ
فنسختيا.

وكذلؾ كاف األمر بالنسبة لؤلئمة المجتيديف الذيف جاءوا بعد عصر الصحابة.
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فبل نزاع بينيـ في أف السنة متى ثبتت يجب اتباعيا والعمؿ بيا ،ولكف اختمفوا فيما بينيـ

في بعض المسائؿ بسبب عدـ وصوؿ الحديث وثبوتو عند بعضيـ ،ووصولو إلى البعض اآلخر

وثبوتو لدييـ ،وذلؾ نتيجة لعدـ تدويف السنة حينذاؾ.

ومثاؿ ذلؾ :اختبلؼ األئمة في طيارة الماء القميؿ الذي أصابتو نجاسة فقد ذىب الشافعي

إلى نجاسة الماء القميؿ إذا كاف دوف قمتيف بوقوع النجاسة فيو ،ولو لـ يتغير أحد أوصافو مف

رائحة أو طعـ أو لوف.
()6

}

واستدؿ لذلؾ بما ثبت عنده مف قوؿ النبي (ص) { :إذا بمغ الماء قمتيف لـ يحمؿ الخبث

أي لـ يحمؿ النجاسة ،ويفيـ منو أف ما دوف القمتيف يتنجس إذا وقعت فيو النجاسة ولو لـ

تظير أوصاؼ النجاسة.

وذىب اإلماـ مالؾ إلى أف الماء القميؿ ال يتنجس بمبلقاة النجاسة إال إذا ظيرت أحد

بل بعموـ قولو (ص) {:الماء طيور ال ينجسو شيء }(.)7
أوصافيا مف لوف أو طعـ أو ريح عم ً
ثانياً -الشك حول صحة الحديث:

كاف الصحابة الكراـ أوؿ مف قاـ بوضع قواعد لمتثبيت مف صحة الحديث ونسػبتو إلى

النبي (ص) خشػية أف يتسرب الكذب أو الخطأ عمى لساف النبي (ص) .فكاف أبو بكر ال يقبؿ

الحديث مف الراوي إال إذا أيده شاىد.
يميف.

وكاف عمر يطمب مف الراوي البينة عمى صحة روايتو .وكاف عمي ال يقبؿ رواية أحد دوف
ومثاؿ ذلؾ ما جاء في ميراث الجدة :فقد جاءت الجدة إلى أبي بكر تسألو ميراثيا فقاؿ:

مالؾ في كتاب اهلل شيء ،وما عممت لؾ مف سنة رسوؿ اهلل (ص) شيئًا فارجعي حتى أسأؿ
الناس ،فسأؿ الناس فقاؿ المغيرة بف شعبة حضرت رسوؿ اهلل (ص) أعطاىا السدس ،فقاؿ :ىؿ
معؾ غيرؾ فقاـ محمد بف مسممة األنصاري فقاؿ مثؿ ما قاؿ المغيرة فأنفذه ليا أبو بكر.

إما
وكاف الشؾ حوؿ صحة الحديث سببًا مف أسباب اختبلؼ الفقياء بعد عصر الصحابةّ ،

بسبب عدـ تدويف السنة ،واما بسبب الشروط التي وضعيا كؿ منيـ لقبوؿ الحديث حتى يطمئف

إلى صحتو ،فمنيـ مف يقبؿ حديث اآلحاد ويعمؿ بو ،ومنيـ مف اشترط موافقة الحديث لعمؿ أىؿ

المدينة ،ومنيـ مف اشترط شروطاً أخرى في الحديث أو في معناه ،كاشتراط الحنفية في قبوؿ
حديث اآلحادّ ،أال يخالؼ رواي الحديث العمؿ بو ،وأف يكوف في غير ما تعـ بو البموى ،وأف

 

( )أخرﺟو أبو داود والرتمذي وابن ماﺟو.
( )أخرﺟو الرتمذي وأبو داود والنسائي.
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يكوف موافقًا لمقياس .ونجد أيضًا أف الخوارج اقتصروا عمى قبوليـ لؤلحاديث ما كاف منيا قبؿ

الفتنة ،والشيعة لـ يقبموا إال األخبار التي يروييا آؿ البيت وأئمتيـ.

ومثاؿ عمى الخبلؼ الذي بسبب الشؾ في صحة الحديث وجوب القضاء عمى مف أكؿ أو

شرب ناسياً في رمضاف .فقد ذىب جميور الفقياء إلى أنو مف أكؿ أو شرب ناسياً فبل قضاء عميو

وال كفارة .واحتجوا بظاىر الحديث الذي رواه أبو ىريرة قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل (ص) { :إذا أكؿ الصائـ
أو شرب فإنما ىو رزؽ ساقو اهلل إليو وال قضاء عميو } رواه الخمسة .في حيف ذىب مالؾ إلى

بطبلف صومو ،ولزوـ القضاء إ ْذ لـ يصح عنده ىذا الحديث وتأوؿ األحاديث األخرى التي وردت

بمعناه.

وقد شرط مالؾ رحمو اهلل تعالى لصحة الحديث أف يوافؽ عمؿ أىؿ المدينة واال فبل ُيعمؿ

بو .ومثاؿ ذلؾ ما رواه ابف عمر أف النبي (ص) قاؿ { :إف المتبايعيف بالخيار في بيعيما ما لـ

يتفرقا أو يكوف البيع خيا اًر }(.)8

قاؿ نافع :وكاف ابف عمر إذا اشترى شيئاً يعجبو فارؽ صاحبو.
فذىب اإلماـ الشافعي وأحمد إلى العمؿ بيذا الحديث وقاال :بثبوت خيار المجمس ٍ
فمكؿ مف
البائع والمشتري أف يفسخ البيع ما داـ في مجمس العقد ولـ يتفرقا بأبدانيما .في حيف لـ يأخذ
مالؾ بيذا الحديث ولـ يعمؿ بو رغـ أنو رواه في كتابو الموطأ عف نافع عف ابف عمر ،وذلؾ
ألنو لـ يوافؽ عمؿ أىؿ المدينة.
فق د قاؿ بعد روايتو :وليس ليذا عندنا حد معروؼ ،وال أمر معموؿ بو فيو.
ثالثاً -االختالف في تفسير النصوص:
ال شؾ أف أكثر نصوص األحكاـ التي وردت في القرآف الكريـ ،جاءت عمى نحو مجمؿ

يحتاج إلى تفسير وبياف ،فاجتيد العمماء في بياف المراد منيا فكاف ذلؾ سببًا في وقوع الخبلؼ.
فبعض نصوص القرآف ظنية الداللة عمى معناىا تحتاج إلى بياف المراد منيا هلل تعالى ،وىؿ
ُيحمؿ المفظ فييا عمى معناه الحقيقي أـ المجازي ،اختمؼ العمماء في بعض المسائؿ كاختبلفيـ
اء ))،
في نقض الوضوء مف لمس المرأة األجنبية الوارد في قولو تعالى (( :أ َْو َال َم ْ
س َ
ستُ ُم ال ِّن َ
فحمؿ الشافعي الممس عمى معناه الحقيقي ،فجعؿ مطمؽ الممس ناقضًا لموضوء ،وحممو أبو
حنيفة عمى معناه المجازي وجعؿ الممس الناقض لموضوء ىو وطء الزوجة.

وكذلؾ األمر إذا ثبت حكـ نص قرآني أو حديث نبوي بمفظ مشترؾ لغة ،والمشترؾ المغوي

ىو المفظ الذي وضع في ا لمغة ألكثر مف معنى عمى سبيؿ الحقيقة ،فيكوف تعييف أحد المعنييف

 

( )متفق عليو.
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المراد هلل تعالى مف اآلية ،وترجيحو عمى المعنى اآلخر سببًا في وقوع الخبلؼ عند تفسيرىا .مثؿ
لفظ القرء الوارد في اآلية الكريمة التي بينت عدة المطمقة إف كانت مف ذوات األقراء ((
َّص َن ِبأَ ْنفُ ِس ِه َّن ثََال ثَ َة قُ ُرو ٍء )) فالقرء لفظ مشترؾ وضع لغة ليدؿ عمى الطير
َوا ْل ُمطَمَّقَ ُ
ات َيتََرب ْ
والحيض ،فأي المعنييف ىو المراد هلل تعالى مف ىذه اآلية؟ اختمؼ العمماء في المراد ،فذىب
جميور العمماء عمى أنو الطير ،وذىب الحنفية إلى أنو ىو الحيض ،واستدؿ كؿ فريؽ بأدلة

رجح بيا رأيو عمى الفريؽ اآلخر.

ومثاؿ ذلؾ أيضًا :ما جاء في تقسيـ األراضي التي فتحت عنوة ،فقد رأى عمر حينما فتح

أرض السواد في العراؽ ومصر ،أف ىذه األراضي يجب أف تبقى في أيدي أىميا ويوضع عمييا
اعمَ ُموا أ ََّن َما
الخراج لينفؽ منيا في مصالح المسمميف في كؿ زماف .ودليمو أف آية األنفاؿ (( َو ْ
ول ولِ ِذي ا ْلقُربى وا ْليتَامى وا ْلمس ِ
شي ٍء فَأ َّ ِ ِ
ِ
ِ
اك ِ
الس ِبيل))
ين َو ْاب ِن َّ
َْ َ َ َ َ َ َ
س ِ َ
س ُه َولِ َّمر ُ
َن لمَّه ُخ ُم َ
َغن ْمتُ ْم م ْن َ ْ
َه ِل ا ْلقَُرى َفمِمَّ ِه
سولِ ِه ِم ْن أ ْ
اء المَّ ُه َعمَى َر ُ
مخصصة بآية الحشر وىي قولو تعالىَ (( :ما أَفَ َ
س ِ
اءوا ِم ْن َب ْع ِد ِه ْم )) وأف آية األنفاؿ والحشر تتكمماف في موضوع واحد وىو
ولَ ...والَّ ِذ َ
ين َج ُ
َولِ َّمر ُ
ِِ
ِ
اء المَّ ُه َعمَى
الغنيمة ،وأف (( ََالَّ ِذ َ
اءوا م ْن َب ْعده ْم )) معطوؼ عمى قولو تعالى (( َما أَفَ َ
ين َج ُ
ِِ
س ِ
ول )) .في حيف ذىب جميور الفقياء مف الصحابة إلى وجوب
سولِ ِه ِم ْن أ ْ
َه ِل ا ْلقَُرى َفممَّه َولِ َّمر ُ
َر ُ
تقسيـ األراضي كما تقسـ األمواؿ المنقولة ،ودليميـ في ذلؾ آية األنفاؿ وتقسيـ الرسوؿ (ص)
ألراضي خيبر ،وىـ يروف أف آية الحشر ال عبلقة ليا بآية األنفاؿ .فآية األنفاؿ واردة في الغنائـ،

وىي التي يستولي عمييا المسمموف في الحرب ،وآية الحشر في الفيء ،وىو الذي ُيستولى عميو
مف غير حرب وال قتاؿ .وقد انعكس ىذا الخبلؼ بيف الصحابة الكراـ عمى أصحاب وأئمة
المذاىب ،فذىب الشافعية والحنابمة إلى وجوب قسمة أمواؿ الغنائـ عمى المقاتميف سواء كانت

ال منقولة أـ غير منقول ة .وذىب اإلماـ مالؾ إلى رأي سيدنا عمر بعدـ قسمة ىذه األراضي،
أموا ً
وبأف تبقى وقفاً ُيصرؼ خراجيا عمى المسمميف وفي مصالحيـ .وذىب أبو حنيفة إلى أف اإلماـ
مخير بشأف تمؾ األراضي المفتوحة.
رابعاً -تعارض األدلة:
مف أسباب اختبلؼ الفقياء تعارض األدلة في الظاىر ،وذلؾ فيما يتراءى لنا .ألنو ال

تعارض بيف األدلة في الحقيقة ،فشرع اهلل تعالى منزه عف المغو ،وأسباب التعارض كثيرة .وما
يظير لنا مف تعارض يرجع إلى عدـ إحاطتنا بظروؼ النصيف المتعارضيف ،وشروط تطبيقيما،

أو بما يراد بكؿ منيما عمى سبيؿ القطع ،أو لجيمنا بزماف كؿ منيما ،وأييما األسبؽ مف اآلخر.
وعمؿ المجتيد والفقيو أماـ ىذه النصوص المتعارضة ىو ترجيح بعضيما عمى بعض إذا لـ

يمكنو التوفيؽ بينيما والعمؿ بكمييما.

ومثاؿ ذلؾ :اختبلفيـ في أقؿ ما يصح مي ًار في النكاح ،فذىب الشافعي وأحمد إلى جواز
أف يكوف المير أي شيء متموؿ ،ولو قيمة ،ويصمح أف يكوف ثمناً ،أو أجرة ،ميما قمت قيمتو.
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واحتجا عمى ذلؾ بحديث سيؿ بف سعد أف النبي (ص) :جاءتو امرأة فقالت :يا رسوؿ اهلل إني قد

بل ،فقاؿ رجؿ فقاؿ :يا رسوؿ اهلل زوجنييا إف لـ يكف لؾ بيا
وىبت نفسي لؾ ،فقامت قيامًا طوي ً
حاجة ،فقاؿ رسوؿ اهلل (ص) :ىؿ عندؾ شيء تُصدقُيا إياه ،فقاؿ :ما عندي إال إزاري ىذا ،فقاؿ

النبي (ص) :إف أعطيتيا إزارؾ جمست ال إزار لؾ فالتمس شيئًا ،فقاؿ لو النبي (ص) :ىؿ معؾ
مف ال قرآف شيء ،فقاؿ :نعـ سورة كذا وسورة كذا لسور يسمييا ،فقاؿ لو النبي (ص) :قد زوجتكيا
بما معؾ مف القرآف  /رواه البخاري والنسائي وابف ماجو.

وذىب الحنفية إلى أف أقؿ المير ىو عشرة دراىـ ،واستدلوا لذلؾ بحديث جابر أف النبي

(ص) قاؿ { :أال ال يزوج النساء إال األولياء وال يزوجف إال مف األكفاء ،وال مير أقؿ مف عشرة
دراىـ } تعارض الحديثاف ،فرجح الجميور الحديث األوؿ ألنو ثبت مف طرؽ صحيحة.

ورجح الحنفية الحديث الثاني ،ألف المير حؽ الشرع وجوباً ،وقد جاء تقدير ألقمو مف

الشارع فيجب العمؿ بو.

خامساً -عدم وجود نص في المسألة:
مف ا لثابت أف نصوص القرآف والسنة محدودة ومعدودة ،والمسائؿ متجددة وكثيرة ،يمتقي

بعضيا مع بعض أحيانًا ،ويختمؼ بعضيا عف بعض في أحياف أخرى ،وقد تتشابو مع حادثة
وقعت في عيد الرسوؿ (ص) ،وقد تختمؼ عنيا في بعض األحياف .فكاف ال بد مف االجتياد
لوضع حكـ ليذه المسائؿ المتجددة التي ال نص فييا ،وعدـ وجود نص فييا كاف سببًا في وقوع
الخبلؼ بيف العمماء إذ قد يمجأ مجتيد فيجد ليا حكماً في العرؼ ،وآخر في القياس ،وآخر في

المصمحة المرسمة.

ومثاؿ ذلؾ :مسألة قتؿ الجماعة بالواحد ،فيذه المسألة لـ تقع في عيد النبي (ص) ،ولذلؾ

لـ ُينقؿ إلينا فييا قضاء أو حكـ عف النبي.
وكذلؾ ال نجد نصًا في حكميا في القرآف الكريـ ،وكانت أوؿ حادثة وقعت مف ىذا النوع

في عيد سػيدنا عمر  ،فوقع الخبلؼ حوليا بيف فقياء الصحابة ،ثـ انتقؿ ىذا الخبلؼ إلى
األئمة المجتيديف ،وذلؾ بسبب عدـ وجود نص في حكميا .فكاف قضاء عمر  ،ومعو بعض

الصحابة مثؿ عمي والمغيرة بف شعبة بقتميـ جميعًا بو .وىذا ما أخذ بو اإلماـ مالؾ والشافعي
وأبو حنيفة ،ودليميـ في ذلؾ المصمحة المرسمة ،إذ لو لـ نحكـ بالقصاص التخذ الناس االشتراؾ
في القتؿ ذريعة لبلعتداء عمى دماء الناس وقتميـ كمما أرادوا ذلؾ.

وخالؼ في ذل ؾ ابف الزبير وأحمد بف حنبؿ في رواية فقضى بالدية وأف ال قصاص في

قتؿ الجماعة بالواحد ،لعدـ المماثمة والمساواة الواجبة في القصاص ،والتي أوجبيا قوؿ اهلل تعالى
ِ
س ِب َّ
َن َّ
الن ْف ِ
س.)) ...
يها أ َّ
الن ْف َ
في القرآف (( َو َكتَ ْب َنا َع َم ْي ِه ْم ف َ
سادسًا -االختبلؼ في بعض القواعد األصولية:
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كاختبلفيـ في تقييد المطمؽ وتخصيص العاـ ،وىؿ داللة العاـ ظنية أـ قطعية.
أ -تقييد المطمؽ:
المطمؽ لفظ خاص لـ يقيد بقيد لفظي يقمؿ مف شيوعو مثؿ شير ،رقبة ،ثبلثة أياـ.
والمقيد :ىو لفظ خاص ولكنو قُيد بقيد لفظي يقمؿ مف شيوعو ،مثؿ ثبلثة أياـ متواليات،
رقبة مؤمنة...
واف نصوص األحكاـ مف قرآف وسنة ،قد ورد بعضيا مطمقًا وبعضيا اآلخر مقيدًا فإذا ورد
لفظ مطمؽ في نص ،ثـ ورد مقيدًا في نص آخر ،فيؿ ُيعمؿ ٍ
بكؿ مف المطمؽ والمقيد في
موضعو ،أـ ُيحمؿ المطمؽ عمى المقيد ،فيكوف المراد بذلؾ المطمؽ المقيد الذي ورد في النص
اآلخر ،اختمؼ العمماء في ذلؾ ،ونتج عف خبلفيـ ىذا خبلؼ فقيي حوؿ بعض المسائؿ.

ين
ومثاؿ ذلؾ :اشتراط اإليماف في رقبة كفارة الظيار ،قاؿ اهلل عز وجؿَ (( :والَّ ِذ َ
ود َ ِ
اهر َ ِ ِ
ِ
اسا )) [ المجادلة3 :
َن َيتَ َم َّ
ير َرقَ َب ٍة ِم ْن قَ ْب ِل أ ْ
س ِائ ِه ْم ثَُّم َي ُع ُ
ون م ْن ن َ
ون ل َما قَالُوا فَتَ ْح ِر ُ
ُيظَ ُ
] ،فجاءت الكفارة ىنا تحرير رقبة مطمقة مف غير تقييدىا أو وصفيا باإليماف.

ير َرَق َب ٍة ُم ْؤ ِم َن ٍة )) [
وقاؿ اهلل تعالى في كفارة القتؿ الخطأَ (( :و َم ْن َقتَ َل ُم ْؤ ِم ًنا َخ َ
طأً َفتَ ْح ِر ُ
النساء.] 92 :
وجاءت الرقبة ىنا في كفارة القتؿ الخطأ مقيدة بوصؼ اإليماف ،وقد اتحد الحكـ في

النصيف ،وىو وجوب الكفارة باعتاؽ رقبة .واختمؼ السبب فالسبب في اآلية األولى إرادة المظاىر

العود ،وفي اآلية الثانية ىو القتؿ الخطأ.

والحنفية الذيف ال يقولوف بحمؿ المطمؽ عمى المقيد في حالة اتحاد الحكـ واختبلؼ السبب،

ذىبوا إلى إعماؿ المطمؽ في مكانو ،فقالوا :تجزئ رقبة كافرة في كفارة الظيار ،وفي كفارة القتؿ

الخطأ ال تجزئ إال الرقبة المؤمنة.
ب -تخصيص العاـ:

مف أسباب وقوع الخبلؼ بيف الفقياء ورود نص عاـ في داللتو عمى أفراده ،ويرد نص

آخر عف الشارع يظير أنو معارض لمعاـ في بعض ما يتناولو مف أفراده ،فيؿ يكوف النص

الثاني عند ذلؾ مخصصًا لؤلوؿ أـ ال.

وقع الخبلؼ بيف العمماء حوؿ ىذه المسألة بسبب اختبلفيـ في داللة العاـ ىؿ ىي قطعية

أـ ظنية ،فكاف ذلؾ سبباً لوقوع الخبلؼ فيما بينيـ فيما تفرع عف ذلؾ مف مسائؿ.
فقد ذىب جميور العمماء إلى أف داللة العاـ عمى أفراده ظنية.
وذىب الحنفية إلى أف داللة العاـ عمى أفراده قطعية.
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ومثاؿ ذلؾ:
ما رواه البخاري عف ابف عمر أف النبي (ص) قاؿ { :فيما سقت السماء والعيوف أو كاف

َعثِْريًا العشر ،وما ُسقي بالنضح نصؼ العشر } وروى البخاري ومسمـ عف أبي سعيد عف النبي
(ص) أنو قاؿ {:ليس فيما أقؿ مف خمسة أوسؽ صدقة } والوسؽ يساوي  130كغ تقريبًا.

فالحديث األوؿ عاـ في كؿ قميؿ أو كثير ،والحديث الثاني خاص في خمسة أوسؽ فما

فوقيا .فخصص جميور العمماء عموـ الحديث األوؿ بالحديث الثاني وقالوا ال تجب الزكاة في

الثمار والزروع إال في خمسة أوسؽ فما فوقيا ،إذ ال تعارض بيف العاـ والخاص عندىـ ،ألف
داللة العاـ ظنية ،فيجوز تخصيصيا بالنص الخاص ألف داللتو قطعية.

في حيف ذىب الحنفية إلى العمؿ بعموـ الحديث األوؿ وعدـ تخصيصو بالحديث الثاني

لتعارض العاـ مع الخاص وكبلىما قطعي الداللة عمى أفراده ومعناه وال مرجح ،فرجحوا العاـ

احتياطًا وورعًا ،وألف مف زكى في أقؿ مف خمسة أوسؽ ال حرج عميو عمى كؿ حاؿ ،ومراعاة
لمصمحة الفقير.
سابعاً -االختالف حول حجية المصادر االجتهادية:

لقد اتفؽ العمماء عمى حجية القرآف الكريـ والسنة ،واختمفوا فيما عدا ذلؾ مف مصادر

اجتيادية كاإل جماع ،والقياس ،واالستحساف ،والمصالح المرسمة ،والعرؼ ،وسد الذرائع،
واالستصحاب ،ومذىب الصحابي ،وشرع مف قبمنا.

وعمى الرغـ مف اتفاؽ بعضيـ عمى حجية بعض ىذه المصادر ،فمنيـ مف توسع في

حجيتيا وبناء األحكاـ عمييا ،ومنيـ المضيؽ فوقع ألجؿ ذلؾ الخبلؼ فيما بينيـ في كثير مف

األحكاـ.

أ -اإلجماع :كاف ادعاء اإلجماع في بعض المسائؿ مف بعض األئمة مانعاً ليـ مف
االجتياد ،في حيف اجتيد غيرىـ لعدـ ثبوت اإلجماع عندىـ.
كما أف بعضيـ اعتبر إجماع الصحابة الكراـ ىو حجة خبلفًا إلجماع غيرىـ ،كابف حزـ
الظاىري ،وذىب اإلماـ مالؾ إلى حجية إجماع أىؿ المدينة فقط ،خبلفاً لجميور العمماء الذيف

قالوا بحجية إجماع سائر األئمة المجتيديف في أي عصر مف العصور .فكاف ليذا االختبلؼ في

حجية اإلجماع مف حيث تحديد مكاف أو زماف وقوعو ،ونوعية المجمعيف أثر كبير في اختبلؼ

الفقياء.

ب -القياس:
قاؿ جميور العمماء ومنيـ األئمة األربعة بحجية العمؿ بالقياس مصد ًار مف مصادر
التشريع ،في حيف أنكر حجيتو والعمؿ بو الظاىرية ،كما أنكروا حجية المصادر االجتيادية
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األخرى كاالستحساف والمصالح المرسمة وغيرىا ،وكاف لذلؾ أثر كبير في وقوع الخبلؼ في

مسائؿ كثيرة.

ومثاؿ ذلؾ :حد السكر ،فقد ذىب جميور العمماء إلى أف حده ثمانوف جمدة قياسًا عمى حد
القذؼ لقوؿ سيدنا عمي  (( :إذا سكر ىذى ،واذا ىذى افترى ،وحد المفتري ثمانوف جمدة } أما

الظاىرية فقالوا :ال حد عمى السكر وعميو التعزير فقط ألنيـ ال يعمموف بالقياس وال يقولوف

بحجيتو.

ولقد كاف لتوسع اإلماـ الشافعي في بناء األحكاـ عمى القياس سببًا في وقوع الخبلؼ فيما
بينو وبيف باقي األئمة في كثير مف المسائؿ االجتيادية.
وقد وقع الخبلؼ فيما بيف األئمة األربعة القائميف بالقياس ،بسبب اختبلفيـ في بعض

األحياف حوؿ تعييف العمة التي ُيبنى عمييا الحكـ.
ومثاؿ ذلؾ :ما ينقض الوضوء مما يخرج مف الجسد ( مف قيء أو دـ أو قيح ) فقد أجمع
العمماء عمى القوؿ بنقض الوضوء مما يخرج مف السبيميف مف غائط أو بوؿ أو غير ذلؾ ،لظاىر
الكتاب وتظاىر اآلثار والسنة بذلؾ .غير أنيـ قد اختمفوا في العمة التي أقاـ الشارع عمييا نقض

الوضوء ،وبالتالي كاف ذلؾ سببًا في اختبلفيـ حوؿ ما ُيمحؽ بيذه األشياء مما لـ يرد بو نص أو
إجماع .فعمة الحكـ ىنا في نقض الوضوء عند الحنفية ىو خروج العيف النجسة ،ولذلؾ قالوا
بنقض الوضوء مف كؿ خارج نجس مف البدف ،فأوجبوا الوضوء مف خروج الدـ والقيء.

وأما الشافعي فجعؿ العمة قاصرة عمى ما يخرج مف السبيميف ،ولـ يقؿ بنقص الوضوء مما

يخرج مف النجاسة مف غير السبيميف في البدف ،فمـ يقؿ بنقض الوضوء بالقيء وال بخروج الدـ

مف الجسد وال بالرعاؼ مف األنؼ ،ألنو فيـ أف ىذا الحكـ تعبدي ال مدخؿ لمعقؿ فيو.

جػ) االستحساف والعرؼ :ولقد كاف لتوسع الحنفية والمالكية في بناء األحكاـ عمى

االستحساف والعرؼ أكثر مف غيرىـ سببًا في وقوع الخبلؼ حوؿ كثير مف المسائؿ االجتيادية
مع غيرىـ مف األئمة.
د) المصالح المرسمة:

كاف توسع اإلماـ مالؾ في تحكيـ المصمحة المرسمة التي ال تخالؼ األصوؿ الشرعية أكثر

مف غيره ،سبباً في وقوع الخبلؼ فيما بينو وبيف باقي األئمة في كثير مف المسائؿ.
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 -تمييد:

(( المذاهب الفقهية ))

المذاىب الفقيية ىي مدارس فكرية ومناىج استنباط وضعيا األئمة المجتيدوف ونشروىا

بيف الناس ،حتى وصمت إلينا عف طريؽ المؤلفات والشروح ،ومف ىذه المذاىب ما وصؿ إلينا

و ُكتب ليا البقاء واالستمرار ،بسبب تقميدىا مف الناس واتباعيا وحفظيا عف طريؽ التبلميذ ،حيث
قيد اهلل تعالى ليا مف العمماء مف يحفظيا ويدونيا ويعمميا .كما كاف لمعمؿ بيا في القضاء
وتطبيقيا مف قبؿ الدولة سببًا آخر في دواميا وبقائيا .وىي المذاىب الفقيية السائدة اليوـ،
كالمذىب الزي دي ،والمذىب الحنفي والمذىب المالكي والمذىب الشافعي والمذىب الحنبمي
واإلمامي والظاىري واإلباضي.

وىناؾ مذاىب فقيية أخرى ال تقؿ عنيا أىمية لكف لـ ُيكتب ليا البقاء واالستمرار ألنيا لـ
يتييأ ليا مف التبلميذ واألتباع مف يقوـ بحفظيا وتدوينيا وتعميميا ،فبقيت منثورة في بطوف كتب
الفقو األخرى ،تنتظر مف يقوـ بجمعيا لؤلخذ بما فييا مف أصوؿ استنباط وقواعد ونظريات جديدة
ال تقؿ في األىمية مف الناحية العممية والفقيية عف غيرىا ،ومف ىذه المذاىب :مذىب سفياف

الثوري ،ومذىب الطبري واإلماـ األوزاعي والميث بف سعد وغيرىـ.
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المذهب الحنفي
أوالً  -مؤسس المذهب:
ىو اإلماـ النعماف بف ثابت بف النعماف الممقب بأبي حنيفة ،فارسي األصؿ عربي المولد
والنشأة ،فقد ولد أبو حنيفة بالكوفة في سنة (  ) 80لميجرة وىو تابعي جميؿ ،لقي عدداً مف

أصحاب رسوؿ اهلل (ص)َّ ،
وحدث عنيـ .جمع الفقو ،والحديث ،والعبادة ،والورع ،والسخاء.

وكاف جده النعماف قد لقي عمي بف أبي طالب ومعو ابنو ثابت والد أبي حنيفة ،فأخذه عمي

 ،ودعا لو بالبركة فيو وفي ذريتو(.)9

بل وىو صغير،
ولد أبو حنيفة في أسرة موسرة ،ونشأ في بيت إسبلمي ،وحفظ القرآف كام ً

فأخذ القراءة عف عاصـ بف أبي النجود الكوفي أحد القراء السبعة .وبدء يختمؼ إلى عدد مف
ومحدثي الكوفة.
عمماء الكوفة منذ صغره ،فأخذ العمـ عف عدد كبير مف فقياء
ّ
وكاف اىتمامو أوؿ األمر منصباً عمى عمـ الكبلـ ،ولكنو سرعاف ما تحوؿ عنو ،بعد أف

تمكف فيو ،إلى الحديث والفقو .أخذ الحديث عف عطاء ابف أبي رباح ،ونافع مولى بف عمر ولزـ
شيخو حماد بف أبي سميماف حتى توفي ،فجمس مكانو لمتدريس وىو في األربعيف ،وكاف قد لزـ

شيخو حماداً نحواً مف ثماني عشرة سنة(.)10

وبدأ أبو حنيفة في عرض فقيو وآرائو ،وتبييف منيجو في االستنباط ،حتى شاعت آراؤه بيف
الناس ،وذاع صيتو.
وعرؼ
وتوفي أبو حنيفة في سنة  150ى ،بعد أف أخذ عمومو عف كثير مف كبار العمماءُ ،
أبو حنيفة فيما بعد بأنو إماـ أصحاب الرأي ،وفقيو العراؽ لكثرة اجتياداتو ،وبمغ مكانة رفيعة في
الفقو ،حتى قاؿ عنو اإلماـ الشافعي (( :الناس في الفقو عياؿ عمى أبي حنيفة )).
ولـ ينقؿ عف أبي حنيفة أنو دوف كتابًا في الفقو ،بؿ تبلميذه ىـ الذيف نقموا آراءه رواية
عنو ،فكانت كتب اإلماـ أبي يوسؼ واإلماـ محمد ىي الناقمة آلرائو مع آراء بقية صحابتو(.)11

 

( )مناقب أيب حنيفة للمكي ص  و ص .0
( )انظر مناقب أيب حنيفة للمكي ص  وص  .وانظرر أبرو حنيفرة مرد أبرو زىررة ص  والريت
بعدىا.
( )انظر أبو حنيفة مد أبو زىرة ص .0
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وكاف أبو حنيفة خ از ًاز يبيع الثياب بالكوفة ،وقد ُعرؼ بصدؽ المعاممة ،وكاف حسف الوجو،
وحسف المجمس ،سخياً ،ورعاً ،وثقة ال يحدث إال بما يحفظ ،وكاف دقيؽ النظر ،والقياس ،واماـ
في الفقو ،قاؿ عنو ابف المبارؾ :أفقو الناس أبو حنيفة ،ما رأيت في الفقو مثمو.
وزعـ بعض الناس أف أبا حنيفة كاف قميؿ البضاعة لمحديث ،وأنو لـ يرو إال سبعة عشر
حديثاً ،وىو قوؿ باطؿ ،فإنو قد صح عنو أنو انفرد بمئتي حديث ،وخمسة عشر حديثاً ،ولو مسند
في الحديث ،وقد جمع أبو المؤيد محمد بف محمود الخوارزمي مسنداً ألبي حنيفة طبع بمصر
سنة  1326ى في نحو  800صفحة.
وأبو حنيفة ىو إماـ مدرسة الرأي بعد شيخو حماد وابراىيـ النخعي .وىو أوؿ مف اشتغؿ
بالفقو االفتراضي ،فزاد عمـ الفقو اتساعًا.
ثانياً -أصول المذهب الحنفي:

روي عف أبي حنيفة قولو وىو يوضح منيجو في استنباط األحكاـ (( :إني آخذ بكتاب اهلل

إذا وجدتو ،فما لـ أجد فيو ،أخذت بسنة رسوؿ اهلل (ص)واآلثار الصحاح عنو التي فشت في

أيدي الثقات ،فإذا لـ أجد في كتاب اهلل وال سنة رسوؿ اهلل (ص) أخذت بقوؿ أصحابو مف شئت،
وأدع قوؿ مف شئت ،ثـ ال أخرج عف قوليـ إلى قوؿ غيرىـ ،فإذا انتيى األمر إلى إبراىيـ

وعدد رجاالً منيـ -فمي أف أجتيد كما اجتيدوا )) (.)12
والشعبي – ّ

ويروى أف أبا جعفر المنصور كتب إلى أبي حنيفة (( :بمغني أنؾ تقدـ القياس عمى

الحديث )) فرد عميو أبو حنيفة برسالة جاء فييا (( :ليس األمر كما بمغؾ يا أمير المؤمنيف ،إنما

أعمؿ أوالً بكتاب اهلل ،ثـ بسنة رسوؿ اهلل ،ثـ بأقضية أبي بكر ،وعمر ،وعثماف ،وعمي  ،ثـ
بأقضية بقية الصحابة ،ثـ أقيس بعد ذلؾ إذا اختمفوا ،وليس بيف اهلل وبيف خمقو قرابة )) (.)13

مف ىذيف النصيف ،يتبيف لنا أف مصادر الفقو التي كاف أبو حنيفة يعتمد عمييا في

ال ،ثـ السنة النبوية الصحيحة ،ثـ إجماع الصحابة ،ثـ يتخير مف
االستنباط ىي :القرآف الكريـ أو ً
أقواؿ الصحابة عند اختبلفيـ ،فإف لـ يجد لجأ إلى االجتياد بالرأي.

 

( )أبو حنيفة مد أبو زىرة ص .
( )ادليزان للشعراين ﺟ  ص .
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ومف ىذا يظير لنا مدى تمسؾ أبي حنيفة بالحديث وآثار الصحابة .غير أف فقياء الحنفية

ال يأخذوف بالحديث إال إذا كاف متوات اًر أو مشيو ًار ،أما حديث اآلحاد فيو يشترط لقبولو والعمؿ

بو ما يمي:

 -1أف ال يعمؿ راوي الحديث بخبلؼ ما رواه ،واال كاف ذلؾ عبلمة عمى نسخ الحديث.
 -2أف يكوف في غير ما تعـ بو البموى .أي أال يكوف الحديث في المسائؿ التي يكثر
وقوعيا ألنو إذا كاف كذلؾ فبل بد أف يرويو عدد كبير واال فإف الرواية الفردية مف عبلمة ضعفو.
 -3أف يكوف موافقاً لؤلصوؿ الشرعية والقياس(.)14
وكاف أبو حنيفة يعمؿ بالقياس عند عدـ توفر النص واآلثار واإلجماع.
فإذا أدى القياس إلى الغمو أو الخروج عف قواعد الشريعة ،فإنو يعدؿ عنو إلى االستحساف،
وقد توسع أبو حنيفة في العمؿ باالستحساف حتى اشتير المذىب الحنفي فيو .واذا لـ يجد الحكـ
في القياس واالستحساف كاف يعمؿ بالعرؼ الصحيح الذي جرى بيف الناس.
ثالثاً -أشهر تالميذ أبي حنيفة:

 -1أبو يوسؼ :وىو يعقوب بف إبراىيـ األنصاري ،ولد سنة  113ى ولما شب اشتغؿ
برواية الحديث ،فروى عف ىشاـ بف عروة ،وأبي إسحاؽ الشيباني ،وعطاء ابف السائب ،ثـ اشتغؿ

ال عمى ابف أبي ليمى ،ثـ انتقؿ إلى أبي حنيفة ،فكاف أكبر تبلميذه.
بالفقو فتفقو أو ً

وىو أوؿ مف صنؼ الكتب في مذىبو ،ونشر عممو في جميع األمصار .وىو أوؿ مف
تولى منصب قاضي القضاة في عيد ىاروف الرشيد ،وىو أوؿ مف اتخذ لمعمماء ِزيًا خاصًا بيـ.

وكاف يعمـ التفسير ،والمغازي ،وأياـ العرب ،ولـ يكف في أصحاب أبي حنيفة مثمو .وقد رحؿ أبو
يوسؼ إلى مالؾ والتقى بو ،وأخذ عنو ،فكاف أوؿ مف قرب بيف المذىبيف .وبمغ رتبة االجتياد،
ولو آراء خالؼ بيا شيخو أبا حنيفة .وكانت وفاتو عاـ  182ى (.)15

وأشير مؤلفاتو كتاب الخراج ،وىو كتاب نظـ فيو سياسة الدولة المالية وكتاب اختبلؼ أبي
دوف فيو المسائؿ المختمؼ فييا بيف أبي حنيفة وابف أبي ليمى ،.ولو
حنيفة وابف أبي ليمى ،وقد ّ

كتاب اآلثار ويعد ىذا الكتاب مسنداً ألبي حنيفة حيث جمع فيو الفتاوى التي رواىا عف أبي
حنيفة.

 

( )انظررر مدررادف الفقررو اإلسررالمي د .يوس ر قاسر ص  ،وادلرردخل للفقررو اإلسررالمي مررد سررالم
مدكور ص  .وتاريخ الفقو اإلسالمي للسايس ص .
( )انظر تاريخ الفقو اإلسالمي للسرايس ص  ومرا بعردىا .وضرحى اإلسرالم ﺟ ر  ص  والريت
بعدىا.
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 – 2محمد بف الحسف الشيباني:
ىو محمد بف الحسف بف فرقد الشيباني ،كاف والده مف الشاـ ،وقدـ إلى العراؽ فولد لو
محمد بواسط سنة  132ى  ،ونشأ محمد بف الحسف في الكوفة ،طمب الحديث ،وسمع مف مالؾ،
واألوزاعي ،والثوري ،وصحب أبا حنيفة وأخذ عنو الفقو ،ولـ يجالسو كثي اًر ،بسبب وفاة أبي حنيفة
وىو صغير ،ثـ أخذ العمـ عف أبي يوسؼ .وقد رحؿ إلى المدينة ،وأخذ عف مالؾ ،ولػو رواية
خاصة في الموطأ ،وقابؿ الشافعي ببغداد ،وناظره في كثير مف المسائؿ وق أر كتبو ،ونبغ نبوغًا
كبي ًار حتى صار مرجع أىؿ الرأي في حياة أبي يوسؼ ،وكاف أعمـ الناس بكتاب اهلل ،وماى اًر في
عموـ المغة والحساب ،وتولى القضاء فترة مف الزمف في عيد ىاروف الرشيد ،واليو يعود الفضؿ
في نشر عمـ أبي حنيفة بتصانيفو ،مات بالري ودفف بيا سنة 198ى ،ومف أشير تصانيفو:
 -1كتاب المبسوط :وفيو جمع اإلماـ محمد المسائؿ التي أفتى بيا اإلماـ أبو حنيفة،
والمسائؿ التي خالؼ فييا محمد اإلماـ أبا يوسؼ ،ومسائؿ أخرى كانت محؿ اتفاؽ بينيـ.

 -2كتاب الجامع الصغير :وجمع فيو اإلماـ م حمد المسائؿ التي رواىا أبو يوسؼ عف
اإلماـ أبي حنيفة.
 -3كتاب الجامع الكبير :وفيو جمع اإلماـ محمد المسائؿ التي رواىا أبو يوسؼ عف أبي
حنيفة ،وأضاؼ عمييا اإلماـ محمد ما تمقاه عف فقياء العراؽ.
 -4كتاب السير الصغير.
 -5كتاب السير الكبير.

وفييما بحث اإلماـ محمد في أحكاـ الجياد والحروب والمعاىدات ومعاممة األسرى.
 -6كتاب الزيادات :وفيو المسائؿ التي رويت عف أبي يوسؼ ومحمد وأبي حنيفة وزفر
مما لـ يرد ذكره في الكتب السابقة.

وقد جمع ىذه الكتب الحاكـ الشييد وىو فقيو حنفي في كتابو ( الكافي ) ،وقاـ السرخسي
مف بعده بشرحو في كتابو ( المبسوط ) في ثبلثيف مجمداً.
 -3الحسف بف زياد المؤلؤي:

أخذ العمـ عف أبي حنيفة وأبي يوسؼ ومحمد بف الحسف .لكف الفقياء ال يرفعوف روايتو
لمفقو الحنفي إلى مرتبة كتب ظاىر الرواية .وقد توفي سنة  204ى.
 -4زفر بف اليذيؿ:

أخذ فقو أىؿ الرأي عف أبي حنيفة ،وغمب عميو األخذ بالقياس ،وكانت وفاتو عاـ  158ى.
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أوالً  -مؤسس المذهب:

المذهب المالكي

ىو مالؾ بف أنس بف مالؾ بف أبي عامر ،ولد سنة  93ى ،وىي السنة التي توفي فييا

أنس بف مالؾ الصحابي الجميؿ ،وتوفي اإلماـ مالؾ سنة  179ى.

بل ،ال يخاؼ في اهلل لومة الئـ ،حتى
ولد في المدينة المنورة وعاش فييا ،وكاف ورعًا ،عاق ً

امتحف سنة  147ى  ،وضرب بالسياط ،وانفؾ ذراعو لقولو (( :بعدـ لزوـ الطبلؽ في حؽ المكره

)) وأصيب مف أثار ذلؾ التعذيب بمرض سمس البوؿ إلى أف توفي .وقد تربى اإلماـ مالؾ في
ٍ
يومئذ حافمة بأبناء الصحابة مف المياجريف واألنصار وأبناء
المدينة ميد السنة ،وكانت المدينة
أبنائيـ الذيف يشكموف طبقة شيوخ مالؾ وأصحابو .تمؾ البيئة التي ترعرع فييا اإلماـ مالؾ ،وبمغ

شيوخ اإلماـ مالؾ نحو تسػعمائة شػيخ إال أف أبرز ىؤالء الشػيوخ وأكثرىـ أث ًار فيو ىـ :عبد اهلل بف
ىرمز األعرج ،أوؿ شيخ جمس إليو مالؾ ،وىو الذي تعمـ منو مالؾ (( ال أدري )).

ونافع مولى عبد اهلل بف عمر ،ومعموـ أف رواية مالؾ عف نافع عف ابف عمر ىي مف

ويطمؽ عمييا سمسمة الذىب.
أصح األسانيدُ ،

والزىري محمد بف مسمـ بف شياب ،وىو أوؿ مف دوف الحديث بأمر عمر بف عبد العزيز

وربيعة بف عبد الرحمف المشيور بربيعة الرأي .قاؿ مالؾ (( :ذىبت حبلوة الفقو بموت ربيعة ))

(.)16

وأبو الزناد عبد اهلل بف ذكواف.
وي ُّ
عد اإلماـ
وقد بمغ اإلماـ مالؾ منزلة رفيعة في الفقو والحديث حتى جمع اإلمامة فييماُ ،
دوف الحديث في كتابو الموطأ ،وكاف في الفقو مف أكثر الفقياء مراعاة
مالؾ مف أوؿ مف ّ

لمصالح الناس ،حتى قاؿ عنو الشػافعي (( :إذا ذكر العمماء فمالؾ النجـ ،وما أحد َّ
عمي مف
أمف َّ
مالؾ )).

وقاؿ عنو اإلماـ أحمد (( :مالؾ سػيد مف سػادات أىؿ العمـ ،وىو إماـ في الحديث والفقو،

وم ْف مثؿ مالؾ ،متّبع آلثار مف مضى مع عقؿ وأدب )) (.)17
َ

ومف أشير كتب اإلماـ مالؾ كتابو الموطأ الذي دوف فيو الحديث والفقو معًا ،حيث دوف

فيو مالؾ األحاديث التي صحت عنده مع ذكر آراء الصحابة والتابعيف وفتاوييـ ،فكاف الغرض

 

( )اإلمام مالك ص .
( )مالك أليب زىرة ص .
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مف كتابو الموطأ جمع الفقو المدني ،فإف لـ يوجد شيء في المسألة المعروضة عميو ،اجتيد

برأيو.

وقد روى الموطأ محمد بف الحسف الشيباني ،كما رواه يحيى بف يحيى الميثي ،وىما روايتاف

لمموطأ المطبوع بيف أيدينا.

ويروى أف أبا جعفر المنصور أراد أف يمزـ الناس جميعًا بما جاء في الموطأ إال أف اإلماـ

مالؾ رفض ذلؾ لوجود أحاديث كثيرة رواىا الصحابة في األمصار األخرى مف المدف اإلسبلمية.
ولـ يروىا مالؾ في موطأه.
ثانيًا – أصوؿ المذىب المالكي:
لـ يدوف اإلماـ مالؾ أصولو التي استند إلييا في االستنباط ،وانما ذكرت ىذه األصوؿ
مبثوثة في كتب عمـ األصوؿ التي كتبيا أتباع المذىب ،وذلؾ بعد أف تتبعوا الفروع التي ُنقمت
عف اإلماـ مالؾ.
وأصوؿ المذىب المالكي ىي :القرآف والسنة ،واجماع أىؿ المدينة ،والقياس ،وقوؿ
الصحابي ،والمصالح المرسمة ،والعرؼ ،وسد الذرائع واالستصحاب ،واالستحساف.
 – 1القرآف الكريـ والسنة:
لـ يخالؼ أحد مف المسمميف في حجية القرآف ،وأنو أساس اإلسبلـ ،وأف السنة ىي األصؿ

الثاني في التشريع باتفاؽ األئمة ،وكاف العتماد اإلماـ مالؾ عمى رواة الحديث في المدينة أف

وضع شروطاَ لمعمؿ بحديث اآلحاد أقؿ مف تمؾ التي وضعيا اإلماـ أبو حنيفة ،فمـ يخص حديث

اآلحاد لمعمؿ بو سوى شروط الصحة العامة عند العمماء .وىي نقؿ العدؿ الضابط عف مثمو إلى

منتيى السند مف غير شذوذ وال عمة.

ولـ يشترط لمعمؿ بخبر الواحد أف ال يكوف وارداً في ما تعـ بو البموى .كما فعؿ

الحنفية.وعمؿ اإلماـ مالؾ بالحديث المرسؿ إذا كاف اإلرساؿ عف الثقات كإبراىيـ النخعي ،وسعيد

بف المسيب ،والحسف البصري.

قاؿ أب و عمر بف عبد البر :وأصؿ مذىب مالؾ رحمو اهلل ،والذي عميو جماعة أصحابنا

المالكييف ،أف مرسؿ الثقة تجب بو الحجة ،ويمزـ بو العمؿ كما يجب بالمسند سواء

()18

وكاف

اإلماـ مالؾ يشترط لمعمؿ بحديث اآلحاد الموافقة لمقرآف ،فكاف يقدـ ظاىر القرآف عمى صريح

السنة عند التعارض .فيناؾ فروع كثيرة تدؿ عمى أف مالكاً كاف يرد خبر اآلحاد إذا خالؼ القرآف

أو القواعد الشرعية ،أو خالؼ ما أجمع عميو الناس وما عميو إجماع أىؿ المدينة ،كتحريـ لحوـ

 

( )التمهيد ./
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الخيؿ لتعارض ظاىر القرآف في ذلؾ الحكـ ،مع ما ورد في إباحتو في السنة

()19

ومف ىذه الفروع

رده العمؿ بحديث غسؿ اإلناء مف ولوغ الكمب سبعًا إحداىف بالتراب ،فقد قاؿ فيو مالؾ :جاء

الحديث وال أدري ما حقيقة ،وكاف يضعفو ويقوؿُ :يؤكؿ صيده ،فكيؼ ُيكره لعابو .فقد اتخذ مف
ين )) وقولو تعالى(( :
أكؿ صيده الثابت في القرآف بقولو تعالىَ (( :و َما َعمَّ ْمتُ ْم ِم َن ا ْل َج َو ِار ِح ُم َكمِّ ِب َ
ِ
بل عمى طيارة لعابو ،والحديث يدؿ عمى نجاستو،
س ْك َن َع َم ْي ُك ْم )) [المائدة ]4:دلي ً
فَ ُكمُوا م َّما أ َْم َ
فتعارض الحديث مع القطعي مف القرآف الكريـ( .)20فقدـ ظاىر القرآف عمى حديث اآلحاد.
س لِ ْ ِ
س َعى )) [ النجـ39 :
كما قدـ ظاىر القرآف في قولو تعالىَ (( :وأ ْ
سا ِن إَِّال َما َ
ْل ْن َ
َن َل ْي َ
] عمى خبر اآلحاد { مف مات وعميو صياـ صاـ عنو وليو }رواه الثبلثة والنسائي.
 – 2اإلجماع:
كاف اإلماـ مالؾ يعتبر عمؿ أىؿ المدينة واجماعيـ عمى أمر ما حجة شرعية يجب العمؿ

بيا ،وقد انفرد بذلؾ عف سائر األئمة ،وكاف يقدمو عمى خبر اآلحاد ،ألنو نظر إلى إجماع أىؿ
المدينة عمى أنو مف قبيؿ العمؿ المتوارث مف عيد النبوة .وأنو بمثابة السنة المشيورة .وألجؿ ذلؾ

كاف يقدـ العمؿ بو عمى خبر اآلحاد عند التعارض.

والحؽ الذي عميو اإلماـ مالؾ أنو كاف يرى حجية اإلجماع بمعناه المعروؼ عند العمماء

واألئمة – وأف إجماع أىؿ المدينة ىو حجة عند اإلماـ مالؾ في القسـ الذي يرجع إلى النقؿ
والرواية بسبب وصؼ التواتر الذي أكسبو درجة القطع ،وأما القسـ االجتيادي فميس بحجة

عنده(.)21

 -3أقواؿ الصحابة :ال خبلؼ بيف األئمة في العمؿ بقوؿ الصحابي ،ولكف اإلماـ مالؾ

ومعو أحمد بف حنبؿ كانا يعتبراف العمؿ بأقواؿ الصحابة عمبلً بالسنة فاألخذ بأقواليـ أخذ

بالسنة ،ألف الصحابي إما أف يكوف سمع ذلؾ مف الرسوؿ أو ممف سمعو منو أما الشافعي وأبو
حنيفة فكانا يعمبلف بقوؿ الصحابة عمى أنو تقميد لػو واتباع ،فالمعتمد عند مالؾ أف أقواؿ

الصحابة مف السنة.

 -4القياس :وىو إلحاؽ مسألة غير منصوص عمى حكميا عمى مسألة أخرى معمومة

الحكـ لعمة مشتركة بينيما تقتضي ذلؾ الحكـ.

 

( )انظر اإلكليل شرح خمتصر اخلليل ص 
( )انظر مالك لألستاذ حممد أبو زىرة ص .
( )انظر مالك لألستاذ حممد أبو زىرة وما بعدىا ص  وشررح التنقيح ص 0وانظر ادلذاىب اإلسالمية
تأريخ وتوثيق ص  0حبث مالك مد سكحال اجلزائري.
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وقد كاف اإلماـ مالؾ يقيس المسائؿ التي تقع عمى مسائؿ منصوص عمييا في القرآف أو

السنة أو يقيس عمى إجماع أىؿ المدينة ،كما كاف يقيس عمى فتاوى الصحابة وأقضيتيـ.

كما كاف يقيس فرع عمى فرع أي يقيس عمى الفروع الثابتة باالسػتنباط وىو ما اختص بو

مالؾ ،وتابعو عميو اإلماـ أحمد بف حنبؿ أيضاً.

وقد جعؿ اإلماـ مالؾ القياس الذي أخذ بو محكومًا بالمصمحة .وكاف يقدمو عمى خبر

اآلحاد في إحدى الروايات(.)22
 -5االستحساف:

نقؿ الشاطبي عف مالؾ قولو :االستحساف تسعة أعشار العمـ(.)23
واالستحساف عند مالؾ ىو العمؿ بأقوى الدليميف(.)24
واالستحساف بيذا المعنى ال خبلؼ فيو بيف العمماء لئلجماع عمى وجوب العمؿ بالدليؿ
الراجح وترؾ الدليؿ المرجوح.
واالستحساف الذي كاف يفتي بو مالؾ أيضاً :ىو العدوؿ عف حكـ الدليؿ إلى العادة

لمصمحة الناس.

وىو أيضاً استعماؿ مصمحة جزئية في مقابمة دليؿ كمي كما قاؿ بو الشاطبي في

الموافقات.

فالمالكية كانوا يعالجوف غمو القياس بالرجوع إما إلى:
ً -1المصمحة الراجحة أو إلى.
ً -2دفع الحرج والمشقة أو إلى.
ً -3العرؼ والعادة.
ومقت ضى العمؿ باالستحساف عندىـ ىو الرجوع إلى المصمحة المرسمة وتقديميا عمى

القياس.

أو معالجة غمو القياس بيا .كالمسائؿ التي يقتضي القياس فييا أم ًار إال أف ذلؾ األمر

يؤدي إلى فوات مصمحة أو جمب مفسدة .فيكوف إجراء القياس مطمقًا يؤدي إلى حرج ومشقة في

بعض األحياف فيستثنى موضع الحرج ويسمى ذلؾ استحساناً(.)25

 

( )انظر مالك ص .
( )االعتصام ص .
( )إحكام الفصول ص .
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والخبلصة أف االستحساف عند المالكية ىو معالجة لغمو القياس بترؾ مقتضاه واألخذ

بالمصمحة الراجحة أو دفعاً لمفسدة أو مراعاة لعرؼ.
-6المصالح المرسمة:

كاف اإلماـ مالؾ يأخذ بالمصمحة المرسمة عمى أنيا دليؿ شرعي مستقؿ بذاتو .والمصمحة

المرسمة التي لـ يشيد ليا دليؿ شرعي خاص باالعتبار أو باإللغاء ،وليس ليا أصؿ خاص يمكف

أف تقاس عميو.

وقد توسع اإلماـ مالؾ في العمؿ بالمصالح المرسمة في المعامبلت ،مستدالً بعمؿ

الصحابة ومتبعًا ليـ في اعتمادىـ عمى المصمحة ولو لـ يرد نص خاص باعتبارىا ،ما داـ فييا

رفع لمحرج ودفع لممشقة أو المفسدة.

كجمعيـ لمقرآف الكريـ خشية ضياع القرآف بموت حفاظو في خبلفة أبي بكر ،وكتدويف

الدواويف ،وضرب النقود ،واتخاذ دار لمسجف في خبلفة عمر بف الخطاب 

وكتجديد األذاف في السوؽ يوـ الجمعة ،حتى ال تفوت الناس الصبلة وىـ في أسواقيـ
وتجاراتيـ ،وذلؾ في خبلفة عثماف .
وقد اشترط المالكية العتبار المصمحة المرسمة ثبلثة شروط ىي:
ً -1أف ال تنافي المصمحة أصبلً مف أصوؿ الشارع ،وال دليبلً مف أدلتو القطعية.
ً -2أف تكوف معقولة في ذاتيا ،فبل دخؿ لممصمحة في العبادات.
ً -3أف يكوف في األخذ بيا رفع حرج الزـ في الديف .بحيث لو لـ ُيؤخذ بيا لكاف الناس
في حرج وضيؽ.
-7سد الذرائع:
الذريعة في المغة ىي الوسيمة إلى الشيء .والمقصود بيا شرعًا :الوسائؿ والطرؽ التي
تفضي إلى محظورات شرعية ،وسد الذرائع يعني قطع الطرؽ والوسائؿ بإعطائيا نفس حكـ ما
بل محرمة ،وكؿ الطرؽ
محرمة ،فالفاحشة مث ً
أفضت إليو مف محظورات ،فوسيمة األمر المحرـ ّ
الموصمة إلييا محرمة سداً ألبواب الفاحشة وطرقيا ،كالنظر إلى المرأة األجنبية بشيوة والخموة
بيا .فسد الذرائع معناه دفع الوسائؿ التي تؤدي إلى المفاسد.

 

( )انظر ادلوافقات للشاطيب ﺟر  ص  واليت بعدىا.
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وكذلؾ في المقابؿ فتح الذرائع أي طمب الوسائؿ التي تؤدي إلى مصمحة ىو أصؿ اعتمد
عميو اإلماـ مالؾ ،فما ال يتـ الواجب إال بو فيو واجب .وحقيقة سد الذرائع عند اإلماـ مالؾ
متفرع عف قاعدة عامة ىي (( :أف النظر في مآالت األفعاؿ معتبر شرعًا ))(.)26
-8مذىب الصحابي:
اعتبر اإلماـ مالؾ أف أقواؿ الصحابة وفتاوييـ مف السنة ،لكونو اتباعًا لسنة ثبتت عندىـ

لـ تنقؿ إلينا .فأخذ اإلماـ مالؾ بقوؿ الصحابي ألنو كاف يراه بابًا مف أبواب السنة ،وممحؽ بيا،
وليس مف باب التقميد لمجتيد مف المجتيديف.
-9العرؼ:
اعتبر اإلماـ مالؾ العرؼ الصحيح أصبلً مف أصوؿ التشريع ،وبنى عميو أحكامًا كثيرة.

والعرؼ ىو ما اعتاده الناس مف قوؿ أو فعؿ ،فالعرؼ ىو تعبير عما جرى عميو الناس في
معامبلتيـ بما يحقؽ مصالحيـ ،فالعمؿ بالعرؼ عمؿ بالمصالح ،ولذلؾ أكثر المالكية في احتراـ

العرؼ واعتمادىـ عميو أكثر مف المذىب الحنفي.
ثالثاً -أشهر تالميذ اإلمام مالك:

قاؿ النبي (ص) { :يوشؾ أف يضرب الناس أكباد اإلبؿ فبل يجدوف عالمًا أعمـ مف عالـ

المدينة }(.)27

قاؿ سفياف بف عينية (( :نرى ىذا العالـ مالؾ بف أنس )) (.)28
كاف اإلماـ مالؾ مصداقاً ليذا الحديث حتى قيؿ (( :ال يفتى ومالؾ في المدينة )) فأقبؿ

الناس عميو مف مشارؽ األرض ومغاربيا لمعمـ والفتوى ،حتى قاؿ اإلماـ الدار قطني (( :ال أعمـ
أحداً تقدـ أو تأخر اجتمع لو ما اجتمع لمالؾ ))
األلؼ ،وكاف مف أشيرىـ:

 -1اإلماـ الشػافعي ،محمد بف إدريػس.
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()29

فبمغ عدد الذيف تفقيوا عمى يديو نحو

 -2عبد اهلل بف وىب بف مسمـ 199 – 125 ( :ى ) صحب مالكًا إلى وفاتو وجمع كؿ
ما سمعو منو في مؤلؼ ،ولو مف الكتب أيضاً :الموطأ الكبير ،والموطأ الصغير ،والجامع
الصغير ،والسماعات ،وروى عنو سحنوف في المدونة.
 -3عبد الرحمف بف القاسـ 191 – 133 ( :ى ) ،صحب مالكًا أكثر مف عشريف سنة،
وأصمو مف فمسطيف مف الرممة ،ويعد مف أعمـ الناس بأقواؿ اإلماـ مالؾ حتى َّ
عد العمماء روايتو
في المدونة ىي القوؿ المشيور المعتمد في المذىب ،وتعد روايتو لمموطأ مف أصح الروايات ،وقد
ُذكر أنو وصؿ إلى درجة االجتياد المطمؽ(.)30
 -4أشيب بف عبد العزيز القيسي العامري 204 – 140 ( :ى ) وىو صاحب المدونة،
وىو كتاب كبير وكثير العمـ.
 -5ابف الماجشوف :عبد الممؾ بف عبد العزيز التيمي :ولو موطأ وضعو قبؿ موطأ مالؾ.
وابف الماجشوف فقيو وفصيح دارت عميو الفتوى.
ومف تبلميذ اإلماـ مالؾ محمد بف الحسف الشيباني ،صاحب أبي حنيفة.

 

( )انظر الفكر السامي للحجوي ./
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أوالً مؤسس المذهب:

المذهب الشافعي

ىو أبو عبد اهلل ،محمد بف إدريس الشافعي ،ولد بغزة بالشاـ عاـ 150ى وىي السنة التي

توفي فييا اإلماـ أبو حنيفة .وبعد سنتيف مف ميبلده خرجت بو أمو مف غزة إلى مكة موطف

آبائو ،فنشأ يتيمًا في حجر أمو وكانت أمو مف العابدات القانتات(.)31

وحفظ القرآف في مكة وىو ابف سبع سنيف ،وحفظ الموطأ وىو ابف عشر سنيف ،ثـ خرج إلى

البادية إلى قبيمة ىذيؿ ،وكانوا مف أفصح العرب ،وحفظ كثي ًار مف أشعارىـ ،والزميـ عشر سنيف ثـ
عاد إلى مكة بعد أف بمغ مف الفصاحة واألدب مبمغًا عظيمًا.

ثـ تمقى العمـ عف شيوخ مكة وعممائيا ،وكاف قد تفقو عمى شيخ الحرـ المكي مسمـ بف

خالد الزنجي مفتي مكة ،وبرع الشافعي في الحديث والفقو والعربية .حتى أذف لو باإلفتاء وىو ابف

خمس عشرة سنة .وصار معممًا في الحرـ المكي .ثـ رحؿ بعد ذلؾ إلى اإلماـ مالؾ في المدينة

فق أر عميو الموطأ ،وأقاـ في المدينة حتى توفي مالؾ سنة  179ى ،وكاف عمر الشافعي تسعًا

وعشريف سنة .ثـ رحؿ اإلماـ الشافعي إلى العراؽ واطمع عمى فقو أبي حنيفة .وق أر كتب اإلماـ

محمد بف الحسف وتمقاىا عميو .وبذلؾ اجتمع لو فقو الحجاز وفقو العراؽ ،وكانت لمشافعي

مناظرات مع محمد بف الحسف ثـ عاد إلى مكة ووضع كتابو الرسالة في أصوؿ الفقو ،ثـ رحؿ
ثانية إلى بغداد وىناؾ التقى بو أحمد بف حنبؿ وأخذ عنو ،وتردد عمى مجمسو كبار العمماء

وتأثروا بمذىبو .حتى قاؿ عنو أحمد بف حنبؿ (( :كاف الشافعي كالشمس لمدنيا ،وكالعافية لمناس

فانظر ىؿ ليذيف مف خمؼ أو عوض ))

الحديث.

()32

حتى لقبو العمماء في عصره بإماـ السنة وناصر

وكاف الشافعي قد وضع كتابو الحجة في العراؽ الذي بيف فيو مذىبو القديـ .ثـ عاد

الشافعي إلى مكةُ ،يعمـ الناس وينشر عممو ومذىبو .ثـ رحؿ مف مكة إلى مصر في آخر
فتغير اجتياده بسبب اطبلعو عمى أحاديث وآراء فقيية جديدة ورؤيتو أعرافًا
المطاؼ مف عمره ّ

مغايرة لما عرفو في الحجاز والعراؽ .فوضع مذىبو الجديد وأممى كتابو األـ عمى تبلميذه ،ونقمو

عنو تمميذه الربيع بف سميماف المرادي .ثـ توفي الشافعي سنة  204ى ،ودفف في حي القرافة في

 

( )انظر طدقات الشافعية الكربى البن السدكي ./
) (صفة الصفوة البن اجلوزي ./
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الجنوب الشرقي مف القاىرة ،و ُكتب ىذا الحديث ع مى قبة ضريحو (( :عالـ قريش يمؤل طباؽ
األرض عممًا )) (.)33
ثانياً -أصول االستنباط عند الشافعي:

رتب اإلماـ الشافعي أدلة األحكاـ التي كاف يعتمد عمييا عمى خمس مراتب(:)34
المرتبة األولى :القرآف والسنة ،واإلماـ الشافعي جعؿ السنة في مرتبة القرآف مف حيث

كونيا شارحة ومبينة لمقرآف ومفصمة لمجممو.

المرتبة الثانية :اإلجماع إذا لـ يوجد نص في القرآف والسنة ،وكاف يقصد باإلجماع اتفاؽ
جميع المجتيديف مف أمة محمد (ص) بعد وفاتو عمى حكـ شرعي في عصر مف العصور .وال
يعتبر الشافعي اإلجماع السكوتي حجة ،وال إجماع أىؿ المدينة.
المرتبة الثالثة :كاف يأخذ بقوؿ الصحابي إذا لـ ُيعرؼ لػػو مخالؼ ،وال يخرج عف أقواؿ
الصحابة إلى غيرىا.
المرتبة الرابعة  :إذا اختمؼ الصحابة فكاف يأخذ بقوؿ الصحابي األقرب إلى القرآف والسنة

والقياس.

المرتبة الخامسة  :كاف يأخذ بالقياس عمى ما ثبت حكمو في القرآف والسنة ،والقياس :ىو
إلحاؽ أمر غير منصوص عمى حكمو الشرعي بأمر منصوص عمى حكمو الشتراكيما في عمة
الحكـ.
قاؿ الشافعي في كتابو الرسالة (( :ولـ يجعؿ اهلل ألحد بعد رسوؿ اهلل أف يقوؿ إال مف جية
بعد :الكتاب ،والسنة ،واإلجماع ،واآلثار ،وما وضعت مف القياس
عمـ مضى قبمو ،وجية العمـ ُ
عمييا )) (.)35

 

 ) )رواه أب ررو داود الطاليس رري ص  ،0 – والديهق رري ن مناق ررب الش ررافعي  /وأب ررو نع رري ن
احللية ./
 ()انظر الشافعي أليب زىرة ص  وما بعدىا.
( )الرسالة ص  وانظر ص  00 – من الرسالة.
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وال يشترط اإلماـ الشافعي في السنة ما اشترطو أبو حنيفة مف شيرة الحديث إذا ّعمت بو
البموى ،وال غير ذلؾ ،وال ما اشترطو اإلماـ مالؾ مف عدـ مخالفة الحديث لعمؿ أىؿ المدينة،
وانما يشترط الصحة واالتصاؿ فقط(.) 36
وقد أثبت الشافعي حجية خبر الواحد ،ودافع عنو في مواضع كثيرة مف كتبو وفي مناظراتو
حتى لُقب بناصر السنة.
وكاف الشافعي ال يعمؿ بالحديث المرسؿ إال إذا كاف مف مراسيؿ كبار التابعيف كسعيد بف
المسيب ،أو يؤيده مسند في معناه ،أو يوافقو مرسؿ مقبوؿ عند أىؿ العمـ ،أو يؤيده قوؿ
صحابي ،أو فتوى أكثر أىؿ العمـ(.)37
 أما بالنسبة لمعمؿ باالستحساف الذي قاؿ بو المالكية والحنفية ،فقد أنكره اإلماـ الشافعيوقاؿ (( االستحساف تمذذ )) وقاؿ (( :مف استحسف فقد شرع )) ووضع الشافعي كتابًا سماه

إبطاؿ االستحساف(.)38

إال أنو لدى استقراء فقو الشافعي وجد العمماء أف الشافعي قد عمؿ باالستحساف بمعناه
الذي قصده المالكية والحنفية .فقد قاؿ الشافعي (( :استحسف في المتعة أف تكوف ثبلثيف درىمًا
)) ،وقاؿ (( :استحسف في الشفعة ثبلثة أياـ )).

وانما قصد برده لبلستحساف ،ىو االستحساف بمعناه المغوي أي االستحساف بالعقؿ المحض

والتشيي باليوى ،وىو ال يعمؿ بو أحد.

بل شرعيًا والعرؼ أحد
 وقد عمؿ الشافعي بالعرؼ الصحيح الذي ال يخالؼ نصًا أو أص ًاألصوؿ التي بنى الشافعي عمييا مذىبو.
كما قاؿ الشافعي بحجية االستصحاب وعمؿ بو .وىو الحكـ بثبوت أمر أو نفيو في الزماف
بناء عمى ثبوتو أو عدمو في الزماف الماضي ،لعدـ قياـ الدليؿ عمى
الحاضر أو المستقبؿً ،
تغييره(.)39

 

 ()انظر تاريخ الفقو اإلسالمي ،للشيخ حممد علي السايس ص .
 (انظر الرسالة للشافعي ص .0 – 
( )انظر الرسالة ص .0
( )ادلستصفى للغزايل ﺟر  ص .
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في حيف لـ يعمؿ الشافعي بسد الذرائع ولـ يقؿ بحجيتو .فصحح ألجؿ ذلؾ بيوع العينة،
المتخذة جس ًار إلى الربا ،وصحح نكاح التحميؿ ،وبيع العنب لعاصره خم ًار ،وترؾ أمر النية
والباعث الخبيث إلى اهلل تعالى ،يحاسب عميو فاعمو.
ثالثاً -أشهر تالميذ الشافعي وأهم كتبه:

كاف مف الطبيعي أف يكوف عدد تبلميذ الشافعي كثيريف ،ألف مذىبو أكثر المذاىب انتشا اًر،

ظ أحد مف األئمة بمثؿ ما َح ِظي بو الشافعي مف أصحاب ورواة
ولكثرة تنقمو في الببلد ،ولـ يح َ
وتبلمذة ،في مكة وبغداد ومصر.
ومف أشير تبلمذتو في بغداد:
اإلماـ أحمد بف حنبؿ ،واسحاؽ بف راىوية ،وأبو عمي الحسف الصباح الزعفراني القارئ

كاف عالمًا بالمغة ،وراوي كتب الشافعي القديمة.
جدلياً.

وأبو عمي الحسيف بف عمي الكرابيسي .أجازه الشافعي بقراءة كتب الزعفراني وكاف نظا ًار
ومف أشير تبلمذتو في مصر:
 – 1أب و يعقوب يوسؼ بف يحيى البويطي الذي استخمفو الشافعي في حمقتو ،توفي عاـ

231ى وقاؿ عنو الشافعي (( :ليس أحد أحؽ بمجمسي مف يوسؼ بف يحيى وليس أحد مف
أصحابي أعمـ منو )).

 – 2إسماعيؿ بف يحيى المزني أبو إبراىيـ كاف فقيياً جدليًا قوي الحجة ،لػو في المذىب
الشافعي كتب كثيرة منيا ،المختصر الكبير والمختصر الصغير ،والترغيب في العمـ ،قاؿ عنو
الشافعي (( :المزني ناصر مذىبي )) كانت وفاتو في سنة 264ى.

 – 3الربيع بف سميماف المرادي :المؤذف في جامع الفسطاط ،راوي كتب الشافعي،

بل ،وعف طريقو وصؿ إلينا كتاب الرسالة واألـ وغيرىما مف كتب الشافعي ،وكانت
وصاحبو طوي ً
تقدـ روايتو عف اإلماـ عمى رواية المزني إف تعارضا ،لشدة الثقة بما يرويو عف إمامو ،توفي سنة
270ى.

 – 4والربيع بف سميماف بف داود الجيزي :كاف فقييًا صالحًا ،لكنو لـ يرو عف الشافعي
كتبًا .قاؿ النووي (( :اعمـ أف الربيع حيث أطمؽ في كتب المذىب فالمراد بو المرادي ،واف أرادوا
الجيزي قيدوه بالجيزي ،ويقاؿ لممرادي :رواية الشافعي )) توفي سنة  256ى.
 -5إبراىيـ بف خالد الكمبي :نقؿ مذىب الشافعي القديـ في العراؽ ،ولو بعض اآلراء

المستقمة والتي خالؼ فييا جميور الفقياء كتقديمو الوصية عمى الديف في توزيع التركة ،توفي

سنة  246ى.
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 -6حرممة بف يحيى بف حرممة :روى عف الشافعي ما لـ يروه الربيع مثؿ كتاب الشروط
وكتاب السنف ،توفي سنة  266ى.
وأهم كتب الشافعي:
 -1الرسالة في أصوؿ الفقو.
 -2األـ :ويشمؿ أبواب الفقو كميا ،وضمنو الشافعي مذىبو الجديد.
 -3جماع العمـ :وىو انتصار لمسنة والعمؿ بيا.
 -4إبطاؿ االستحساف :الذي رد فيو عمى فقياء الحنفية عمميـ باالستحساف.
 -5اختبلؼ مالؾ والشافعي :فيما يتعمؽ بالسنة.
 -6الرد عمى محمد بف الحسف.
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أوالً -مؤسس المذهب:

المذهب الحنبمي

ىو أحمد بف حنبؿ رحمو اهلل تعالى ،ولد في مدينة بغداد سنة  164ى نشأ اإلماـ أحمد في

بغداد نشأتو األولى ،حيث كانت مدينة العمـ ،وكانت تزخر بالعمماء ،وبجميع أنواع المعارؼ
والعموـ ،ألنيا كانت عاصمة الخبلفة آنذاؾ .وقد توجو منذ نشأتو وىو صغير إلى العمـ ،فحفظ

القرآف ،وظيرت عميو عبلمات الذكاء واالستقامة والورع في الديف ،واشتير بالصبر والجد والدأب

في العمؿ واحتماؿ المكاره ،فظيرت عميو عبلمات الرجاؿ وىو في سف الصبا لكونو تربى يتيمًا
معتمداً عمى نفسو.

وقد لفت نظر العمماء ما يحممو مف صفات جميمة حتى قاؿ فيو الييثـ بف جميؿ (( إف

عاش ىذا الفتى فسيكوف حجة عمى أىؿ زمانو )) (.)40

وقد اتجو اإلما ـ أحمد إلى العمـ بكميتو واختار مسمؾ أىؿ الحديث ،وكاف أوؿ مف كتب
عنو الحديث أبو يوسؼ صاحب أبي حنيفة ،واطمع اإلماـ أحمد عمى فقو مدرسة الرأي في

العراؽ ،ومسمكيـ في االعتماد عمى االجتياد والفتوى والقضاء وكانت دراستو ليذا الفقو دراسة

المتفحص واضعًا نصب عينيو ما انتيى إليو مف عمـ الحديث إلى أف اختار طريؽ السمؼ مف
الصحابة والتابعيف في االجتياد والفتوى ،ورضي مسمكيـ ،واكتفى بو في ما انتجو مف الفقو وقد
جمع أحمد بف حنبؿ الحديث مف عمماء األمصار اإلسبلمية كميا في العراؽ والحجاز والشاـ
ودونيا في وقت اشتير العمماء في الرحمة العممية ألخذ العموـ ،وخصوصًا عمـ الحديث .وقد
التقى اإلماـ أحمد في إحدى رحبلتو إلى الحجاز باإلماـ الشافعي ،فأخذ عنو الفقو وأصولو في
االستنباط ،كما التقى بالشافعي مرة أخرى لما رحؿ الشافعي إلى بغداد والتقى بسفياف بف عينية
في مكة وروى عنو .كما التقى بعبد الرزاؽ بف ىماـ في صنعاء ،وأخذ الحديث عنو ،وقد استمر

أحمد في طمب الحديث مف األقاليـ اإلسبلمية حتى بمغ مرتبة اإلمامة في ىذا العمـ.

وقد اعتمد أحمد بف حنبؿ في طمبو لمحديث والعمـ عمى التدويف ولـ يكتؼ بالحفظ ،فكاف

يحفظ األحاديث ،ولكنو إذا حدث ال يحدث إال مف كتاب ورعاً .والواقع أف اإلماـ أحمد كاف ييتـ
بالحديث وآثار الرسوؿ (ص) مع فتاوى الصحابة واجتياداتيـ ،فكاف يجمع كؿ ذلؾ ويحفظو مع

الفيـ.

وكاف أحمد يمتاز بصفة اإلخبلص وينفر مف الشيرة ويتجنب الرياء ،قاؿ عنو يحيى بف

معيف (( :ما رأيت مثؿ أحمد بف حنبؿ ،صحبتو خمسيف سنة ما افتخر عمينا بشيء مما كاف فيو

مف الصبلح والخير )) (.)41

 

( )انظر تاريخ احلافظ الذىيب ن ترمجة أمحد بن حندل.
( )انظر حلية األولياء ﺟ  ص .
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وكاف أحمد متبعاً لمرسوؿ (ص) وصحابتو الكراـ في استنباط األحكاـ ،وكاف حريصًا عمى
أف ال يخرج عف سنة الرسوؿ (ص) فكاف يقوؿ (( :مف َّ
رد حديث رسوؿ اهلل (ص) فيو عمى

شفا ىمكة )) واذا لـ يجد في المسألة المعروضة عميو حديثاً وال قوالً أو أث اًر لمصحابة اجتيد في
حكـ المسألة ،ولكنو لـ يكف يخرج مف منياج مف سبقو مف السمؼ.
وجمس أحمد بعد ذلؾ لمتحديث والفتيا ،وكاف ذلؾ لما بمغ أربعيف سنة .وقد امتنع اإلماـ

أحمد عف الجموس لمتحديث والفتيا قبؿ ىذا السف ،ولعؿ السبب في ذلؾ اتباعو لمرسوؿ (ص) في

كؿ شيء ،والنبي (ص) قد ُبعث في األربعيف وبّمغ رسالة ربو بعد ىذا السف.
وىكذا أصبح اإلماـ أحمد إماماً في السنة واماماً في العمـ والفقو ،واماماً في الزىد والصبر
عمى الببلء بعدما امتحف في قضية خمؽ القرآف.

وكاف اإلماـ أحمد قد اشتير بالورع ،وكاف ورعو الشديد يمنعو مف السير وراء اجتياده إلى

أقصى مداه ،ولذلؾ غمب عميو التمسؾ بالنصوص واآلثار وغمب عميو نزعة التحديث ،ولكنو مع

ذلؾ كاف صاحب مذىب واجتياد ،فجاء فقيو فقيًا أثريًا؛ ألنو كاف يعتمد عمى النصوص وآراء

الصحابة ويقؼ كثي ًار عند فتاوييـ وأقواليـ ،وال يتعداىا إلى سواىا عندما توجد لشدة تتبعو لآلثار.
فكاف فقيو ثمرة ناضجة لدراسة السنة وتتبع أقضية النبي (ص) وأقضية الصحابة وآثارىـ

والتابعيف وفتاوييـ.

قاؿ عنو اإلماـ الشافعي (( :خرجت مف بغداد وما خمفت بيا أفقو وال أورع وال أزىد وال

أعمـ مف أحمد )) (.)42

وتوفي أح مد في ربيع األوؿ الثنتي عشرة ليمة منو ،سنة  241ى .وكاف مف أعظـ شيوخو

تأثي ًار فيو ىشيـ بف بشير بف أبي حازـ حيث الزمو نحو أربع سنوات عندما كاف أحمد في
السادسة عشرة مف عمره فأخذ عنو الحديث وروى عنو ،وتأثر بو تأثي اًر كبي اًر ،وكاف ليشيـ األثر

األكبر في اتجاه أح مد لمحديث وكاف يحفظ عنو كؿ شيء .وكاف ىشيـ بف بشير قد تمقى الحديث
عمى أيدي بعض التابعيف كالزىري ،وكاف عمى دراية وعمـ بآثار بعض كبار فقياء الصحابة

كابف عباس وابف عمر  ،وكانت قد آلت إليو حمقة التدريس في بغداد(.)43

وقد أخذ أحمد الفقو عف اإلماـ الشافعي بعد وفاة شيخو ىشيـ ،حيث التقى بو في أثناء

حجة إلى بيت اهلل الحراـ ،فأعجب بو أشد اإلعجاب .وقد قاؿ أحمد لصحبو (( إف فاتنا عمـ ىذا

الرجؿ فمف نعوضو إلى يوـ القيامة )).
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وكاف إعجابو بعقؿ الشافعي الفقيي ،وبطريقتو في استنباط األحكاـ واألصوؿ التي كاف

عد اإلماـ الشافعي الرجؿ الثاني الذي كاف لو عميؽ األثر في شخصية أحمد
وي ُ
يتبعيا في ذلؾُ .
العممية ،وخصوصًا مف الناحية الفقيية وأصوؿ استنباط األحكاـ .حيث ُيعد الشافعي الموجو
الثاني ألحمد بف حنبؿ ،حيث وجيو إلى أصوؿ االستنباط والمقاييس.

وقد أخذ أحمد الحديث -أوؿ ما أخذه -عمى يد أبي يوسؼ صاحب أبي حنيفة وسمع

أحمد في اليمف مف عبد الرزاؽ بف ىماـ ،وأخذ عنو وروى عنو أيضًا ،كما درس عمى عبد اهلل بف
المبارؾ .ولقد كاف لرحبلتو العممية كبير األثر في تكويف شخصيتو العممية وانضاجيا مف خبلؿ

الذيف التقى بيـ مف الشيوخ ،حيث أخذ عنيـ الكثير مف السنف واآلثار فكاف لذلؾ الفضؿ العظيـ
الذي أوصؿ أحمد إلى ىذا القدر مف العمـ .و كتابو المسند في الحديث مشيور ويدؿ عمى سعة

اطبلعو بالحديث.

ثانياً -أصول المذهب الحنبمي في االستنباط:
ذكر ابف القيـ األصوؿ التي بنى اإلماـ أحمد مذىبو وفتاويو عمييا ،وىي خمسة:
أوليا :النصوص ،فإذا وجد النصوص أفتى بموجبيا ،وىذا باالتفاؽ بيف المجتيديف.
األصؿ الثاني :فتاوى الصحابة في ماال خبلؼ فيو بينيـ ،يقضي بو ويفتي بموجبو إذا لـ

يجد نصًا.

األصؿ الثالث :إذا اختمؼ الصحابة فإنو كاف يتخير مف فتاوييـ أو أقواليـ ما كاف أقربيا

إلى القرآف والسنة ،ولكنو ال يخرج عف فتاوييـ وأقواليـ .فإف لـ يوافؽ أحد أقواؿ الصحابة فإنو
كاف يروي الخبلؼ دوف ترجيح.

األصؿ الرابع :األخذ بالحديث المرسؿ والضعيؼ إذا لـ يوجد في الباب شيء يدفعو وكاف

يقدمو عمى القياس ،وليس المراد بالضعيؼ عنده الحديث الباطؿ وال المنكر وال ما في روايتو

متيـ.

والسنة عند اإلماـ أحمد تشمؿ الحديث المتواتر والصحيح وفتوى الصحابي والمرسؿ

والحديث الضعيؼ.

األصؿ الخامس :القياس ،حيث كاف يمجأ إليو لمضرورة عند عدـ وجود نص في المسألة

وال قوؿ لمصحابة وال أثر مرسؿ أو ضعيؼ(.)44

فأصوؿ االستنباط عند أحمد رحمو اهلل ىي :الك تاب ،والسنة ،وفتوى الصحابي ،والقياس،

وقد أضاؼ العمماء باالستقراء إلى ىذه األصوؿ عند أحمد االستصحاب ،والمصالح المرسمة،

وسد الذرائع.

 

( )انظر أعالم ادلوقعني ﺟ  ص . – 
162

واألصؿ الشرعي الذي يأخذ بو أحمد ىو إبقاء المعامبلت عمى أصؿ اإلباحة والعفو ما لـ

يرد دليؿ مف الشارع عمى عكس ذلؾ ،ىو الذي جعؿ م ف ىذا المذىب أوسع المذاىب الفقيية في

حرية التعاقد ،وكاف سبباً في التوسعة عمى الناس نتيجة لذلؾ.

ولقد كاف األخذ باالستصحاب وبالمصمحة والفتوى بمقتضاىا عند عدـ وجود النص أو

األثر ،وكذلؾ العمؿ بأصؿ سد الذرائع واعطاء الوسائؿ حكـ الغايات سبباً في اتساع ىذا المذىب
بالرغـ مف اعتماده عمى النصوص واآلثار في الدرجة األولى.

 -واإلماـ أحمد يعتبر السنة في مرتبة القرآف لكونيا شارحة ومبينة ومفصمة لو ويرى عدـ

وجود تعارض بيف ظاىر القرآف والسنة ،إذ السنة مبينة وشارحة لمقرآف ،وىي الحاكـ والمفسر لما

استدؿ عميو مف األحكاـ.

 -وقد أخذ العمماء بأحاديث اآلحاد في العمؿ دوف االعتقاد ،ولكف اإلماـ أحمد خالفيـ في

ذلؾ ،فكاف يقبؿ أحاديث اآلحاد في االعتقاد ،وال يقتصر في األخذ بيا عمى العمؿ ،ولعؿ ذلؾ

راجع لفرط ورعو وتمسكو بالسنة ،فكاف لذلؾ يؤمف بكؿ ما جاءت بو ،كما يؤمف بما جاء في

يفرؽ في األخذ بالسنة بيف االعتقاد والعمؿ.
القرآف ،فمـ ّ
وأما الحديث المرسؿ فيو مف أنواع الضعيؼ عند المحدثيف ،وىو الذي سقط مف سنده
الصحابي .وقد عمؿ بو أحمد واف كاف يعتبره في مرتبة الضعيؼ ،ألنو يؤثر الفتوى باألحاديث

الضعيفة ،ومف بينيا المرسؿ ،ويقدميا عمى القياس واالجتياد بالرأي ،ألنو ال يمجأ لمقياس إال عند
الضرورة القصوى .ولكنو يقدـ العمؿ بفتوى الصحابي عمى الحديث المرسؿ ،وىذا دليؿ عمى

اعتباره مف أقساـ الحديث الضعيؼ.

وأما أقواؿ الصحابة وفتاوييـ ،فقد جعميا اإلماـ أحمد حجة تمي األحاديث الصحيحة،

وقدميا عمى الحديث المرسؿ والضعي ؼ ،وكاف موقفو مف فتاوى الصحابة عمى مرتبتيف:

المرتبة األولى :يأخذ بقوؿ الصحابة إذا لـ يعرؼ خبلفًا بينيـ ،أو إذا وجد فتوى ألحدىـ
ولـ يوجد قوؿ آخر ،وال ُيسمي ذلؾ إجماعًا.

أما المرتبة الثانية :إذا اختمؼ الصحابة في ما بينيـ فوجد ليـ عدة أقواؿ ففي ىذه الحالة

اختمفت الرواية عف أحمد ،فقيؿ :إنو يعتبر أقواليـ جميعًا ،فيكوف في المسألة عنده قوالف أو ثبلثة

بحسب اختبلؼ أقواليـ ،ألنو كاف يتحرج عف اإلقداـ برأيو أماـ أقواليـ ،وقيؿ :إنو كاف يتخير مف

أقواليـ ما يجده أقرب إلى الكتاب والسنة ،ولكف ال يخرج عف أقواليـ ،فإف لـ يأخذ منيا بقوؿ

روى الخبلؼ عنيـ ولـ يرجح بعضيا( .)45وتأتي مرتبة العمؿ بفتوى الصحابة عند اإلماـ أحمد
بعد الكتاب والسنة الثابتة ،وكاف أحمد يقدـ العمؿ بفتوى الصحابي عمى الحديث المرسؿ والضعيؼ.
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والحديث المرسؿ الذي تُقدـ عميو فتوى الصحابي عنده ىو الذي يرسمو التابعي ومف دونو ،وأما مرسؿ
الصحابي فيو في قوة الحديث الصحيح عنده .فيقدـ عمى فتوى الصحابي .وأما بالنسبة لئلجماع:

إف اإلماـ أحمد يستبعد وجود اإلجماع في غير األمور المعمومة مف الديف بالضرورة،

كاإلجماع عمى عدد الصموات وأوقاتيا ،والصوـ وبعض المفطرات والقصاص وغير ذلؾ مما عمـ

مف الديف بالضرورة ،ولذلؾ كاف اإلماـ أحمد إذا أراد القوؿ في مسألة لـ يعرؼ فييا خبلفًا فإنو

يدعي اإلجماع تورعًا .ولكف اإلماـ أحمد يقرر أف اإلجماع حجة،
يقوؿ :ال أعمـ فييا خبلفاً ،وال ّ
ولكنو كاف ينفي دعوى العمـ بوقوع اإلجماع في المسائؿ الجزئية فكاف يقوؿ (( :ال أعمـ مخالفًا

))(.)46

والخبلصة :إف اإلماـ أحمد يأخذ بإجماع الصحابة واجماع العمماء عمى أصوؿ الفرائض.

وأما الرأي إذا اشتير وانتشر ،وكاف ال يعمـ لػو مخالفاً أخذ بو ،ولـ يدع فيو اإلجماع ولكف يعتبره
حجة دوف الحديث الصحيح وفوؽ القياس.
وأما بالنسبة لمقياس فقد عمؿ بو اإلماـ أحمد وكاف موقفو مف القياس وسطًا ولكف اإلماـ
أحمد كاف يميؿ إلى عدـ التوسع في العمؿ بو ،فبل يأخذ بو إال عند الضرورة .والظاىر أف

الحنابمة كانوا يأخذوف بالحكمة إلى جانب العمة في عممية استنباط األحكاـ بواسطة القياس

األصولي.

وأما بالنسبة لبلستصحا ب فقد اتفؽ األئمة األربعة عمى العمؿ بو إال أف الحنابمة كانوا

يكثروف مف العمؿ بو لعدـ توسعيـ في األخذ بالقياس وباقي األدلة المختمؼ فييا.

بل مف
وقد قرر عمماء األصوؿ بأف أحمد بف حنبؿ وفقياء الحنابمة يعتبروف المصالح أص ً
أصوؿ االستنباط واف لـ يذكره ابف القيـ في أصوؿ االستنباط عند أحمد ،ألنو يرى دخولو في

باب القياس.

ثالثًا – تبلمذة اإلماـ أحمد:

أشير تبلمذة اإلماـ أحمد الذيف رووا أو نقموا المذىب أو دونوه والذيف تأثروا بو كثي ًار:
 – 1صالح بف أحمد بف حنبؿ.

ىو أكبر أوالده ،وقد اعتنى أحمد بتربيتو وتعميمو ،فأخذ صالح الفقو والحديث عمى والده
أحمد وعف غيره ،وقد نقؿ إلى الناس عمـ أبيو فقياً وحديثاً ،حتى ُنسب إليو رواية الفقو الحنبمي،

وقد كاف توليو منصب الفقياء عامبلً في تطبيؽ فقو أبيو ونشره ،توفي صالح سنة 366ى.
 – 2عبد اهلل بف أحمد بف حنبؿ:
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ولد سنة 213ى ،وقد اعتنى بعمـ ال حديث ،وروى عف أبيو وعف غيره وكاف يذاكر في

الحديث أباه وىو الذي روى المسند وتممو عف أبيو وزاد فيو ما رأى مف زيادة ،وتوفي عبد اهلل

سنة 290ى.

 – 3أحمد بف محمد بف ىانئ أبو بكر األثرـ:
ىو مف أصحاب أحمد وتبلميذه ،أخذ عنو عموـ الحديث واآلثار ،وقد كاف أخذ عموـ الفقو

مما روى
قبؿ صحبتو ،وكاف مشيو ًار بالورع ،وقد روى عنو في الفقو وفي الحديث الكثير ،وكاف ّ
عنو في مسائؿ الفقو أف المضمضة واالستنشاؽ ركناف في الوضوء .وجواز المسح عمى العمامة،

توفي األثرـ سنة 260ى.

 – 4أحمد بف محمد بف الحجاج أبو بكر المروذي:

غسمو لما مات ،وىو الذي روى كتاب الورع
كاف مف خواص تبلميذ أحمد ،وىو الذي ّ
ألحمد ،كاف رجبلً موثوقاً عنده ،وقد ُعرؼ بالورع كشيخو .وقد روى عنو مسائؿ كثيرة في الفقو،
كما روى عنو الحديث ،توفي سنة 275ى.
 – 5إبراىيـ بف إسحاؽ الحربي:

وصنؼ كتباً كثيرة ،منيا دال ئؿ النبوة ،وغريب الحديث ،وسجود القرآف
كاف زاىداً وعالماً،
ّ
وكتاب الحماـ والمناسؾ وغير ذلؾ .لزـ أحمد وصحبو عشريف سنة ،فأخذ عنو وروى الحديث
والفقو ،وكاف أشبو أصحاب أحمد بو ورعًا وزىدًا ،وكاف عالماً في المغة ،توفي سنة 285ى.
 – 6أحمد بف محمد بف ىاروف أبو بكر الخبلؿ:

يعود الفضؿ إلي و في جمع فقو أحمد بف حنبؿ ،وحفظو ونشره ،فقد روى أبو بكر فتاوى
وصنؼ
أحمد بف حنبؿ ،وحفظو ونشره ،فقد روى أبو بكر فتاوى أحمد وأحاديثو وفقيو ،وجمعيا
ّ
فييا ،وعمؿ عمى نشرىا وتدريسيا .وقد اتفؽ العمماء عمى أف أبا بكر الخبلؿ ىو الذي جمع
أشتات المسائؿ الفقيية المروية عف أحمد وكتبيا ،ومف كتبو :الجامع الكبير ،وىو الذي نقؿ بو
ممف لػو
الفقو الحنبمي ،وقد توفي سنة 311ى.وكاف أبو القاسـ الخرقي أحد أئمة المذىب الحنبمي ّ
الفضؿ في تمخيص ما جمعو أبو بكر الخبلؿ ،والزيادة عميو في بعض األحياف ،وكتابو مختصر
الخرقي مف أشير الكتب في الف قو الحنبمي ،نقؿ فيو خبلصة ما جمعو الخبلؿ ،وشرحو موفؽ
ويعد مف أىـ كتب المذىب الحنبمي والفقو المقارف
الديف المقدسي ،وسمي شرحو كتاب المغني ُ
العظيمة والمعتمدة لدى العمماء.
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المذهب الزيدي
أوالً -مؤسس المذهب:
أسس ىذا المذىب اإلماـ زيد بف عمي بف الحسيف بف عمي بف أبي طالب الذي ولد في
سنة  80مف اليجرة ،واستشيد عاـ  122ىجري ،في معركة غير متكافئة مع جيش ىشاـ بف
ويعد المذىب الزيدي أوؿ
عبد الممؾ بف مرواف .وكاف سنو يوـ مقتمو ال يتجاوز الثانية واألربعيفُ .

مذىب فقيي ظيو اًر في تاريخ الفقو اإلسبلمي ،والمذىب الزيدي أقرب المذاىب الشيعية مف
ال.
المذاىب األربعة وأكثرىا اعتدا ً
ويروى أف أبا حنيفة لقي اإلماـ زيدًا وأخذ عنو ،ولذا نجد شبيًا قويًا بيف المذىبيف في
الفروع الفقيية .وكاف أبو حنيفة ينصر زيداً ويميؿ إليو ،ويفتي س اًر بوجوب نصرة زيد ضد ىشاـ.
وال يزاؿ لممذىب الزيدي أتباع في اليمف حتى اآلف .ومف أشير كتبيـ المجموع لئلماـ زيد،
ويعد كتاب المجموع مف أوائؿ ما دوف في
وىو يحتوي عمى األخبار والفتاوى التي رويت عنوُ .

تاريخ الفقو(.)47

وقد جمع اإلماـ زيد بيف الفقو والحديث ،وكاف عالمًا بحديث آؿ البيت وغيرىـ ،وتفقو عميو
عدد مف عمماء الكوفة ،منيـ اإلماـ أبي حنيفة.
ويروى أف أبا حنيفة قاؿ (( :شاىدت زيد بف عمي فما رأيت في زمانو أفقو منو وال أعمـ،
ُ

ال ،لقد كاف منقطع القريف)).
وال أسرع جوابًا ،وال أبيف قو ً
ثانياً -أصول المذهب الزيدي:

لـ يدوف اإلماـ زيد أصوؿ مذىبو في االستنباط ،وانما قاـ تبلميذه باستنباط منيجو مف

الفروع التي نقمت عنو ،وىذه األصوؿ ىي :القرآف والسنة ،واإلجماع ،والقياس ،والمصالح

المرسمة ،واالستصحاب.

 -1الكتاب والسنة:
ال كغيره مف العمماء.
اعتمد اإلماـ زيد عمى الكتاب والسنة أو ً
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قاؿ زيد بف عمي لما خرج لمجياد موجيًا كبلمو إلى أصحابو (( :إني أدعو إلى كتاب اهلل
وسنة نبيو ،واحياء السنف واماتة البدع فإف تسمعوا يكف خي ًار لكـ ولي ،واف تأبوا فمست عميكـ

بوكيؿ )) (.)48

 -3اإلجماع :يتفؽ الزيدية في العمؿ باإلجماع الذي قاؿ بحجيتو جميور العمماء ،لكنيـ

يقولوف بحجية إجماع آؿ البيت باإلضافة إلى حجية اإلجماع العاـ ،فكبل اإلجماعيف حجة
عندىـ ،إال أف ىذه الحجية ال تقتصر عندىـ عمى الفروع الفقيية كما ىو الحاؿ عند جميور أىؿ

السنة ،بؿ تتعداىا عند الزيدية إلى االعتقاديات(.)49
 -4القياس واالستحساف:

توسع اإلماـ زيد في العمؿ بالقياس ،وأدى ذلؾ بو إلى العمؿ باالستحساف أيضًا دوف
ضبط لػو ،حتى جاء تبلميذ أبي حنيفة فضبطوا القياس واالستحساف.
 -5المصالح المرسمة:
كما عمؿ الزيدية بالمصالح المرسمة ،واتفقوا في ذلؾ مع المذىب المالكي .والعمؿ

بالمصالح المرسمة ىو بناء األحكاـ الشرعية عمى المصمحة التي لـ يرد نص بإلغائيا أو إقرارىا،

ولكنيا مف جنس المصالح المعتبرة شرعًا.
 -6االستصحاب:

وأخذ الزيدية باالستصحاب مصد اًر مف مصادر الشريعة ،وىو آخر مدار الفتوى عند

العمماء إذا لـ يوجد الدليؿ.

ثالثاً -أشهر فقهاء المذهب:
 -1اإلماـ اليادي يحيى بف الحسيف الزاىد بف القاسـ الرسي ،بويع باإلمامة وتوفي سنة

298ى .واليو تنسب فرقة اليادوية.وقد بمغ رتبة االجتياد.

 -2أحمد بف يحيى بف المرتضى بف الحسيف الميدي ،بويع بإمامة الزيدية عاـ  793ى،
وكاف مف كبار المجتيديف في المذىب ،وترؾ عدة مؤلفات أشيرىا متف األزىار ،وىو مف أىـ
المراجع لدى الزيدية ،ومف مؤلفاتو كتاب البحر الزخار.
 -3أبو الحسف عبد اهلل بف مفتاح ،شرح متف األزىار ،وىو كتاب في الفقو المقارف مع
اإلشارة إلى الراجح في المذىب الزيدي.

 

( )تاريخ ابن كثري ﺟ  ص .0
( )انظر اإلمام زيد لألستاذ حممد أبو زىرة ص  واليت بعدىا.
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 -4محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشوكاني ولد عاـ 1173ى وتوفي عاـ 1250ى.
بمغ رتبة االجتياد ،وبرع في جميع العموـ الشرعية ،وكاف بعيدًا عف التعصب المذىبي ،وترؾ

مؤلفات عديدة مف أشيرىا كتابو نيؿ األوطار ،وىذا الكتاب ىو شرح ألحاديث األحكاـ التي
جمعيا ابف تيمية في كتابو منتقى األخبار.
ومف أىـ كتبو في األصوؿ إرشاد الفحوؿ ،وىو مختصر سيؿ العبارة .كما أف مف أىـ
كتبو كتاب السيؿ الجرار المتدفؽ عمى حدائؽ األزىار ،وىو شرح عمى متف األزىار ،استغرؽ في

تأليفو عشريف سنة .ولو كتاب الدرر البيية في الفقو الزيدي مع المقارنة ببقية المذاىب(.)50

 

( )انظ ررر ادل رردخل لدراس ر ررة التش ر رري اإلسر ررالمي ﺟ  ص  وال رريت بع رردىا للر رردكتور عد ررد الر رررمحن
الصابوين.
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المذهب الجعفري أو (( اإلمامي ))

أوالً -مؤسس المذهب:

أسس ىذا المذىب اإلماـ جعفر الصادؽ بف محمد الباقر ،ولد عاـ  80ى وتوفي عاـ

 148ى.

وقد ُنسب ىذا المذىب إلى جعفر الصادؽ لوفرة عطائو الفكري بالنسبة إلى بقية األئمة مف
أىؿ البيت ،ويعرؼ ىذا المذىب أيضاً ُُ بمذىب اإلمامية االثني عشرية في مقابمة المذىبيف
الشيعييف اآلخريف الزيدي واإلسماعيمي ،المذيف تستمر اإلمامة في اعتقادىما متجاوزة الحصر

بعدد معيف(.)51

وقد نش أ اإلماـ جعفر الصادؽ في بيت النبوة في ميد العمـ ومعدنو وتمقى العمـ عف أبيو

محمد الباقر ،وعف جده عمي زيف العابديف.

وىكذا فإف اإلماـ جعفر ينتسب مف جانب أبيو إلى شجرة النبوة ،ومف جانب أمو ينتسب

إلى أبي بكر الصديؽ ،حيث تزوج جده محمد الباقر بحفيدة أبي بكر.

وكاف أبوه اإلماـ محمد الباقر إماماً لمعمماء ،راوية ألحاديث آؿ البيت وأحاديث الصحابة

دوف تفرقة ،وتزوج بحفيدة أبي بكر الصديؽ .ويروى عف اإلماـ محمد أنو قاؿ لجابر الجعفي أحد

أصحابو (( :يا جابر بمغني أف قوماً مف العراؽ يزعموف أنيـ يحبوننا ويتناولوف أبا بكر وعمر

رضي اهلل عنيما ،ويزعموف أني أمرتيـ بذلؾ ،فأبمغيـ أني إلى اهلل بريء منيـ ،والذي نفس محمد

بيده لو وليت لتقربت إلى اهلل بدمائيـ ال نالتني شفاعة محمد إف لـ أكف أستغفر ليما وأترحـ عمييما،

إف أعداء اهلل عنيما لغافموف )) (.)52

وقد التقى اإلماـ جعفر الصادؽ بشيوخ العمـ في عصره ،وعمـ ما عندىـ ووزنو ،وقبؿ ما

قبؿ منو ورد ما رد ،فأخذ عف سفياف الثوري ،وابف عينية ،كما أخذ عف مالؾ ،وأخذ مالؾ عنو.

واف أبا حنيفة التقى بو واعتبره أعمـ الناس ورعاً منو .وكاف أبو حنيفة يروي عنو مع أنو في مثؿ

سنو ،وألقى عميو أبو حنيفة أربعيف مسأ لة ،فأجابو عمييا ،فقاؿ أبو حنيفة (( :إف أعمـ الناس

أعمميـ باختبلؼ الناس )) وكاف يقصد بذلؾ اإلماـ جعفر الذي كاف عالمًا باختبلؼ الفقياء

وأدلتيـ ومناىج استنباطيـ(.)53

 

( )ادلذاىب اإلسالمية تأريخ وتوثيق ص  د .عدد اذلادي الفضلي.
( )اإلمام الصادق ص  وما بعدىا لألستاذ حممد أبو زىرة.
( )اإلمام الصادق ص  وما بعدىا لألستاذ حممد أبو زىرة.
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ونتيجة لكثرة صبلتو بالعمماء أنشأ اإلماـ جعفر مذىباً جديداً أخذ فيو مف كؿ مف

المدرستيف ،مدرسة الحديث ومدرسة الرأي ،وأضاؼ إلييما آراءه الجديدة في الفقو وطرؽ

االستنباط (.)54

ثانياً -أصول المذهب(:)55
 -1يعتمد الشيعة الجعفرية عمى القرآف الكريـ والسنة النبوية ،إال أنيـ ال يأخذوف إال

باألحاديث التي رويت عف طريؽ أئمتيـ مف أىؿ البيت ألنيـ أعمـ الناس .وىـ في ذلؾ يخالفوف
الشيعة الزيدية الذيف يعتبروف عدالة الراوي في قبوؿ الحديث دوف النظر إلى مذىبو ،كما يقوؿ

بذلؾ بقية المذاىب اإلسبلمية.

 -2اإلجماع :ويأخذ الشيعة الجعفرية باإلجماع ،ولكف اإلجماع عندىـ ىو إجماع أئمة

أىؿ البيت ،وىو االتفاؽ المشتمؿ عمى قوؿ اإلماـ المعصوـ .أما إجماع غير أئمتيـ فبل يأخذوف

بو ،مخالفيف في ذلؾ بقية المذاىب اإلسبلمية.

 -3القياس :أما القياس فبل يقولوف بو ألنو رأي ،والديف عندىـ ال يؤخذ بالرأي ،وانما
يؤخذ عف اهلل عز وجؿ وعف رسولو (ص) ،وعف طريؽ أئمتيـ المعصوميف .وما داـ اإلماـ
معصومًا عف الخطأ باعتقادىـ  ،وأنو مؤيد باإللياـ الصادؽ مف اهلل عز وجؿ ،فبل حاجة لمقياس،
فمكؿ مسألة حكميا عند اهلل عز وجؿ ،يعرفونو عف طريؽ أئمتيـ المعصوميف.
واذا كاف الشيعة الجعفرية لـ يعمموا بالقياس فإنيـ ال يعمموف باالستحساف مف باب أولى
ألنو عدوؿ عف القياس.
ثالثاً -أشهر مؤلفات المذهب الجعفري:
كاف لفقياء الشيعة األسبقية في تدويف الفقو والحديث في تاريخ الفقو اإلسبلمي ،فدونوا لنا
مصنفات جميمة القدر امتازت بالعمؽ ،وبعضيا بالفقو المقارف ،واف كاف يؤخذ عمى بعضيا
التعصب المذىبي لعدـ األخذ بما ورد عف غير أئمتيـ.
ومن أشهر مؤلفاتهم:
 -1الكافي :ألبي جعفر بف يعقوب الكميني.

 

( )انظر حلية األولياء ﺟ  3ص .911
( )انظ ررر ت رراريخ ادل ررذاىب اإلس ررالمية م ررد أب ررو زى رررة ص  وال رريت بع رردىا وادل رردخل لدراس ررة التش ر رري
اإلسالمي ﺟ  ص  واليت بعدىا وراﺟ اإلمام الصادق مد أبو زىرة.
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 -2شرائع اإلسبلـ لجعفر بف الحسف الحمي.
 -3النياية لئلماـ الطوسي.
 -4مف ال يحضره الفقيو :ألبي جعفر بف محمد بف عمي بف الحسيف بف موسى القمي.
 -5كتاب التيذيب وكتاب االستبصار ألبي جعفر محمد بف الحسيف ابف عمي الطوسي.
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المذهب الظاهري
أوالً  -مؤسس المذهب:

أسػس المذىب الظاىري داود بف عمي المشػيور بداود الظاىري .ولد في الكوفة سنة

202ى وتوفي سنة  270ى ،وعاش في بغداد وأخذ عف عممائيا ،وسمع كثي ًار مف المحدثيف ،وأخذ
عنيـ ،ومف أشيرىـ أبو ثور واسحاؽ بف راىويو .واطمع داود عمى المذىب الشافعي ،وكاف مقمدًا

لػو ،وشديد التمسؾ بو ،ثـ خرج عمى مذىب الشافعي وخالفو لعممو بالقياس واعتباره مصد ًار
تشريعياً.
وقاؿ :لقد أخذت أدلة الشافعي في إبطاؿ االستحساف فوجدتيا تبطؿ القياس .وكاف يرى أف

النصوص التي استدؿ بيا فقياء مدرسة الرأي عمى حجية االجتياد بالرأي والقياس تدؿ عمى أنو
عند عدـ وجود النص في المسألة فإنو يجب الرجوع إلى مشورة العمماء ال إلى الرأي .وقد وضع

داود الظاىري كتباً في إبطاؿ القياس ،والرد عمى القائميف بو .وألجؿ ذلؾ جاء مذىب داود
الظاىري مميئًا بالسنة ،وكاف فقيو فقو نصوص .وسمي مذىبو بالظاىري لتمسكو بظواىر
النصوص مف القرآف الكريـ والسنة (.)56

فالشريعة في نظر اإلماـ داود نصوص فقط ،وال مجاؿ لمرأي فييا ،ولذلؾ أبطؿ القياس ولـ
يأخذ بالتعميؿ وغيره مف األدلة االجتيادية.
ويعود الفضؿ في معرفة المذىب الظاىري إلى ما دونو أبو محمد بف عمي بف حزـ

األندلسي مف كتب في الفقو واألصوؿ ،حيث دوف كتابو المحمى في الفقو ،ووضع كتاب اإلحكاـ
في أصوؿ األحكاـ في أصوؿ الفقو ،ولوالىما لما عرفنا شيئًا عف ىذا المذىب الذي انقرض بعد
القرف الخامس اليجري لعدـ وجود أتباع لو ،وبسبب عدـ اعتماد ىذا المذىب في أصولو عمى

المصادر االجتيادية التي تعطي الفقو مرونة تجعمو مساي ًار لمصالح الناس.
ثانياً -أصول المذهب(:)57

 -1كاف اإلماـ داود يتمسؾ بظواىر النصوص مف قرآف وسنة ،وترؾ االجتياد بالرأي
كمصدر تشريعي ،فكؿ نص في نظره يقتصر عمى موضوعو وال يتجاوزه إلى موضوع آخر ال
بالقياس وال بالمصمحة وال بسد الذرائع ،وليس لمعقؿ مجاؿ مطمقًا أماـ النصوص ،ولذلؾ وضع

 

(  )انظرر ادلرردخل للفقررو اإلسرالمي مررد سررالم مردكور ص  والرريت بعرردىا وادلردخل لدراسررة التشرري
اإلسالمي ﺟ  ص  د .عدد الرمحن الصابوين.
د .عد ر ررد ال ر رررمحن
( )انظ ر ررر ادل ر رردخل لدراس ر ررة التش ر ر رري اإلس ر ررالمي ﺟ  ص  وال ر رريت بع ر رردىا
الص ررابوين ،وادل رردخل للفق ررو اإلس ررالمي م ررد س ررالم م رردكور ص  وم ررا بع رردىا .وانظ ررر اب ررن ح ررزم
لألستاذ حممد أبو زىرة ص  وما بعدىا.
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مؤسس المذىب اإلماـ داود كتبًا َّ
رد بيا عمى أصحاب الرأي ويبدو ذلؾ واضحًا في كتابو إبطاؿ
القياس ،وكتابو إبطاؿ التقميد.
وكاف اإلماـ داود يأخذ بخبر اآلحاد ،ويعمؿ بو عند ثبوت صحتو .ويرى حجية السنة
القولية والتقريرية ،وأما السنة الفعمية فمـ يعتبرىا حجة ما لـ تقترف بقوؿ يدؿ عمى أف عممو (ص)
تطبيؽ لما أمر بو ،كقولو (ص){ :صموا كما رأيتموني أصمي} وقولو{ :خذوا عني مناسككـ} متفؽ
عميو.
-2

لـ يأخذ الظاىرية باإلجماع كمصدر تشريعي ،وقالوا إف وقوع اإلجماع أمر

مستحيؿ ،ولكنيـ أخذوا بإجماع الصحابة فقط ،وقالوا بحجيتو إلمكاف وقوعو بسبب قمة عددىـ
ووجودىـ في المدينة غالباً ،أما إجماع الصحابة عمى حكـ ال نص فيو ولكف برأي منيـ أو قياس
فيو باطؿ وال يعتبر حجة(.)58
-3

ولـ يأخذ اإلماـ داود بالقياس وال التعميؿ ألنو حكـ بالرأي ،ومف باب أولى لـ يعمؿ

باالستحساف ،ألنيا مصادر اجتيادية ،وليس لمعقؿ في رأيو أف يبحث ما وراء ظواىر النصوص.
وعمى ذلؾ ال يعتبروف القياس واالستحساف مصدريف مف مصادر التشريع مخالفيف بذلؾ جميور
عمماء المسمميف .ومف أجؿ ذلؾ خالفوا الفقياء في مسائؿ كثيرة مبناىا عدـ أخذىـ
بالقياس.والحؽ الذي ال مريو فيو أف الحياة العممية مميئة بالمسائؿ الجديدة التي ال نص يدؿ عمى
اكتفاء بظواىر النصوص،
حكميا ألف نصوص الشػارع محدودة ،وال يمكف مسايرة األحكاـ ليا
ً

وال بد مف المجوء إلى القياس والتعميؿ ،ولعؿ الظاىرية أحسوا بذلؾ فمجئوا إلى القياس تحت ستار

ما يسمونو بالدليؿ ،وأماـ تعارض النصوص مع آرائيـ في بعض األحياف ،كانوا يصرفونيا إلى
معاف أخرى حتى ال تصطدـ بعض النصوص ببعض.
ثالثاُ -أشهر عمماء المذهب وأهم مؤلفاتهم:
 -1اإلماـ داود الظاىري مؤسس المذىب ،ولو عدة كتب منيا :إبطاؿ القياس ،وكتاب
إبطاؿ التقميد ،وكتاب المفسر والمجمؿ ،وخبر الواحد.

 

( )انظر اإلحكام ن أصول األحكام البن حزم ﺟ  ص .
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 -2محمد بف داود ،وضع كتاب الوصوؿ إلى معرفة األصوؿ ،واليو يرجع الفضؿ في
نشر آراء والده.
 -3ابف حزـ األندلسي ،أبو محمد عمي بف أحمد ،لو عدة مؤلفات مف أشيرىا المحمى
وىو كتاب في الفقو .واإلحكاـ في أصوؿ األحكاـ ،في أصوؿ الفقو ولو كتاب الفصؿ في الممؿ
والنحؿ .وكتاب اإلجماع ومسائمو .ولوال كتب ابف حزـ لما عرفنا شيئًا عف ىذا المذىب.
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المذهب اإلباضي
وينسبوف
مؤسس المذىب ىو جابر بف زيد أحد كبار التابعيف كما يقوؿ أتباع ىذا المذىبُ ،
إلى عبد اهلل بف إباض التميمي الذي توفي عاـ  80ى في عيد عبد الممؾ بف مرواف ،وىو تمميذ
جابر بف زيد .ويسمى أتباعو باإلباضية نسبة إليو ،ألنو ىو الذي حمؿ أفكار أستاذه جابر
ونشرىا بيف الناس .واإلباضية ىـ فرقة معتدلة مف الخوارج مف حيث النشأة التاريخية ال مف حيث
الفكر والمعتقدات ،فقد انقسـ الخوارج بعد مقتؿ زعيميـ عبد اهلل بف وىب الراسبي إلى عدة فرؽ،
وصمت إلى عشريف فرقة ،ومف أىميا األزارقة بزعامة نافع بف األزرؽ ،وكاف مف أكبر فقيائيـ،
وقد كفر جميع المسمميف ممف عداىـ ،والصفرية بزعامة زياد بف األصفر ،والنجدات أتباع نجدة
بف عامر الذي يرى أف الديف أمراف :معرفة اهلل ومعرفة رسولو ،وما عدا ذلؾ فالناس معذوروف
بجيمو إلى أف تقوـ عمييـ الحجة .ومف فرقيـ البييسية ،واإلباضية أتباع عبد اهلل بف إباض ،وال
ويسموف إباضية المشرؽ ،ولو أتباع في الجزائر وتونس
يزاؿ لو أتباع إلى يومنا ىذا في ُعماف ُ
ويسموف إباضية المغرب.
ُ
واإلباضية مف الطوائؼ المعتدلة ولئلباضية فقو مدوف يتفؽ في الغالب مع فقو الجميور
مف أىؿ السنة وخصوصًا المذىب الحنفي.
وقد اعتمد اإلباضية في استنباط األحكاـ عمى القرآف والسنة واإلجماع والقياس ،كما
يقولوف بحجية خبر اآلحاد ،والحديث المرسؿ حجة يؤخذ بيا عندىـ .وىـ يعتمدوف كثي ًار عمى
مسند اإلماـ جابر بف زيد ،ويعتبرونو أصح الكتب في الحديث.
ومف صور االعتداؿ عند اإلباضية أنيـ ال يمنعوف زواج أتباعيـ مف بقية المسمميف ،وال
يمنعوف التوارث بينيـ وبيف غيرىـ ،وال يجيزوف قتاؿ عدوىـ إال بعد الدعوة واقامة الحجة واعبلف
القتاؿ ،بينما يرى غيرىـ مف الخوارج حرمة الزواج مف غيرىـ ،وأكؿ ذبائحيـ ،ويمنعوف التوارث
بينيـ وبيف مف عداىـ ،ويجيزوف القتاؿ مف غير دعوة وال إعبلف ،ويكفروف مرتكب الكبيرة.
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ويخالؼ اإلباضية جميور أىؿ السنة في مسائؿ عديدة منيا :إجازتيـ الوصية لوارث،
وقوليـ بالوصية الواجبة(.)59
ومف أشير مؤلفاتيـ:
 -1كتاب النيؿ وشػفاء العميؿ لضياء الديف عبد العزيز ،وشػرح النيؿ لمحمد بف يوسؼ بف
أطفيش ،وكتاب النيؿ ىو المعتمد عندىـ في الفتوى.
-2

قواعد اإلسبلـ لمجيطالي.

-3

طمعة الشمس في أصوؿ الفقو لمشيخ نور الديف السالمي.

 

) (انظررر ادلررذاىب اإلسررالمية لألسررتاذ حممررد أبررو زىرررة ص  وترراريخ الفقررو اإلسررالمي ص  د.
أمح ررد فر رراو حس ررني وادل رردخل لدراس ررة التشر رري اإلس ررالمي ﺟ  ص  ومر را بع رردىا د .عد ررد ال رررمحن
الصابوين.
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المذاهب غير المدونة
لقد ظير في تاريخ الفقو اإلسبلمي مذاىب فقيية أخرى إلى جانب المذاىب الفقيية التي
ذكرناىا سابقًا ،ولكف لـ ُيكتب ليذه المذاىب البقاء واالستمرار ولـ تتييأ ليا الظروؼ المساعدة
لبقائيا واستمرارىا ،لعدـ وجود تبلميذ يقوموف بتدوينيا وتعميميا ونشرىا بيف الناس ،أو وجود دولة
تتبناىا وتقوـ عمى نشرىا أو االعتماد عمييا في القضاء .ولذا بقيت ىذه المذاىب التي ال تقؿ مف
حيث األىمية عف المذاىب األخرى ال مدونة .مبثوثة في ثنايا وبطوف كتب الفقو التي دونت،
وتنتظر مف يقوـ بجمعيا وتصنيفيا لبلستفادة منيا ،ومف أشير ىذه المذاىب التي ساىمت في
نيضة الفقو اإلسبلمي:
 -1مذىب سفياف الثوري المتوفى عاـ  161ى.
 -2مذىب األوزاعي المتوفى عاـ  157ى.
 -3مذىب الميث بف سعد المتوفى عاـ  175ى.
 -4مذىب إسحاؽ بف راىويو المتوفى عاـ  218ى.
 -5مذىب أبي ثور المتوفى عاـ  240ى.
 -6مذىب الطبري المتوفى عاـ  310ى.
وىذه نبذه سريعة ومختصرة عف بعض ىذه المذاىب الفقيية
أوالً -مذهب األوزاعي:
أسػس ىذا المذىب اإلماـ عبد الرحمف بف عمرو األوزاعي ،ولد في دمشػؽ عاـ  88ى

ونشػأ بيا ثـ انتقؿ إلى بيروت وتوفي فييا عاـ  157ى وتمقى عمومو عف عمماء الشػاـ والعراؽ
ومكة والمدينة ،وأخذ العمـ عف مالؾ بف أنػس ،وعف شػياب الديف الزىري ،وعف عطاء بف أبي

رباح وغيرىـ مف التابعيف ،وكاف متبعًا لمنيج مدرسة الحديث ،وكاف يبغض األخذ بالرأي .وقد

بم غ اإلماـ األوزاعي درجة االجتياد المطمؽ ،وعقدت لو اإلمامة في الشاـ ،وقيؿ عنو إنو أفتى في
سبعيف ألؼ مسألة.

وانتشر مذىبو في الشاـ واألندلس والمغرب فترة طويمة مف الزمف .حتى حؿ محمو المذىب
الشافعي في الشاـ ،والمذىب المالكي في المغرب .ولـ يقـ اإلماـ األوزاعي بتدويف مذىبو ،كما
أف تبلميذه بالرغـ مف كثرتيـ لـ يقوموا بتدويف جميع آراءه ،ولذا لـ يكتب ليذا المذىب
االستمرار ،ولو فعموا لبقي ىذا المذىب حيًا إلى يومنا ىذا .ولكننا نجد آراء األوزاعي مبثوثة في

كتب الفقو والحديث والمغازي .وقد وضع اإلماـ الشػافعي كتابو )سير األوزاعي( حيث سجؿ فيو
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بعض آراء ألبي حنيفة ورد األوزاعي عمييا ثـ رد أبي يوسؼ أيضًا ،كما ّبيف اإلماـ الشافعي رأيو
فيما اختمؼ فيو ىؤالء األئمة مف أحكاـ(.)60
ثانياً -مذهب الميث بن سعد:
مؤسس ىذا المذىب ىو أبو الحارث الميث بف سعد فقيو مصر.
ولد في مصر سنة  94ى بناحية قمقشندة ،وتفقو عمى يزيد بف حبيب ،وطمب العمـ عمى
كثير مف العمماء في مكة وبغداد وبيت المقدس .وكاف قضاة مصر يرجعوف إليو في كؿ شيء.
وقد عرض عميو المنصور أف يكوف والياً عمى مصر فأبى .وكاف لئلماـ الميث مراسبلت

ومجادالت عممية مع اإلماـ مالؾ .وقد قاؿ عنو اإلماـ الشافعي :الميث بف سعد أفقو مف مالؾ إال

أف أصحابو لـ يقوموا بو .توفي سنة  175ى (.)61
ثالثاً -مذهب الطبري:

أسػس ىذا المذىب أبو جعفر محمد بف جرير الطبري المؤرخ المشػيور ،ولد عاـ  244ى
في طبرستاف ،وتمقى عمومو عف المذىب الشافعي ،كما أخذ الحديث عف تبلميذ اإلماـ مالؾ.
وقد اشتير الطبري بغ ازرة التأليؼ في مختمؼ العموـ اإلسبلمية فيو صاحب التفسير
الكبير ،ولو كتاب في التاريخ مشيور ولو كتاب اختبلؼ الفقياء ،وىو كتاب فريد في نوعو ،حيث
وبيف أسباب
ذكر فيو آراء الفقياء الذيف سبقوه كأبي حنيفة والشافعي ومالؾ واألوزاعي وغيرىـ ّ

اختبلؼ الفقياء .مات الطبري في بغداد سنة 310ى (.)62

 

) (انظر ادلردخل للفقرو اإلسرالمي ص  مرد سرالم مردكور وادلردخل لدراسرة التشرري اإلسرالمي ﺟ
 ص  00و ص  0د .عدد الرمحن الصابوين.
( )انظر ادلدخل للفقو اإلسالمي ص  مد سالم مدكور.
 ()انظر ادلدخل للفقو اإلسرالمي ص  0مرد سرالم مردكور .وادلردخل لدراسرة التشرري اإلسرالمي
ﺟ  ص  0و ص  0د .عدد الرمحن الصابوين.
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تمارين:
اختر اإلجابة الخاطئة :كاف الشافعي ال يعمؿ بالحديث المرسؿ إال إذا كاف:
 .1مف مراسيؿ كبار التابعيف.
 .2أو يؤيده قوؿ صحابي أو قوؿ أكثر أىؿ العمـ.
 .3أو يؤيده القياس.
 .4أو يؤيده مسند في معناه.
 .5أو يوافقو مرسؿ مقبوؿ عند أىؿ العمـ.
اإلجابة الصحيحة رقم 3
األسباب التي دعت إلى تدويف السنة:
 .1االستقرار السياسي واالجتماعي الذي نعـ بو المسمموف.
 .2خشية العمماء مف ظيور الخطأ والدس في السنة.
 .3خشية العمماء مف ضياع الكثير مف األحكاـ.
 .4ضعؼ ممكة الحفظ لدى غير العرب.
اإلجابة الصحيحة رقم 3
أصوؿ اإلماـ داود الظاىري التي اعتمد عمييا:
 .1القرآف.
 .2السنة.
 .3إجماع الصحابة.
 .4القياس.
اإلجابة الصحيحة رقم 4
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 -5الدور التشريعي الخامس
((االجتهاد المذهبي ثم التقميد المحض))

من منتصف القرن الرابع إلى سقوط بغداد  656ه
الكممات المفتاحية:
التقميد المذىبي  -الجمود  -االجتياد المطمؽ  -التعصب المذىبي  -الدولة العباسية  -سقوط
بغداد.

الممخص:
الفترة مف منتصؼ القرف الرابع اليجري حتى سقوط بغداد عاـ  656ىػ ىي فترة ليا

خصائص معينة ،حيث انقسمت أثناءىا الدولة اإلسالمية إلى مجموعة دوؿ متنافرة ،الشيء
الذي أثر سمبًا عمى حركة التشريع ،فحؿ االجتياد المقيد بالمذىب محؿ االجتياد المطمؽ ،وظير

التعصب المذىبي ،والتقميد بيف الفقياء ،وغابت الروح العممية والتطوير لدى الفقياء ،الذيف كاف

لبعضيـ أعماؿ جميمة ومقدرات عممية إال أف عدـ جرأتيـ عمى إبداء رأييـ فالتزموا بالتقميد.

األهداف التعميمية:
في نياية ىذا الجزء عمى الطالب أف يكوف قاد ًار عمى:
 بيان حالة التشريع في الدور التشريعي الخامس.
 تعداد ميزات هذا الدور.
 بيان األسباب وراء التزام الفقهاء بالتقليد.
 توضيح المجاالت التي وجه إليها العلماء جهودهم في هذا الدور.
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حالة التشريع في هذا الدور
انقسمت الدولة اإلسالمية في ىذا الدور إلى عدة دوؿ ،وتقطعت األوصاؿ ،وحؿ العداء والفرقة
محؿ اإلخاء ،فاألمويوف باألندلس ،والفاطميوف في شماؿ أفريقية ،واإلخشيديوف بمصر والعباسيوف في
بغداد ،ثـ حؿ مكانيـ دولة بني بويو ،ثـ دولة السالجقة.
وتسمى كؿ و ٍ
اؿ بأمير المؤمنيف ،فأصاب األمة مف جراء ذلؾ الضعؼ واالنحطاط،
وانصرؼ الحكاـ لمعالجة االضطراب السياسي ،وتقمص اىتماميـ بالعمماء والفقياء .فأثرت تمؾ
الظروؼ السيئة في نشاط الحركة العممية ،وأماتت في العمماء روح االستقالؿ الفكري ،ورضوا
ألنف سيـ بالتقميد ،فاحتجب االجتياد المطمؽ ،وحؿ محمو االجتياد المقيد بالمذىب ،واكتفى كؿ
عالـ بتقميد مذىب معيف ،وحصر العمماء أنفسيـ في دراسة مذاىب مف سبؽ مف األئمة .وظير
التعصب المذىبي حتى قاؿ الكرخي الفقيو الحنفي((( :)1كؿ آية أو حديث يخالؼ ما عميو
أصحابنا فيو مؤوؿ أو منسوخ)) فأصبحت عبارات أئمتيـ بمنزلة عبارة الشارع ،فسخروا إمكاناتيـ
ال مف الوقوؼ عمى فيـ النصوص مف القرآف
الفكرية لفيـ عبارات مف قمدوا مف المذاىب بد ً
والسنة ،فأصبحت الشريعة عندىـ ىي نصوص الفقياء وأقواليـ ،وصار مبمغ جيدىـ فيـ كالـ
أئمتيـ ،فتغيرت مناىج العمماء والفقياء مف استقالؿ فكري ،واجتياد مطمؽ إلى اجتياد مقيد
بالمذىب وعصبية شديدة لمذاىب أئمتيـ ،حتى قالوا بانسداد االجتياد عمى رأس المئة الرابعة مف
اليجرة(.)2

 

( )هو عبيد اهلل الكرخي أبو احلسني تويف سنة  ه ،وانتهت إليه رياسة الفقه احلنفي يف العراق .
 ولررا بعرردها .وا رردخه لصفقرره احملسررعلي
 ))انظررر ترراريف الفقرره احملسررعلي الررد عصرري السرراي
الد سعم لدكور  0واليت بعدها.
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ميزات هذا الدور
 -1يتسـ ىذا العصر بصفة عامة ىي الجمود وعدـ التطور:
ففي ىذا الدور ركدت حركة االجتياد ،وعكؼ العمماء والفقياء عمى مذاىب األئمة
السابقيف ،وظير في كؿ مذىب فقياء كبار اقتصروا عمى دراسة المذىب ،والقياـ بالتدويف
والتنقيح والترتيب ،فانشغموا عف االبتكار بالجمع وعف التجديد بالتصنيؼ .وبدأ الفقو اإلسالمي
ال.
بالتوقؼ عف النمو قمي ً
 -2ويتميز ىذا الدور بظيور التقميد بيف الفقياء ،واقفاؿ باب االجتياد ،فمـ يوجد مجتيد
مطمؽ ،حيث أفتى عمماء المذاىب األربعة بإقفاؿ باب االجتياد ،لقعود اليمـ عف بموغ األىمية
بناء
لالجتياد ،وخشي ىؤالء العمماء مف األىواء أف تيدـ ما بناه األئمة العظاـ مف فقو الشريعة ً

عممياً صحيحاً (.)3

أسباب التقميد في هذا الدور
 ضعؼ الدولة العباسية وانقساميا إلى دويالت صغيرة ،مما أدى إلى توقؼ الرحالتالعممية التي كانت تقوـ بيف العمماء ،وانصرؼ الحكاـ إلى حفظ مراكزىـ ،وتوقؼ حرصيـ عمى
تشجيع العمـ والعمماء .فانصرفت ىمة العمماء إلى دراسة فقو المذاىب ،فأصبح لكؿ مذىب
أنصار ومؤيدوف دوف أف يبمغ جيدىـ في وضع أصوؿ مبتكرة أو مذىب جديد.
 ظيور التعصب المذىبي:حيث قاـ أنصار المذاىب التي ظيرت في الدور الرابع بالدعاية ليا ونشرىا بيف الناس،
مما أدى إلى ظيور التعصب المذ ىبي .فتعصب تالميذ كؿ إماـ آلثار أساتذتيـ مف األئمة
المجتيديف ،ودفعيـ ذلؾ التعصب لمجمود عمى ما وصميـ مف عممائيـ ،واقتصروا عمى دراسة
ال مف السير عمى منياجيا واالجتياد كما اجتيد أصحابيا.
مذاىبيـ ونشرىا بد ً
 ضعؼ الثقة بالقضاة :مما دفعيـ إلى تقييدىـ بالقضاء عمى مذىب معيف وتقميده دوفالمجوء إلى االجتياد .فقد كاف الخمفاء يختاروف القضاة أوؿ األمر مف المجتيديف ،ثـ آثروا فيما

 
()

انظر ا دخه الفقهي العام ﺟ 

 لألستاذ لصطفى الزرقا.
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بعد اختيارىـ مف المقمديف ليقيدوىـ بمذىب معيف ،ويعينوا ليـ ما يحكموف عمى أساسو ،فأصبح
تقييد القاضي بمذىب يرتضيو الخميفة سببًا في اكتفاء الناس بالتقميد واإلقباؿ عميو(.)4
 -تدويف المذاىب الفقيية في الدور الرابع ،فوجد َم ْف بعدىـ مف الفقياء في ىذا الدور أف

ما بيف أيدييـ مف الكتب تكفييـ مؤنة البحث وبذؿ الجيد في االجتياد واستنباط األحكاـ مف
جديد.
وىكذا فإف تدويف المذاىب قد سيؿ عمى الناس تناوليا ،وقد كاف يدفع الناس إلى االجتياد
في العصور السابقة ضرورة تعرؼ أحكاـ الحوادث الجديدة.
 ذىاب الروح العممية بيف الفقياء ،األمر الذي دفع مف سمت بو نفسو إلى مرتبةاالجتياد المطمؽ ،أف يرضى لنفسو بالتقميد خوفًا مف رميو باالبتداع.
 تأييد الخمفاء واألمراء لبعض ال مذاىب دوف غيرىا ،وقصر التدريس في المدارس عمىمذىب معيف مف قبؿ األمراء ،وتخصيص المكافآت بالفقياء الذيف يعمموف مذىب الدولة مما أدى
إلى انصراؼ الناس عف االجتياد المطمؽ ،واالكتفاء بنصرة مذىب معيف دوف غيره وتقميده(.)5

 

 لألستاذ لصطفى الزرقا.
( )انظر ا دخه الفقهي العام ﺟ 
 الد سعم لدكور.
) (انظر ا دخه لصفقه احملسعلي
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جهود الفقهاء التشريعية في هذا الدور
عمى ا لرغـ مف أف فقياء ىذا الدور قد ألزموا أنفسيـ اتباع مذىب معيف ،فإف فقياء ىذا
العصر ال يقموف شأنًا عف سابقييـ في القدرة عمى االجتياد وحسف االستنباط ،ولكنيـ مع ذلؾ
كاف ينقصيـ الجرأة والشجاعة في إعالف آرائيـ فألزموا أنفسيـ التقميد ،ولكنيـ مع ذلؾ قاموا
ببعض األع ماؿ الجميمة التي خدموا فييا الفقو اإلسالمي ،إذ قاموا بجمع اآلثار والترجيح بيف
الروايات ،وقاموا باستنباط األحكاـ ،واستخرجوا أصوؿ أئمتيـ مف المسائؿ والفروع التي خمفوىا.
كما شاع بينيـ الجدؿ والمناظرة ،ولذا لـ يوجد في ىذا العصر مجتيد مستقؿ ،واقتصرت جيودىـ
فيو عمى ثالثة أشياء وىي:
 تعميؿ األحكاـ:قاـ الفقياء باستخراج عمؿ األحكاـ التي خمفيا أئمتيـ ،وقاموا باستنباط وصياغة قواعد
أئمتيـ في االجتياد عف طريؽ استقراء ما أفتوا بو مف الفروع ،وذلؾ بغية االجتياد في ضوء تمؾ
القواعد واألصوؿ ،والقياس عمييا فيما لـ يرد بو نص (( .االجتياد في المذىب ))
 الترجيح بيف اآلراء المختمفة والروايات في المذىب:لقد تعددت الروايات عف أئمة المذاىب في كثير مف األحياف في المسألة الواحدة ،فكاف ال
بد مف القياـ ببياف الرواية الراجحة والتي عمييا الفتوى والعمؿ في المذىب.
وكاف السبب في تعدد الرواية أف إماـ كؿ مذىب قد يرجع عف رأيو في المسألة الواحدة ،ثـ
يفتي برأي آخر جديد ،فيعمـ بيذا الرجوع البعض دوف البعض اآلخر ،فيروي كؿ منيـ ما عمـ.
بناء عمى استعماؿ القياس ،ورأي آخر قاؿ بو
وقد يكوف لإلماـ رأي في المسألة قاؿ بو ً

بناء عمى استعمالو االستحساف ف تعددت الروايات عنو .وقد تتعدد الرواية بسبب اختالؼ اإلماـ
ً
مع تالميذه في حكـ المسألة .وىذا األمر دفع فقياء ىذا الدور إلى القياـ بترجيح إحدى الروايات
عمى غيرىا .وذلؾ بناء عمى ترجيح رواية مف اشتير بالحفظ والضبط مف الرواة إف كاف التعدد
في الرواية عف اإلماـ .وبترجيح الرواية التي تتفؽ مع أصوؿ المذىب في االستنباط إف كاف
التعدد في الرواية نتيجة اختالؼ اإلماـ مع تالميذه في حكـ المسألة.
ومف ذلؾ ترجيح الحنفية رواية محمد بف الحسف وأبي يوسؼ عمى رواية الحسف بف زياد
وعيسى بف أباف وغيرىما.
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ومف ذلؾ ترجيح الشافعية رواية المزني والمرادي عمى غيرىما ثـ ترجيح رواية المرادي
عمى المزني عند تعارضيما.
ومف ذلؾ ترجيح المالكية رواية ابف القاسـ عف مالؾ عمى سائر الروايات وقد يختمؼ النقؿ
عف ابف القاسـ فيرجحوف رواية ابف أشيب عمى رواية ابف عبد الحكيـ(.)6
 -3االىتماـ بالخالفات المذىبية ،وشيوع المناظرات والجدؿ مما أدى إلى ظيور الكتب
الخالفيات في ىذه الفترة .حيث قاـ فقياء ىذا العصر ،بتتبع مواطف الخالؼ بيف أئمة المذاىب
في المسائؿ الخالفية ،فذكروا ىذه المسائؿ مع دليؿ كؿ إماـ ،ثـ قاموا بالترجيح بينيا .وكاف
الفقياء ينتصروف ألئمتيـ والمذاىب التي يقمدونيا في غالب األحياف.

 

( )انظر تاريف الفقه لصساي

.
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تمارين:
اختر اإلجابة الصحيحة :مف ميزات الدور التشريعي الخامس:
 .1تدويف الفقو والحديث.
 .2نمو الفقو اإلسالمي وازدىاره.
 .3ظيور المذاىب الفقيية.
 .4ظيور كتب الفتاوى والنوازؿ.
 .5ظيور الجمود والتقميد.

اإلجابة الصحيحة رقم 5
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 -6الدور التشريعي السادس (( وعصر النهضة الفقهية الحديثة ))
((من منتصف القرن السابع إلى ظهور مجمة األحكام العدلية))
الكممات المفتاحية:
مجمة األحكام العدلية -المتون -الشروح -الحواشي -اإللغاز -لتدوين -لتقنين.

الممخص:
تميز الدور الفقيي السادس بالجمود واالنحطاط بالرغم من ظيور عمماء االجتياد
المطمق ،وقد ُعرفت مجموعة من العمماء في ىذه المرحمة .وكان من أسباب ىذا الجمود انصراف
العمماء ألعمال من قبميم ،وانقطاع الصمة بين العمماء في األماكن المختمفة لتراجع الرحالت
العممية ،وكثرة التآليف واالصطالحات المختمفة .ولكن ال ننسى نشاط حركة التدوين والتقنين في
أواخر ىذا العصر (والمتمثمة بمجمة األحكام العدلية(.

األهداف التعميمية:
في نياية ىذا الجزء عمى الطالب أن يكون قاد ًار عمى:
 معرفة مرحمتي ىذا الدور ولماذا قسمت إلى مرحمتين.
 إعطاء أمثمة من المذاىب المختمفة عمى عمماء ىذه الفترة.
 تعداد وشرح أسباب الجمود وعدم التطور في المرحمة الثانية.
 ما ىي النشاطات الجديدة اإليجابية في المرحمة الثانية.
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ينقسم هذا الدور إلى مرحمتين:
األولى :تبدأ من منتصف القرن السابع ،وتنتيي بأوائل القرن العاشر.
والثانية :تبدأ من أوائل القرن العاشر إلى ظيور مجمة األحكام العدلية سنة  1286ى.
المرحمة األولى  :وقد تميزت ىذه المرحمة بظيور الجمود ،وعدم التطور ،واالكتفاء
باالختصار والشروح والتعميق .ففي ىذا الدور أخذ الفقو باالنحطاط ،وانتيى في آخر األمر إلى
الجمود .وفي ىذه المرحمة ظير فقياء في مختمف المذاىب الفقيية بمغوا رتبة االجتياد المطمق،
وابتعدوا عن التعصب المذىبي ،لكن ساد لدييم الفكر التقميدي المغمق ،وانصرفت أفكارىم عن
تممس العمل والمقاصد الشرعية في الفقو إلى الحفظ الجاف .وغمب عمى منيجيم في التأليف
االختصار لجمع المسائل وتسييميا عمى المبتدئين ،لكن غمب عمى مناىجيم فيما بعد في التدوين
واالختصار التعقيد واإللغاز من شدة اإليجاز ،وكانوا يطمقون عمى ىذه المختصرات اسم المتون.
ثم قام من بعدىم من العمماء بشرح ىذه المختصرات والمتون لتوضيح الغامض منيا،
فأدى ذلك إلى ظيور الشروح ،واليوامش ،والشروح عمى الشروح أو الحواشي .وىكذا انصرف
الفقياء في ىذا الدور عن االىتمام بجوىر الفقو إلى الشرح وتوضيح المختصرات وحل ألغازىا،
فابتعدوا عن اإلبداع واالبتكار ،وانحصر عمميم في ترديد ما سبق ،ودراسة ألفاظيم وحفظيا.
وصارت كتب الفقو في أواخر ىذا الدور تحمل الورق الكثير عوضاً عن الثمر المفيد(.)1
وكان من أشير العمماء الذين ظيروا في ىذه المرحمة:)3(2
أوالً – في المذهب الحنفي:
 -1عبد اهلل بن أحمد بن محمود النسفي :ولو كتب كثيرة معتبرة في الفقو منيا -متن
الوافي وشرحو الكافي ،ولو في عمم األصول المنار وشرحو .ولو في التفسير كتاب مدارك التنزيل
وحقائق التأويل .وقد توفي عام  710ى.
 -2عثمان بن عمي بن محجن الممقب بفخر الدين الزيمعي ،كان مشيو ًار بالفقو والنحو
والفرائض .ولو في الفقو كتاب تبيين الحقائق وىو شرح عمى كنز الدقائق .توفي سنة  743ى.

 

( )انظر املدخل الفقهي العام ﺟ  ص  وما بعدها لألستاذ مصطفى الزرقا.
 ()انظر لذلك تاريخ الفقه اإلسالمي للسايس ص  وما بعدها.
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 -3محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود ،الشيير بابن اليمام .كان إماماً في
الفقو واألصول ،وانتفع بو خمق كثير ،وكان عارفًا بالمغة العربية ،بارعًا في الحديث والتفسير
والم نطق .ولو كتب معتبرة منيا كتاب شرح اليداية المسمى ((فتح القدير)) وىو كتاب معتمد في
الفقو .ولو في األصول كتاب ((التحرير)) ولو مختصر في مسائل الصالة سماه ((زاد الفقير))،
وكان بعيدًا عن التعصب المذىبي .وعده بعض العمماء من أىل االجتياد .توفي عام  861ى.
 -4محمد بن أحمد بن موسى بدر الدين العيني ،ولد في حمب سنة  762ى ُعين قاضي

لمقضاة الحنفية في القاىرة ،ولو في الفقو كتاب شرح اليداية المسمى البناية ،ولو كتاب ((شرح
الكنز)) المسمى رمز الحقائق ،ولو في الحديث ((شرح معاني اآلثار)) لمطحاوي .ولو كتاب
((عمدة القاري)) وىو شرح لصحيح البخاري .ولو في غير ذلك ((طبقات الشافعية)) و ((طبقات
الشعراء)) و ((مختصر تاريخ ابن عساكر)) .توفي عام  855ى.
 -5زين العابدين بن إبراىيم بن نجيم ،ولو عدة مصنفات من أشيرىا كتاب ((البحر
الرائق)) و ((األشباه والنظائر)) ،ولو في عمم األصول ((شرح المنار)) و ((باب الوصول)) توفي
عام  969م.
ثانياً -في المذهب المالكي:
-1

خميل بن إسحاق الكردي المصري ،شرح مختصر ابن الحاجب في الفقو وسماه

((التوضيح)) ُعني فيو برد الفروع عمى األصول ،وبالغ في اختصاره حتى ُع َّد من األلغاز.

وتوفي عام  776ى.
-2

نور الدين عمي بن زين الدين األجيوري ،ولد بمصر ،وكان إماماً في الفقو

والتصوف ،شرح مختصر خميل ،ولو كتاب ((مواىب الجميل في تحرير ما حواه مختصر خميل))
توفي سنة  1066ى.
-3

محمد بن عبد اهلل بن عمي الخرشي :كان شيخًا لممالكية ،وامامًا في كل العموم،

ومرجعًا في الفتوى ،ولو شرح نفيس عمى مختصر خميل .سماه ((الشرح الكبير عمى متن خميل))
توفي سنة  1101ى.
-4

محمد بن أحمد بن محمد بن جزيء الكمبي ،ولو كتاب جميل في الفقو المالكي سماه

((القوانين الفقيية)) لخص فيو المذىب المالكي.

189

 -5نور الدين عمي بن أحمد بن مكرم اهلل الصعيدي العدوي ،ولد سنة  1112ى ولو
مؤلفات كثيرة نافعة ،منيا حاشية عمى الخرشي ،وحاشية عمى الزرقاني شرح العزية ،وحاشية عمى
عبد الباقي عمى المختصر .وقد توفي عام  1189ى.
ثالثاً -في المذهب الشافعي:
-1

محي الدين النووي :وىو أبو زكريا يحيى بن شرف النووي ،ولد ببمدة نوى في

حوران ببالد الشام سنة  631ى كان مشيو ًار بالزىد والعبادة والورع ،ونبغ في العموم الشرعية حتى
ُع َّد أوحد زمانو ،ولو تآليف نافعة كثيرة ،منيا كتاب شرح صحيح مسمم ،وكتاب المجموع شرح

الميذب ،ولكنو لم ُيكتب لـو أن يتمو فمات قبل ذلك .ولو كتاب رياض الصالحين ،واألربعين

النووية ،وكتاب الروضة في الفقو ،وتيذيب األسماء والمغات .وتوفي عام  676ى في نوى ،ولو

من العمر  45سنة.
-2

تقي الدين السبكي :وىو ولد في مصر سنة  683ى ،وانتيت إليو رياسة أىل العمم

بمصر .الزم االشتغال باإلفتاء والتدريس والتأليف ،ثم تولى القضاء بالشام ،ولو مؤلفات كثيرة
منيا ((تكممة المجموع)) شرح الميذب ،ولو كتا ب ((التحقيق في مسألة التعميق)) توفي سنة 756
ى.
 -3شيخ اإلسالم زكريا األنصاري :وىو أبو يحيى زكريا بن محمد األنصاري .ولد بمصر
سنة  826ى ،وكان لـو قدم راسخة في العمم والعبادة والتصوف ،ولو تآليف كثيرة منيا ،كتاب منيج
الطالب ،وشرحو ((فتح الوىاب)) ومنيا كتاب ((أسنى المطالب في شرح روض الطالب)) وكتاب
((الغرر البيية شرح البيجة الوردية)) وكتاب ((تحفة الطالب)) وتحفة الباري شرح صحيح البخاري،
مات سنة  926ى.
 -4ابن حجر الييتمي :وىو شياب الدين أحمد بن محمد بن عمي بن حجر الييتمي ولد
سنة  909ى ،وبرع في العموم العقمية والنقمية ،وكان بح ًار في الفقو ،ولو مؤلفات قيمة من أشيرىا
((تحفة المحتاج شرح المنياج)) لمنووي ،وكتاب ((الزواجر عن اقتراف الكبائر)) وكتاب ((كف
الرعاع عن محرمات السـماع)) و ((الفتح المبين شرح األربعين)) توفي سـنة  995ى.
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رابعاً -في المذهب الحنبمي:
 -1أحمد بن عبد الحميم بن تيمية:
ولد في حران عام  661ى  ،ونشأ في دمشق ،ونبغ في كل العموم ومن أشير مؤلفاتو
((الفتاوى المصرية)) ،وكتاب ((منياج السنة)) ولو كتاب ((الفتاوى)) بمغ ثالثين مجمداً ،ولو
((الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح)) و ((السياسة الشرعية في إصالح الراعي والرعية))
وكتب أخرى كثيرةُ .حبس في آخر حياتو بقمعة دمشق حتى مات فييا ،بعد أن منع من اإلفتاء
والكتابة .وقد توفي سنة  728ى.

 -2ابن قيِّم الجوزية :وىو محمد بن أبي بكر شمس الدين بن قيم الجوزية .ولد سنة 691
ى ،وكان تمميذًا البن تيمية ،فتخرج عميو في كل العموم حتى فاق أقرانو ،ويدل عمى ذلك كثرة
تآليفو ومن أىم مؤلفاتو القيمة كتاب ((أعالم الموقعين)) و((تيذيب سنن أبي داود)) وكان زاىداً
متصوفاً ولو عدة كتب في التصوف والرقائق منيا ((الوابل الصيب ورافع الكمم الطيب)) و((الداء
والدواء)) وغير ذلك الكثير ،وقد توفي سنة  751ى.
 -3عبد الرحمن بن رجب الحنبمي :ولو عدة مؤلفات جميمة منيا ((جامع العموم والحكم))
و ((القواعد)) ،توفي عام  795ى.
المرحمة الثانية في الدور التشريعي السادس :وبدأت ىذه المرحمة من أوائل القرن العاشر
اليجري إلى ظيور المجمة.
وقد تميزت ىذه المرحمة بالجمود واالنحطاط بعد أن اتسم الفقو في المرحمة األولى بالركود
وعدم التطور .وساءت حالة الفقو كثي ًار وذلك لألسباب اآلتية:
-1

انصراف جيود العمماء إلى دراسة الكتب التي وضعيا َم ْن قبميم في أوائل ىذا

الدور ،والتي غمب عمييا اإللغاز ،وقطعوا صمتيم بالكتب النفسية التي خمفيا ليم عمماء الدور
الرابع والخامس.
-2

انقطاع الصمة بين عمماء األمصار اإلسالمية ،وانعدام الرحالت العممية ،مما أثر

سمبًا عمى تحصيل العمماء ،حيث لم ينل العمماء القدامى تمك الدرجات العالية من العمم إال
بالرحالت العممية ،وتمقي العمم مشافية عن العمماء.
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-3

كثرت التآليف في العموم ،واختالف االصطالحات في التعميم وتعدد طرقيا ،فكان

ذلك سببًا في االشتباه واالختالط عمى طالب العمم فعاقو ذلك عن االجتياد واالستنباط (.)4
فيذه األسباب الثالثة باإلضافة إلى المبالغة في االختصار واإللغاز في كتابو الفقو ،كان ليا
أسوأ األثر في تأخر الفقو والفقياء وبعدىم عن االجتياد ،وتمكن روح التقميد لدييم .لكن بالرغم مما
تقدم إلينا فإننا نسجل عمى ىذه المرحمة من الدور السادس بعض األعمال الجديدة التي قام بيا
العمماء في ىذه الفترة وتعتبر من مزايا ىذا الدور وىي:
أوالً :نشاط حركة التدوين في التطبيقات الفقيية ،حيث ازداد اىتمام العمماء بفقو النوازل
والفتاوى ،فقام العمماء بتدوين فتاواىم في كتب خاصة ُسميت بكتب الفتاوى ورتبوىا غالبًا عمى
أبواب الفقو .وكتب الفتاوى ىذه تمثل الناحية التطبيقية العممية من الفقو .وىي أيضًا مصدر
صالح لموقوف عمى النصوص الفقيية في الحوادث المتوقعة كل وقت.
ومن أىم كتب الفتاوى التي دونت في ىذا الدور ،التتارخانية ،والفتاوى الخانية ،والب اززية،
والفتاوى اليندية ،والحامدية.
ثانياً – بدء حركة التقنين أواخر ىذا العصر:
حيث بدأت الدولة العثمانية في تقنين األحكام الفقيية الشرعية تقنينًا حديثًا ،فألفت لجنة من
العمماء عام 1286ى لوض ع قانون لممعامالت المدنية كالقوانين المعاصرة ،يعتمد عمى الراجح في
المذىب الحنفي الذي كان مذىبًا سائدًا لمدولة العثمانية ،بحيث يتفق في صياغتو القانونية ليسيل
وسمي (( مجمة األحكام العدلية )) وبمغ عدد موادىا /1851/
الرجوع إليو .فتم وضع ىذا القانون ُ

مادة ،وبمغت مواضيعيا ستة عشر كتاباً أوليا كتاب البيوع ،وآخرىا كتاب القضاء(.)5

وان ظيور مجمة األحكام العدلية يمثل اتجاىًا جديدًا نحو تقنين شامل ألحكام الفقو
اإلسالمي ،إال أنو يؤخذ عمى واضعييا اقتصارىم عمى الفقو الحنفي فقط ،ألن المذىب الواحد ال
يمكن أن يفي بكل متطمبات المجتمع.

 

( )انظر تاريخ الفقه اإلسالمي للسايس ص  واليت بعدها.
 ))انظر املدخل الفقهي العام ﺟ  ص  لألستاذ مصطفى الزرقا.
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ثم ُبدئ بتقنين أحكام األحوال الشخصية دون االلتزام بمذىب واحد ،فوضعت الحكومة

العثمانية قانونًا سمتو ((قانون حقوق العائمة العثماني)) ،كما نص القانون عمى أحكام تخص
المسيحيين والييود من مواطني الدولة العثمانية .وبقي مطبقاً في سورية حتى عام  1953م.
وق د دفع ىذا العمل الباحثين إلى وضع قوانين مختارة من مختمف المذاىب الفقيية.
فوضعت سورية قانونًا لألحوال الشخصية في عام  1953وكذلك فعمت مصر واألردن والمغرب.
وبقي األمر عمى ذلك إلى أن انيارت الدولة العثمانية ،وبدء الغزو الفكري لمبالد اإلسالمية
عن طريق فرض القوا نين األجنبية .ووجد ذلك من وافق ىواه في التبعية لمغرب ،واستغموا فرصة
تمزق العالم اإلسالمي ،فتم اقتباس بعض القوانين األجنبية فحمت محل التشريع اإلسالمي في
التطبيق .فيدموا بذلك أعظم ثروة حقوقية في العالم كان تطبيقيا من أىم الوسائل لمنيوض باألمة
ونسوا أن تطبيق قانون مكان قانون ىو استبدال ىوية أمة بيوية أخرى ،واستبدال حضارة بحضارة،
وشخصية بشخصية أخرى.
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تمارين:
ساءت حالة الفقو اإلسالمي كثي اًر في الدور التشريعي السادس لألسباب اآلتية:

 .1كثرة التأليف في العموم واختالف المصطمحات في التعميم.
 .2المبالغة في االختصار واإللغاز في كتابة الفقو.
 .3بدء ظيور التقنين لمفقو اإلسالمي.
 .4انقطاع الصمة بين العمماء وانعدام الرحالت العممية.

 .5انصراف جميور العمماء إلى دراسة الكتب التي وضعيا من قبميم.
اإلجابة الصحيحة رقم 3
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 -7الدور التشريعي السابع وبوادر النهضة الفقهية الحديثة
منذ ظهور المجمة حتى يومنا هذا

الكممات المفتاحية:
النيضة الفقيية -مجمة األحكام العدلية -ضعف النفوذ الديني -التقنين -المؤتمرات
الفقيية -موسوعات فقيية -قانون حقوق العائمة العثماني -المجمع الفقيي.

الممخص:

بقيت أنظمة الدول اإلسالمية بعيدة عن التشريعات األجنبية إلى مطمع القرن التاسع

عشر ،الذي بدء فيو عيد الغ زو الفكري والعقائدي لبالدنا ،وقد غمب عمى التشريع طابع الضعف
بسبب ضعف النفوذ الديني وعزلة أكثر العمماء وتبني الحكام العرب والمسممين لمفكر الحديث،
إال أنو كان ليذا الدور ميزات وبوادر نيضة وتجديد أثرت إيجابًا عمى النشاط الفقيي في البالد
اإلسالمية.

األهداف التعميمية:
في نياية ىذا الجزء عمى الطالب أن يكون قاد ًار عمى:


تعداد أسباب ضعف الدور التشريعي السابع.



بيان ميزات ىذا الدور.



سرد بوادر النيضة والتجديد في ىذا الدور مع شرح كل منيا.
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الدور التشريعي السابع وبوادر النهضة الفقهية الحديثة
منذ ظهور المجمة حتى يومنا هذا
عمى الرغم من استمرار الضعف السياسي ،وتمزق الدولة اإلسالمية إلى دويالت ،فقد بقيت
أنظمة الدول اإلسالمية بعيدة عن التشريعات األجنبية إلى مطمع القرن التاسع عشر ،الذي بدء
فيو عيد الغزو الفكري والعقائدي لبالدنا عن طريق تطبيق القوانين األجنبية ،فتوقف نتيجة لذلك
تطبيق الشريعة اإلسالمية .وقد كان لعدم التزام المسممين بتعاليم الدين الحنيف أن سمط اهلل عمييم
عدوىم وتداعت عمييم األمم ،وقام المستعمرون بتخريب األفكار ،وتضميل العقول ،لدرجة أصبح
معيا الكثير من الناس يتباىون بالفكر األجنبي .وبدأت النظم األجنبية تغزو تشريعاتنا وقوانيننا،
مما أدى إلى تغيير واضح في عاداتنا وتقاليدنا وكياننا الفكري والعقائدي.

أسباب ضعف هذا الدور:
وقد كان ليذا الضعف أسباب جوىرية نجمميا فيما يمي(:)1
 -1ضعف النفوذ الديني لدى أكثر الحكام في الدول العربية واإلسالمية فاكتفوا ببعض
المظاىر الدينية العامة ،دون أن يفكروا بتطبيق الفقو اإلسالمي عمى واقع الحياة ،واحيائو بتطبيقو
ال.
تطبيقًا عمميًا شام ً
 -2عزلة أكثر العمماء في العصور المتأخرة عن المساىمة مساىمة فعمية في بناء الدولة
التشريعي ،وتم إبعاد رجال الفقو عن التشريع والحكم ،واالكتفاء بالصموات منيم والدعاء في
المساجد.
-1

قيام بعض حكام العرب والمسممين بتجديد دوليم عمى أسس تتفق مع الحياة

الحديثة ،وبالتالي ظنوا أن النيوض بأمتيم يكون عن طريق استبدال كل النظم والتشريعات
والقوانين المستمدة من الفقو اإلسالمي بقبول القوانين األجنبية ،فبدأت النظم األجنبية تغزو
تشريعاتنا ،األمر الذي أدى فيما بعد إلى تغيير واضح في كياننا الفكري والعقائدي ،وفي عاداتنا
وتقاليدنا.

 

( (انظر املدخل لدراسة التشريع اإلسالمي ﺟ  ص  وما بعدها د .عبد الرمحن الصابوين.
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وان ىذا الوضع دفع المخمصين من ىذه األمة إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه من ىذا الرصيد
العممي والفكري والتشريعي الثمين الذي يمثل الحضارة اإلسالمية والفكر العربي األصيل .وتجمى
ذلك االتجاه في صورة أعمال تعتبر بوادر لنيضة حديثة.
-

ميزات هذا الدور

()2

وبوادر النهضة الفقهية الحديثة:

امتاز ىذا الدور بثالث ميزات ذات أثر كبير في العودة إلى الفقو اإلسالمي وتطبيقو في
الحياة العامة ،وتحكيمو في القضاء .وىذه الميزات ىي:
 -1ظيور مجمة األحكام العدلية بصفة قانون مدني عام.
 -2اتساع دائرة التقنين.
 -3االتجاه إلى االستفادة من فقو المذاىب االجتيادية كميا.
أما بوادر النهضة الحديثة فتجمت بما يمي:

()3

 -1البدء في تدوين الفقو اإلسالمي تدوينًا حديثًا.
 -2قيام المؤتمرات الفقيية.
 -3قيام الدراسات المقارنة.
 -4عدم التقيد بمذىب معين.
 -5دور كميات الشريعة والحقوق في الجامعات العربية.
 -6وضع موسوعات لمفقو اإلسالمي.
 -7ظيور االجتياد الجماعي بظيور المجامع الفقيية.
إن الدور السادس الذي سبق ىذا الدور وتميز بالجمود والتوقف عن االجتياد لعدم نشوء
مذاىب جديدة لم يستمر ،بل ظيرت في ى ذا الدور بوادر نيضة جديدة كان ليا أثر كبير في
تجديد الفقو اإلسالمي ،والنيوض بو لتطبيقو عمى الحياة العامة.

 

) (انظر املدخل الفقهي العام ﺟ ص  لألستاذ مصطفى الزرقا.
) (انظر املدخل للفقه اإلسـالمي ص  وما بعدها حملمد ســالم مـدرور .ورـاريل التشـريع اإلسـالمي
ﺟ  ص  وما بعدها د .عبد الرمحن الصابوين.
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وىذا التجديد بدء من زمن ظيور مجمة األحكام العدلية ،واستمر إلى يومنا ىذا ،وقد تجمى
ذلك التجديد في األمور التالية:
ً -1ظيور مجمة األحكام العدلية:
وقد سب ق أن تكممنا كيف ظيرت أحكام المجمة إلى النور ،وبيذا العمل الذي يعتبر األول
في تاريخ الفقو اإلسالمي ،سيمت الدولة العثمانية لمباحثين والعمماء والقضاة الرجوع إلى ىذا الفقو
العظيم ،وكفتيم مؤونة البحث عن األحكام في الكتب القديمة.
وان ىذه الخطوة الجديدة تعتبر األ ولى لمتحول في تدوين الفقو اإلسالمي بأسموب جديد
يختمف عن األسموب القديم ،بحيث يتناسب مع ما يقارنو من قوانين وضعية.
وبصدور المجمة وجعميا قانوناً رسمياً اىتم العمماء بدراستيا ،وترجمت إلى لغات عدة
لالستفادة منيا باعتبارىا حدثاً جديداً في التشريع.
ً -2ظيور قانون حقوق العائمة العثماني:
شعرت الدولة العثمانية بالحاجة إلى إيجاد قانون لألسرة ،فوضعت قانونًا سمتو [قانون
حقوق العائمة العثماني] وذلك في عام 1917م ،ولم تمتزم فيو بمذىب معين.
وقد نظم ىذا القانون أحكام الزواج والطالق أخذاً من المذىب الحنفي وبعض المسائل تم
أخذىا من المذاىب األخرى.
كما جاءت فيو بعض األحكام التي تخص الييود والمسيحيين من مواطني الدولة العثمانية.
وبقي ىذا القانون مطبقًا حتى عام  1953م حيث تم وضع أحكام قانون جديد لألحوال الشخصية
في سورية.
ً -3ظيور مدونات جديدة مأخوذة عن الفقو اإلسالمي قام بوضعيا الفقيو المصري قدري
باشا ،وىذه المدونات ىي:
أ-

األحكام الشرعية في األحوال الشخصية :وضع فيو أحكام األسرة وفق الراجح من

المذىب الحنفي ،وأضاف إلييا أحكام الوصية ،واليبة والميراث ،والوالية ،ويقع في  647مادة.
ب -مرشد الحيران :وىو كتاب في فقو المعامالت وفق المذىب الحنفي ،ويقع في 949
مادة.
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ح -قانون العدل واإلنصاف في أحكام األوقاف ،حيث جمع فيو أحكام األوقاف ،ويقع في
 646مادة.
ً -4الدراسات المقارنة:
إن ظيور مجمة األحكام العدلية لفت أنظار المشتغمين بالدراسات القانونية ،فقاموا بدراستيا
ومقارنتيا بالنظم القانونية المعاصرة ليا ،كما اىتم رجال الفقو والقضاء بشرحيا ،وكان من أىم
شروحيا ،شرح خالد األتاسي ،وشرح سعيد المحاسني ،وشرح عمي حيدر ،وشرح سميم الباز.
وتعتبر ىذه الشروح من أىم كتب الفقو في العصر الحديث .وبذلك عكف العمماء عمى دراسة
الفقو اإلسالمي ،والرجوع إلى مصادره األولى مما أدى إلى االعتراف بو كمصدر من مصادر
التشريع .وقد اشتدت العناية بدراسة الفقو المقارن ،وظير ذلك واضحًا في كميات الشريعة
واألزىر ،وفي أقسام الشريعة بكميات الحقوق.
وىذه الدراسات المقارنة كانت تارة بين المذاىب الفقيية اإلسالمية ،وتارة بين الشريعة
اإلسـالمية في جممة مذاىبيا وبين القوانين الوضعية .وقد أبرزت ىذه الدراسات المقارنة سبق الفقو
اإلسالمي إلى الكثير من النظريات التشريعية ،والحمول الفقيية التي تؤكد صالحية ىذا التشريع
لمتطبيق في كل زمان ومكان .وقد دفعت ىذه الدراسات المقارنة الكثير من المشرعين لمتعمق في
دراسة الشريعة ،وخصوصًا بعد أن نصت الدساتير العربية عمى أن الشريعة اإلسالمية مصدر من
مصادر التشريعات الوضعية.
ً -5عدم التقيد بمذىب معين:
تم بو تقنين
بعدما قامت الدولة العثمانية عام 1917م بوضع قانون حقوق العائمة الذي َّ
أحكام الزواج والطالق عمى غرار مجمة األحكام العدلية أخذًا من كل المذاىب ،ولم يتقيد ىذا
القانون بالمذىب الحنفي كما فعمت المجمة ،مما شجع ذلك الباحثين إلى التأليف والكتابة في الفقو
تم وضع قوانين األحوال الشخصية في البالد العربية في
المقارن ،وقد حدث ذلك فعالً عندما َّ
عصرنا الحالي ،فاتجيت الدراسات في ىذا الدور نحو دراسة الفقو اإلسالمي واالستفادة منو
بمجموعو ،وذلك بدراسة المذاىب الفقيية الكبرى عمى قدم المساواة من غير تفضيل بين مذىب
وآ خر .وبذلك انقضى عصر التعصب المذىبي الذي سيطر عمى الفقو اإلسالمي طوال سبعة
قرون ،فأصبحت الجامعات وعمى رأسيا األزىر تدرس المذاىب الفقيية المشيورة دون تمييز بين
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مذىب وآخر ،وال يخفى ما ليذا من أثر إيجابي عمى طالب العمم فتتسع مداركيم وتنمو ممكاتيم
الفقيية.
ً -6قيام المؤتمرات الفقيية:
تم عقد عدة مؤتمرات دولية اشترك فييا كبار العمماء والباحثين ،وتكمموا فييا ألول مرة أمام
رجال القانون األجنبي عن قابمية تطبيق التشريع اإلسالمي وميزاتو ،وكيف يمكن تطبيقو لنظريات
ومبادئ في مختمف نواحي الحياة .وقد اعترف الجميع لمفقو اإلسالمي بخصائصو وقابميتو
لمتطبيق في شتى نواحي الحياة ،وقابميتو لمنمو والتطور ومعالجة األمور المستجدة (.)4
ً -7دور كميات الحقوق والشريعة في الجامعات العربية:
لقد أسيمت كميات الحقوق والشريعة في الجامعات العربية في نيضة الفقو اإلسالمي من
جديد عبر تدريس الشريعة ا إلسالمية دراسة منيجية حديثة مع مقارنتيا بالفقو األجنبي ،ولقد أدت
ىذه الدراسات إلى ظيور عدد كبير من رسائل الماجستير والدكتوراه في الشريعة والقانون عالجت
الكثير من المواضيع اليامة والجديدة ،ووضعت نظريات عامة مستنبطة من فروع الفقو
اإلسالمي .فنيضت ىذه الدراسات بالفقو اإلسالمي من جديد ،وكشفت عن قابمية ىذا الفقو
لمسايرة كل ما يستجد من المسائل ،كما خطت ىذه الدراسات بالفقو اإلسالمي خطوة نحو األمام،
ألن صياغة نظريات في الفقو اإلسالمي ىي التي تؤىمو ألن يتبوأ مكانتو بين التشريعات
العالمية .فاتجيت األنظار لدراسة الفقو اإلسالمي من جديد ،ومقارنتو بالقوانين الوضعية عن
طريق صياغتو بنظريات فقيية حديثة.
ً -8وضع موسوعات لمفقو اإلسالمي:
تم وضع عدة موسوعات لمفقو اإلسالمي في ىذا العصر ،كان ليا أثر كبير في خدمة
لقد َّ
التشريع اإلسالمي واالستفادة منو .وقد بدأت بذلك كمية الشريعة في جامعة دمشق عام 1956م.

 

) (مت عقـد مـ يفر  يفـوز عــام م شـعبة اققــول الشـرقنة مــن ادمـع الــدوا للرقـول املقارنــة
رلنة اققول من ﺟامعة باريس للبرث الفقـه اإلسـالمي ـس اسـب عسـبوق الفقـه اإلسـالمي دعـي
إلن ــه ع ــدداً رب ـااً م ــن عس ــارال رلن ــال اقق ــول العربن ــة ورلن ــال ا زه ــر و اي ــة امل ـ يفر اع ــاجل اعمن ــع
بصـالينة التشـريع اإلســالمي للتطبنـ ووـاليه للوبــاا تتطلبــال ادتمــع العصـرل اقــديث .انظــر للمزيــد
املدخل الفقهي العام للزرقا ﺟ  ص  وما بعدها.
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ولقد كانت الغاية من ىذه الموسوعة صياغة مباحث الفقو اإلسالمي في جميع مذاىبو وفق
الموضوعات القانونية الحديثة ،بحيث تعرض مواد الفقو اإلسالمي عرضًا عمميًا حديثًا ،وتسيل
الرجوع إلى نصوصو لالستفادة منيا ،كما ترشد الباحثين إلى مصادر ىذا الفقو ومواطن كل بحث
فيو ،ولكن وبعد أن أصدرت ثالث مجمدات كنموذج لموسوعة فقيية إسالمية ،مجمدان لفيرست
كتاب المحمى البن حزم الظاىري ،وأصدرت مجمدًا ثالثًا ىو دليل األلفاظ والمصطمحات
الفقيية إلرشاد الباحث إلى مصادر البحث لدى مختمف المذاىب الفقيية ثم توقف ىذا
المشروع.
ثم أصدرت جميورية مصر العربية موسـوعة فقيية إسالمية ُسميت ((موسوعة جمال عبد

الناصر)) ،وكذلك فإن و ازرة األوقاف في دولة الكويت قامت بمشروع مماثل فأصدرت الموسوعة
اإلسالمية الكويتية ،وىدف ىذه الموسوعات جميعًا العودة بيذا الفقو إلى الحياة من جديد.
ً -9ظيور االجتياد الجماعي بظيور المجامع الفقيية:
وجد العمماء في العصر الحاضر ضرورة ماسة لوجود مجامع فقيية ُيدعى إلييا جيابذة

العمماء في العالم اإلسالمي ،كمما دعت الحاجة لذلك ،لمتصدي لكل المسائل المستجدة عمى
أرض الواقع ،والتي تحتاج إلى كشف حكم اهلل تعالى فييا عن طريق االجتياد الجماعي لوضع
الحمول الشرعية المناسبة ،والتي يحتاجيا الناس في شتى شؤون الحياة .فظيرت عدة مجامع
فقيية ،وكان أوليا ظيو ًار المجمع الفقيي في مكة .ففي مؤتمر رابطة العالم اإلسالمي ،الذي
انعقد في مكة المكرمة عام 1964م تبنى األستاذ مصطفى الزرقا اقتراحاً يقضي بإنشاء مجمع
وتم إنشاء ىذا المجمع،
فقيي ،وقد أخذت رابطة العالم اإلسالمي في مكة المكرمة بيذا االقتراحَّ ،
ولو اجتماعات دورية يتناول فييا العمماء الموضوعات والمسائل المستجدة ذات األىمية في حياة
الناس ،والتي تحتاج إلى بيان حكميا الشرعي عن طريق االجتياد .وكا ن مقر ىذا المجمع مكة
المكرمة.
بناء عمى اقتراح من وزراء خارجية الدول
كما أقيم مجمع فقيي آخر بمدينة جدةً ،

اإلسالمية في مؤتمرىم الذي عقد في بغداد عام 1981م.

وقد حددت مذكرة األمانة العامة أىداف المجمع بما يمي:
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أ -تحقيق الوحدة اإلسالمية نظرياً وعممياً عن طريق السموك اإلنساني ذاتياً واجتماعيًا
ودوليًا ،وفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية.
ب -شد األمة اإلسالمية بعقيدتيا ،ودراسة مشكالت الحياة المعاصرة ،واالجتياد فييا
ال بغرض تقديم الحمول ليا ،النابع من الشريعة اإلسالمية ذاتيا.
اجتيادًا أصي ً
وقد بدأ المجمع عممو ،وعقد الكثير من الدورات التي ناقش خالليا الكثير من القضايا
المستجدة ،وقد طبعت الدورات كميا في مجمد واحد ،وقد ألحقو الدكتور وىبة الزحيمي بكتابو
((الفقو اإلسالمي وأدلتو)).
وباإلضافة إلى المجمعين السابقين فقد أنشأ األزىر في مصر مجمع البحوث اإلسالمية
عام  1961م .ويضم ىذا المجمع عدة لجان منيا لجان القرآن الكريم ،والسنة النبوية الشريفة،
ولجنة البحوث الفقيية ،ولجنة إحياء التراث اإلسالمي ،ولجنة الدراسات االجتماعية.
وتقوم لجنة البحوث الفقيية بتقنين الشريعة اإلسالمية عمى المذاىب المختمفة ،كما يقوم
المجمع ببحث القضايا التي تيم العالم اإلسـالمي ،ويعقد ىذا المجمع مؤتم ًار عامًا يدعى إليو
عمماء المسممين كل عام لمناقشة ما يستجد من القضايا.
وتم عقد أول مؤتمر لو في القاىرة سنة  1964م.
وقد دفعت ىذه المجامع الفقيية بالفقو اإلسالمي خطوة نحو األمام وبدأ الفقو اإلسالمي
بالنمو من جديد عن طريق االجتياد الجماعي فييا.
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تمارين:
اختر اإلجابة الخاطئة :من بوادر النيضة الفقيية الحديثة:
 .1اإلطالع عمى القوانين الوضعية واالستفادة منيا.
 .2قيام المؤتمرات الفقيية .
 .3قيام الدراسات المقارنة.
 .4عدم التقيد بمذىب معين.
 .5ظيور االجتياد الجماعي بظيور المجامع الفقيية.
اإلجابة الصحيحة رقم 1
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الوحدة التعميمية اﻟراﺑﻌﺔ

القواعد الكمية في الفقو اإلسالمي

الكممات المفتاحية:
القواعد الكمية -القواعد الفقيية -القواعد األصولية -النظرية الفقيية-األمور بمقاصدىا-الضرر
يزاؿ -العادة محكمة -اليقيف ال يزوؿ بالشؾ -المشقة تجمب التيسير.

الممخص:
القواعد الفقيية ىي أحكاـ أغمبية تنطبؽ عمى معظـ جزئياتيا ،وتختمؼ عف قواعد األصوؿ بأنيا
تنطبؽ عمى جميع جزئياتيا وليس ليا صفة العموـ أو الشموؿ .ولمقواعد الفقيية أىمية كبيرة في

التشريع ،وقد نشأت بالتدريج كباقي العموـ .وقد كتب فييا العمماء كتبًا كثيرة عمى اختبلؼ
مذاىبيـ .وىناؾ الكثير مف القواعد الكمية ،وقد يتفرع منيا قواعد أخرى.

األىداؼ التعميمية:
في نياية ىذا الجزء يجب أف يكوف الطالب قاد ًار عمى:



تحديد معنى القواعد الكمية ،وذكر مكانتيا الفقيية.



معرفة الفرؽ بينيا وبيف القواعد األصولية ،وبينيا وبيف النظرية الفقيية.



معرفة تاريخ ومراحؿ نشأة القواعد الفقيية.



تعداد أىـ القواعد الفقيية وتعريؼ كؿ منيا وما يتفرع عنيا مف قواعد.
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معنى القواعد الكمية ومكانتيا الفقيية
تعريؼ القاعدة لغة :ىي األساس وجمعيا قواعد ،أي أساس الشيء وأصولو ،كأساس
اع َد ِم َف ا ْلب ْي ِت وِاسم ِ
اىيـ ا ْلقَو ِ
ِ
يؿ)) [البقرة:
اع ُ
البيت ونحوه .ومنو قوؿ اهلل عز وجؿَ (( :وِا ْذ َي ْرفَعُ إِ ْب َر ُ َ
َ َ َْ
 .]127وكقولو تعالىَ (( :فأَتَى المَّ ُو ب ْنيا َنيـ ِم َف ا ْل َقو ِ
اع ِد)) [النحؿ.]26 :
َ
ُ َ ُْ
وقد تطمؽ القاعدة عمى الشيء المعنوي ،كقواعد الديف ،وقواعد النحو وقواعد األصوؿ،
وقواعد الفقو(.)1
وعرؼ النحاة القاعدة بأنيا :الضابط ،بمعنى الحكـ المنطبؽ عمى جميع جزيئاتو .كقوليـ:
ّ

الفاعؿ مرفوع ،والمفعوؿ بو منصوب.

تعريؼ القاعدة اصطالحا عند الفقيا  :ىي حكـ أغمبي ينطبؽ عمى معظـ جزئياتو(.)2
فالقاعدة الفقيية ىي حكـ كمي ينطبؽ عمى جميع جزئياتو أو أغمبيا لتعرؼ أحكاميا منو.
فالقواعد الفقيية مفاىيـ كمية تنطبؽ عمى أغمب فروعيا كميا .ألنو ما مف قاعدة إال وليا
اسػتثناءات.
بل ع ف العبلمة األمير (( :مف المعموـ أف أكثر قواعد الفقو أغمبية ))
قاؿ ميذب الفروؽ نق ً
(.)3
وعرؼ القاعدة الفقيية األستاذ مصطفى الزرقا فقاؿ:
القواعد الفقيية ىي :أصوؿ فقيية كمية مف نصوص موجزة دستورية ،تتضمف أحكامًا
تشريعية عامة في الحوادث التي تدخؿ تحت موضوعيا(.)4
فالقواعد الفقيية ت متاز باإليجاز في صياغتيا ،والعموـ في معناىا واستيعاب لمفروع
الفقيية .وىي مفاىيـ ومبادئ فقيية كبرى ضابطة لموضوعاتيا.

 
﴾ ﴿انظر خمتار الصحاح مادة ( قعد ) .
ومعجم ألفاظ القرآن الكرمي للراغب األصفهاين ص  .نشر دار الفكر -بريوت.
﴾ ﴿انظر حاشية احلموي على األشباه والنظائر ،الفن األول حتت القاعدة األوىل.
﴾ ﴿هتذيب الفروق ﺟ  ص .
﴾ ﴿ادلدخل الفقهي العام ﺟ  ص .
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الفرؽ بيف القواعد الفقيية والقواعد األصولية
لـ تنشأ القواعد الفقيية إال بعد عصر تكوف المذاىب الفقيية وتدويف الفقو ،بينما ُعرفت

قواعد عمـ أصوؿ الفقو مع نشأة الفقو وتطوره وأوؿ مف جمعيا في مؤلؼ واحد ىو اإلماـ
بل منيا قواعد تحتيا
الشافعي في كتابو الرسالة .وتتشابو القاعدة الفقيية واألصولية في أف ك ً
قضايا جزئية .ويمكف التمييز بينيما وذلؾ بأف:
 -1القواعد الفقيية ىي مبادئ عامة ومفاىيـ كمية تنطؽ عمى جميع جزئياتيا ،وتحتيا
فروع ومسائؿ فقيية ال حصر ليا .وىي تغني الباحث مف الرجوع إلى أبواب الفقو المطولة.
والغرض منيا تقريب المسائؿ الفقيية وتسييميا.
أما قواعد عمـ أصوؿ الفقو :فيي قواعد ترسـ لممجتيد كيفية استنباط األحكاـ الشرعية مف
مصادرىا لموقائع التي ال نص فيي ا .مثؿ كوف األمر يقتضي الوجوب ،والنيي يقتضي التحريـ
ونحو ذلؾ.
 -2القواعد األصولية ثابتة ال تتغير وال تتبدؿ ،وىي قواعد عامة ألنيا أدوات استنباط
األحكاـ الشرعية مف مصادرىا .وىي شاممة لكؿ الفروع ،وتنطبؽ عمى جميع جزئياتيا
وموضوعيا .بينما القواعد الفقيية ىي أحكاـ كمية أغمبية ،وليس ليا صفة العموـ والشموؿ ،فمكؿ
قاعدة استثناءات ،ولذلؾ ال يجوز الفتوى بيا(.)5
 -3القواعد األصولية موضوعيا الدليؿ الكمي ،أما القواعد الفقيية فموضوعيا دائمًا فعؿ
المكمؼ.
 -4القواعد الفقيية جاءت متأخرة في وجودىا الذىني والواقعي عف الفروع ،ألنيا جمع
ألشتاتيا وربط بينيا ،أما القواعد األصولية فقد نشأت مع نشوء الفقو ،وىي سابقة في التصور
الذىني عف وجود الفقو ،ألنيا الضوابط والقواعد التي يأخذ بيا الفقيو ويمتزميا عند استنباط
األحكاـ(.)6

 
﴾ ﴿انظر ادلدخل إىل الشريعة اإلسالمية ﺟ  ص  د .عبد الرمحن الصابوين.
﴾ ﴿انظر القواعد الفقهية لعلي الندوي ص  وما بعدىا.
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الفرؽ بيف القاعدة الفقيية والنظرية الفقيية
إف النظرية الفقيية عبارة عف موضوعات فقيية أو موضوع يشتمؿ عمى مسائؿ أو قضايا
فقيية .وحقيقتيا تتكوف مف أركاف وشروط وأحكاـ تقوـ بيف كؿ منيا صمة فقيية تجمعيا وحدة
موضوعية تحكـ ىذه العناصر جميعًا ،وذلؾ كنظرية الممكية والعقد والباعث وغير ذلؾ(.)7
وتفترؽ النظرية الفقيية عف القاعدة الفقيية مف وجييف:
األوؿ -القاعدة الفقيية تتضمف حكمًا ينتقؿ إلى الفروع ،بينما النظرية تشتمؿ عمى أحكاـ
عامة.
الثاني -القاعدة الفقيية ال تشتمؿ عمى أركاف وشروط ،بخبلؼ النظرية الفقيية فإنيا تتكوف
مف أركاف وشروط.

أىمية القواعد الفقيية
القواعد الفقيية ميمة في تعمـ الفقو وعظمية النفع لمف أحاط بيا ،وبقدر اإلحاطة بيا
تتضح لمفقيو مناىج الفتوى ،ومف أحاط بيا استغنى عف حفظ الكثير مف جزئيات الفقو.
ويقوؿ القرافي في مقدمة كتابو الفروؽ مبينًا أىمية القواعد الفقيية:
» ىذه القواعد ميمة في الفقو ،عظيمة النفع ،وبقدر اإلحاطة بيا يعظـ قدر الفقيو ويشرؼ،
ويظير رونؽ الفقو ويعرؼ ،وتتضح مناىج الفتاوى وتكشؼ ،فييا تنافس العمماء وتفاضؿ
الفضبلء.
يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دوف القواعد الكمية تناقضت عميو الفروع
ومف جعؿ ّ

واختمفت ،وتزلزلت خواطره فييا واضطربت وضاقت نفسو لذلؾ وقنطت ،واحتاج إلى ضغط
ال جزئيات التي ال تتناىى .ومف ضبط الفقو بقواعده استغنى عف حفظ أكثر الجزئيات ،الندراجيا
في الكميات ،واتحد عنده ما تناقض عند غيره وتناسب« (.)8

 
﴾ ﴿انظر ادلدخل الفقهي العام ﺟ  ص  لألستاذ مصطفى الزرقا.
والنظريات الفقهية ص  1د .فتحي الدريين .مطبعة خالد بن الوليد م.
﴾ ﴿الفروق للقرايف ﺟ  ص  نشر عامل الكتب – بريوت.
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وتبرز أىمية القواعد الفقيية مما يمي:
 -1تساعد عمى إدراؾ مقاصد الشريعة وأسرارىا ،فقاعدة » الضرر يزاؿ « ُيفيـ منيا أف

رفع الضرر مقصد مف مقاصد الشريعة.

 -2إف وجود قواعد كمية لمفقو اإلسبلمي يتيح لرجاؿ القانوف الفرصة الكافية لبلطبلع
عمى ىذا التراث الفقيي دوف الرجوع إلى المطوالت الفقيية.
 -3إنيا تكوف الممكة الفقيية لدى الباحث ،وىذه مف شأنيا المساعدة في تممس الحكـ
الشرعي في كثير مف المسائؿ الفقيية.
 -4إنيا تجمع الفروع والجزئيات المتناثرة ،ألف اإلحاطة بالفروع الفقيية غير ممكف ،كما
أنيا سريعة النسياف وال تثبت في الذىف في سمؾ واحد.
أجؿ الخدمات لمفقيو والفقياء فيو يأخذ بيد الفقياء إلى
 -5إف عمـ القواعد الفقيية يؤدي ّ
أيسر السب ؿ الستنباط األحكاـ ،وىو يجعؿ الفقو دائـ التجدد فبل تتحجر مسائمو وال تتجمد
قضاياه(.)9

 
﴾ ﴿انظر ادلدخل لدراسة التشريع اإلسالمي ﺟ  ص  1وما بعدىا د .عبد الرمحن الصابوين.
وانظر الشك وأثره يف العبادات ص  وما بعدىا حلسني أبو عجوة مكتبة كلية دار العلوم يف ﺟامعة القاىرة.
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تاريخ نشأة القواعد الفقيية وأىـ ما كتب فييا
إف القواعد الفقيية نشأت بالتدرج شأنيا شأف كؿ العموـ ،وقد صيغت مفاىيميا وتكونت
نصوصيا في عصور ازدىار الفقو ونيضتو عمى أيدي كب ار فقياء المذاىب مف أىؿ التخريج
والترجيح بعد استقرار المذاىب الفقيية ،وانصراؼ كبار فقيائيا إلى تحريرىا وترتيب أصوليا
وأدلتيا .وقد قاموا باستنباط ىذه القواعد العامة مف دالالت النصوص التشريعية العامة ،ومبادئ
أصوؿ الفقو وعمؿ األحكاـ والمقررات العقمية.
وقد بدأ ت حركة تقعيدىا وتدوينيا أواخر القرف الثالث اليجري .وقد كاف لفقياء المذىب
الحنفي فضؿ السبؽ إلى صياغة القواعد الفقيية واالحتجاج بيا ،وعنيـ أخذ باقي الفقياء مف
المذاىب األخرى ،وعمى منياجيـ ساروا في وضع المبادئ الفقيية الكمية(.)10
وقد روى ابف نجيـ الفقيو الحنفي في مقدمة كتابو األشػباه والنظائر

()11

أف أبا طاىر الدباس

وىو مف عمماء القرف الرابع اليجري ،ىو أوؿ مف جمع أىـ قواعد المذىب الحنفي في سبع عشرة
قاعدة كمية.
ومف بينيا أىـ القواعد الفقيية وىي:
 - 1األمور بمقاصدىا.
 - 2الضرر يزاؿ.
 - 3العادة محكمة.
 - 4اليقيف ال يزوؿ بالشؾ.
 - 5المشقة تجمب التيسير.
وأقدـ مؤلؼ وصؿ إلينا في القواعد الكمية ىي رسالة لئلماـ أبي الحسف الكرخي

()12

جمع

فييا القواعد التي وضعيا أبو طاىر الدباس وأضاؼ إلييا حتى بمغت سبعاً وثبلثيف قاعدة .ثـ
جاء اإلماـ أبو زيد الدبوسي الحنفي

()13

فوضع كتابو تأسيس النظر وضمنو القواعد الكمية.

 
﴾ ﴿1انظر ادلدخل الفقهي العام ﺟ  ص  واليت بعدىا لألستاذ مصطفى الزرقا.
﴾ ﴿األشباه والنظائر ص  1واليت تليها .البن جنيم -دار الفكر -حتقيق حممد مطيع احلافظ.
﴾ ﴿ىو أبو احلسن عبيد اهلل بن احلسني الكرخي نسبة إىل كر العراق تويف سنة  1ى.
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ثـ جاء اإلماـ زيف العابديف بف نجيـ المصري

()14

فوضع كتابو األشباه والنظائر وضمنو

خمسًا وعشريف قاعدة جمعيا في الفف األوؿ مف كتابو.
ثـ جاء الفقيو الحنفي محمد أبو سعيد الخادمي في القرف الثاني عشر اليجري ،فوضع
كتابو ((مجمع الحقائؽ)) في أصوؿ الفقو ،ووضع في خاتمتو مجموعة كبيرة مف القواعد الفقيية
دوف شرح ،ورتبيا عمى حروؼ المعجـ بحسب الحرؼ األوؿ مف أوؿ كممة مف كؿ قاعدة ،وقد
بمغت ىذه القواعد أربعًا وخمسيف ومائة قاعدة .ثـ لما تـ وضع مجمة األحكاـ العدلية ،تضمنت
بدايتيا تسعًا وتسعيف قاعدة في  99مادة .مف المادة  2/حتى المادة  100/ثـ قاـ الشيخ محمود
حمزة مفتي دمشؽ في عيد السمطاف عبد الحميد باستقصاء القواعد واألصوؿ في معظـ األبواب
الفقيية ،وجمعيا في كتابو (( الفوائد البيية في القواعد والفوائد الفقيية )) ورتبيا عمى أبواب الفقو.
فكاف أوسػع ما ُجمع باسـ القواعد الفقيية .ثـ تابع الفقياء في بقية المذاىب المذىب الحنفي في

التأليؼ في القواعد الفقيية.

 
﴾﴿ىووو عبيوود اهلل بوون عموور الدبوسووي موون كبووار فقهوواأ ادلووذىب احلنفووي ،وأول موون ولووع علووم الفقووو ادلقووارن ،ولووو
كتاب (( تأسيس النظر )).
﴾﴿تويف عام .1
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أىـ المؤلفات في القواعد الفقيية في المذاىب الفقيية األخرى
أوال – في المذىب المالكي:
 – 1كتاب (( الفروؽ )) لشياب الديف أحمد بف إدريس الشيير بالقرافي .المتوفى سنة
 684ى .وقد وضعو لبياف الفروؽ بيف القواعد .وقد جمع فيو /548/قاعدة.
 – 2كتاب (( القوانيف الفقيية )) لمحمد بف أحمد بف عبد اهلل بف يحيى الكمبي الغرناطي
توفي عاـ  741ى.
(( – 3القواعد)) لممقري المالكي المتوفى سنة  758ى.
 (( – 4إيضاح المسالؾ إلى قواعد اإلماـ مالؾ )) لمونشريسي المتوفى سنة 914ى.
ثانيا – في المذىب الشافعي:
 – 1كتاب (( األشػباه والنظائر )) لجبلؿ الديف السػيوطي المتوفى  911ى وىو يشبو
كتاب األشباه والنظائر البف نجيـ الحنفي في تصنيفو وكتابتو.
 – 2كتاب (( قواعد األحكاـ في مصالح األناـ )) لئلماـ العز بف عبد السبلـ المتوفى
سنة  660ى .وىو يبحث في القواعد الفقيية دوف ترتيب ليا عمى أساس األبواب الفقيية.
 – 3كتاب (( تخريج الفروع عمى األصوؿ )) لمزنجاني.
 – 4كتاب (( التمييد في تخريج الفروع عمى األصوؿ )) لجماؿ الديف األسنوي المتوفى
عاـ  772ى.
 - 5كتاب (( القواعد والزوائد)) لبدر الديف الزركشي المتوفى عاـ  794ى.
 (( - 6المقاصد السنية في القواعد الشرعية )) لئلماـ عبد الوىاب الشعراني المتوفى عاـ
 937ى ،وىو مختصر لقواعد الزركشي.
 (( – 7األشباه والنظائر )) لتاج الديف بف السبكي المتوفى  771ى.
 (( – 8األشباه والنظائر )) البف الممقف المتوفى  804ى.

211

ثالثا – المذىب الحنبمي:
 -1كتاب ((القواعد)) البف رجب الحنبمي المتوفى سنة  795ى .وقد وضع فيو مائة
وستيف قاعدة ،وىو كتاب عظيـ الفائدة.
(( -2القواعد النورانية الفقيية)) ألحمد بف تيمية المتوفى  728ى.
رابعا -أىـ المؤلفات الحديثة في القواعد الفقيية:
 -1القواعد الفقيية لمشيخ أحمد الزرقا والد األستاذ مصطفى الزرقا.
 -2المدخؿ الفقيي لؤلستاذ مصطفى الزرقا ،وقد عرض في الجزء الثاني منو القواعد
الكمية في المذىب الحنفي عمى ترتيب المجمة عرضاً جديداً.
 -3فمسفة التشريع في اإلسبلـ لمدكتور صبحي المحمصاني.
 -4فقو اإلسبلـ لؤلستاذ حسف أحمد الخطيب ،ذكر فيو القواعد في الفقو الحنفي ،وأىـ
القواعد عند المالكية.
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عرض ألىـ القواعد الكمية في المذاىب الفقيية مع شرح موجز ليا
القاعدة األولى -األمور بمقاصدىا:
األصؿ في ىذه القاعدة قولو (ص) { :إنما األعماؿ بالنيات }(.)15
ومعناىا أف أعماؿ اإلنساف وتصرفاتو القولية والفعمية تختمؼ آثارىا ونتائجيا التي تترتب
عمييا باختبلؼ مقصود اإلنساف ونيتو في تمؾ األعماؿ والتصرفات ،وىذه القاعدة تدخؿ في
جميع فروع الفقو وخاصة في العبادات .ألنيا تحدد الحبلؿ والحراـ بمجرد النية .وكذلؾ األمر في
المعامبلت والجنايات وسائر األحكاـ .فمف قتؿ غيره عدواناً ،فإف كاف عامداً وجب عميو
القصاص .واف كاف غير عامد فعميو الدية ،ونية القاتؿ ىي التي تحدد أحد األمريف.
ومف أخذ مف ماؿ مدينو الممتنع عف الوفاء بنية استيفاء دينو ،يختمؼ عمف أخذ الماؿ مف
مدينو بنية السرقة ،فبل يقطع في األوؿ ويقطع في الثاني.
ومف التقط المقطة وقصد أخذىا لنفسو كاف غاصبًا .ومف التقطيا وىو ينوي حفظيا وردىا
لصاحبيا كاف أمينًا فبل يضمنيا إذا ىمكت ببل تعد منو عمييا أو تقصير في حفظيا.
واذا قاؿ شخص آلخر :خذ ىذه النقود ،فإف نوى التبرع كاف ىبة .واف لـ ينو التبرع كاف
قرضًا واجب اإلعادة.
ومف طمؽ زوجتو بمفظ كناية ،فنية الزوج ىي التي تحدد المقصود مف ىذا المفظ ،فإف نوى
الطبلؽ كاف طبلقًا ،واف نوى غيره لـ يقع طبلقاً.
وكذلؾ في عصير العنب بقصد الخمية والخمرية(.)16
-

القواعد التي تتفرع عف ىذه القاعدة:
()17

» العبرة في العقود لممقاصد والمعاني ال لأللفاظ والمباني«

بل إذا اشترط
فعقد اليبة مث ً

فييا دفع عوض ،كمف قاؿ آلخر :وىبتؾ ىذا الشيء بكذا ،أخذ العقد أحكاـ عقد البيع رغـ
استعماؿ العاقد لفظ اليبة .ألف العبرة في العقود لممقاصد والمعاني.

 
﴾ ﴿أخرﺟو األئمة الستة وغريىم من حديث عمر بن اخلطاب ،وىو حديث صحيح
انظر األشباه والنظائر ص  للسيوطي.
﴾ ﴿انظر ادلدخل الفقهي العام ﺟ  ص  واليت بعدىا لألستاذ مصطفى الزرقا وادلودخل إىل الشوريعة اإلسوالمي
ص  واليت بعدىا للصابوين واألشباه والنظائر ص  وما بعدىا للسيوطي.
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وعقد الكفال ة إذا اشترط فيو عدـ مطالبة الدائف لممديف المكفوؿ انقمبت حوالة وأخذت
أحكاميا ألنيا تصبح في معناىا.
وكذا عقد الحوالة إذا اشترط فييا لمدائف الحؽ في أف يطالب كبلً مف المديف والشخص
المحاؿ عميو معًا انقمبت كفالة.
القاعدة الثانية(( :اليقيف ال يزوؿ بالشؾ))(:)18
ىذه القاعدة أصؿ شرعي عظيـ يدؿ عمى اعتباره القرآف والسنة والمعقوؿ.
ش ْيئا)) [
أما القرآف فقولو تعالىَ (( :و َما َيتَِّب ُع أَ ْكثَُر ُى ْـ إَِّال ظَ ًّنا إِ َّف الظَّ َّف َال ُي ْغ ِني ِم َف ا ْل َح ِّ
ؽ َ

يونس.] 36 :

وأما السنة فقد ورد في السنة أحاديث صحيحة ،تدؿ عمى أف المتوضئ إذا شؾ في انتقاض
وضوءه فيو عمى وضوءه السابؽ المتيقف ،وتصح صبلتو حتى يتحقؽ وجود ما ينقضو بشكؿ
يقيني ،وال عبرة في ذلؾ بالشؾ .كقولو (ص){ :إذا وجد أحدكـ في بطنو شيئاً فأشكؿ عميو ،أخرج
منو شيء أـ ال ،فبل يخرجف مف المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحًا} رواه مسمـ(.)19
وأما مف المعقوؿ :فؤلف اليقيف أقوى مف الشؾ ،فاليقيف حكمو قطعي فبل يزاؿ بالشؾ.
-

ومعنى ىذه القاعدة :إذا ثبت أمر مف األمور ،أو حكـ مف األحكاـ ثبوتاً يقينياً أي

قطعيًا ،ثـ وقع الشؾ في وجود ما يزيمو ،يبقى األمر المتيقف عمى حالو معتب ًار إلى أف يتحقؽ
السبب المزيؿ لو بشكؿ يقيني .وىذا أمر طبيعي ألف اليقيف أمر ثابت ،والشؾ أمر ضعيؼ ،وال
ينسخ القوي بالضعيؼ .فاليقيف ال يزوؿ إال بيقيف مثمو.
-

وىذه القاعدة معتبرة في جميع األحكاـ مف عبادات ومعامبلت وعقوبات وغيرىا.

وبنى الفقياء عمييا أحكاماً كثيرة في جميع أبواب الفقو.
ومثاؿ ذلؾ :إذا ثبت إبراء الدائف مدينو ،ووقع الشؾ في رد المديف لئلبراء ،فاإلبراء نافذ
والديف ساقط.
واذا ثبت ديف عمى شخص ثـ مات ،وشككنا في وفائو فالديف باؽ.

 
﴾ ﴿اجمللة ./  /
﴾ ﴿اجمللة  /م .
﴾ ﴿انظر األشباه والنظائر للسيوطي ص  1واليت بعدىا؛ ط .
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واذا ثبت عقد بيف اثنيف ،ووقع الشؾ في فسخو فالعقد قائـ .ومف توضأ فيو متيقف
الطيارة ،فإذا شؾ في طروء الحدث ف يو عمى طيارتو .والعكس صحيح ،أي إف تيقف الحدث
وشؾ في الطيارة فيو محدث(.)20
-

ما يتفرع عف ىذه القاعدة مف قواعد:

» -1األصؿ بقا ما كاف عمى ما كاف«(.)21
ىذه القاعدة أصؿ في الشريعة ُيسمى االستصحاب ،ومعناه بقاء الحالة الثابتة في زمف ما

موجودة في سائر األوقات حتى يثبت انقطاعيا أو تبديميا.

فمو ادعى المشتري دفع الثمف إلى البائع ،أو ادعى المستأجر دفع األجرة إلى المؤجر،
وأنكر البائع أو المؤجر ،كاف القوؿ قوؿ البائع أو المؤجر مع اليميف .فتعتبر ىذه الديوف باقية ما
لـ يثبت الدفع ،ألنيا كانت مستحقة عمييـ بيقيف واألصؿ بقاؤىا حتى يثبت سقوطيا.
-2

» ما ثبت بزماف يحكـ ببقائو ما لـ يوجػد دليؿ عمى خالفػو«

()22

ىػذه القاعدة

بمعنى القاعدة السابقة.
» -3األصؿ في األمور العارضة العدـ« (:)23
المػراد باألمور العارضة مػا كػاف العدـ ىػو الحالػة األصمية لػيا .فيكوف العدـ ىو اليقيف،
والوجود عارض مشكوؾ فيو.
ال ،أو ارتكب
وعمى ىذا فمو ادعى شػخص عمى آخر أنو عقد معو عقداً ،أو أتمؼ لػو ما ً
جريمة وأنكر اآلخر ،فالقوؿ قوؿ المنكر حتى ُيثبت المدعي ىذه األفعاؿ ،ألنيا أمور عارضة،
والعدـ ىو الحالة األصمية المتيقف منيا ،ووجودىا مشكوؾ فيو يحتاج إلى إثبات.

 
﴾ ﴿1انظر األشباه والنظائر للسيوطي ص  وما بعدىا.
وادلدخل الفقهي العام للزرقا ﺟ  ص  وما بعدىا.
﴾ ﴿جملة األحكام العدلية  /م .
﴾ ﴿اجمللة  /م .1
﴾ ﴿اجمللة  /م .

215

-4

»األصؿ برا ة الذمة« (:)24

فاألصؿ في اإلنسػاف براءة ذمتو ،ألنو يولد خاليًا مف كؿ ديف أو مسػؤولية أو التزاـ ،وشغؿ
ذمتو بشيء مف الحقوؽ ىو أمر عارض بعد الوالدة ،واألصؿ في األمور العارضة العدـ.
فمف ادعى عمى غيره ديناً فعميو اإلثبات إذا أنكر الخصـ ،ألف األصؿ براءة ذمتو .وىي
ا لحالة األصمية لئلنساف ،فظاىر الحاؿ يشيد لو ما لـ يثبت خبلؼ ذلؾ.
ويتفرع عف القاعدة السابقة » اليقيف ال يزوؿ بالشػؾ « قواعد أخرى منيا» :األصؿ إضافة
الحادث إلى أقرب أوقاتو« المجمة  /ـ .11
ومنيا »ال عبرة لمداللة في مقابمة التصريح« المجمة  /ـ .13
ومنيا »ال عبرة لمتوىـ« المجمة  /ـ .47
ومنيا »ال عبرة لمظف البيف خطؤه« المجمة  /ـ .72
ومنيا »الممتنع عادة كالممتنع حقيقة« المجمة  /ـ .38
القاعدة الثالثة» :ال ضر وال ضرار« (:)25
ىذه القاعدة لفظ حديث نبوي فػي رتبة الحسػف ،رواه مالؾ وابف ماجو والدار قطني .وىذه
القاعدة مف أركاف الشريعة ،وتشيد ليا نصوص كثيرة في القرآف والسنة ،وىي أساس لمنع الفعؿ
الضار ،وترتيب نتائجو في التعويض المالي والعقوبة.
ومعنى ىذه القاعدة :أنو ال يجوز شرعًا ألحد أف ُيمحؽ بآخر ضر ًار وال ض ار ًار .فبل يجوز

اء.
لممرء أف يضر أخاه ابتداء وال جز ً

وىذه القاعدة توجب منع وقوع الضرر مطمقًا ،ويشمؿ الضرر الخاص والعاـ .ويشمؿ دفعو قبؿ
الوقوع مف باب الوقاية ،ورفعو بعد الوقوع بإزالة آثاره ومنع تك ارره.
كما توجب ىذه القاعدة اختيار أىوف الشريف أو الضرريف لدفع أكبرىما ،ألف في ذلؾ
تخفيفًا لمضرر ،عندما ال يمكف منعو بتاتاً .وىذ ه القاعدة مقيدة بإجماع العمماء بغير ما أذف بو

 
﴾ ﴿اجمللة  /م .
﴾ ﴿اجمللة  /م .
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الشرع مف الضرر ،كإقامة القصاص والحدود والتعازير عمى الجاني .ألف درء المفاسد مقدـ عمى
جمب المصالح.
واختمؼ العمماء في معنى الضرر والضرار عمى أقواؿ عدة أحسنيا:
أف معنى الضرر ىو إلحاؽ المفسدة بالغير مطمقاً .ومعنى الضرار :إلحاؽ مفسدة بالغير
عمى وجو المقابمة لو ،مف غير تقييد بقيد االعتداء بالمثؿ واالنتصار لمحؽ .أي مقابمة الضرر
ودفعو بضرر آخر .فالضرار ىو مقابمة الضرر بضرر .والمقصود بمنع الضرار نفي فكرة الثأر
المحض الذي يزيد في الضرر وال يفيد سوى توسيع دائرتو ،ألف اإلضرار ولو عمى سبيؿ المقابمة
ال تجوز أف تكوف ىدفاً مقصوداً ،وانما يمجأ إليو اضط ار اًر عندما ال يكوف غيره مف طرؽ التبلفي
أفضؿ منو وأنفع.
فمف أتمؼ ماؿ غيره مثبلً ال يجوز أف يقابؿ بإتبلؼ مالو ،ألف ذلؾ توسيع لمضرر ببل
منفعة .وأفضؿ منو تضميف التمؼ قيمة ما أتمؼ .وذلؾ بخبلؼ الجناية عمى النفس والبدف مما
شرع فيو القصاص.
فمف قَتَ َؿ قُتؿ ،ومف قطع يقطع ألف ىذه الجنايات ال يقمعيا إال عقوبة مف جنسيا ،كي

يعمـ الجاني أنو في النياية كمف يعتدي عمى نفسو(.)26

وقد بنى الفقياء عمى ىذه القاعدة أحكامًا كثيرة .ومف ذلؾ مثبلً:
بل ،وغاب المشتري قبؿ نقد الثمف وقبض
 -1لو باع شيئًا مما يتسارع إليو الفساد كالفواكو مث ً
المبيع ،وخيؼ فساده ،فممبائع أف يفسخ البيع ويبيع مف غيره ،دفعاً لمضرر.
 -2لو انتيت مدة إجارة األرض الزراعية قبؿ أف يستحصد الزرع ،تبقى في يد المستأجر
بأجر المثؿ حتى يستحصد ،منعاً لضرر المستأجر بقمع الزرع قبؿ أوانو.
 -3وقالوا :يجوز حبس المشيوريف بالدعارة والفساد حتى تظير توبتيـ ،ولو لـ يثبت
عمييـ جرـ معيف بطريؽ قضائي ،دفعاً لشرىـ ألنيـ قد يحتاطوف ،فقد يمؤلوف الدنيا فساداً
وأض ار اًر وال يمكف إثبات شيء عمييـ بطريؽ قضائي(.)27

 
﴾ ﴿انظر ادلدخل الفقهي العام للزرقا ﺟ  وما بعدىا.
وشرح القواعد الفقهية للشيخ أمحد الزرقا ص  وما بعدىا ط  / دار القلم.
﴾ ﴿انظر لتطبيقات ىذه القاعدة ،شرح القواعد الفقهية للشيخ أمحد الزرقا ص  وما بعدىا.
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-

ما يتفرع عف ىذه القاعدة مف قواعد:

» -1الضرر يزاؿ« المجمة  /ـ .31
ىذه القاعدة تفيد وجوب رفع الضرر وترميـ آثاره بعد وقوعو ،ومف تطبيقاتيا مشروعية
كثير مف الخيارات في عقد البيع إلزالة األضرار الواقعة عمى أحد المتعاقديف ،كخيار العيب،
وخيار الغبف.
ومف تطبيقاتيا إزالة الميزاب عمى الطريؽ العاـ إذا أدى إلى اإلضرار بالماريف.
» -2الضرر يدفع بقدر اإلمكاف« المجمة  /ـ .31
ومعنى ىذه القاعدة وجوب دفع الضرر قبؿ وقوعو بقدر اإلمكاف ألف الوقاية خير مف
العبلج.
ومف تطبيقاتيا :مشروعية حؽ الشفعة دفعًا لضرر سوء الجوار.
ومشروعية الحجر عمى السفيو لدفع الضرر الناتج عف سوء تصرفاتو.
ومشروعية الحجر عمى المديف المفمس منعًا لمضرر عف الدائنيف في تصرفاتو.
ومف تطبيقاتيا :مشروعية الجياد دفعًا لضرر األعداء .ووجوب إقامة العقوبات لدفع ضرر
المجرميف.
-3

»الضرر ال يزاؿ بمثمو« المجمة  /ـ .25

ىذه القاعدة تعتبر قيدًا عمى قاعدة :ال ضرار وال ضرار .فإزالة الضرر ال يجوز أف تكوف
بإحداث ضرر مثمو أو أكبر منو مف باب أولى.
-4

»الضرر األشد يزاؿ بالضرر األخؼ« المجمة  /ـ .27

بل لو
ىذه القاعدة تعني دفع الضرر األشد بالضرر األخؼ عند التعارض .ومف ذلؾ مث ً
ابتمعت دجاجة شخص لؤلؤة ثمينة لغيره ،فمصاحب المؤلؤة أف يمتمؾ الدجاجة بقيمتيا كي يذبحيا
ويستخرج لؤلؤتو .ومف ذلؾ جواز شؽ بطف المرأة الميتة إلخراج الجنيف إذا كانت ترجى حياتو.
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-5

»در المفاسد أولى مف جمب المصالح« المجمة  /ـ .30

إف الشارع حرص عمى منع المنييات أكثر مف حرصو عمى تحقيؽ المأمورات .وقد روي
أف النب ي (ص) قاؿ{:ما نييتكـ عنو فاجتنبوه وما أمرتكـ بو فأتوا منو ما استطعتـ } وعمى ذلؾ:
يمنع مالؾ الدار مف فتح نافذة تطؿ عمى مقر نساء جاره ولو كاف لو فييا منفعة.
وكذلؾ يمنع الجار مف كؿ تصرؼ في ممكو فيو إضرار بجيرانو ،كاتخاذ فرف يؤذي
الجيراف بدخانو(.)28
القاعدة الرابعة» :المشقة تجمب التيسير« (:)29
ىذه القاعدة تعتبر مف أسس الشريعة وقواعدىا الكبرى التي قامت عمييا .ألف في المشقات
وقوعاً بالحرج ،والحرج مرفوع عف المكمؼ بنصوص الشرع.
واألصؿ في ىذه القاعدة نصوص كثيرة وردت في القرآف والسنة توجب رفع الحرج .منيا
قوؿ اهلل (( يريد اهلل بكـ اليسر وال يريد بكـ العسر)) [ البقرة.] 185 /
وقولو تعالى(( :وما جعؿ عميكـ في الديف مف حرج)) [ الحج.] 78 /
وقولو (ص){ :يسروا وال تعسروا} متفؽ عميو.
وقولو (ص){ :إف اهلل وضع عف أمتي الخطأ والنسياف وما استكرىوا عميو}.
والمراد بالمشقة التي يجب معيا التيسير :المشقة التي تتجاوز الحد المعتاد .وىي المشقة
التي تخمو منيا التكاليؼ الشرعية.
ولكف يشترط في المشقة التي تجمب التيسير عدـ مصادمتيا النصوص .وأما المشقة التي
ال تنفؾ عنيا التكاليؼ الشرعية ،كمشقة الجياد ،وألـ الحدود والقصاص ،وقتؿ البغاة والمفسديف،
فبل أثر ليا في جمب التيسير أو التخفيؼ .وكذلؾ المشقة الطبيعية في الحدود العادية التي

 
﴾ ﴿انظوور شوورح القواعوود الفقهيووة ص  ومووا بعوودىا للشوويخ أمحوود الزرقووا ،وادلوودخل الفقهووي العووام ﺟ  ص
 وما بعدىا لألستاذ الزرقا.
وانظر األشباه والنظائر للسيوطي ص  وما بعدىا.
واألشباه والنظائر البن جنيم ص  وما بعدىا.
﴾ ﴿اجمللة  /م .
انظر يف شرح ىذه القاعدة األشباه والنظائر البن جنيم ص  وما بعدىا -حتقيق مطيع احلافظ.
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يستمزميا عادة أداء الواجبات ،فبل مانع منيا إذ ال يمكف أف تنفؾ التكاليؼ المشروعة عنيا ،ألف كؿ
واجب ال يخمو مف مشقة ،فيذا ال يوجب التخفيؼ.
ويتخرج عمى ىذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاتو.
والمشقة التي تجمب التيسير كثيرة منيا :السفر ،والمرض ،واإلكراه ،والنسياف ،والجيؿ...
وغير ذلؾ.
ومف تطبيقات ىذه القاعدة:
السفر فيو مشقة تجمب التيسير في كثير مف األحكاـ منيا:
جواز تزويج الولي األبعد لمصغيرة إذا كاف الولي األقرب مساف ًار وأبى الخاطب الكفؤ
انتظار رجوع الولي األقرب .وذلؾ خشية فوات الكؼء.
ومنيا جواز فسخ اإلجارة بعذر السفر.
وفي مشقة المرض يجوز تأخير إقامة الحد عمى المريض في غير حد الرجـ إلى ما بعد
حدوث الشفاء.
كما أف السفر والمرض مشقتاف تجمباف التيسر والرخص في إسقاط صبلة الجمعة وتأخير
الصياـ في رمضاف.
وفي مشقة اإلكراه يرخص لئلنساف أف يجري كممة الكفر عمى لسانو مع بقاء قمبو مطمئف
باإليماف .كما يمنع اإلكراه إلزاـ المستكره بعقده.
والنسياف الذي ال يستطيع اإلنساف التحرز عنو ،ىو مشقة تجمب التيسير في كثير مف
األحكاـ ،منيا سقوط العقوبة عف مرتكبيا في حاؿ النسياف ألنو شبية ،كما أف النسياف يعفي
الشخص مف المسؤولية عف ترؾ الواجبات الدينية(.)30
كما أف الخطأ في األفعاؿ والتصرفات مشقة تتبدؿ بيا األحكاـ العامة المقررة ليا في حاؿ
العمد.
واالضطرار مشقة تباح معيا المحرمات المضطر إلييا مدة وجوده(.)31

 
﴾ ﴿1راﺟع تطبيقات ىذه القاعدة يف القواعد الفقهية للشيخ أمحد الزرقا ص  وما بعدىا.
﴾ ﴿انظر ادلدخل الفقهي العام لألستاذ مصطفى الزرقا ﺟ  ص  وما بعدىا.
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-

ما يتفرع عنيا مف قواعد:

» -1األمر إذا ضاؽ اتسع« المجمة  /ـ .18
ىذه القاعدة في معنى القاعدة السابقة.
» -2الضرورات تبيح المحظورات« المجمة /ـ .21
ىذه القاعدة مأخوذة عف القرآف ،إ ْذ استثنى حاالت االضطرار مف ارتكاب المحرمات.
كقولو تعالى(( :إال مف اضطر غير باغ وال عاد فال إثـ عميو)).
فيجوز بناء عمى ذلؾ أكؿ الميتة أو الخنزير لدرء اليبلؾ جوعًا ،كما يجوز شرب الخمر
لدفع اليبلؾ عطشاً أو إلساغة غصة بالطعاـ.
كما يجوز كشؼ الطبيب عمى العورات إذا توقفت عمييا عبلجيـ ومداواتيـ.
ولكف الزنى والقتؿ ال يباحاف أبداً في أي حاؿ ولو مع االضطرار.
-3

»الضرورات تقدر بقدرىا« المجمة  /ـ :22

ىذه القاعدة تعتبر قيداً عمى القاعدة التي قبميا ،فبل يباح مف المحظورات إال مقدار ما
يدفع الخطر.
فبل يجوز االسترساؿ ،ومتى زاؿ الخطر عاد المنع والحظر.
القاعدة الخامسة» :العادة محكمة« المجمة  /ـ :36
المراد بالعادة في ىذه القاعدة العرؼ لفظيًا كاف أـ عممياً.
فالعرؼ في الشريعة اإلسبلمية لو اعتبار ولو أثر عمى األحكاـ ،كما لو سمطاف حاكـ في
توزيع االلتزامات والحقوؽ بيف الناس في التعامؿ بينيـ.
بل
ومعنى ىذه القاعدة أف العرؼ الصحيح إذا استقر تعامؿ الناس بو وعـ فإنو يصبح دلي ً
تثبت عف طريقو األحكاـ الشرعية فيما ال نص فيو:
واألصؿ في ىذه القاعدة :قولو (ص) {ما رآه المسمموف حسنًا فيو عند اهلل حسف} أخرجو
اإلماـ أحمد موقوفاً عمى ابف مسعود.
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فالعرؼ يرجع إليو في مسائؿ كثيرة في الفقو سواء في العبادات أـ في المعامبلت(.)32
ويتفرع عف ىذه القاعدة القواعد اآلتية:
» -1استعماؿ الناس حجة يجب العمؿ بيا« المجمة  /ـ .37
وىي في معنى القاعدة السابقة :مثؿ صحة بيع المعاطاة وعقد االستصناع لجرياف عرؼ
الناس بالتعامؿ بيما.
 » -2العبرة لمغالب الشائع ال لمنادر« المجمة  /ـ .42
 » -3إنما تعتبر العادة إذا اضطرت أو غمبت« المجمة  /ـ .41
ىاتاف القاعدتاف تعتبراف مف شرائط اعتبار العرؼ والعمؿ بو.
» -4الحقيقة تترؾ بداللة العادة« المجمة  /ـ .40
» -5المعروؼ عرفا كالمشروط شرطا« المجمة :43 /
ومعناىا أف المعروؼ بيف الناس فيو بمنزلة الشرط الصحيح في العقد واف لـ يذكر العقد
صراحة.
القاعدة السادسة» :إعماؿ الكالـ أولى مف إىمالو« المجمة :60 /
معنى ىذه القاعدة أف أي لفظ صدر في مقاـ التشريع ،إذا كاف حممو عمى أحد المعاني
الممكنة يترتب عميو حكـ ،وحممو عمى معنى آخر ال يترتب عميو حكـ ،فالواجب حممو عمى
المعنى الذي يفيد حكمًا .ألف كبلـ العقبلء يصاف عف اإلىماؿ والمغو ما أمكف.
ومثاؿ ذلؾ لو أقر بألؼ في صؾ ولـ يبيف سببيا ثـ أقر بألؼ ثانية يطالب باأللفيف وال
يقبؿ منو أنيما واحد.
وكذلؾ لو قاؿ لزوجتو المدخوؿ بيا :أنت طالؽ أنت طالؽ أنت طالؽ ،وقع ثبلثًا ،وال
تحمؿ عمى أنيا تأكيد ألف األصؿ في الكبلـ التأسيس في ن ظر القضاء ما لـ تقـ قرينة عمى
التأكيد.

 
﴾﴿انظر األشباه والنظائر البن جنيم ص .1
وا نظر لتطبيقات ىذه القاعدة القواعد الفقهية ألمحد الزرقا ص  وما بعدىا.
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ما يتفرع عف ىذه القاعدة مف القواعد:
» -1األصؿ في الكالـ الحقيقة« المجمة ـ .12 /
المعنى الحقيقي لمفظ ىو المعنى األصمي الذي وضع لو في إعماؿ كبلـ المتكمـ سواء كاف
الشارع أـ اإلنساف مف عاقد أو حالؼ أو غيره ،يجب فيو حمؿ ألفاظو عمى المعنى الحقيقي عند
خموه عف القرائف التي ترجح إرادة المعنى المجازي .كما لو أوقؼ الواقؼ عمى أوالده دخؿ البنات
مع األبناء ألف لفظ الولد حقيقة فييما.
ولو قاؿ :وىبتؾ ىذا الشيء ،فأخذه المخاطب ،ثـ ادعى القائؿ أنو قصد باليبة البيع مجا اًز،
وطمب ثمنًا ،ال تقبؿ دعواه ،ألف األصؿ في الكبلـ الحقيقة ،وحقيقة اليبة تمميؾ ببل عوض(.)33
 » -2إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز« المجمة  /ـ :61
ومعنى القاعدة إذا تعذرت الحقيقة أو تعسرت أو ىجرت يصار إلى المجاز .ألف المجاز
ٍ
عندئذ يتعيف طريقًا إلعماؿ الكبلـ ،واجتناب إىمالو.
وتعذر الحقيقة إما بعدـ إمكانيا أصبلً لعدـ وجود فرد مف أفرادىا ،كما لو وقؼ عمى أوالده
وليس لػو إال أحفاد( .)34أو بعدـ إمكانيا شرعًا كالوكالة بالخصومة ،فإف الخصومة ىي التنازع
وىو محظور شرعاً.
ومثؿ تعذر الحقيقة تعسرىا ،وتعسرىا بعدـ إمكانيا إال بمشقة .كمف حمؼ ال يأكؿ مف ىذا
القدر ،فإف الحقيقة ىي األكؿ مف عيف القدر وذلؾ عسير ،فيكوف قرينة عمى إرادة المجاز ،وىو
األكؿ مما في داخؿ القدر مف الطعاـ.
ومثؿ تعذر الحقيقة ىجرىا أيضاً(.)35
-3

»إذا تعذر إعماؿ الكالـ ييمؿ« المجمة ـ :62 /

تعذر إعماؿ الكبلـ يكوف بعدـ إمكانية حممو عمى معنى صحيح ولو مجا ًاز ،فيكوف لغواً،
فييمؿ(.)36

 
﴾ ﴿انظر ادلدخل الفقهي العام للزرقا ﺟ  ص  11وما بعدىا.
واألشباه والنظائر البن جنيم ص  1وما بعدىا.
﴾﴿انظر األشباه والنظائر للسيوطي ص  – دار الكتب العلمية  -بريوت.
﴾﴿انظر القواعد الفقهية للشيخ أمحد الزرقا ص .
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القاعدة السابعة» :ال مساغ لالجتياد في مورد النص« المجمة  /ـ :14
النص ىو خطاب الشارع ،وىو القرآف والسنة ،ويشمؿ اإلجماع الثابت بالنقؿ الصحيح.
واالجتياد :ىو بذؿ الجيد في سبيؿ استنباط األحكاـ الشرعية مف أدلتيا.
واالجتياد نوعاف  :اجتياد في دائرة فيـ النص ،لمعرفة كيفية تطبيقو وىذا ليس االجتياد
المقصود في ىذه القاعدة.
واجتياد عف طريؽ القياس ،وىذا االجتياد ال يجوز المجوء إليو مع وجود النص الذي يدؿ
عمى الحكـ المطموب معرفتو.
فمعنى ىذه القاعدة :أف ا الجتياد الممنوع في مورد النص ىو ما كاف مصادمًا لنص ثابت
وواضح في المعنى الذي ورد فيو وضوحاً ال يحتمؿ التأويؿ.
وتعتبر ىذه القاعدة مبدًأ مقر ًار في النظر القانوني أيضًا ،فبل يجوز لمقضاة أف يجتيدوا في
أحكاميـ مع وجود نص قانوني صريح يخالؼ اجتيادىـ ،ألف ميمة القاضي التطبيؽ ال
التشريع(.)37
القاعدة الثامنة» :االجتياد ال ينقض بمثمو« المجمة  /ـ :16
ومعنى ىذه القاعدة أف مف اجتيد في حكـ حادثة فأفتى بيا ،ثـ وقعت حادثة أخرى نظيرىا،
فتبدؿ فييا اجتياده إلى حكـ مخالؼ ،ال تنقض فتواه السابقة .فيعمؿ باجتياده الجديد في الحادثة
الجديدة .إذ لو ساغ نقض الفتاوى االجتيادية السابقة كمما تبدؿ اجتياد المجتيد لما استقر حكـ
اجتيادي في حادثة .وىذا ال يجوز ألنو يؤدي إلى عدـ استقرار األحكاـ.
وتعتبر ىذه القاعدة مبدأ مقر ًار في النظر القانوني أيضًا ،ألف محاكـ النقض العميا إذا تبدؿ
اجتيادىا القضائي في حادثة أو في فيـ مادة قانونية ،فإف ذلؾ ال يسري عمى ما مضى ،وال
ينقض ما يبت فيو مف قضايا ،وانما يعمؿ باجتيادىا الجديد في القضايا الجديدة .وكما ال ينقض
اجتياد المجتيد بتبدؿ اجتياده لنفسو ال ينقض باجتياد مجتيد غيره(.)38

 
﴾﴿انظر األشباه والنظائر البن جنيم ص  1وما بعدىا -حتقيق مطيع احلافظ.
﴾ ﴿انظر ادلدخل الفقهي العام ﺟ  ص  11واليت تليها .لألستاذ مصطفى الزرقا.
﴾ ﴿ادلدخل الفقهي العام للزرقا ﺟ  ص .1
وانظر يف تطبيقات ىذه القاعدة األشوباه والنظائر البن جنيم ص  وما بعدىا -حتقيق مطيع احلافظ.
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القاعدة التاسعة» :مف استعجؿ الشي قبؿ أوانو عوقب بحرمانو« المجمة  /ـ :99
ومعنى ىذه القاعدة :أف كؿ مف استعجؿ الشيء الذي وضع لو سبب عاـ مطرد ،وطمب
الحصوؿ عميو قبؿ أوانو ،أي قبؿ وقوع سببو ،وقصد تحصيؿ ذلؾ الشيء قبؿ ذلؾ األواف،
فيكوف باستعجالو ىذا أقدـ عمى تحصيؿ ذلؾ الشيء بسبب محظور ،فيعاقب بحرمانو مف ذلؾ
الشيء عقوبة لو(.)39
وتعتبر ىذه القاعدة مف باب سد الذرائع ،ومف باب السياسة الشرعية في العقاب.
ومف تطبيقات ىذه القاعدة :حرماف القاتؿ مف الميراث ،إف قتؿ مورثو .ألف بذلؾ يستعجؿ
الوصوؿ إلى اإلرث بسبب ممنوع ومحرـ وىو القتؿ .وكذلؾ حرماف الموصى لو مف الوصية إف
ال لموصوؿ إلى الوصية.
قتؿ الموصي استعجا ً
ومف تطبيقاتيا الحكـ بتوريث المرأة المطمقة طبلؽ فرار ،وىي التي طمقيا زوجيا في مرض
الموت طبلقًا بائنًا بغير رضاىا .معاممة لو بنقيض مقصوده ،ألف مرض الموت دليؿ عمى أنو
قصد بطبلقو إياىا حرمانيا مف الميراث .فإذا مات خبلؿ عدتيا ورثت منو معاممة لو بنقيض
مقصوده ،فيرد عميو قصده.
القاعدة العاشرة » :البينة عمى المدعي واليميف عمى مف أنكر« المجمة /ـ :76
ىذه القاعدة نص حديث نبوي ،رواه الترمذي والبييقي.
وىذه القاعدة أصؿ في التقاضي ال يجوز العدوؿ عنو.
ومعنى ىذه القاعدة :أف المدعي ىو الذي يجب عميو تقديـ البينة ،ليقوى بيا جانبو
يدعي خبلؼ الظاىر.
الضعيؼ ،ألنو ّ
وعمى المدعي عميو اليميف إذا عجز المدعي عف تقديـ البينة ،ألف جانب المدعى عميو
قوي ،إذ قولو يوافؽ الظاىر ،وألنو يتمسؾ بالحالة األصمية لئلنساف وىي براءة ذمتو مف
المسؤولية ،فاكتفي منو بالحجة األضعؼ وىي اليميف ،والحتماؿ كذب المدعى عميو في اإلنكار،
وجب عميو أف يوثؽ قولو باليميف عند عجزه عف اإلثبات.

 
﴾ ﴿انظر القواعد الفقهية ص  للشيخ أمحد الزرقا.
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وتجدر اإلشارة ىنا إلى أف تحميؼ المدعي والشاىد أمر منسوخ ال يعمؿ بو ،ولكف لما غمب
الفسؽ في زماننا ،اختار القضاة استحبلؼ الشيود لتحصيؿ غمبة الظف(.)40
القاعدة الحادية عشرة» :ال ينكر تغير األحكاـ بتغير األزماف« المجمة/ـ :39
اتفؽ العمماء عمى أف األحكاـ التي تتبدؿ بتبدؿ الزماف ىي األحكاـ االجتيادية المبينة عمى
العرؼ أو المصمحة أو القياس.
فبل ينكر تغير األحكاـ المبينة عمى العرؼ أو المصمحة بتغير عرؼ أىميا وعادتيـ ،أو
بتغير مصمحتيـ فييا ،فإذا كاف عرفيـ أو مصمحتيـ يستدعياف حكماً ثـ تغي ار إلى عرؼ أو
مصمحة أخرى ،فإف الحكـ يتغير إلى ما يوافؽ ما انتقؿ إليو عرفيـ أو مصمحتيـ.
أما األحكاـ األساسية التي جاءت بيا الشريعة وثبتت بنصوص محكمة ال تقبؿ التأويؿ وال
التبديؿ ،فيذه األحكا ـ ال تتبدؿ بتبدؿ األزماف .ألنيا تتعمؽ بمصالح ثابتة لئلنساف ال تتغير ىذه
المصالح بتغير األزماف وال بتغير وسائؿ الحياة واألعراؼ(.)41
ومف تطبيقات ىذه القاعدة أف الزوجة إذا قبضت معجؿ ميرىا ،فإنيا تُمزـ بمتابعة زوجيا
حيث شاء .لكف المتأخريف مف فقياء المذىب الحنفي أفتوا بأف المرأة ولو قبضت معجؿ ميرىا،
ال تجبر عمى متابعة زوجيا إلى مكاف إال إذا كاف وطنًا ليا ،وقد تـ فيو عقد الزواج بينيما ،وذلؾ
بسبب فساد الزماف ،وتغير أخبلؽ الناس ،وغمبة الجور ،فكثير مف الرجاؿ يسافروف بزوجاتيـ إلى
ببلد نائية ليس ليف فييا أىؿ وال نصير ،فيسيئوف معاممتيف ويجوروف عمييف .وعمى ىذا استقرت
الفتوى والقضاء في المذىب الحنفي.
كما أفتى المتأخروف مف الفقياء ،بعدـ جواز القضاء بعمـ القاضي الشخصي ،بعدما فسدت
ذمـ القضاة ،وانتشر الفساد بينيـ .وذلؾ خبلفًا لما عميو الحكـ في بداية األمر.
ومف تطبيقات ىذه القاعدة أيضاً أف مف المقرر فقييًا عدـ جواز أخذ األجرة عمى القياـ
باألعماؿ الدينية الواجبة ،كاإلمامة والخطابة واألذاف وتعميـ القرآف ،لكف أفتى المتأخروف مف
الفقياء في المذىب الحنفي جواز أخذ األجرة عمى تمؾ األعماؿ ،بسبب انقطاع الجرايات عمى

 
﴾ ﴿1انظر شرح القواعد الفقهية للشيخ أمحد الزرقا ص  واليت بعدىا.
﴾ ﴿انظر رسائل ابن عابدين ،رسالة نشر العرف.
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العمماء ،وألف ىذه األعماؿ أصبحت تحتاج إلى التفرغ ،ولئبل تتعطؿ إقامة ىذه الشعائر ،وحرصًا
عمى تعميـ القرآف ونشر العمـ واقامة الشعائر الدينية.
ىذه ىي أىـ القواعد الفقيية الكبرى عند فقياء المذاىب ،التي استنبطوىا واعتمدوا عمييا.
وىناؾ قواعد فقيية أخرى كثيرة ،ولكف في ىذا القدر الكفاية لطالب العمـ .ومف أراد الزيادة فميرجع
إلى كتب القواعد الفقيية .فميس القصد مف ىذا الكتاب دراسة القواعد الفقيية كميا.
بل
وليس لي في نياية ىذا الكتاب إال أف أحمد اهلل تعالى الذي بنعمتو تتـ الصالحات ،سائ ً
إياه لي القبوؿ والتوفيؽ ،ولئلخوة الطبلب النفع والفيـ والنجاح.
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تماريف:
اختر اإلجابة الصحيحة( :أصوؿ فقيية كمية مف نصوص موجزة دستورية تتضمف أحكامًا
تشريعية عامة) ىذا تعريؼ:
 -1القاعدة األصولية.
 -2القاعدة الفقهية.
 -3النظرية الفقهية.
 -4االستصحاب.
اإلجابة الصحيحة رقـ 2
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 مصادر البحث: القرآف الكريـ: إرشاد الفحوؿ لمشوكاني -دار المعرفة -بيروت. أصوؿ الفقو،عبد الوىاب خبلؼ -ط  – 15دار القمـ – الكويت. إعبلـ الموقعيف عف رب العالميف ،البف ّقيـ الجوزية -مطبعة السعادة بمصر  1955ـ.-

اإلحكاـ في أصوؿ األحكاـ لآلمدي ،مطبعة دار المعارؼ بمصر 1914ـ.

-

اإلحكاـ في أصوؿ األحكاـ البف حزـ األندلسي ،مطبعة اإلماـ -مصر.

 أبو حنيفة لؤلستاذ محمد أبو زىرة  -دار الفكر العربي.-

اإلماـ الشافعي لؤلستاذ محمد أبو زىرة دار الفكر العربي.

-

اإلماـ مالؾ لؤلستاذ محمد أبو زىرة دار الفكر العربي.

 ابف حنبؿ لؤلستاذ محمد أبو زىرة دار الفكر العربي.-

اإلماـ زيد لؤلستاذ محمد أبو زىرة دار الفكر العربي.

-

اإلماـ جعفر الصادؽ لؤلستاذ محمد أبو زىرة  -دار الفكر العربي.

-

اإلماـ ابف حزـ الظاىري لؤلستاذ محمد أبو زىرة  -دار الفكر العربي.

 أصوؿ المحاكمات الشرعية والمدنية -الدكتور محمد الزحيمي -مطابع مؤسسة الوحدة.-

ألحكاـ السمطانية -لمماوردي -مطبعة البابي الخمبي ط 1960 1ـ.

 أدب القضاء -البف أبي الدـ -تحقيؽ الدكتور محمد الزحيمي. االعتصاـ لمشاطبي -دار الفكر -مكتبة الرياض الحديثة. التاج واإلكميؿ شرح مختصر خميؿ – محمد بف يوسؼ العبدري – دار الكتب العممية –تاريخ الفقو اإلسبلمي .د .أحمد فراج حسيف – الدار الجامعية – بيروت  1988ـ.
 تاريخ التشريع لمخضري بؾ – دار إحياء التراث العربي – بيروت – ط 1960 7ـ. تاريخ التشريع لؤلستاذ مناع القطاف – مؤسسة الرسالة بيروت-ط 1993 -11ـ -تاريخ الفقو اإلسبلمي لؤلستاذ محمد عمي السايس -مطبعة عمي صبيح – األزىر 1957ـ.
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 تاريخ التشريع اإلسبلمي أ .د .محمد فاروؽ َّالعكاـ -منشورات جامعة دمشؽ 1978ـ.
-

تاريخ المذاىب اإلسبلمية في السياسة والعقائد .محمد أبو زىرة -دار الفكر العربي.

 تفسير ابف كثير – دار المعرفة – لبناف – 1982ـ. تاريخ القضاء في اإلسبلـ -الدكتور محمد الزحيمي -دار الفكر.-

التمييد البف عبد البر يوسؼ بف عبد اهلل -و ازرة األوقاؼ – المغرب  1387ى ط – 1
1995ـ.
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 صحيح البخاري -محمد بف إسماعيؿ البخاري -عيسى البابي  256ى. صحيح اإلماـ مسمـ -مسمـ بف حجاج القشري -المصرية.-

سنف أبي داود سميماف بف أشعث السجستاني مصطفى البابي.

 سنف الدار قطني -أبو الحسف عمي بف عمر الدار قطني -دار المعرفة -بيروت. -سنف ابف ماجو -محمد بف يزيد القزويني -عيسى البابي.
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 مسند أحمد بف حنبؿ -أحمد بف حنبؿ -دار صادر  -بيروت -ط 1969 – 1ـ. المستدرؾ عمى الصحيحيف -الحاكـ النيسابوري -اليند.-

المجتبى في مختصر السنف الكبرى -النسائي -المصرية.

 الميزاف لمشعراني. الموافقات لمشاطبي -مطبعة المدني بمصر -نشر مكتبة صبيح وأوالده. مقدمة ابف خمدوف -طبع المكتبة التجارية بالقاىرة.-

المغني البف قدامة المقدسي -دار الكتاب العربي -بيروت.

-

المدخؿ لدراسة التشريع اإلسبلمي د .عبد الرحمف الصابوني -المطبعة الجديدة -دمشؽ –
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المدخؿ لدراسة الشريعة اإلسبلمية – عبد الكريـ زيداف .دار عمر بف الخطاب اإلسكندرية.

 المدخؿ إلى مذىب مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ – البف بدراف.-

المذاىب اإلسبلمية تاريخ وتوثيؽ – لمجموعة مف المؤلفيف دار الغدير – لبناف.
 مجمة األحكاـ العدلية. مناقب أبي حنيفة – لممكي – دار الكتاب العربي – بيروت  1981ـ. الممؿ والنحؿ لمشيرستاني – دار الفكر – بيروت. الممكية ونظرية العقد – لؤلستاذ محمد أبو زىرة – دار الفكر العربي. مختار الصحاح – لمرازي – ط  – 1دار اليمامة – بيروت. المصباح المنير لمفيومي – المطبعة األميرية بمصر. المغرب في ترتيب المعرب – لممطرزي – مكتبة أسامة بف زيد – ط .1 -نيؿ األوطار – لمشوكاني – دار المعرفة – بيروت.
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