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 ج مقررــــــــــــــــــــــمنه

 ))المدخل لدراسة الشريعة((

 

اغبمد هلل رّب العاؼبُت، والّصبلة والّسبلـ على أشرؼ األنبياِء واؼبرسلُت، سّيدنا ونبّينا ؿبّمد،  
 وعلى آلو وصحبو أصبعُت، أّما بعد:

 – ٙٓٔموضوعات مقّرر )اؼبدخل لدراسة الشريعة اإلسبلمية( رقم اؼبقرر ] فهذه مذكرة تتضمن 
 :حيث يتكوف اؼبنهج من ثبلثة فروع رئيسة[ ٖٓٔ

 ىذه اؼبذكرة اليت بُت أيدينا.   الفرع األول:

 موجودة على اؼبوقعواف ))فضل العلم وآداب التعّلم(( مذكرة بعن  الفرع الثاني:

 موجودة على اؼبوقع مذكرة بعنواف ))القواعد الفقهية((.  الفرع الثالث:

 .بعض الكتبالفرع األول:  مقتطفات من 

 اآلتية: اؼبوضوعاتحيتوى ىذا الفرع على  

ى:  أواًل: التعريف بالشريعة والفقو

 ىتطروفىالذروطظ.

ىالذروطظىفيىاللعظىهي:

تقوؿ: شرعت اإلبل، أي قصدت نبع اؼباء اؼبذىب والطريقة اؼبستقيمة، والشريعة أيضاً: اؼبنبع،  
 للشرب.

ىوفيىاالصطالحىالذرريىهي:



3 
 

ؾبموعة العقائد واألحكاـ والقواعد والنُّظُم واألخبلؽ اليت شرعها اهلل عّز وجل لعباده، وبيّنها  
يف بذلك يسعدوا فيعملوا دبقتضاىا، ليسَتوا على منواؽبا و على لساف رسولو صّلى اهلل عليو وسّلم، 

 خراىم.دنياىم وأ

ىأوىهيىبتطروٍفىآخر:

 ؾبموعة األحكاـ الدينية والدنيوية اليت تنّظم عبلقة الفرد بربّو ونفسو وأخيو وؾبتمعو. 

ىبونماىالغػهىهو:

بياف حكم األعماؿ اليت ديارسها الفرد جبوارحو سواء كاف بالقلب أو باللساف أو باليد أو بالرجل  
كر وقراءة القرآف والصبلة والصياـ واغبج والضرب والقتل والنكاح مثل: اغبسد واغبقد والغيبة والذّ 

  .ودٌمىىفػؼًا. فبياف أحكاـ ىذه اؼبعامبلت )األعماؿ( والطبلؽ وغَتىا من األعماؿ والتصرفات

هبا، مثل: اإلدياف باهلل تعاىل، والتصديق بالرسل لجوارح لأّما األعماؿ القلبية اػبالصة اليت ال دخل    
ة، واإلدياف باغبشر واعبنة والنار والصراط واؼبيزاف، وبنعيم القرب وعذابو، وغَتىا من األعماؿ واؼببلئك

 ودمىى)رػودة(القلبية اػبالصة فهذا 

وأّما األعماؿ اليت بُت ىذين مثل: الّزىد والورع والعبادة والتقوى واالنقطاع هلل تعاىل، فهذا  
 )رلمىالتصٌوفىأوىاألخالق(.يسمى 

 الشريعة إىل األحكاـ اآلتية: إذف تنقسم

 

 / األخبلؽٖ / الفقوٕ / العقائدٔ
 

 إذف الشريعة أعّم من الفقو، بينما الفقو يعترب جزءاً من الشريعة.
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  ثانياً: خصائص الشريعة اإلسالمية

 وىذه اػبصائص باختصار:

 كونؼاىمنىرندىاللهىتباركىوتطالى. .1

ىو اهلل تعاىل، وىذه ميزٌة للشريعة اإلسبلمية، ألنو إذا  : أّف منزؽبا ومعٌت كوهنا من عند اهلل تعاىل
كاف اهلل تعاىل ىو اؼبنّزؿ ؽبا، فهي شريعٌة كاملٌة شاملٌة ال يعًتيها نقٌص وال خلٌل وال فساد، ألّف اهلل تعاىل 
 ىو الذي خلق العباد، وىو الذي يعلم ما يصلح ؽبم، وما ُيصِلُحهم )أاَل يْعَلُم من َخَلَق وىو اللطيفُ 
اػببَت(، وال جيد البشر على اإلطبلؽ أحكامًا تبلئم طبيعتهم وأحواؽبم مثل أحكاـ اهلل تعاىل )ومْن 

 أحسُن من اهلل حكماً لقوـِ يوقنوف(.

فاإلنساف مهما بلغ يف العلم واؼبكانة واعباه، فإنو يبقى ضعيفًا فاقد اغبيلة، ال يستطيع حّل 
مشاىٌد ؿبسوس لكل واحٍد مّنا، فإذا أراد اإلنساف أف وىذا أمٌر  -ولو كانت يسَتة–مشاكل نفسو 

يدرس يف جامعة ّما فإنو حيتار ويبقى زمناً يسأؿ ويستشَت إىل أّي جامعٍة أذىب؟ وأّي كليٍة ألتحق؟ وإذا 
زبرّج بدأ يسأؿ ويستشَت أين أتعُّت؟ ويف أّي مكاف؟ وعلى أّي وظيفة؟ وإذا أراد أف يتزّوج يسأؿ 

تار، وما ذلك إالّ لضعفو وقّلة حيلتو، ولو كاف مستغنياً عن غَته لقّرر وحكم من غَت ويستشَت ويًتّدد وحي
 مشورٍة وال رأي.

فكيف تكوف حلوؽبم ؼبشاكل غَتىم؟ إذا عجزوا عن حّل  فإذا كانت ىذه صفات البشر
تعاىل مشكبلهتم أنفسهم، البّد وأف تكوف أحكامهم مشوبًة بالنقص واػبلل والفساد، إذف فأحكاـ اهلل 

 أوىل باالعتبار واألخذ هبا، والعمل دبقتضاىا.

 وينبٍت على ىذا األمر )أو على ىذه اؼبيزة( أمراف آخراف:

 خالوظىرنىمطانيىالظلمىوالجْور.ىاألمرىاألول:ىأحكامىالذروطظ



5 
 

ومعٌت ذلك: أّف األحكاـ الوضعية اليت ىي من وضع البشر، غالبًا ما تكوف نتيجة فعل ّما، أو 
لفعٍل ّما، فلذلك تعًتيها األىواء والشبهات والشهوات، كما أهّنا وضعت لتحقيق العدؿ على طائفٍة رّدًة 

معينة من البشر، بينما ىناؾ فئٌة ال تطاؽبا ىذه األحكاـ، وىي فئة اجملالس التشريعية أو الربؼبانية فلها من 
 اغبصانة ما دينع من تنفيذ تلك األحكاـ عليها.

عاىل )الشريعة اإلسبلمية( فبل قبد شيئًا من ذلك ابداً، والنيّب صّلى اهلل عليو أّما أحكاـ اهلل ت 
ـّ اؼبؤمنُت عائشة رضي اهلل  وسّلم اؼببّلغ عن اهلل ىذه الشريعة ىو أّوؿ من التـز هبا، وطّبق أحكامها، وأ

كاف يطّبق القرآف قوالً تعاىل عنها ؼبا سئلت عن النيّب صّلى اهلل عليو وسّلم قالت: كاف ُخُلُقو القرآف، أي  
وعمبًل، ويقوؿ صّلى اهلل عليو وسّلم: )وأمي اهلل لو أّف فاطمة بنت ؿبمد سرقت لقطعُت يدىا( أي من 
يطّبق أحكاـ ىذه الشريعة ىو النيّب صّلى اهلل عليو وسّلم، فليس يف شريعة اهلل حصانٌة ألحد، وال استثناءٌ 

 ة اإلسبلمية.ألحد أبداً. وىذه ميزٌة تنفرد هبا الشريع

ىلؼاىهوبٌظىواحتراًمىفيىنغوسىمطتنػوؼا.األمرىالثاني:ى

ـٌ يف نفوس اؼبؤمنُت سواءٌ    ومعٌت ذلك: أّف أحكاـ اهلل تعاىل )الشريعة اإلسبلمية( ؽبا ىيبٌة واحًتا
كانوا حكامًا أو ؿبكومُت، فكم ظبعنا وشاىدنا من كثٍَت من اؼبؤمنُت من يعًتؼ بذنبو، ويستغفر ربو، 

ي على خطيئتو، وما ذاؾ إاّل نتيجة ىذه اؽبيبة واالحًتاـ ألحكاـ اهلل تعاىل، مع أّف ىذا اإلنساف قد ويبك
يراه أحٌد عند ارتكابو اؼبعصية، ولكن خوؼ اهلل تعاىل وخشيتو جعلتو يقّر بالذنب ويطلب اؼبغفرة 

ـَ ربّو جّنتاف( وقاؿ تعاىل )وأّما من خاؼ مقاـ ربّو وهنى الّنفَس عن  والتطهَت والتصحيح )وؼبن خاؼ مقا
 اؽبوى. فإّف اعبّنة ىي اؼبأوى(.

بينما يفتقد أصحاب األحكاـ الوضعية ىذا األمر سباماً، فالواحد منهم حياوؿ جاىداً أف يرتكب  
اعبرائم واؼبخالفات وال يًتؾ أثراً يدّؿ عليو، حىت يستطيع اإلفبلت من العقوبة، فبل رقابة عليو، وال خياؼ 

 طة أو القانوف، فإذا كاف بعيداً عن رقابتهما ارتكب ماشاء وكيف شاء.إالّ السل
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 أٍنؼاىتراريىمصالحىالطبادىإماىفيىالطاجلىواآلجل،ىأوىالطاجل،ىأوىاآلجل. .2

إذا نظرت إىل أحكاـ الشريعة اإلسبلمية وجدت أهنا تسعى يف ربقيق مصاحل العباد آجبًل أو 
عاجبًل، فلو نظرنا إىل أصل الرسالة وىي بعثة النيّب ؿبمد صّلى اهلل عليو وسّلم لوجدنا أّف اهلل تبارؾ 

سل إلينا ىذا النيب الكرمي وتعاىل رحم ىذه األّمة وأراد ربقيق النفع ؽبم، واألمر الصاحل الذي ينفعهم، فأر 
وامنّت علينا بو، قاؿ تعاىل: )وما أرسلناَؾ إاّل رضبًة للعاؼبُت(. إذف يف بعثتو صّلى اهلل عليو وسّلم وإرسالو 

فبو عرفنا ربّنا، وبو عرفنا اعبّنة والّنار، وهبديو صّلى اهلل عليو وسّلم أنقذنا اهلل من لنا غاية النفع واؼبصلحة، 
ركنا مهبًل ال نعرؼ معروفًا وال نُنكر منكراً؟ إذف فكيف حالنا لو تُ لة إىل الّنور واؽبداية، اعبهالة والضبل

 بعثتو صّلى اهلل عليو وسّلم من أجّل اؼبصاحل واؼبنافع.

نظرنا يف أحكاـ اهلل تعاىل واستقرأناىا فوجدنا أهّنا كلها رضبة، فإذا ظبعَت  :كذلك يقوؿ العلماء
يّها الذين آمنوا( فاسًتِع ظبعك فإّما خَتًا يدّلك عليو، وإّما شرًا حيّذرؾ منو. وىذا اهلل تعاىل يقوؿ )يا أ

 غاية اؼبصلحة!!

فكم من اؼبصاحل الدنيوية اليت جينيها اإلنساف عند تقّبلو ألوامر ربّو وتنفيذه ؽبا، كم من اؼبنافع 
ـ والليلة؟ كم من اؼبنافع واألسرار واألسرار واغِبَكم يف الصبلة اليت يؤديها اإلنساف طبس مرات يف اليو 

؟ وكذلك يف الزكاة واغبّج وغَتىا من العبادات. وقل مثل ذلك يف اؼبنافع الدينية اليت  واغِبَكم يف الصـو
 تعود على الفرد واجملتمع واليت من أجّلها أّف )من أطاع اهلل دخل اعبّنة(.

رؾ وتعاىل، فكم من اؼبناِفع واألسرار وكذلك بالنسبة للنواىي والزواجر اليت هنى عنها اهلل تبا
واغِبَكم اليت تعود على الفرد عندما ينتهي ويبتعد عن الزّنا واػبمر والرّبا والرشوة والكذب وغَتىا من 

 احملّرمات، ىذا باإلضافة على ما جينيو الفرد أيضاً يف اآلخرة عندما يطيع ربو، ويلتـز بأمره وهنيو!!

و مصلحٌة للعباد عاجبًل وآجبًل، وما هنَى عن شٍئ إاّل وفيو مضرٌّة عاجلٌة فما أمر اهلل بشٍئ إاّل وفي
 وحيّثهم على اػبَت، وحيّذرىم من الشرور واآلثاـ.أو آجلة، ومن رضبة اهلل بعباده أف يبُّت ؽبم ذلك، 
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 األصُلىفيىالجزاءىفيىالذروطظىاإلدالموظىأخروٌي. .3

فإّف األصل يف جزائو سبحانو وتعاىل ىو الّدار اآلخرة، عندما جيازي اهلل عباده باػبَت أو الشّر، 
ولذلك يتوّعد اهلل عباده باآلخرة إّما إىل جنٍة وإّما إىل نار، فمن عمل الصاغبات أخرب سبحانو أنو 

، قاؿ تعاىل بعد أف بُّت حدوده يف سيدخلو اعبّنة، ومن عمل السيئات أخرب سبحانو أنو سيدخلو الّنار
اهلل ومن يطع اهلل ورسولو يدخلو جناٍت ذبري من ربتها األهنار خالدين فيها وذلك  القرآف: )تلك حدود

الفوز العظيم * ومن يعِص اهلل ورسولو ويتعّد حدوده يدخلو نارًا خالدًا فيها ولو عذاٌب مهُت(، وقاؿ 
ظلماً تعاىل بعد أف ذكر بعض اؼبناىي واؼبعاصي اليت يرتكبها بعض الناس )ومن يفعل ذلك عدوانًا و 

فسوؼ نصليو نارًا وكاف ذلك على اهلل يسَتاً(. وآياٌت كثَتة تبُّت أّف من أطاع اهلل ورسولو دخل اعبّنة، 
 وعصاه دخل الّنار.

بينما ال قبد من اعبرائم واؼبعاصي والذنوب ؽبا عقوبٌة يف الدنيا إاّل جرائم قليلة ؿبدودة، ذكر 
عمد، والزّنا، والسرقة، واغبرابة، والقذؼ، وىي ما تسّمى العلماء أهنا ست فقط، ىي: الرّدة، والقتل ال

بػ)اغبدود( وما عدا ذلك من الذنوب واؼبعاصي واآلثاـ مل يذكر اهلل تعاىل ؽبا عقوبٌة يف الدنيا، كالشرؾ 
 باهلل والكذب والرّبا وعقوؽ الوالدين والغيبة والنميمة واغبسد والبغضاء وغَتىا.

خرة، وكذلك اغبدود عقوباهتا يف اآلخرةػ، وما ذكر من عقوبة يف فهذه عقوباهتا إمنا ىي يف اآل
الدنيا إمنا ىو لتخويف اآلخرين وزجرىم، أّما األصل يف العقوبة إمنا ىو يف اآلخرة، وقد أعّد اهلل للكافرين 

 والعصاة نار جهّنم.

عرضها السماوات  وأّما الطائعُت فبل قبد ؽبم عقوبًة وال جزاًء يف الّدنيا، بل جزاؤىم عند جّنةً 
 وأّف شبن ذلك ىو إقامة حدود اهلل.واألرض، وقد وصف اهلل جّنتو دبا يشّوؽ السامع ؽبا، ويتمٌّت دخوؽبا، 

ىرمومىالذروطظىوبػاؤهاىوصالحوتؼاىلكٌلىزماٍنىومكان. .4

الشريعة اإلسبلمية عامٌة لكّل البشر، يف أقصى شرؽ األرض وغرهبا، فيجب على كّل من ُولد يف 
ىذه الدنيا أف يبادر وُيسِلم ويستسلم هلل رّب العاؼبُت، وجيب على كّل مسلم أف يبّلغ رسالة اهلل إىل كّل 
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مل ُيسلموا وجب علينا الذىاب من يف األرض، فإذا علمنا أّف ىناؾ أقوامًا مل يسمعوا باإلسبلـ أو ظبعوا و 
إليهم وتبليغهم دعوة اهلل تعاىل، وأّف ىناؾ حسابًا وعقاباً، وجّنًة وناراً، ألّف نبيّنا ؿبمدًا صّلى اهلل عليو 
وسّلم بعثو اهلل إىل الناس عامة، قاؿ تعاىل: )وما أرسلناؾ إاّل كافًة للناِس بشَتاً ونذيراً( وقاؿ تعاىل: )قل 

إين رسوُؿ اهلل إليكم صبيعاً( بل رسالتو صّلى اهلل عليو وسّلم مشلت اإلنس واعبن، قاؿ تعاىل يا أيّها الناس 
* يهدي إىل الّرشد فآمّنا بو ولن نشرؾ  )قل أوحي إيّل أنو استمع نفٌر من اعبّن فقالوا إنا ظبعنا قرآناً عجباً 

 ، لذلك فشريعة اهلل تعاىل عامة لكل البشر.بربّنا أحداً(

 ىذا العموم أمران:  ومن ضرورة

ىاألمرىاألول:ىأنؼاىباقوٌظىإلىىوومىالػوامظ:

ألهنا ؼبا كانت عامة للبشر كلهم يف شرؽ األرض وغرهبا، وعلمنا أنّو ال نيّب بعد نبّينا ؿبمٍد صّلى 
اهلل عليو وسّلم، قاؿ تعاىل: )ما كاف ؿبمٌد أبا أحٍد من رجالكم ولكن رسوَؿ اهلل وخاًب النبيُت( كاف من 

واـز ذلك أف تكوف ىذه الشريعة باقيًة إىل قياـ الساعة، فلو مل تكن كذلك للـز أف خيلو الزماف عن ل
 شريعًة يتعّبد النّاُس فيها رهّبم، وىذا باطل.

ىومكان:ىٍنااألمرىالثاني:ىأنؼاىصالحٌظىلكلىزم

عهم، فبل ديكن ألهنا ؼبا كانت باقيًة إىل قياـ الساعة كاف من الواجب أف تكوف صاغبًة للناس صبي
هد وبعثة النيب صّلى اهلل عليو وسّلم إىل يـو القيامة، وال تكوف صاغبًة لؤلزمنة أف تكوف للبشر منذ ع

اؼبتأخرة عن بعثتو صّلى اهلل عليو وسّلم، وال يصلح آخر الزماف إاّل دبا صلح بو أّوؽبا، وقد قاؿ العلماء 
 ل زماٍف ومكاف(.)إّف ىذه الشريعة عامٌة باقيٌة خالدٌة صاغبٌة لك

ىذمولىالذروطظىلجموعىأحكامىومتطلباتىالحواةىاإلندانوظىالكرومظ. .5

قياـ الساعة   إىلاعبّن حىّت كما كانت الشريعة اإلسبلمية عامًة يف األفراد والشعوب، بل عمت 
كذلك فإّف ىذه الشريعة شاملٌة لكل حاجيات اإلنساف ومطالبو، فما من أمٍر حيتاجو اإلنساف إاّل وقد 

 بّينتو الشريعة أكمل بياف، وإذا نظرنا إىل متطلبات اإلنساف لوجدنا أهنا تنحصر يف:
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 ومطالبو الدنيوية.     مطالبو الدينية.

بلمية لوجدنا أهنا مشلت وغّطت صبيع ىذه اعبوانب، وإذا نظرنا إىل أحكاـ الشريعة اإلس
 وبالتحقيق نستطيع أف نفّصل القوؿ فيها دبا يلي:

ىالمطالبىالدونوظ:

فكّل أمٍر حيتاجو اإلنساف يف أمور دينو بيّنتو الشريعة اإلسبلمية أكمل بياف، فوّضحت لو اغببلؿ 
واغبراـ، وما جيب عليو أف يفعلو وما جيب عليو أف يًتكو، كما بّينت لو طريقة عبادة ربو، وما ىي 

فاتو )كيف ديوت، وماذا كما بيّنت لو أمور آخرتو منذ و العبادة؟ وما ىي أنواعها؟ وكيفياهتا وىيئاهتا؟  
وكيف يغّسل، وكيف يُقرب، وكيف يسأؿ، وما ىي وكيف يعاين سكرات اؼبوت، ، عند اؼبوت حيصل لو

األسئلة، وكيف يكوف اعبواب( ٍب بّينت الشريعة ما ذا يكوف بعد القرب؟ )بعٌث، فحشٌر، فحساٌب، 
ال يدري شيئًا أو أنو ال يعلم شيئاً، وقد فلم يبق لئلنساف عذٌر أنو فعقاب )إّما على جنٍة وإّما إىل نار( 

ٍبّ بيّنت قاؿ لنا اؼبصطفى صّلى اهلل عليو وسّلم أّف الكافر أو الفاسق يقوؿ عند األسئلة )آه آه ال أدري( 
 الشريعة ماذا يف اعبّنة وما ىو وصفها؟ وما يف الّنار وما ىو وصفها؟

ض، أموٌر واضحة بّينة، تركنا رسوؿ اهلل إذف أمور اؼبسلم واضحٌة ال لبس فيها وال شّك وال غمو 
 صّلى اهلل عليو وسّلم على احملّجة البيضاء، ليلها كنهارىا ال يزيغ عنها إالّ ىالك.

ىوكذلكىفيىالمطالبىالدنوووظ:

إذا نظرنا إىل أحكاـ الشريعة اإلسبلمية لوجدنا أهنا غّطت أيضًا صبيع ىذه اعبوانب، عّلمنا 
اإلسبلـ منذ أف نستيقظ ماذا يقوؿ عند اإلنساف عند يقظتو، وما ىو أّوؿ عمٍل يقـو بو، كيف يبدأ 

وكيف يكوف  ٍّب إذا أراد دخوؿ اغبماـ كيف يكوف الدخوؿ، وماذا يقوؿ،ذكار الصباح، أيومو، وما ىي 
اػبروج وماذا يقوؿ، حىت آداب قضاء اغباجة، وكيفية الوضوء واالغتساؿ، ٍبّ إذا أراد األكل كيف يأكل، 
، ٍبّ  وماذا يقوؿ، وما ىي آداب األكل، وما الذي يستحب أكلو وما ال يستحب، وما حيّل وما حيـر

ج من اؼبنزؿ ماذا يقوؿ ودباذا يبدأ، وىكذا اؼبقدار الذي يأكلو، ٍّب إذا شبع ما ذا يفعل، ٍّب إذا أراد اػبرو 
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، وما ىي أذكار اؼبساء، وكيف  يف سائر شؤوف حياتو، حىت إذا أراد النـو يف آخر يومو كيف يكوف النـو
 يأٌب الشيطاف إىل أحدنا وماذا يفعل الشيطاف، وكيف نتخلص منو ومن شره ومن وساوسو.

اإلسبلمية أكمل بياف، فبّينت لنا كيف يعامل حىت اآلداب والعبلقات العامة بّينتها الشريعة 
اإلنساف والديو، وكيف يعامل أوالده، وكيف يعامل الزوج زوجتو، والزوجة زوجها، ويعامل اإلنساف أخاه، 
وجاره، وصديقو، وذوي رضبو، حىت عبلقاتنا مع الكفار كيف تكوف، بل وحىت عبلقة الدولة بالدوؿ 

االقتصادي والسياسي واألسري واالجتماعي كما أهنا يف الوقت نفسو األخرى، ففيها بياف أحكاـ النظاـ 
 شريعٌة دينية يعّبد اإلنساف هبا ربّو سبحانو وتعاىل.

ىأٍنؼاىتتضمنىجموعىالمبادئىالطادلظ،ىمن: .6
 الرضبة. –العدؿ  –اؼبساواة  -العبودية هلل تعاىل 

فإهنا تتضمن صبيع اؼببادئ باإلضافة إىل كل ما سبق من مزايا وخصائص للشريعة اإلسبلمية  
والقيم اإلنسانية الرفيعة، بل الشريعة اإلسبلمية ىي عّلمت البشرية حقوقها، وطلبت من األفراد ربقيق 

 فمن القيم اليت نادت هبا الشريعة اإلسبلمية  تلك اؼببادئ والقيم.

ى:مبدأىالطبودوظىللهىتطالى

يستعبده أحٌد من البشر مثلو، بل ىو وغَته وىذا اؼببدأ يتحقق فيو كماؿ حريّة الفرد، حيث ال  
عبيٌد هلل تعاىل، ومن الشرؼ لئلنساف أف يكوف عبدًا هلل تعاىل، ألّف ىذه العبودية يتساوى فيها اعبميع 
دوف استثناء، فنحن عبيٌد هلل تعاىل اضطرارًا )أي ىو الذي خلقنا ورزقنا، فنحن ملكو وكبن عبيده، وىو 

يس من الشرؼ أف يكوف اإلنساف عبدًا لغَته من بٍت حنسو، أو عبداً رّب اػبلق صبيعاً( ولكن ل
 للشيطاف، أو عبداً للمادة، فإّف الناس حيتقروف من كانت ىذه صفتو.

وإذا أدرؾ البشر أهنم عبيٌد هلل تعاىل، فمن واجب العبد أف يطيع سيده، وأف يأسبر بأمره، وينتهي  
وعبل )ظبعنا وأطعنا( وأّف التمّرد على أحكاـ اهلل تعاىل  عما هنى عنو سّيده، وأف نقوؿ ألوامره جلّ 

 ما ىو إالّ سبّرد على الطبيعة البشرية، وأّف اؼبتكرّب فبقوت عند اهلل عّز وجل وعند عباده.وعصيانو 
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ىمبدأىالمداواة:

وىذا اؼببدأ من أصوؿ مبادئ الشريعة اإلسبلمية، فالناس أماـ اهلل تعاىل سواء، ال فضل ألحد  
أحد، وال ميزة ألحٍد على أحد، وقد بُّت اهلل تعاىل ميزاف التفاضل فقاؿ: )إّف أكرمكم عند اهلل على 

 أتقاكم(.

، والرجل واؼبرأة، واغبّر والعبد،    فالصغَت والكبَت، والغٍت والفقَت، واألجَت واألمَت، واغباكم واحملكـو
وسّلم: )ال فضل لعريب على عجمي وال كلهم يف ميزاف اهلل تعاىل سواء، قاؿ نبيّنا صّلى اهلل عليو 
 لعجمي على عريب إالّ بالتقوى، كلكم آلدـ وآدـ من تراب(.

واغبكم الذي يطبق على احملكـو ىو نفسو الذي يطبق على اغباكم، وولد األمَت كولد اؼبواطن،  
)مىت وسّيدنا عمر بن اػبطاب رضي اهلل عنو يقوؿ لولد عمرو بن العاص ؼبا كاف حاكمًا على مصر 

 استعبدًب الناس وقد ولدهتم أمهاهتم أحراراً؟(.

ىمبدأىالطدل:

وىذا أيضًا من اؼببادئ اؼبقررة يف الشريعة اإلسبلمية ال يشك يف ذلك أحد، وكم من النصوص  
يف القرآف الكرمي والسنة النبوية اؼبطهرة تأمر بالعدؿ والقسط، وتنهى عن الظلم واعبور، يقوؿ اهلل تعاىل: 

إّف يأمر بالعدؿ واإلحساف وإيتاء ذي القرىب وينهى عن الفحشاء واؼبنكر والبغي( ويقوؿ تعاىل: ) )إّف اهلل
اهلل يأمركم أف تؤّدوا األمانات إىل أىلها وإذا حكمتم بُت الناس أف ربكموا بالعدؿ( ويقوؿ تعاىل: )وال 

صّلى اهلل عليو وسّلم: )يقوؿ اهلل جيرمّنكم شنآُف قوـٍ على أف ال تعدلوا إعدلوا ىو أقرُب للتتقوى( ويقوؿ 
عّز وجّل: إين حّرمُت الظلم على نفسي وجعلتو بينكم ؿبرمًا فبل تظاؼبوا( وغَتىا من النصوص اليت تقّرر 

 ىذا اؼببدأ.

ىمبدأىالرحمظ:

وقد سبق بياف أّف ىذه الشريعة مبناىا على الرضبة، وأّف من رضبة اهلل تعاىل هبذه األمة أف أرسل  
رضبة،  فالشريعةالرسوؿ الكرمي صّلى اهلل عليو وسّلم، قاؿ تعاىل: )وما أرسلناؾ إالّ رضبًة للعاؼبُت(  إلينا ىذا
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كيف ومن أظبائو جّل وعبل )الّرحيم( بل ومبالغًة يف ىذا األمر وتدعو إىل الرضبة، ومن ال يرحم ال يُرحم،  
 عليو وسّلم أّف اهلل خلق الرضبة جزء اّدخر فهو سبحانو )الّرضبن( إمعانًا يف الرضبة، وقد بُّت لنا صّلى اهلل

منها لنفسو تسعًة وتسعُت جزءاً وبقي جزء جعلو بُت اػبلق يًتاضبوف بينهم، حىت الدابة ترفع حافرىا حىت 
 ال تطأ ولدىا. 

أمرنا بالعطف والرضبة على الصغَت، وتوقَت وتبجيل الكبَت، بل نيب الرضبة صّلى اهلل عليو وسّلم 
صّلى اهلل عليو وسّلم حىت اغبيواف، فأُمرنا برضبة اغبيواف، وإطعامو وعدـ قتلو لغَت حاجة،  عّمت رضبتو

رحم ىذا اغبيواف، فكيف إذا كاف اؼبرحـو ىذا إنساناً، وربرمي ازباذه َغَرضاً، وأّف اإلنساف مأجور إذا ىو 
األيتاـ وحينو عليهم،  فالرضبة يف حقو أوجب، والعطف عليو أحّق، فكاف صّلى اهلل عليو وسّلم يرحم

 ويشفق على األرامل والضعفاء واؼبساكُت ويتوّدد إليهم، وجيلس ويأكل معهم.

وكّل ما كاف يفعلو النيب الكرمي صّلى اهلل عليو وسّلم فنحن مأموروف باتباعو، واالقتداء بو، والسَت  
 على منوالو.

ىمبدأىالذورى:

 أف تقـو الساعة، كاف من ضرورات ىذا البقاء أف ؼبا كانت الشريعة ىي الباقية وىي اػبالدة إىل 
يف اغبكم مل  الشريعة اإلسبلمية بنظاـٍ فريدفجاءت تكوف أحكامها كما قلنا صاغبًة لكل زماٍف ومكاف، 

يسبق إليو، وىو )نظاـ الشورى يف اغبكم( أي: أّف اغباكم ال يتبد يف اغبكم بنفسو، بل جيعل األمر 
من اؼبسلمُت، وىذا ما تنادي بو األنظمة العاؼبية اليـو من )الدديوقرطية( و  شورى بُت أىل اغبّل والعقد

)حّق الشعوب يف تقرير اؼبصَت( وغَت ذلك من الشعارات، اليت ىي يف األصل مبادئ شرعية جيب على 
 اغباكم واحملكـو العمل هبا.

الرسالة والتوحيد، أّما البشر فاإلسبلـ بُّت لنا أنّو ال معصـو يف ىذه الدنيا إاّل األنبياء يف حّق  
فقد يقع منهم العجز والتقصَت، وقد يرتكبوف األخطاء عند عدـ التقدير، فشرع اهلل للعباد ما يساعدىم 
ويدفع عنهم بعض األخطاء اليت ديكن أف يتجاوزوهنا، فجعل اهلل عّز وجل للجماعة ما ليس للفرد، 
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جُيمعوف على خطأ، وال يتفقوف على منكر، وىذه ميزٌة فجعل إصباع الّناس حجة، واتفاقهم مبدأ، فهم ال 
ؽبذه األمة اإلسبلمية، فقّرر مبدأ الشورى إذا أشكل على اغبكم أمٌر أف يشاور من يرى فيهم الصبلح 
والتقوى، قاؿ تعاىل )وشاورىم يف األمر( وامتدحهم سبحانو وتعاىل فقاؿ:) وأمرىم شورى بينهم(. وقد 

عليو وسّلم أصحابو يف كثَت من األمور، وأخذ هبا، وشاور زوجاتو وأخذ شاور اؼبصطفى صّلى اهلل 
 ، وطّبق ىذا اؼببدأ أصحابو من بعده رضي اهلل عنهم أصبعُت.برأيهنّ 

 

   ثالثاً: األدوار التي مّر بها الفقو اإلسالمي:

اإلسبلمي عرفنا أّف الفقو جزٌء من الشريعة، وكبن نريد يف ىذا الفصل أف نتعرؼ على حالة الفقو 
 خاصًة كيف نشأ؟ ومىت نشأ؟ وىل حالة الفقو يف صبيع العصور واحدة؟

 نشوء الفقو: :أوالً 

نشأ الفقو مع نشأة اإلسبلـ، فبمجّرد بعثة النيب صّلى اهلل عليو وسّلم بدأت أحكاـ اغبياة يبيّنها 
الفقو اإلسبلمي كما  اهلل تعاىل لرسولو، ويأمر عباده باتباعها، ولكن مل يكن ىناؾ كتاٌب متخصٌص يف

ىو عليو اغباؿ يف أيامنا ىذه، وليس معٌت ذلك أنو إذا مل يكن ىناؾ كتاٌب مطبوع أنو ال يوجد فقو، بل 
 اؼبؤسس واؼبنشئ للفقو ىو النيب صّلى اهلل عليو وسّلم.

ضر، ولذلك يقوؿ العلماء مّر الفقو اإلسبلمية بعدٍد من اؼبراحل منذ البعثة النبوية حىت الوقت اغبا
 ، وىي:أو أدوار وقّسموىا إىل مراحل أو فًتاٍت أوعصور

 عصر النيب صّلى اهلل عليو وسّلم. الدور األول:

 عصر اػبلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم. الدور الثاني:

 عصر ما بعد اػبلفاء الراشدين إىل أوائل القرف الثاين اؽبجري. الدور الثالث:
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 ين اؽبجري إىل منتصف القرف الرابع اؽبجري.من أوائل القرف الثا الدور الرابع:

 ىػ. ٙ٘ٙمن منتصف القرف الرابع إىل سقوط بغداد على يدج التتار سنة  الدور الخامس:

 من سقوط بغداد إىل وقتنا اغباضر. الدور السادس:

 :ثانياً: حالة الفقو

 بشئ من التفصيل مّر الفقو اإلسبلمي كما قلنا دبراحل متعددة، وسنتعرض اآلف إىل ىذه اؼبراحل

 :(صّلى اهلل عليو وسّلمالّدور األول )عصر النبّي 

، ومل يكن يف ىذا الّدور تفرقٌة بُت صّلى اهلل عليو وسّلم يبدأ ىذا الّدور منذ بعثة النيب حىت وفاتو  
وحيفظوف يقرأوف القرآف  رضي اهلل عنهم الشريعة والفقو والتوحيد وسائر العلـو األخرى، بل كاف الصحابة

من التخصصات  ومل تظهر بعد شئٌ  والتاريخويرووف األخبار والسَت  األحاديث ويستنبطوف األحكاـ
 العلمية

 وقد امتاز الفقو في ىذا الّدور بعدٍد من الخصائص، منها:

التشريع وظهور األحكام، وقد كان التشريع فيو على  بدأ فيوىو الذي أّن ىذا الّدور  .1
 فترتين:

 .دينّ اؼب فًتة التشريع*    .كيّ اؼب التشريعفًتة * 

 طريقة التشريع. .2

ومعٌت قولنا )طريقة التشريع( أي: طريقة بياف األحكاـ الفقهية، وبياف حكم اؼبسائل اليت يسأؿ الناُس 
 عنها ويستفتوف فيها، ويف ىذا الدور كاف للتشريع طريقة خاصة، ديكن تلخيصها يف اآلٌب:
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فرض ابتداٍء من غَت سبق سؤاٍؿ أو طلٍب من أحد، وىذا حاؿ كثَت أّف ىناؾ أحكامًا كانت ت (1
 صّلى اهلل عليو وسّلممن أحكاـ العبادات، ففرض الصبلة مثبًل فرضو اهلل عّز وجّل على نبّيو 

 ابتداًء يـو ُعرج بو إىل السماء. وكذلك أحكاـ الزكاة والصـو واغبج وغَتىا من العبادات.
واغبوادث اليت حيتاج الناس فيها إىل بياف حكمها، وىذه تنقسم إىل وقوع كثَت من الوقائع  (2

 قسمُت:
قسٌم ينزؿ فيو الوحي وبياف اغبكم من غَت سبق سؤاؿ، ولكن حاجة الناس تستدعي بياف  .أ 

لبياف اغبكم،  صّلى اهلل عليو وسّلماغبكم، ففي ىذه اغباؿ ينزؿ الوحي من السماء إىل النيب 
 إّما لفظاً ومعًٌت )وىو القرآف( وإما معًٌت ال لفظاً )وىو السنة(.

أّف زوجها ظاَىَر منها،  صّلى اهلل عليو وسّلممثل قصة اجملاِدلة حينما ذىبت تشتكي إىل النيب  
صّلى يّب فأنزؿ اهلل تعاىل سورة اجملادلة لبياف حكم ىذه اؼبسألة. ومثل قصة الرجل الذي جاء يستأذف الن

أف ينكح مشركًة فأنزؿ اهلل تعاىل قولو: )وال تنكحوا اؼبشركات حىت يؤمن ....(. ومثل  اهلل عليو وسّلم
قصة حديث بريرة رضي اهلل عنها حينما أُعتقت وطلبت الفراؽ من زوجها، ففارقها، فأصبح زوجها 

و، فأبت الرجوع إليو، فكاف ذلك بياناً فكّلمها في صّلى اهلل عليو وسّلميًتدد يف شوارع اؼبدينة فرآه النيب 
من غَت سؤاؿ من أحد، وكذلك قصة جلد شاة ميمونة رضي اهلل عنها ؼبا رآه  صّلى اهلل عليو وسّلممنو 

قاؿ )ىبّل انتفعتم بإىاهبا؟( قالوا: إهنا ميتة، قاؿ )إذا ُدبغ اإلىاُب فقد طُهر(. وكذلك يف غزوة بدر بعد 
الفداء من أسرى الكفار عاتبو اهلل عّز وجل وأنزؿ اآليات يف سورة  و وسّلمصّلى اهلل عليأف أخذ النيب 

األنفاؿ )ما كاف لنيبٍّ يكوف لو أسرى حىت يُثخن يف األرض تريدوف َعَرض الدنيا واهلل يريد اآلخرة.....( 
 وغَتىا كثَت من الوقائع واألحداث.

هلل اغبكم، ووقع التشريع، سواٌء كاف ففي كّل ىذا بياٌف ألحكاـ مسائل وقعت باؼبسلمُت فأباف ا 
 .صّلى اهلل عليو وسّلمنصاً من القرآف، أو كاف ُسنًة على لساف نبيو 
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كاف ؼبسائل اليت  وقسٌم ينزؿ فيو الوحي بعد سؤاؿ سائل، أو استفتاء مستفٍت، ومع ذلك فا .ب 
بل   أي مل تقم على فرض اغبوادث وزبّيل وقوعها،عنها مل تكن افًتاضية،  وفيسألالناس 

من اؼبسلمُت حادثٌة أو واقعة طفق يسأؿ عنها النيب  دكانت واقعًة فعبًل، فإذا وقعت بأحٍ 
 اؼبسائل.تلك أحكاـ بياف يف  صّلى اهلل عليو وسّلم، فيأٌب دور النيب صّلى اهلل عليو وسّلم

فيكوف اعبواب كالسابق إّما أف ينزؿ الوحي باللفظ واؼبعٌت )وىو القرآف( أو باؼبعٌت فقط 
 )وىو السنة(.

وأمثلتو يف القرآف كثَتة، قاؿ تعاىل )يسألونك عن اليتامى ...( )يسألونك عن األنفاؿ ....(  
)يسألونك عن اػبمر واؼبيسر ...( )يسألونك عن األىلة ....( )يسألونك عن احمليض ....( )يستفتونك 

صّلى اهلل . ومن السنة: سئل النيب قل اهلل يفتيكم يف الكبللة ....( )ويستفتونك يف النساء ....( وغَتىا
عن بئر ُبضاعة فقاؿ: )اؼباُء ال ينّجسو شئ ....( وسئل عن الوضوء دباء البحر فقاؿ:)ىو  عليو وسّلم

وسئل عن مَتاث سعد بن الربيع بعد استشهاده يف غزوة أحد، فنزلت آية  الطهور ماؤه اغِبّل ميتتو(
ة فقاؿ )الثلث والثلث كثَت( وسئل عن بيع الرطب بالتمر اؼبواريث، وسألو سعد بن ايب أقاص عن الوصي

للفائدة ومزيد من األمثلة و فقاؿ )أينقص الرطب إذا جّف؟( قالوا: نعم، قاؿ )فبل ، إذف( وىكذا. 
 .الدكتور عبدالكريم زيدان، وكتاب د. محمد السايس أنظر : كتاب

 والسنة( فقط. –مصادر التشريع )القرآن  .3

واؼبراد دبصادر التشريع )أي اؼبراجع اليت يأخذ الناُس منها األحكاـ( حيث بدأ الناس يف ىذا 
 مها: صّلى اهلل عليو وسّلمالدور يتعرفوف على مصادر التشريع، فعرفوا أّف مصادر التشريع يف عصر النيّب 

 السّنة. .ٕ الكتابُ  .ٔ
)الذي ىو والرأي واإلصباُع والقياس( فلم يكن يف ىذا العصر سوى ىذين اؼبصدرين، فاالجتهاُد  

 .مل يكن حجًة يف ىذا العصر
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 سبب عدم كون االجتهاد حجة:

 رضي اهلل عنهماالجتهاد ىو: بذُؿ الوسع واستفراغ الطاقة يف بياف حكم مسألٍة ّما، والصحابة  
موجوٌد بُت أظهرىم، والوحي من اهلل  صّلى اهلل عليو وسّلممل يكونوا حباجة إىل ىذا األمر؛ ألّف النيّب 

 تعاىل ما زاؿ ينزؿ على ىذا النيّب ليبُّت ؽبم حكم ما أشكل عليهم.

فإف كاف  صّلى اهلل عليو وسّلموإف اجتهدوا لكن مرجعهم إىل النيّب  رضي اهلل عنهموالصحابة  
أىم، وإف كاف ؽبم خط صّلى اهلل عليو وسّلماجتهادىم خطًأ فبل حجة فيو، وسوؼ يصّوب النيب 

ال لكوف  صّلى اهلل عليو وسّلماجتهادىم صحيحًا فسيقّرىم عليو، ويكوف نسبة اغبكم إىل إقرار النيّب 
 اجتهادىم حّجة.

 غير مجتهدين؟ رضي اهلل عنهمىل معنى ذلك أّن الصحابة 

اهلل صّلى جيتهدوف يف كثٍَت من الوقائع، بل كاف النيّب  رضي اهلل عنهمكبل، بل كاف الصحابة  
يف  رضي اهلل عنهميشّجعهم على االجتهاد، والوقائع كثَتٌة مشهورة يف اجتهادات الصحابة  عليو وسّلم

سأؿ معاذاً حُت أرسلو على اليمن )مب  صّلى اهلل عليو وسّلمعصر النبّوة، منها على سبيل اؼبثاؿ: أّف النيّب 
اؿ )فبسّنة رسوؿ اهلل( قاؿ )فإف مل يكن تقضي؟( قاؿ: بكتاب اهلل، قاؿ )فإف مل يكن يف كتاب اهلل؟( ق

بيده على صدره  صّلى اهلل عليو وسّلميف سّنة رسوؿ اهلل؟( قاؿ: أجتهُد رأي ال آلو. فضرب رسوؿ اهلل 
وقاؿ )اغبمد هلل الذي وّفق رسوَؿ رسوِؿ اهلل ؼبا يُرضي رسوَؿ اهلل(، وكذلك يف الصحابياف الذين 

وجد عندمها ما اؼباء ما يكفي لوضوئهما فتيّمما وصّليا، وقبل خروج حضرهتما الصبلة ومها يف سفٍر وال ي
 صّلى اهلل عليو وسّلمالوقت وجدا اؼباء فتوضأ أحدمها وأعاد الصبلة ومل يُِعد اآلخر، فلما رجعا إىل النيّب 

من  وللفائدة ومزيد ومل ينكر على أحٍد منهما صّلى اهلل عليو وسّلمأخرباه دبا كاف، فصّوهبما النيّب 
 .األمثلة أنظر : كتاب الدكتور عبدالكريم زيدان، وكتاب د. محمد السايس
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 أصحابو على االجتهاد؟ صّلى اهلل عليو وسّلمما الحكمة في حّث النبّي 

فلم  صّلى اهلل عليو وسّلمليس حبجة يف عصر النيّب  رضي اهلل عنهمإذا قلنا بأّف اجتهاد الصحابة  
حيّثهم على االجتهاد ويشجعهم عليو، فقد ثبت أنّو  صّلى اهلل عليو وسّلمجيتهدوف، بل مل كاف النيّب 

قاؿ: )إذا اجتهد اغباكم فأصاب لو أجراف وإذا اجتهد فأخطأ لو أجٌر واحد(  صّلى اهلل عليو وسّلم
صّلى والصحابة قطعاً يدخلوف يف عمـو ىذا اغبديث، وفيو تشجيٌع واضح على االجتهاد، كما ثبت أنّو 

صّلى قاؿ ؽبم بعد غزوة بٍت النضَت )ال يصلُّت أحٌد منكم العصر إالّ يف بٍت قريظة( ويعلم  يو وسّلماهلل عل
أهنم لن يصلوا قبل العشاء، ولكن أراد أف يستحّثهم على سرعة اؼبسَت، كما أراد أف  اهلل عليو وسّلم

و ؽبم؟ أـ على يعرؼ كيف يتعاملوا مع النصوص، وكيف تكوف اجتهاداهتم: ىل تكوف وفق ما رظب
خبلؼ ذلك؟ فاجتهدوا، ٍّب اختلفوا، فقسٌم منهم صّلى العصر يف الطريق ؼبا حاف وقت صبلة العصر 

سرعة السَت، وقسٌم صّلى العصر يف بٍت قريظة بعد العشاء، وقالوا:  صّلى اهلل عليو وسّلموقالوا: إمنا أراد 
ومل خيّطئ أحدًا منهم، وىذا دليل على  ىذا نّص رسوؿ اهلل. فلما وصلوا أخربوه دبا حصل، فصّوهبم

وفي كتابي الدكتور عبدالكريم زيدان، وكتاب د. محمد السايس أمثلٌة كثيرة صحة اجتهاد الطائفتُت 
فبقي السؤاؿ: مل حّثهم  حّثهم على االجتهاد. صّلى اهلل عليو وسّلم. وفيو دليٌل أيضًا على أنّو غير ىذه

 ؟ على االجتهاد واجتهادىم ليس حبجة

يعلم أنو سيفارقهم، وأنو سيتنقل إىل الرفيق األعلى عند ربّو،  صّلى اهلل عليو وسّلمألّف النيب  والجواب:
فكاف من حرصو صلوات اهلل وسبلمو عليو أف يغرس يف نفوسهم الثقة يف استنباط األحكاـ، ويعرّفهم 

 بعد موتو.على طريقة الوصوؿ إىل اغبكم، وىو ما يسّمى بػ)االجتهاد( عند فقده و 

وكما قلنا سابقًا بأّف ىذه الشريعة باقيٌة خالدٌة فمن لواـز بقائها استمرارية مصادرىا يف التشريع،  
 وطريقة األخذ من ىذه اؼبصادر، ومعرفة الوصوؿ إىل األحكاـ بكل يسٍر وسهولة.
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، كما سيأٌب يف الدور الثاين، وعّم رضي اهلل عنهموىذا ما حصل بالفعل، فاجتهد الصحابة 
صّلى فقههم وعلمهم اآلفاؽ، واستفاد منهم القريب والبعيد، فلم يكونوا مكتويف األيدي بعد وفاة نبّيهم 

 ، بل كانت ؽبم اليد الطوىل يف بياف األحكاـ، وتطّور الفقو.اهلل عليو وسّلم

 عدم وجود اختالٍؼ في األحكام في ىذا الّدور. .4

بالضرورة أّف االختبلؼ يف اآلراء مبٌٍت على االختبلؼ يف االجتهاد، والناس ؾببولوف من اؼبعلـو 
على اػببلؼ واالختبلؼ، ىذه فطرة اهلل اليت خلق الناس عليها، قاؿ تعاىل: )وال يزالوف ـبتلفُت إاّل من 

نوا جيتهدوف يف كا  رضي اهلل عنهمرِحَم رّبك ولذلك خَلَقهم( وبناًء على ما سبق، فطاؼبا أّف الصحابة 
عصر النبّوة، وكانوا خيتلفوف، ولكن اجتهادىم كما ذكرنا مل يكن حّجة، فبل معٌت واغبالة ىذه ألّي 

ما زاؿ بينهم، فلم تسّجل حالٌة واحدٌة فيها اختبلؼ صّلى اهلل عليو وسّلم خبلٍؼ بينهم، ألّف اغَبَكم 
 عصٍر سيأٌب بعده أبداً. حكٍم يف ىذا العصر. وىذه ميزٌة ؽبذه العصر ال يشاركو أيّ 

 التدرّج في التشريع. .5

مل تنزؿ أحكاـ الشريعة اإلسبلمية يف عصر النبّوة دفعًة واحدة، بل نزلت مفرّقًة منّجمة على 
فًتات طيلة ثبلث وعشرين سنة، عشرًا منها يف مكة، وثبلث عشرة سنًة يف اؼبدينة، قاؿ تعاىل: )وقالوا 

 احدة كذلك لنثّبت بو فؤادؾ ورتّلناه ترتيبًل( والتدرّج يف التشريع على أنواع:لوال نُػّزؿ عليو القرآف صبلًة و 

أي أّف األحكاـ كانت تنزؿ من اهلل تعاىل حسب حاجة الناس وحسب تعّودىم على  تدرٌّج زمنّي:
 وقد استمّر نزوؿ القرآف الكرمي ثبلث وعشرين سنة كما ذكرنا.أحكامها، 

أي أّف اهلل تعاىل راعى ظروؼ الناس حُت أنزؿ ؽبم األحكاـ، فأخذىم  تدرّج في أنواع األحكام:
باأليسر فاأليسر حىت اعتاد الناس األحكاـ وقبلوىا، فمثبًل شرعت الصبلة يف السنة الثانية من اؽبجرة، 
والزكاة أوؿ ما فرضت صدقًة ليس ؽبا حد وال وقت، والصـو ُشرع أيضًا يف السنة الثانية من اؽبجرة، 

 ّج إمنا ُشرع يف السنة العاشرة من اؽبجرة.واغب
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، بدأ األمر بالّصرب على اؼبشركُت، ٍّب اإلعراض عنهم وترؾ مقاتلتهم، ٍب وكذلك يف شرْع اعبهاد 
 جاء األمر الصريح باإلذف باعبهاد )أُِذف للذين يقاتلوف بأهنم ظُلموا وإّف اهلل على نصرىم لقدير(.

لم يكن التحرمي ينزؿ دفعًة واحدة، بل حكم جردية الزنا جاء وكذلك األمر يف ربرمي اغبراـ، ف 
بالتدريج )اؽبجر، ٍّب اإليذاء، ٍّب اغببس يف البيوت، ٍّب اعبلد على البكر والرجم على احملصن( وىكذا يف 

 ربرمي اػبمر: 

  ًالتفرقة بينو وبُت اغببلؿ قل تعاىل: )ومن شبرات النخيل األعناب تتخذوف منو َسَكرًا ورزقا
 حسناً(.

 .)ٍبّ الّنهي عن قرباف الصبلة وقت السُّكر )ياأيّها الذين آمنوا ال تقربوا الصبلة وأنتم ُسكارى 
 .)ٍبّ وصفها باإلٍب قاؿ تعاىل )يسألونك عن اػبمر واؼبيسر قل فيهما إٍبّ كبَت ومنافع للناس 
 ألنصاُب واألزالـُ رجٌس من عمل ٍبّ جاء التحرمي النهائي )يا أيّها الذين آمنوا إمنا اػبمُر واؼبيسُر وا

 الشيطاف فاجتنبوه لعلكم تفلحوف(.

أي أف كثَتًا من األحكاـ كانت تنزؿ يف بداية األمر ؾبملًة، أو أوامر كلية، ٍبّ  تدرٌّج بتفصيل األحكام:
بعد زمٍن يأٌب تفصيلها، مثل أحكاـ األسرة )النكاح، الطبلؽ، الظهار....( وأحكاـ العقوبات 

غبدود، التعازير.....( وأحكاـ اؼبعامبلت )البيوع، اإلجارات، القرض، السلم.....( جاءت )القصاص، ا
 األحكاـ يف أوؿ األمر ؾبملًة كلية، ٍب ورد البياف عليها البياف التفصيلي، وىكذا ......

 .الّنسخ .6

وىذا من خصائص وفبيزات التشريع يف عصر النبّوة، ألّف نسخ األحكاـ البد أف يكوف من 
، فإذا كاف حيًا بّلغنا دبا ُنسخ وما مل صّلى اهلل عليو وسّلمشرّع نفسو، وال مبّلغ عن اؼبشرِّع إاّل رسولو اؼب

 فليس ألحٍد أف ينسخ حكماً أثبتو اهلل عّز وجّل. صّلى اهلل عليو وسّلميُنسخ، وبعد وفاتو 
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قضية التدرّج يف تها والنسخ إمنا يف ثبت يف بداية التشريع غبكمٍة أرادىا اهلل عّز وجل اقتض 
التشريع، ألّف التشريع ؼبا كاف متدرجًا فكاف من الضروري أف تُنسخ بعض األحكاـ، لعدـ اغباجة إليها، 
فمثبًل: ؼبا كاف يف بداية األمر باعبهاد كاف من الواجب على اؼبسلم أف يقاتل ولو اجتمع حولو عشرٌة من 

كبَتة من كبائر الذنوب( ٍب نثسخ ىذا األمر حىت وجب اؼبشركُت، ولو فّر لكاف فارًّا من الزحف )وىي  
الثبات أماـ اثنُت فقط قاؿ تعاىل )اآلف خّفف اهلل عنكم وعلم أّف فيكم ضعفًا فإف يكن منكم مئٌة 
صابرٌة يغلبوا مئتُت ...( ونسخت عّدة الوفاة ؼبن مات عنها زوجها من عاـٍ كامل إىل أربعة اشهٍر 

وللفائدة ومزيد من األمثلة أنظر : كتاب ربُت باؼبَتاث، وىكذا..... وعشراً، ونسخت الوصية لؤلق
 . الدكتور عبدالكريم زيدان، وكتاب د. محمد السايس

 لم يدّون شٌئ من العلم في ىذا الّدور سوى بعض ما ُكتب من القرآن. .7

،  مل يكتب شٌئ من العلم يف عصر النبّوة ال القرآف وال اغبديث وال الفقو وال غَته من العلـو
بعض صحابتو بكتابة شٍئ من القرآف؛ وذلك خشية أف خيتلط  صّلى اهلل عليو وسّلمسوى ما أمر النيب 

 عن كتابة شئ من القرآف؛ ألّف اهلل قد تكّفل حبفظو )إنّا كبنصّلى اهلل عليو وسّلم بغَته، فنهاىم النيّب 
 القرآف يف صدورىم.الصحابة فكاف ذلك باعثاً ألف حيفظ نزّلنا الذِّكر وإنّا لو غبافظوف( 

وكذلك مل يدّوف شٌئ من السّنة إاّل ما كاف من بعض الصحابة أنو كاف يكتب لنفسو مثل  
ما  وسّلمصّلى اهلل عليو عبداهلل بن عمرو بن العاص، وقد قاؿ أبو ىريرة رضي اهلل عنو حفظت من النيّب 

 الحيفظو أحٌد غَتي إالّ ما كاف من عبداهلل بن عمرو كاف يكتب وال أكتب.

 

 (:رضي اهلل عنهم الّدور الثّاني )عصر الصحابة الراشدين

يبدأ ىذا الّدور منذ وفاة النيب صّلى اهلل عليو وسّلم حىت وفاة سّيدنا على بن أيب طالب رضي  
 عنو آخر اػبلفاء الراشدين. اهلل
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 امتاز الفقو في ىذا الّدور بعدٍد من الخصائص، منها:وقد 

 كثرة المسائل والمستجدات بالنسبة للعصر الذي سبَقو وقّلتها بالنسبة للعصر الذي يليو. .1

وىذا شٌئ طبعي، ألّف اإلسبلـ بدأ يتنشر وبدأ الناس يدخلوف يف دين اهلل أفواجاً، وكثُر عدد 
لقرى واألرياؼ، وبدأ الناس خيتلطوف مع بعضهم البعض، وىذه الداخلُت يف اإلسبلـ من عدٍد كبَت من ا

فحواىا: كّلما كثُر عدد اؼبسلمُت كثُر االختبلط بينهم، وكّلما كثُر االختبلط بينهم كثُرت معادلة بسيطة 
اؼبعامبلت فيما بينهم، وكّلما كثرت اؼبعامبلت بينهم ازدادت نسبة اػببلؼ بينهم، واػببلؼ حيتاج إىل 

ْفُع اػببلؼ ال يكوف إاّل حبكم حاكم، واغبكم ال يكوف إاّل بالشريعة اإلسبلمية، وسبق أف قلنا رفعو، ور 
يف العصر األوؿ )عصر النبّوة( أّف مصادر التشريع ماىي إاّل القرآف والُسّنة، فإف كاف حكم اػببلؼ بُت 

ذه اؼبعامبلت حكم يف اؼبسلمُت موجودًا يف القرآف أو الُسّنة ُحِسمت مادة اػببلؼ، وإف مل يكن ؽب
يف بياف حكم تلك اؼبسائل )وقد سبق أف قلنا بأّف  رضي اهلل عنهمالكتاب أو السّنة اجتهد الصحابة 

رضي بُّت ؽبم طُرؽ االجتهاد وحّثهم وشّجعهم عليو( فكاف اػبلفاء الراشدوف  صّلى اهلل عليو وسّلمالنيب 
  ورف يف حكم ىذه اؼبسائل اؼبستجدة.جيمعوف رؤوس الناس وكبار الصحابة فيتشا اهلل عنهم

اختالؼ الصحابة رضي اهلل عنهم في مناىج االستنباط، وبدء ظهور االختالؼ في  .2
 األحكام.

إذا اجتمعوا لدراسة وبياف حكم مسألٍة ّما،  رضي اهلل عنهمنتيجًة ؼبا سبق، فإّف الصحابة 
 فاجتماعهم ال  خيلوا من أحد حالُت:

  إلصباع( فيكوف اغبكم ؾبمعًا عليو، واحٍد يتفقوف عليو، وىو ما ما يسّمى بػ)اخيرجوا برأٍي أف إّما
 فبل جيوز ؼبن يأٌب بعدىم ـبالفتو.

  وإّما أف خيتلفوا؛ نظرًا الختبلفهم يف طريقة استنباطهم لؤلحكاـ، ويبقى االختبلؼ إىل قياـ
و أف خيتار قوؿ من شاء بعدىم، أف يلغي قوؿ أحد الفريقُت، ولكن جيوز لالساعة، فبل جيوز ؼبن 

 منهم.
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إذف نتيجًة ؽبذا األمر قبد أّف اؼبسائل يف ىذا العصر أكثر منها يف عصر النبّوة، وبدأ يظهر  
صّلى اهلل يف عصر النيّب  االختبلؼ يف حكم اؼبسائل، بعد أف كاف حكم اؼبسألة واحدًا ال خبلؼ فيو

، وميزٌة ؽبا، ألّف أحكامها )كما قلنا صاغبٌة لكل ، وىذا شٌئ طبيعي ؽبذه الشريعة اإلسبلميةعليو وسّلم
 زماٍف ومكاف(.

 :رضي اهلل عنهمأسباب اختالؼ الصحابة 

مل يكن نتيجة ىوًى أو عصبيٍة أو رغبًة يف اػببلؼ فقط، بل   رضي اهلل عنهمواختبلؼ الصحابة 
، ضي اهلل عنهمر كاف نتيجة خبلٍؼ علمي لو أصولو وضوابطو، وعليو فمن يتمّعن يف خبلؼ الصحابة 

ويتعّرؼ على حقيقتو، جيد أّف اقواؽبم قريبٌة من اغبق، وسوؼ يعذرىم يف اختبلفهم، وقد اّلف شيخ 
عن األئمة األعبلـ( وكذلك صّنف العديد من العلماء كتاب)رفع اؼببلـ   -رضبو اهلل–االسبلـ ابن تيمية 

نوا فيها سبب اختبلؼ الصحابة منهم ويل اهلل شاه الدىلوي، وصديق ؿبمد خاف وغَتىم كتبًا بيّ 
 والعلماء، وىي أسباب علمية حبتة، ال يتطّرؽ إليها شبهة اؽبوى والعصبية. ومن صبلة ىذه األسباب:

 :صّلى اهلل عليو وسّلمعدم بلوغ بعضهم سنة النبي  (1

فإنو حتمًا سيفيت دبا علمو  صّلى اهلل عليو وسّلمفعندما يعلم أحد الصحابة حديثًا عن النيّب 
فإنو سيجتهد رأيو،  صّلى اهلل عليو وسّلم، ومن مل تبلغو سّنة النيّب صّلى اهلل عليو وسّلموظبعو عن النيّب 

  .كاف ذلك توفيقاً من اهلل تبارؾ وتعاىل  فإف وافق رأيو قوؿ النيّب صّلى اهلل عليو وسّلم

مسعود رضي اهلل عنو سئل عن امرأٍة مات عنها  ما روي أّف عبداهلل بن ومن أمثلة ىذا القسم:
صّلى اهلل دخل هبا وال فرض ؽبا شيئًا من اؼبهر؟ ومل يكن قد ظبع شيئًا من حديث النيّب زوجها ومل يكن 

ؽبا مثُل مهر نسائها ال وكَس وال شطط وؽبا اؼبَتاث وعليها  يف مثل ىذه اؼبسألة، فقاؿ:عليو وسّلم 
صّلى اهلل اف األشجعي وقاؿ: أحلف باهلل أنك قضيَت فيها بقضاء رسوؿ اهلل الِعّدة، فقاـ معقل بن سن

يف بروع بنت واشق، ففرح عبداهلل بن مسعود فرحًة ما فرح قبلها مثلها؛ ؼبوافقة قولو قوؿ عليو وسّلم 
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 وللفائدة ومزيد من األمثلة أنظر : كتاب الدكتور عبدالكريم زيدان، صّلى اهلل عليو وسّلمرسوؿ اهلل 
 .وكتاب د. محمد السايس

 وإف خالفو:

 .فَتجع عن قولو صّلى اهلل عليو وسّلمفإّما أف يبّلغو أحد الصحابة قوؿ النيّب  .أ 

ما ُروي أف عبداهلل بن عباس رضي اهلل عنهما كاف يُفيت جبواز اؼبتعة  ومن أمثلة ىذا القسم:
صّلى اهلل وجبواز ربا الفضل، وكاف يقوؿ )ال ربا إاّل يف النسيئة( حىت أخربه كثٌَت من الصحابة بقوؿ النيّب 

 وربرمي اؼبتعة والربا بنوعيو، فرجع عنو قولو. عليو وسّلم

يف "صحيحو" أّف عمر بن اػبطاب طلب أبا موسى  ما رواه البخاري ومن أمثلتو أيضاً:
األشعري رضي اهلل عنهما فجاءه فاستأذنو وطرؽ عليو الباب ثبلثًا فلم جيبو، فرجع أبو موسى فلما رآه 
سألو عن سبب عدـ ؾبيئو، فقاؿ: أتيُت فسّلمُت على بابك ثبلثًا فلم يؤذف يل فرجعت، وقد قاؿ النيّب 

ومل يكن عمر بن اػبطاب قد ظبع استأذف أحدكم ثبلثًا فلم يؤذف لو فلَتجع( )إذا  صّلى اهلل عليو وسّلم
هبذا اغبديث من قبل، فقاؿ: لتأتيٍّت على ىذا بالبّينة، فذىب إىل ؾبمع األنصار، فقالوا: ال يقـو معو إالّ 

، فقاـ أبو سعيد اػبدري  ن، الدكتور عبدالكريم زيدا وفي كتابفشهد معو  رضي اهلل عنوأصغر القـو
 .وكتاب د. محمد السايس أمثلٌة كثيرة غير ىذه

صّلى اهلل عليو أو مل يكن عند أحٍد من الصحابة شٌئ من سّنة النيّب وإّما أف ال يبّلغو أحد،  .ب 
فتبقى اؼبسألة خبلفية، ولكن جيب على من بعد ىذا الصحايب أنو إذا علم وظبع بسّنة وسّلم 
رؾ قوؿ غَته ولو كاف صحابياً؛ ألّف الصحايب معذور أخذ هبا، وت صّلى اهلل عليو وسّلمالنيّب 

 .صّلى اهلل عليو وسّلميف عدـ ظباعو حديث النيّب 

صّلى اهلل عليو يف مكاف دفن النيّب  رضي اهلل عنهماختبلؼ الصحابة  ومن أمثلة ىذا القسم:
، وكيفّية دفنو، وىل يغّسل أـ ال؟ وضواؿ اإلبل، وكتابة القرآف، وتضمُت الصّناع، وغَتىا من وسّلم
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صّلى اهلل عليو اؼبسائل اليت اختلف فيها الصحابة، وكاف يف بعضها بعضهم يعلم شيئًا من حديث النيّب 
د. محمد  الدكتور عبدالكريم زيدان، وكتاب وفي كتاب، وبعضها مل يكونوا ظبعوا شيئًا وسّلم

 .السايس أمثلٌة كثيرة غير ىذه

 عدم وثوؽ بعضهم في النقل: (2

وتفّرؽ الصحابة يف األمصار، بدأ الناُس يتداولوف حديث  صّلى اهلل عليو وسّلمبعد وفاة النيّب 
صّلى اهلل عليو ، وخشيًة من الصحابة أف يدخل الكذب على حديث النيّب صّلى اهلل عليو وسّلمالنيّب 
، صّلى اهلل عليو وسّلمبعمل عدد من اإلجراءآت اليت تؤّكد ؽبم صحة نسبة اغبديث إىل النيّب قاموا  وسّلم

فكاف عمر بن اػبطاب يطلب البّينة من الراوي، وعلى بن ايب طالب حيّلف الراوي، وعائشة رضي اهلل 
 عنها كانت تتوّثق من الراوي وتسألو، حىت يتبُّت ؽبا صدقو.

، حيث دخل يف اإلسبلـ بعض الزنادقة ومن يُبغض اهلل عنهمرضي وقد صدؽ حدس الصحابة 
، خاصًة وأّف السّنة مل تكن صّلى اهلل عليو وسّلماإلسبلـ فبدؤا بوضع األحاديث والكذب على النيّب 

 مدّونًة يف سفٍر أو كتاب.

 وال شّك أّف ىذا السبب أّدى إىل اختبلؼ الصحابة يف كثَت من اؼبسائل، فإذا شّك الصحايّب يف
 .حديٍث من األحاديث فإنو لن يأخذ بو، وىذا سيؤدي حتماً إىل اػببلؼ بينو وبُت بقّية الصحابة

 .للفائدة ومزيد من األمثلة أنظر : كتاب الدكتور عبدالكريم زيدان، وكتاب د. محمد السايسو 

 اختالفهم في مناىج االستنباط: (3

مل  رضي اهلل عنهميف فهم األمور، والصحابة منهٌج وطريق يف ىذا العامل ال شّك أّف لكّل إنساف 
يكونوا دبعزؿ عن ىذا العامل، فكاف لكل صحايّب منهٌج يف استنباط األحكاـ عند فْقد نصوص الكتاب 
والسّنة، وىي ما ُعرفت بعد ذلك )أصوؿ الفقو( أي الطرؽ واؼبناىج اليت يعتمد عليها يف استنباط 

ة من القواعد اليت عرفها الصحابة وتعاملوا معها، منها على األحكاـ الفقهية، حيث كانت ىناؾ ؾبموع
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سبيل اؼبثاؿ: اؼبتأخر ينسخ اؼبتقّدـ، واػباّص مقّدـ على العاـ، وخطاب اعبمع اؼبذكر ىل يشمل اإلناث؟ 
 وسّد الذرائع، والعمل باؼبصلحة، واالحتياط يف أمر الفروج واألمواؿ، وغَتىا من القواعد.

نهم يف تقدمي بعضها على بعض، وبناًء على ذلك إذا كانت اؼبسألة ال نّص ولكن اختلفوا فيما بي
فيها من كتاٍب وال سنة، وُعرضت على الصحابة فحتمًا ستختلف أقواؽبم بناًء على اختبلفهم يف مناىج 

أو االستنباط، فمن يقّدـ القاعدة األوىل على الثانية سيكوف قولو ـبالفًا ؼبن يقّدـ الثانية على األوىل، 
 على أقّل تقدير عند من مل يعمل بتلك القاعدة، وىكذا.

رضي ما ُروي أّف رجبًل تزّوج امرأًة يف عّدهتا، فنظر عمر بن اػبطاب  ومن األمثلة على ذلك:
عند التخفيف من عقوبة ىذا الفاعل، فمن باب قاعدة )من استعجل  إىل اؼبفاسد اليت سًتتكب اهلل عنو

نو( قاؿ: يفّرؽ بينهما وربـر عليو حرمٌة مؤبّدة، بينما نظر على بن أيب طالب الشئ قبل أوانو عوقب حبرما
إىل األمر من زاويٍة ثانية )أّف اؼبسألة ال نّص فيها فيكتفى فيها بأقّل عقوبة( وقاؿ: يفّرؽ  رضي اهلل عنو

 بينهما ويعّزر، فإذا انتهت عّدهتا جاز لو أف خيطبها مرًة أخرى ويتزّوجها.

أّف عمر بن اػبطاب وغَته من الصحابة كانوا يرى حرمة بيع أمهات األوالد؛  أيضاً: ومن األمثلة
ـّ  ـّ الولد دبثابة اؼبدبّر الذي سيعتق بعد وفاة سّيده، فبل يصّح بيعو حاؿ حياتو، وأ ألنو أخذ بالقياس، فأ

يرى على بن أيب الولد بعد وفاة سيدىا اليصّح بيعها، فكذلك يف حاؿ حياهتا، فبل يصّح بيعها، بينما 
 طالب أّف اغباؿ أهنا أَمٌة، واألَمة يصّح بيعها، فجاز بيع أمهات األوالد.

)يف سائمة الغنم زكاة( فبعض  صّلى اهلل عليو وسّلماختبلفهم يف قولو  ومن األمثلة أيضاً:
الصحابة يرى أّف مفهـو اؼبخالفة حجة فقاؿ: اؼبعلوفة ال زكاة فيها، ومنهم من يرى أّف اؼبفهـو ليس 

 حبجة فقاؿ: اؼبعلوفة مسكوٌت عنها فقد ذبب فيها الزكاة وقد ال ذبب.

عنده ال يقـو مقاـ أف زيد بن ثابت كاف يقّدـ اغبقيقة على اجملاز، فاعبّد  ومن األمثلة أيضاً:
كاف يقّدـ اجملاز اؼبتعارؼ عليو على   رضي اهلل عنهماألب عند وجود اإلخوة، بينما كاف ابن عباس 
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وللفائدة اغبقيقة، وكاف يقوؿ )أال يتقى اهلل زيد بن ثابت جيعل ابن االبن ابنًا وال جيعل أَب األب أباً؟( 
 .زيدان، وكتاب د. محمد السايسومزيد من األمثلة أنظر : كتاب الدكتور عبدالكريم 

 

 اختالفهم في فْهم النصوص (4

وقد اختلف كذلك زبتلف طرقهم يف فهم النصوص، يف فهم األمور،   كما أّف لكل إنساٍف طريقة
وأّدى ذلك إىل اختبلفهم يف حكم كثٍَت من اؼبسائل يف فْهم نصوص الكتاب والسّنة، الصحابة 

ليس نابعًا عن شهوٍة أو عصبيٍة بل كاف نتيجة فهٍم صحيح، االجتهادية، واالختبلؼ يف فهم النصوص 
 بدليل أّف الفهم اػباطئ للنّص كاف يقابل باإلنكار والتصحيح.

اختبلفهم يف فهم )الُقرء( يف قولو تعاىل )واؼبطلقات  فمن أمثلة ما اختلف فيو الصحابة:
: عّدهتا ثبلثة أطهار، ومن فهم أنّو يًتّبصن بأنفسهّن ثبلثة قروء( فمن فهم أّف القرء ىو الطُّْهر قاؿ

 اغبيض قاؿ: عّدهتا ثبلث ِحَيض.

اختبلفهم يف )العـز على الطبلؽ( يف قولو تعاىل )للذين يؤلوف من نسائهم  ومن األمثلة أيضاً:
ترّبص أربعة اشهر فإف فاؤا فإّف اهلل غفوٌر رحيم * وإف عزموا الطبلؽ فإّف اهلل ظبيٌع عليم( فمن فهم أّف 

( قاؿ: إذا انتهت األربعة أشهر طلقت اؼبرأة من غَت حكم العز  ـ على الطبلؽ تكفي فيو النّية )وىي العـز
حاكم، ومن فهم أّف )العـز على الطبلؽ( ال تكفي فيو النّية قاؿ: البّد أف ترفع اؼبرأة أمرىا إىل اغباكم، 

  .فهو الذي يطّلقها، وال يكفي مضّي األربعة أشهر

 .األمثلة أنظر : كتاب الدكتور عبدالكريم زيدان، وكتاب د. محمد السايس وللفائدة ومزيد من

 )أو الرأي( االجتهاد*         السنة  *       القرآن *  :مصادر التشريع في ىذا العصر .3
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مها )القرآف والُسّنة(  صّلى اهلل عليو وسّلمسبق أف تبُّت لنا أّف مصادر التشريع يف عصر النيّب 
و االجتهاد )وقد سبق أف قلنا بأّف االجتهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد ىو ذا العصر ظهر مصدٌر آخر وىفقط، ولكن يف ى

 عرضت ؽبم مسألٌة حبثوا عن حكمها: (؛ وذلك ألّف الصحابة إذا -اإلصباع والقياس–

 يف الكتاب. أواًل:

 .صّلى اهلل عليو وسّلمفإف مل جيدوا حبثوا يف سّنة نبّيهم  نياً:ثا

وىو ما  استخدموا عقوؽبم وآراءىم معتمدين على الكتاب والسّنةف ،اجتهدوا فإف مل جيدوا شيئاً  ثالثاً:
 وآراءىم بعد اجتماعهم ال خيلو عن أحد أمرين ال ثالث ؽبما:، يسّمى بػ)الرأي(

 ويطلق عليو حينئٍذ )اإلصباع(.يف الرأي إّما أف يتفقوا ، 
  أو منهجهم يف استنباط  اجتهادىمعلى اختبلفهم يف  وإّما أف خيتلفوا، واختبلفهم مبٍتي

ًا أو مصلحًة مرسلًة أو سّدًا للذرائع، أو استصحاباً قياسأف يكوف ا مّ إاغبكم الشرعي، وىو 
 أو غَت ذلك من مسالك الرأي، وكلها ؾباؿ لبلختبلؼ.

غَت معتٍد وعليو، فيكوف رأيهم )أي: اجتهادىم( بقسميو )اإلصباع والقياس( حجة، بعد أف كاف 
 بو يف عصر صاحب الرسالة عليو الصبلة والسبلـ.

 تدوين القرآن الكريم، وعدم تدوين السنة. .4

 قاموا بتدوين القرآف، وكاف ذلك على مرحلتُت: رضي اهلل عنهمومن فبيزات ىذا العصر أّف الصحابة 

حينما أمر جبمع القرآف بعد أف كاف متفرّقاً يف عهد النيّب  رضي اهلل عنواألوىل: يف عهد أيب بكر الصديق 
 .صّلى اهلل عليو وسّلم

 حينما أمر بكتابة القرآف على مصحٍف واحد. رضي اهلل عنوالثانية: يف عهد عثماف بن عفاف 
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ومع ذلك بقيت السّنة من غَت تدوين، وبقيت ؿبفوظة يف صدور الصحابة، وقد ُروي أّف عمر  
 جبمعها وكتابتها لكنو مل يفعل. بن اػبطاب ىمّ 

 

 : الّدور الثالث 

هناية عصر اػبلفاء الراشدين إىل أوائل القرف الثاين اؽبجري )قبيل سقوط  يبدأ ىذا الّدور من 
 .الدولة األموية(

 وقد امتاز الفقو في ىذا الّدور بعدٍد من الخصائص، منها:

 السابقة.كثرة الخالؼ في المسائل عما كانت عليو في العصور  .1

 ديكن حصر أسباب كثرة اػببلؼ يف ىذا العصر يف األسباب اآلتية:

 كثرة عدد الداخلين في اإلسالم: 

وقد سبق أف بّينا العبلقة بُت كثرة عدد الداخلُت يف اإلسبلـ وبُت حالة الفقو، وقلنا: بأنّو كّلما 
كثر اختبلطهم كثر تعاملهم مع ازداد عدد الداخلُت يف اإلسبلـ كّلما كثر اختبلطهم ببعضهم، وكلما  

بعضهم، وكلما كثر تعامبلىم كثرت اػببلفات بينهم، وىذه اػببلفات ربتاج إىل بياف أحكامها يف 
الشريعة اإلسبلمية، وكثرة اؼبسائل الفقهية واؼبستجدات واغبوادث يؤدي إىل تطّور حالة الفقو، ألّف 

أٌب ؽبم مسائل يبحثوف عنها، وال يسأؽبم أحد، حتماً الفقهاء والعلماء إذا كانوا ال يعملوف شيئًا وال ت
 سيبقوف يف مكانو من غَت تطوير وبناء.

 في األمصار: رضي اهلل عنهمتفّرؽ الصحابة 
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ؾباىدين يف صبيع األمصار يف شرؽ األرض وغرهبا، بل قد  رضي اهلل عنهمحيث خرج الصحابة  
أف يلتقي الصحابة يف مكاٍف واحد كما كانوا من استقّر بعضهم يف تلك البلداف، أصبح من العسَت جداً 

 قبل جيتمعوف يف اؼبدينة.

األمر الذي أّدى بدوره إىل اكبسار )اإلصباع( وندرتو؛ ألّف من شرط اإلصباع اتفاؽ صبيع العلماء  
على حكٍم واحد، واجتماعهم أصبح عسَتاً، وىذا بدوره أّدى على تزايد اػببلؼ يف اؼبسألة اعبديدة، 

ينظرىا أكثر من عامل، فسوؼ تُنظر مثبًل يف خراساف، وسوؼ تُنظر يف مصر، وسوؼ تُنظر يف ألنو س
اعبزيرة العربية، وكّلما كثر عدد العلماء كلما زاد اػببلؼ يف اؼبسألة، خببلؼ العصور السابقة حيث كاف 

 جيمعهم اػبليفة يف مكاٍف ويبحثوف حكم اؼبسألة.

 التفّرؽ السياسي:

حبو تفّرؽ يف اؼبذاىب واالعتقاد، فظهرت طوائف مل تكن موجودة يف العصرين وىذا التفّرؽ ص 
( فظهرت طائفة الشيعة رضي اهلل عنهم، وعصر الصحابة صّلى اهلل عليو وسّلمالسابقُت )عصر النيّب 

واػبوارج، وىذه طوائف ؽبا جذور سياسية أرادت سلب اغبكم عن خلفاء بٍت أمّية فازبذوا الدين ستاراً 
لوف من خلفو، وبنوا على ىذا األمر عقائدىم، فكّفروا كّل من خيالفهم، حىت يظهروا للعامة أهنم يقات

 على اغبق.

ونتج عن ذلك اختبلٌؼ كبٌَت يف اؼبسائل الفقهية، حيث كاف لكل طائفٌة منزٌع فقهّي خاص لو  
، فإذا كاف اػببلؼ مع أثره يف الفقو، وىذه العبلقة بُت اػببلؼ العقدي واػببلؼ الفقهي طبيعية أيضاً 

 اآلخر يف أصوؿ العقدية كاف االختبلؼ يف اؼبسائل الفقهية أشّد اختبلفاً، وأكثر عمقاً.

ولكن اهلل تعاىل جعل يف ىذا األمر خَتًا لؤلمة اإلسبلمية، فقد انربى ؾبموعة من العلماء  
اهلل تبارؾ وتعاىل، والذّب عن والفقهاء للتصّدى ؽبذه التيارات، وبّينوا خطر منهجها، ودافعوا عن دين 

 .صّلى اهلل عليو وسّلمسّنة اؼبصطفى 
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ولكن ما يهمنا يف ىذا اؼبوضوع: أّف ىذا األمر أّدى إىل كثرة اؼبسائل بشكٍل كبٍَت جداً، وكثر  
 اػببلؼ، واتسعت دائرتو، وأّدى ذلك إىل ظهور عدد من العلماء واجملتهدين.

 :صّلى اهلل عليو وسّلم الوضع في الحديث والكذب على النبيّ  .2

صّلى اهلل عليو يف ىذا الدور ظهر أمر الفٌت للّنظر، وىو الوضع يف اغبديث والكذب على النيّب  
، ومع أّف ىذا األمر يف غاية اػبطورة، وأّف الفاعل لو متوّعد بأشّد العقاب وأفظعو، إاّل أننا قبد أّف وسّلم

 مر اهلل تعاىل وأمر رسولو.من الناس من يرتكب ىذه اعبردية، ويستهُت بأ

 وىذا األمر لو أسباب وبواعث جعلت بعض الزنادقة يقومون بهذه الجريمة، لعّل من أىمها:

حيث وجد الزنادقة واؼبلحدوف طريقًا سهبًل أمامهم ليضعوا اماـ اؼبسلمُت العراقيل  الحقد على اإلسالم:
واؼبصاعب ويشغلوىم عن التوحيد الصايف والعقيدة السليمة، فقاموا بوضع األحاديث اليت تشّكك يف 

عها ديواف، وال متفرقٌة ال جيم صّلى اهلل عليو وسّلمأمور العقيدة واإلدياف باهلل تعاىل، ألّف أحاديث النيّب 
حيصرىا كتاب، فكاف من السهل عليهم وضع األحاديث ويلفقوف األسانيد عليها وينسبوىا إىل النيّب 

 .صّلى اهلل عليو وسّلم

صّلى اهلل حيث قاـ بعض اغبمقى واؼبغفلُت بوضع األحاديث اؼبكذوبة على النيّب  حّب المال والّدنيا:
 أو أمَتاً لينالوا هبا عرضاً من اغبياة الدنيا. ديدحوا هبا خليفًة أو حاكما عليو وسّلم

وىذا كاف يقـو بو بعض أتباع بعض اؼبذاىب الفقهية الذين رّؽ دينهم، وقّل  التعّصب المذىبي:
علمهم، وجاروا يف أحكامهم، فكانوا يضعوف بعض األحاديث ديتدحوف هبا أعبلـ الفقو اإلسبلمي كأيب 

 منهم أّف ذلك حيّببهم إىل الّناس، فيتبعوف مذىب ذلك اإلماـ.حنيفة ومالك والشافعي وأضبد، ظناً 

وىذا كاف يقـو بو بعض الُقّصاص واؼبتعّبدين اؼبغفلُت، الذين ال خبلؽ  الترغيب في فضائل األعمال:
ؽبم يف الدنيا، فوضعوا احاديث يف فضائل قراءة بعض سور القرآف، وأحاديث يف فضائل بعض األعماؿ، 
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نا ىذه األحاديث حسبًة هلل ا انصراؼ الناس إىل فقو أيب حنيفة ومغازي ابن اسحاؽ وضعوقالوا: ؼبا رأين
 تعاىل.

على حالة الفقو  صّلى اهلل عليو وسّلماآلثار المترتبة على الوضع في الحديث والكذب على النبّي 
 في ىذا الّدور:

صّلى ، ألّف الكذب على النيّب كاف ؽبذا األمر أثٌر سليبي واضح على اغبركة الفقهية يف ىذا الّدور 
صّلى اهلل عليو وسّلم من اػبطورة دبكاف على الفرد وعلى اعبماعة، فالكذب على النيّب  اهلل عليو وسّلم

ليس كالكذب على أّي أحٍد من الناس، ألّف معٌت ذلك أّف الناَس سيتخذوف ذلك اغبديث اؼبكذوب 
من كَذَب عليو فقاؿ: )من كذب علّي ى اهلل عليو وسّلم صلّ ديناً وىم ال يعلموف، لذلك فقد توّعد النيّب 

 متعمداً فليتبؤ مقعده من النار(.

لذلك ؼبا أحّس علماء األمة اإلسبلمية هبذا األمر وعلموا أّف ىناؾ بعض الوّضاعُت الذين  
يضعوف األحاديث، استشعروا خطورة الوضع، فبدأوا حيتاطوف يف أمور دينهم، فلم يعودوا يقبلوف 

 صّلى اهلل عليو وسّلمحاديث كما كانوا يقبلوهنا من قبل، بل يتأكدوف من صحة نسبتها إىل النيّب األ
 ويتشّددوف يف ذلك، فإذا تأّكدوا من ذلك بدأو الّنظر يف اغبديث والتفّقو فيو، واالستنباط منو.

 فأصبحت مهمتهم مهمتان: 

النظر يف صحة اغبديث، وىذا يأخذ وقتًا ليس بالقليل، وجهدًا كبَتاً، ألنو ال بّد من دراسة  األولى:
السند، ومعرفة رجالو، وىل ىم معروفوف موثوقوف؟ أـ ؾبهولوف ضعفاء؟ فإف دخل الشّك يف صحة نسبة 

 أعرضوا عن اغبديث، وحبثوا عن غَته. صّلى اهلل عليو وسّلماغبديث إىل النيّب 

قد قالو يبدأ الّنظر الثاين وىو  صّلى اهلل عليو وسّلمبعد التأّكد من صحة اغبديث وأّف النيّب  الثانية:
 دراسة اغبديث، واستخراج أحكامو، واستنباط اؼبعاين اؼبستفادة منو، والفتوى على ضوئو.
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على األمة  فأّدى ذلك إىل تقّلص حركة الفقو اإلسبلمية شيئًا قليبًل، وىذا أثٌر سليٌب، مرّ  
 اإلسبلمية يف ىذا العصر.

 ظهور مدرسة أىل الحديث ومدرسة أىل الرأي. .3

بعد أف انتشر اإلسبلـ يف كّل مكاف، وكاف بعض الصحابة إذا ىاجر للجهاد يف بلٍد من البلداف 
 وبدأو يعلمونوصّلى اهلل عليو وسّلم يقيم يف ذلك البلد وال يرجع إىل اؼبدينة، حيث أخذوا إرث النيّب 
 أىل تلك األمصار اليت سافروا إليها، فتتلمذ على أيديهم خلٌق كثَت.

ولو عقدنا مقارنة بُت موطن الصحابة األصلي اغبجاز )اؼبدينة اؼبنورة( وبُت البلداف األخرى اليت  
بة سافروا إليها لوجدنا أّف ىناؾ فروقًا كثَتة وكبَتة يف اؼبعامبلت والعادات والتقاليد واألعراؼ بُت الصحا

 وبُت أىل تلك البلداف، اليت رأى الصحابة يف أنفسهم ضرورة بياف أحكاـ تلك اؼبعامبلت والعادات.

والعراؽ كانت أسعد األمصار يف استقطاب عدٍد كبَت من الصحابة، فقد كانت أقرب البلداف  
ن بعده من إىل اغبجاز، وكانت تنطلق منها اعبيوش اإلسبلمية، بل إّف  اػبليفة على بن أيب طالب وم

 اػبلفاء ازبذوىا مقراً غبكمهم، فكانت عاصمة الدولة اإلسبلمية فًتًة طويلًة من الزمن.

لذلك كانت العراؽ موطن العلم، ودار اػببلفة، ومعسكر اعبيوش اإلسبلمية، ومنها انطلق العلم  
داد عاصمة العراؽ ىي واؼبعرفة شرقًا وغرباً، فإذا ما قيل بلد اؼبشرؽ اإلسبلمية فاؼبقصود ىي، وكانت بغ

 اؼبرتكز األوؿ واحملور ؽبذا األمر، لذلك سكنها كثَت من الصحابة واستقّر هبا.

والذي يهمنا يف ىذا األمر أّف العلماء يف ىذا البلد كانت ؽبم ميزٌة سبيزىم عن علماء أىل  
 اغبجاز، لذلك ظهرت يف ىذا الدور مدرستاف ـبتلفتاف يف اؼبنهج والطريقة مها:

 ة أىل الحديث )في الحجاز(.مدرس 
 .)ومدرسة أىل الرأي )في العراؽ 

 وسوؼ نتكلم عن سبب ظهور ىاتُت اؼبدرستُت، وشيوخ وعلماء وخصائص كل مدرسة. 
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 سبب ظهور مدرسة أىل الحديث في الحجاز وخصائصها:

ش وهبا تويف، ، وهبا عاصّلى اهلل عليو وسّلماغبجاز )اؼبدينة اؼبنورة ومكة اؼبكرمة( فيها ولد النيّب  .ٔ
 فكانت ىي موطن الصحابة األصلي، فكاف أكثر الصحابة يعيش يف اغبجاز ببل منازعة.

 كثرة األحاديث يف اغبجاز نظراً لكثرة وتواجد الصحابة الذين ىم رواة اغبديث. .ٕ
 قلة اؼبسائل اؼبتجّددة اليت قد ربدث على اؼبسلمُت يف اغبجاز باؼبقارنة مع العراؽ. .ٖ
من كراىيتهم للفتوى، وتدافعهم عنها، حىت إّف بعضهم كاف  رضي اهلل عنهمما امتاز بو الصحابة  .ٗ

 حييل الفتوى إىل آخر حىت تعود إليو.
وقوفهم عند النصوص، وعدـ اػبوض والتعّمق والتكّلف يف فهمها، نظراً ألهنم عايشوا نزوؿ الوحي،  .٘

االستنباط اؼبباشر من النصوص، فهم ليسوا حباجة إىل كيفية   صّلى اهلل عليو وسّلموتعلموا من نبّيهم 
صّلى شٍئ من ذلك. ولعّل أىّم من ديثّل ىذه اؼبدرسة عبداهلل بن عمر حيث كاف يقتفي آثار النيب 

 وال حييد عنها، وكذلك عبداهلل بن العباس وغَتىم من الصحابة. اهلل عليو وسّلم
ينهوف عنها أشّد الّنهي، فما مل يقع دينعوف السؤاؿ، كراىيتهم الفًتاض الوقائع واؼبسائل، بل كانوا  .ٙ

 ويكرىوف الفتوى فيو.

 سبب ظهور مدرسة أىل الرأي في العراؽ وخصائصها:

، وأّف هبا أكثر الصحابة، رضي اهلل عنهميرى العراقيوف أهنم أسعد األمصار يف استقطاب الصحابة  .ٔ
 واؼبعرفة.فهي سبتاز على غَتىا من البلداف، فهي أحّق بنشر العلم 

من أىّم من سكن العراؽ من الصحابة علي بن أيب طالب وعبداهلل بن مسعود رضي اهلل عنهما،  .ٕ
ومشهوٌر عن ىذين الصحابيُت أهنما يستعمبلف الرأي كثَتاً، وال يقفاف عند ظاىر النّص كما ىو 

 عنو الذي ما حاؿ كثٍَت من الصحابة، وأّما عبداهلل بن مسعود فهو تلميذ عمر بن اػبطاب رضي اهلل
ذكر الرأي وإاّل كاف ىو اؼبقّدـ فيو، وقد ثبت يف الصحاح أّف عمر بن اػبطاب وافق ربّو يف أحكاـ  
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كثٍَت من اؼبسائل )مثل: حجاب أمهات اؼبؤمنُت، الصبلة خبلؼ اؼبقاـ، النهي عن الصبلة على 
 اؼبنافقُت، (

رنة مع علماء أىل اغبجاز، فالعراؽ مهما  قّلة األحاديث اليت بيد علماء أىل العراؽ بالّنظر واؼبقا .ٖ
 ، ومنبع األحاديث.صّلى اهلل عليو وسّلمكانت فهي بعيدة عن موطن النيب 

العراؽ بلد حضارة والتقاء ثقافات متعددة، فمن الطبعي أف تكوف اؼبسائل واغبوداث اليت تعرض  .ٗ
على علماء ذلك البلد أف ألىلها أكثر من تلك اغبوادث والنوازؿ اليت تقع بأىل اغبجاز، وحتمًا 

 جيتهدوا يف استنباط أحكاـ تلك اؼبسائل.
ما امتاز بو علماء أىل العراؽ من حّبهم للرأي واالجتهاد، والبحث والتنقيب، والتعّمق يف فهم  .٘

النصوص، والبحث عن أسرار التكليف، وخصائص الشريعة، واستنباط قواعدىا الكلية، وأحكامها 
بعض األحاديث اليت يشكوف يف صحتها إذا عارضت قواعد الشريعة الكلية العامة. حىت إهنم لَتدوا 

 وأحكامها العامة.
ومع قّلة األحاديث يف العراؽ فإهنم كانوا يعانوف من شٍئ آخر وىو: الوضع يف اغبديث والكذب  .ٙ

، ففي العراؽ ظهر ىذا األمر، وكثر الكذب، وانتشرت الرواية، صّلى اهلل عليو وسّلمعلى النيّب 
أصبح من العسَت على علماء أىل العراؽ أف يعتمدوا على األحاديث بصورٍة مباشرة. فتشّددوا يف و 

 قبوؿ األحاديث وعبأوا إىل البديل وىو الرأي واالجتهاد يف اؼبسائل اؼبتجددة، واغبوادث والنوازؿ.
اؽبم وأسئلتهم )إف حّبهم الفًتاض اؼبسائل غَت الواقعة واإلجابة عنها، فكثَتًا ما قبد يف كتبهم وأقو  .ٚ

حصل كذا فحكمو كذا، ولو حصل كذا فحكمو كذا، أرأيَت لو حصل فما حكمو؟( وىكذا من 
 األسئلة االفًتاضية، والسؤاؿ عما مل يقع.

كّل ىذا وغَته أّدى إىل ظهور ىاتُت اؼبدرستُت، وىذا كاف لو اثٌر كبٌَت وواضٌح يف إثراء اغبركة  
بذلك دائرة الفقو اإلسبلمي، ومل يعد بالصورة اليت كاف عليها يف عهد الفقهية يف ىذا الّدور، واتسعت 

 .رضي اهلل عنهمأو يف عهد أصحابو  صّلى اهلل عليو وسّلمالنيّب 
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فتتلمذ على يد كّل صحايب علماء أىل بلده، ففي اغبجاز تتلمذ على يد عبداهلل بن عمر سعيد  
األحاديث وكراىيتهم للفروض والتوقعات، وتتلمذ على بن اؼبسّيب وكثَت من التابعُت اؼبشهورين برواية 

 يديهم مالك بن أنس والشافعي وغَتىم.

وتتلمذ على يد عبداهلل بن مسعود يف العراؽ إبراىيم بن يزيد النخعي شيخ ضباد بن أيب سليماف  
 وىو شيخ أيب حنيفة العلم اؼبشهور بالرأي.

 حمد السايس أمثلٌة كثيرة وفي كتابي الدكتور عبدالكريم زيدان، وكتاب د. م

 عدم تدوين الحديث والفقو في ىذا العصر: .4

مل يدّوف  صّلى اهلل عليو وسّلمبقي القرآف الكرمي مدّوناً مكتوبًا يف اؼبصاحف، لكن حديث النيّب  
بعد، وإف ظهرت بعض احملاوالت يف كتابتو لكنها كانت ؿباوالٌت فردية ال تصل إىل حّد أف تكوف ميزًة 
ؽبذه العصر، فقد ثبت أّف عمر بن عبدالعزيز كتب إىل عاملو باؼبدينة أيب بكر ؿبمد بن عمرو بن حـز 

فإين خفُت دروس العلم وذىاب  فاكتبو، صّلى اهلل عليو وسّلم)أف انظر ما كاف من سنة رسوؿ اهلل 
العلماء( إاّل أّف عمر بن عبدالعزيز مات قبل أف يتّم عمرو بن حـز ما أمره بو. وكذلك الفقو مل يدّوف 

 شٌئ منو يف ىذا العصر.

 الّدور الّرابع )من أوائل القرن الثاني إلى منتصف القرن الّرابع الهجري(:

دىار، وقيل ىو العصر الذىيب للفقو اإلسبلمي، أي من بداية عصر العباسيي، وىو عصر االز  
ويف ىذا العصر بدأت تظهر العلـو اإلسبلمية، والتخصصات العلمية، فظهر علم الفقو، وعلم الكبلـ 
)التوحيد(، وعلم أصوؿ الفقو، وعلم اغبديث، وعلـو التفسَت والقرآف، وعلم اعبرح والتعديل، وعلـو اللغة 

 والفلك، والسَِّت والتاريخ والًتاجم، وغَت ذلك من العلـو واؼبعارؼ. العربية، وعلم الطب واؽبندسة

 :وقد امتاز الفقو في ىذا الّدور بعدٍد من الخصائص، منها 
 عناية الخلفاء العباسيين بالعلم وخاصًة الفقو والفقهاء. .1
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، وقد كاف من اؼبعلـو أّف اغباكم أو اػبليفة إذا اىتّم بشئ تتابع العامة على االىتماـ بذلك الشئ
خلفاء بٍت العباس يهتموف بالعلم، ويروف أّف العلم أساس التقّدـ والرقّي، وأف اإلنساف يرفعو علمو ولو 
وضيع النسب، واعبهل يضع من اإلنساف ولو كاف حسيباً. فلذلك ازبذ خلفاء بٍت العباس مربُت 

 ف صبيع خلفاء بٍت العباس علماء.ألوالدىم يعلموهنم القرآف واللغة والفصاحة والبياف واألدب، فلذلك كا

 وتتجلى مظاىر اىتمامهم بالعلم في عدد من الصور:

تربية أبنائهم على األدب والعلم وحفظ القرآف واألحاديث والثقافة. فكاف ؽبذا أثٌر كبَت يف تسابق  .أ 
 الناس إىل التعّلم واؼبعرفة حىت حيظوا بشرؼ تربية أبناء اػبلفاء.

صّلى اهلل عليو طلب خلفاء بٍت العباس من العلماء كتابة علمهم وما وصلهم من سَتة اؼبصطفى  .ب 
ليسَتوا على منواؽبا وحيكموا هبا، فهذا الرشيد يطلب من أيب يوسف )قاضي القضاة( صاحب  وسّلم

)اػبراج( وىذا  أيب حنيفة أف يكتب لو كتابًا يف األمور اؼبالية تكوف لو قانونًا يسَت عليو، فأّلف كتابو
صّلى اهلل عليو اػبليفة أبو جعفر اؼبنصور يطلب من اإلماـ مالك أف يكتب لو كتابًا يف أقضية النيّب 

 ليحكم دبوجبو فأّلف كتابو )اؼبوطأ( وىكذا كاف سائر خلفاء بٍت العباس. وسّلم
ء ويعقد ؽبم عقد اؼبناظرات وحلقات النقاش يف ؾبالسهم، حيث كاف اػبليفة يستدعي كبار العلما .ج 

ؾبالس اؼبناظرات والنقاش ويستمع إليهم، فكاف العلماء يتسابقوف يف حضور ىذه اجملالس، بل إّف 
 بعضهم قد يساىم يف ىذا اعبدؿ العلمي، وقد تبٌّت اؼبأموف فكر اؼبعتزلة يف القوؿ خبلق القرآف.

كاـ الفقهية طلب خلفاء بٍت العباس من كبار العلماء حضور ؾبالسهم للتشاور وحبث األح .د 
 والسياسية اليت تعصف بالدولة، ويعجز اػبليفة عن حّلها، فكاف يستدعي علماء عصره ويشاورىم.

تشجيعهم للعلم والعلماء، حيث كانوا ينزلوف العلماء منازؽبم، ويقدروهنم، ويشجعوهنم عل كتابة  .ه 
ّلف يف فنٍّ مل ُيسبق إليو حىت العلم، فقد روت اآلثار أهنم كانوا يعطوف العامل وزف كتابو ذىباً إذا ىو أ

 الشعراء ناؽبم حظاً من ذلك .
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كّل ىذا كاف األثر البالغ يف تشجيع الناس وحّثهم على العلم والتعّلم، فازدىر حركة الثقافة  
بشكٍل عاـ، والثقافة اإلسبلمية بشكٍل خاص، فبا أثرى حركة الفقو اإلسبلمي وبرز العلماء وأئمة الفقو 

 يف ىذا العصر.

 تساع رقعة البالد اإلسالمية، وكثرة المسائل، وتعّدد اآلراء.ا .2

( يف الدور ٔسبق أف قلنا إّف ىذا األمر لو أثر بارز يف تطّور الفقو اإلسبلمي. )راجع اؼبيزة رقم )
 ( يف الدور الثالث(.ٔالثاين، واؼبيزة رقم )

 حرية الرأي والجدل: .3

فقو اإلسبلمي حرية الرأي يف البحث العلمي، كاف من أسباب النشاط الفقهي، وازدىار حركة ال 
حيث كاف العامل يتمتع بكامل حريتو يف اختيار القوؿ الذي يراه راجحًا يف نظره، دوف أف تتحكم فيو 

 سلطة، أو حيجر عليو يف رأيو.

ونتيجًة ؽبذه اغبرية ظهرت اؼبدارس الفقهية اؼبختلفة بناًء على اختبلفهم يف االجتهاد وقناعتهم  
يذىبوف إليو، فكاف العامل يصدع برأيو وقولو، ويناقش ويدافع عنو، وجيادؿ وحياور، ولكنهم مع ذلك   فيما

كانوا يلتزموف مبدأ الصدؽ واألمانة، فكاف الواحد منهم يأٌب جمللس وىو موقٌن أنو يريد الوصوؿ على 
خر، ترؾ قولو وأخذ اغبق بغض الّنظر عمن ىو قائلو، فلو علم أّف اغبّق مع خصمو أو مع الطرؼ اآل

بقوؿ خصمو مباشرًة دوف عصبيٍة أو عنصرية، فالبحث عن اغبق، والبحث العلمي أساس مناقشتهم، 
 وؿبور مناظراهتم.

فكاف من الطبعي أف يزدىر العلم بصورٍة مشرقة، وينمو على أفضل حاؿ، ويصل على ما وصل  
 ٌر طبعي ؽبذه العوامل.إليو، فظهور األئمة األعبلـ يف سائر العلـو والفنوف ىو أث

 تدوين السنة، وتدوين كتب الفقو والعلوم األخرى. .4
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، حيث سبق أف صّلى اهلل عليو وسّلمظهر يف ىذا العصر تدوين السّنة، واالىتماـ حبديث النيّب 
، فكاف صّلى اهلل عليو وسّلمقلنا يف العصر السابق أف انتشر الوضع يف اغبديث والكذب على النيّب 

من يذّب  صّلى اهلل عليو وسّلمشجيع العلمي يف ىذا العصر أّف اهلل تعاىل قيّض غبديث نبّيو نتيجًة للت
ثارت غَتة كثَت من علماء األمة اإلسبلمية حُت رأوا سّنة اؼبصطفى صّلى اهلل عنو، ويدافع وينافح عنو، ف

يف صبع سّنة اؼبصطفى صّلى عليو وسّلم يتبلعب هبا الزنادقة، فجمعوا مهتهم، وصدقوا العـز مع اهلل تعاىل 
اهلل عليو وسّلم، وتنقيحها من األحاديث الضعيفة واؼبكذوبة، فدرسوا األسانيد، وعرفوا الرجاؿ وطبقاهتم، 
وعرفوا شيوخ كّل طبقة، ودرسوا أحواؽبم وعرفوا الصادؽ من الكاذب منهم، فأصبح من اليسَت جداً سبييز 

 .رّد اهلل تعاىل كيد الوّضاعُت يف كبورىم، و اغبديث الصحيح من اغبديث الضعيف واؼبكذوب

واختار اهلل عّز وجّل ؽبذه اؼبهّمة رجااًل صادقُت، بذلوا أنفسهم وأرواحهم وأوقاهتم هلل عّز وجّل،  
فخّلد اهلل ذكرىم على مدى التاريخ، فما من يوـٍ إاّل ويذكر البخاري ومسلم والًتمذي وأبو داود 

 ئمة علماء اغبديث ويًتّحم عليهم.والنسائي واغباكم وغَتىم من أ

فظهرت علوـٌ تتعّلق حبديث النيّب صّلى اهلل عليو وسّلم مثل: كتب األحاديث، والصِّحاح،  
واؼبسانيد، واآلثار، وعلـو اغبديث، ونقد الرجاؿ، وغَتىا من علـو ىذا الفّن. فبا ساعد العصور البلحقة 

 الضعيف. على االستفادة من ىذه الكتب ومعرفة الصحيح من

كما بدأ العلماء بتدوين العلـو والفنوف األخرى، فظهر علم الفقو، واغبديث، والتفسَت، وأصوؿ  
، وغَتىا.  الفقو، وعلم الكبلـ، والفلسفة، والطّب، والرياضيات، والفلك، والبصريات، والعلـو

 ظهور علم الترجمة: .5

العلـو من اللغات األخرى إىل اللغة ظهرت أيضًا يف ىذا العصر حركة الًتصبة، سواٌء ترصبة كتب  
 العربية، أو ترصبة العلـو العربية والعلـو اإلسبلمية إىل اللغات األخرى.
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األمر الذي أّدى بدوره إىل اتساع حركة الفقو اإلسبلمية بصورٍة مل يسبق ؽبا مثيل، وتداوؿ الناس  
، وبرعوا فيها، وأصبح لعلماء الفقو مكانة س  امقًة يتمٌت كل واحد أف يصل إليها.ىذه اؼبعارؼ والعلـو

 ظهور المذاىب اإلسالمية .6

وىذه اؼبيزة أيضًا خاصٌة هبذا الدور، ويعترب نتيجًة طبعيًة للخصائص السابقة، فإذا كاف اػبلفاء  
يشجعوف العلم وأىلو، والناس يتسابقوف إىل ربصيل العلم، ويكافؤوف عليو، وال جيدوف مضايقًة من أحد، 

 ميسٌر سهل، فبل شّك يف ظهور نوابغ من أىل العلم واؼبعرفة.وسبيل ربصيلو 

لذلك فبل غرو أف يتخرّج يف ىذا الّدور علماء األمة اإلسبلمية، وأئمة اؼبذاىب الفقهية وىو )أبو  
حنيفة ومالك والشافعي وأضبد( رضي اهلل عنهم أصبعُت، ومل يقتصر على ظهور ىؤالء العلماء فحسب، 

األوزراعي وابن اؼببارؾ وابن جرير الطربي والليث بن سعد والبخاري ومسلم والًتمذي ولكن ظهر معهم 
 وأبو داود والنيسابوري وابن مندة وغَتىم فبن ال حيصوف.

ولعل الزماف لن جيود دبثل ىؤالء األعبلـ، فقّل أف يكوف يف التاريخ مثلهم، نسأؿ اهلل تعاىل أف  
 لتمكُت.يرحم ىذه األمة، ويكتب ؽبا العزة وا

 

 

 ىػ(:656الّدور الخامس )من نهاية الدور الرابع إلى سقوط بغداد على يد التتار سنة 

وىو دور الركود واعبمود والّضعف يف الفقو اإلسبلمي، وظهور التقليد وسّد باب االجتهاد، وىذا  
ٌئ يف ىذه اغبياة شٌئ طبعي يف خلق اهلل، وىذه سّنة كونية أّف الشئ إذا اكتمل بدأ نقصانو، فبل يبقى ش

الدنيا على حالو، حىت أمور العلم، ولذا قيل: )لّكل شئ إذا ما ًّب نقصاف(. ولذا ديكننا حصر الكبلـ يف 
 ىذا العصر يف عنصرين:
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 العنصر األول: أسباب الضعف في الفقو اإلسالمي.

 وديكن تلخيصو يف األسباب اآلتية: 

 ر أيامها.ضعف السلطان السياسي للدولة العباسية في أواخ .1

وىذا أيضاً من سّنة اهلل يف كونو، فالدولة اإلسبلمية يف العصر العباسي قد امتدت من من حدود 
الصُت شرقًا حىت احمليط اؽبادي يف ببلد اؼبغرب غرباً، ووصل اإلسبلـ على حدود أوروبا، ويف أواخر 

اغبياة الدنيا، وانصرفوا من حياة الدولة العباسية بدأ اػبلفاء يهتموف بأمور دنياىم، واغمسوا يف ملذات 
 اعبّد ومتابعة أمور دولتهم إىل حياة اللهو والبذخ.

فكاف شيئًا طبعيًا أف يسلبهم اهلل تعاىل ىذه النعمة، فضعف السلطاف السياسي، وتفرّقت األمة،  
ىتماـ وسبزقت دواًل ودويبلت، وأصبح لكل دولة حاكماً، بدؿ أف كاف اغباكم واحداً، ومل يعد ىناؾ اال

 بالعلم والعلماء كما كاف عليو اغباؿ يف أسبلفهم.

فانصرؼ الناس عن العلم إاّل قليبًل فبن حفظوا العلم، ورأوا أّف الدين يفرضو عليهم، وحاولوا  
احملافظة على تراث سلفهم، فعكفوا على كتابتو عنهم، وتنقيحو، وانصرؼ اىتمامهم من البحث 

 ما كاف.واالجتهاد إىل احملافظة وإبقاء 

ظهور كنٍز من المعارؼ والعلوم تركها لهم أسالفهم من الدور الرابع، بعد استقرار المذاىب  .2
 اإلسالمية وتدوين كتبهم:

نسب بعض العلماء ضعف اغبالة العلمية يف ىذا الّدور إىل حالة التشّبع واالكتفاء دبا تركو 
، ودّونوا اؼبذاىب تدوينًا كامبًل، فهو ثروٌة العلماء يف العصر الرابع، فقد دّونوا العلم وصّنفوا الكتب

 عظيمة، وكنٌز شبُت، ال ديكن التفريط بو، وال الزيادة عليو، واكتفوا دبا تناقلوه )ما ترؾ األوؿ شيئاً لآلخر(.

 ضعف الثقة في نفوس العلماء:  .3
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والتقصَت، وهتيّبوا من االجتهاد، واهتموا أنفسهم بالعجز حيث رأوا أهنم أقّل شأنًا من سلفهم، 
وظنوا أهنم غَت قادرين على ؾباراهتم يف البحث واالستنباط، وأّف من اػبَت ؽبم والبلئق هبم أف يتقّيدوا 
دبذىٍب معُّت، والدوراف يف فلكو، وعدـ اػبروج عليو، وأّف االجتهاد اؼبطلق فات زمنو، وىكذا حجروا 

 على أنفسهم ما وسعو اهلل عليهم.

 الدور بسّد باب االجتهاد.فتوى بعض العلماء في ىذا  .4

ؼبا بات األمر كما ذكرنا، وضعف العلم، وبدأ من ال حيسن العلم من العامة يتكلم يف العلم، 
خشي علماء ىذا العصر من عبث ىؤالء، فأصدروا فتوى بػ)سّد باب االجتهاد( ظنًا منهم أّف ىذا 

 حيافظ على الدين، وحيمى العامة من التسّلط عليو.

الفتوى ضباس كّل من يف كاف يف قلبو ذرًة من حّب االجتهاد والبحث واالستنباط، فقتلوا هبذه  
 ومل يظهر مثل )أبو حنيفة ومالك والشافعي وأضبد(.

 العنصر الثاني: دور العلماء في ىذا العصر.

 : ؼبا كانت اغبالة العلمية هبذه اؼبثابة اليت ذكرنا، فقد يسأؿ سائل

 ر؟ وما ىو دورىم؟ىل كاف ىناؾ علماء يف ىذا الدو 

نعم، كاف ىناؾ علماء، فاهلل عّز وجّل حفظ ىذه األمة ببقاء دينها، وأّف اػبَت ما زاؿ موجوداً  واعبواب:
، وقد عملوا أعمااًل عّم نفعها، وال زلنا حىت يومنا نتفيؤا ظبلؿ صّلى اهلل عليو وسّلميف أّمة اؼبصطفى 

حوا اؼبذاىب الفقهية، ورتّبوا اؼبسائل، وبّينوا علل عملهم، فجزاىم اهلل خَت اعبزاء، فهم الذين نقّ 
األحكاـ، ووّضحوا أصوؿ مذىب كّل إماـ، ومل كّل ىذا أف يظهر بعض العلماء اجملتهدين، وإف حصروا 

حيث كاف حيارب  –رضبو اهلل –انفسهم داخل نطاؽ مذىٍب معُّت، مثل شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 
صح األمة، وكتبو مشحونة من التحذير من مغبة التقليد، وذلك من  التقليد، ويدعو إىل االجتهاد، وين
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كثرة ما عانو رضبو اهلل من انصراؼ الناس إىل التقليد، وإيثارىم الراحة على االجتهاد والتمحيص، ولعّل 
 من أىّم األعماؿ اليت قاـ هبا العلماء يف ىذا الدور:

 تعليل األحكام المنقولة عن أئمتهم: .1

اؼبنقولة عن أئمة اؼبذاىب مل تكن مدونًة أو منقولًة عن أئمة اؼبذاىب، ؽبذا فقد ألّف األحكاـ 
عكف العلماء على دراسة الفروع اؼبروية عن ائمتهم، واستخرجوا عللها، وىذا عمٌل عظيم، خدموا بو 

 ىذه اؼبذاىب أدّيا خدمة.

 استخالص قواعد كّل مذىب: .2

ا مشكورين بتجلية أصوؿ ىذه اؼبذاىب، وبيّنوا وكاف فبا عملو العلماء يف ىذا الدور أف قامو 
اؼبنهج الذي سار عليو إماـ ذلك اؼبذىب، حىت يسهل على من بعدىم أف يتعرفوا على طريقة ذلك 

 اإلماـ، ويسَتوا على هنجو.

وإف كاف ىو أّوؿ من وضع ىذا العلم، وأرسى قواعده، إاّل أّف  -رضبو اهلل–واإلماـ الشافعي 
زادوا عليو ونقصوا منو، وشّذبوا مسائلو، وصبعوه واستفادوا منو يف كتابة أصوؿ اؼبذاىب العلماء بعده 

 األخرى.

 الترجيح بين األقوال المنقولة عن اإلمام الواحد: .3

اكبصر اىتماـ العلماء يف ىذا العصر كما قلنا يف نطاؽ اؼبذىب الواحد، فالعامل مثبًل يتبع 
خيرج عنو، ويصرؼ كّل وقتو يف دراسة أقواؿ إمامو، ويعللها،  مذىب اإلماـ الشافعي مثبًل فبل يكاد

ويؤّصلها، ويرّجح بُت األقواؿ اؼبختلفة اؼبنقولة عن اإلماـ الشافعي فقط، وال ينظر يف بقية اؼبذاىب، وإف 
نظر فهو نظر اؼبنتقد الذي يريد ترجيح مذىب إمامو على مذىب غَته، ال نظر احملقق الذي يريد 

 ق.الوصوؿ إىل اغب
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لذلك يقـو العلماء يف ىذا الدور بالّنظر يف أقواؿ أئمتهم، وحياولوف معرفة اؼبتقدـ منها من  
 اؼبتأخر، ويرجحوف بُت ىذه األقواؿ إّما درايًة أو رواية.

 تنظيم فقو المذىب: .4

وذلك بتنظيم أحكامو، وإيضاح ؾبملو، وتقييد مطلقو، وشرح ما حيتاج إىل شرح، ودعم أقواؿ 
ألدلة اليت مل يذكروىا يف كتبهم، وذكر اؼبسائل اػببلفية بينهم وبُت اؼبذاىب األخرى، وترجيح أئمتهم با

 مذىب إمامهم على بقية اؼبذاىب األخرى.

 

 

 

 الّدور الّسادس )من نهاية الدور الخامس إلى وقتنا الحاضر(

ىذا الدور إىل إىل وقتنا اغباضر، كما ديكن تقسيم  هناية الدور اػبامس يبدأ ىذا الّدور من 
 قسمُت:

 القسم األول: يبدأ من القرن السابع الهجري وينتهي بنهاية القرن التاسع الهجري.

استمّر وضع الفقو كما كاف عليو يف الدور السابق، ومل يظهر ؾبتهٌد مطلق بعد أصحاب حيث  
أنفسهم يف نطاقها، الذين حصروا بعض اؼبذاىب، اؼبقيدين باؼبذاىب األربعة، وإمنا ظهر بعض اجملتهدين 

ومل يكن ذلك عن جهٍل منهم، بل كانت لديهم اؼبلكة الفقهية، والّنظر الصائب الدقيق، كالشيخ خليل 
اؼبالكي، وابن اغباجب، وابن السبكي، وابن الرِّفعة، والكماؿ ابن اؽبماـ والسيوطي وغَتىم، ومل يصرؼ 

اط والتخريج، وإمنا آثروا االكتفاء دبا تركو ؽبم ىؤالء العلماء ىذه القوة الفقهية يف االجتهاد واالستنب
 األئمة، وصرفوا جهدىم يف ما ديكن تلخيصو دبا يلي:
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تلخيص كبلـ السابقُت واختصاره، بل أفرط بعضهم يف االختصار واإلجياز حىت وصل حّد اإللغاز،  .ٔ
 فيحتاج ـبتصره بعد ذلك إىل شرح.

 شرح اؼبختصر من كبلـ العلماء السابقُت، فظهرت الشروح واغبواشي والتعليقات.  .ٕ
 صبع اؼبتفّرؽ من اؼبسائل اؼبتشاهبة يف كتاٍب واحد.  .ٖ
 تفريق اجملتمع من اؼبسائل غَت اؼبتشابو، فظهرت كتب الفروؽ الفقهية، والنوادر، والنوازؿ وغَتىا. .ٗ

 وقتنا الحاضر:القسم الثاني: ويبدأ من القرن العاشر إلى 

ويف ىذه الفًتة الزمنية رأينا ما يعانيو الفقو من حالة ركود وصبود، وقّلة العلماء، واكتفى اؼبوجود  
قطعوا صلتهم بكتب و منهم بدراسة كتب العلماء يف الدور اػبامس وقاموا حبّل رموزىا، وفّك أسرارىا، 

ن مثل الشوكاين والصنعاين وبعض مشايخ السابقُت، ومع ذلك مل دينع من ظهور بعض العلماء اؼبتميزي
 األزىر، وكانت ؽبم جهود نافعة، لذلك ديكن حصر فبيزات الفقو يف ىذا الدور دبا يلي:

 ظهور كتب الفتاوى:

وىو فّن جديد مل يكن موجودًا يف السابق إاّل نادراً، حيث كاف الناس يسألوف علماءىم  
ف ىذه الفتاوى، وأكثر من اشتهر هبذا الفّن ىم علماء وجييبوهنم عن اسئلتهم، فكانوا يكتبوف ويدونو 

 اغبنفية. وغالباً ما كانوا يقرنوف الفتوى بالدليل، حىت يقف القارئ على اغبكم ودليلو.

 التقنين:

التقنُت ىو: صياغة األحكاـ الفقهية على شكل مواد بأرقاـ متسلسلة مفّصلة يف أبواب حسب  
على اغبكم دوف اغباجة إىل البحث يف كتب اؼبتقدمُت، وقد ظهر اؼبوضوع الفقهي، حىت يسهل الرجوع 

التقنُت يف عهد الدولة العثمانية حيث شكلت الدولة عبنة من الفقهاء على اؼبذىب اغبنفي تقـو بدراسة 
األقواؿ يف اؼبذىب اغبنفي يف باب اؼبعامبلت واختيار الراجح من أقواؿ اغبنفية، وصدرت )ؾبلة األحكاـ 

 ىػ. ٖٜٕٔ( مادة، وًّب العمل هبا سنة ٔ٘ٛٔبلغت موداىا )العدلية( و 
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ٍّب قامت بعض الدوؿ بصياغة مشاهبة ؽبذه اؼبواد فصدر قانوف مدين خاص باألحواؿ الشخصية  
 يف العراؽ ومصر وتونس واألردف وسوريا.

 الدراسات الجامعية والرسائل العلمية:

 أخذت تتبٌت منهج البحث العلمي، ودراسة كما امتاز ىذا الدور بظهور اعبامعات العلمية اليت 
اؼبوضوعات الفقهية والشرعية بطريقة متخصصة، حبيث خيتار الدارس موضوعًا معينًا يبحثو يف صبيع 
اؼبذاىب الفقيهة، ويتوصل من خبلؿ حبثو ىذا إىل الراجح من أقواؿ العلماء، وىي ما تسمى بػ)الرسائل 

 العلمية(.

لم اعبليل جامع األزىر يف مصر الذي ربوؿ فيما بعد على جامعة ولعل أوؿ من قاـ هبذا الع 
 األزىر، ٍب سارت بقية الدوؿ على منواؽبا.

وىذا مع ما فيو من اػبَت إاّل أنو ال يزاؿ حيصر الدارس يف موضوع معُت ويف زبصص معُت، فبا  
ف من كّل علٍم بطرؼ، جيعلو ضعيفًا يف بقية التخصصات، بعيداً عن مصاؼ العلماء الذين كانوا يأخذو 

 ويتقنوف الفنوف واؼبعارؼ األخرى جبانب دراستهم للفقو الشرعي.

 

 رابعاً: التعريف ببعض المجتهدين ومذاىبهم الفقهية

 .-رحمو اهلل تعالى–التعريف باإلمام أبي حنيفة 

 .اظبو ونسبو ووالدتو ووفاتو 
 .)منهجو يف االستنباط )أصوؿ مذىبو 

 .-رحمو اهلل تعالى–التعريف باإلمام مالك 

 .اظبو ونسبو ووالدتو ووفاتو 
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 .)منهجو يف االستنباط )أصوؿ مذىبو 

 .-رحمو اهلل تعالى–التعريف باإلمام الشافعي 

 .اظبو ونسبو ووالدتو ووفاتو 

 .)منهجو يف االستنباط )أصوؿ مذىبو 

 .-رحمو اهلل تعالى–التعريف باإلمام أحمد بن حنبل 

 .اظبو ونسبو ووالدتو ووفاتو 

 .)منهجو يف االستنباط )أصوؿ مذىبو 

  كتاب تاريخ الفقو اإلسالمي)وىذه الفقرة رابعاً التعريف بهؤالء األئمة يؤخذ من  

 مطلوبة داخلة في االمتحان. إجباريةفقرة للشيخ محمد على السايس( وىي 

 

 خامساً : مصادر الفقو اإلسالمي

 والقياس. –واإلصباع  –والسّنة  –ىناؾ مصادر متفٌق عليها، وىي: القرآف 

 / )القرآن الكريم(1

 :تعريف القرآن 

، اؼبعجز بببلغتو، اؼبتعّبد بتبلوتو، صّلى اهلل عليو وسّلمىو كبلـ اهلل تعاىل اؼبنّزؿ على رسولو 
 اؼبنقوؿ إلينا تواتراً ببل شكٍّ وال شبهة.

ؿبفوٌظ من التحريف والقرآف الكرمي ىو اؼبصدر األوؿ الذي نأخذ منو أحكاـ شريعتنا، وىو  
 والنقص والزيادة، قاؿ تعاىل: )إنّا كبن نزّلنا الذّكر وإنّا لو غبافظوف(.
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من أجل بياهنا  صّلى اهلل عليو وسّلموأحكاـ القرآف الكرمي أكثرىا كليي إصبايّل بُعث النيّب  
 وتوضيحها للناس، والقليل منها تفصيلي، كأحكاـ العقيدة واؼبَتاث والطبلؽ.

 ة:/ السنّ 2

  .تعريف السنة 

 من قوٍؿ أو فعٍل أو تقرير. صّلى اهلل عليو وسّلمىي: كّل ما أُثر ونُقل عن النيّب 

  :حجيتها 

وىي اؼبصدر الثاين من مصادر التشريع اإلسبلمي، وىي حجٌة باتفاؽ اؼبسلمُت، الذبوز 
أطيعوا اهلل ورسولو إف كنتم ـبالفتها، قاؿ تعاىل: )وأطيعوا اهلل وأطيعوا الرسوؿ واحذروا( وقاؿ تعاىل )و 

 مؤمنُت( وقاؿ تعاىل )ُقل إف كنتم رببوف اهلل فاتبعوين حيببكم اهلل ويغفر لكم ذنوبكم(.

 :أنواع األحكام التي جاءت بها السّنة 

 ال حيّل ماؿ امرٍئ  صّلى اهلل عليو وسّلم، مثل قولو أحكاٌم مقررٌة وموافقٌة لما جاء في القرآن(
منو( فإنو موافٌق ومؤكد ؼبا جاء يف قولو تعاىل )يا أيّها الذين آمنوا ال  مسلم إاّل بطيب نفسٍ 

 تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إالّ أف تكوف ذبارًة عن تراٍض منكم(.

 كتحديد أعداد الركعات، ومواعيد الصلوات ، أحكاٌم مبّينٌة ومفّصلٌة لما ُأجمل في القرآن ،
 يف القرآف ؾبملًة ٍبّ فّصلتها السّنة بالبياف.وكتقدير الزكوات وغَتىا، فإهنا جاءت 

 فإّف اهلل تعاىل حرـّ يف القرآف اؼبيتة، أحكاٌم مقّيدٌة لما ُأطلق في القرآن، أو مخّصصٌة لعمومو ،
، فاستثٌت  ميتة البحر فقاؿ )ىو الّطهور ماؤه صّلى اهلل عليو وسّلم وجاءت بتخصيص ىذا العمـو

 اغِبّل ميتتو(.

 كتحرمي نكاح عمة الزوجة أو خالتها، وكتحرمي اغبمر يذكرىا القرآن أحكاٌم جديدة لم ،
 األىلية، وكّل ذي ناٍب من السباع، وكّل ذي ـبلٍب من الطَت، وكبوه.
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 / اإلجماع:3

 .تعريف اإلجماع 

 ىو اتفاؽ أىل العقد من علماء اؼبسلمُت على حكٍم شرعي يف عصٍر من العصور.

 .حجية اإلجماع 

الثالث من مصادر التشريع اإلسبلمي، وىو حّجٌة باتفاؽ اؼبسلمُت، واألدلة  اإلصباع ىو اؼبصدر
 على حجيتو من الكتاب والسنة واؼبعقوؿ:

قولو تعاىل )ومن يشاقق الرسوَؿ من بعد ما تبُّت لو اؽبدى ويتبع غَت سبيل اؼبؤمنُت نولّو  فمن الكتاب:
 ما توىّل ونصلو جهّنم وساءت مصَتاً(

 )الذبتمع أميت على ضبللة(. ّلى اهلل عليو وسّلمصقولو  ومن السنة:

أّف األحكاـ اليت جاء هبا اؼبصدراف األوؿ والثاين )القرآف والسنة( ؿبصورة الربيط جبميع  ومن المعقول:
كما –اؼبسائل واؼبستجدات اليت ربدث بعد عصر التنزيل، فلما كانت الشريعة اإلسبلمية باقيًة خالدًة 

وجب أف تكوف أحكامها مستمرة شاملًة لكل جوانب اغبياة  -ة اإلسبلميةقلنا يف خصائص الشريع
بو اصحابو وعّلمهم عليو، فإذ كاف  صّلى اهلل عليو وسّلمبكافة مستجداهتا، فشرع االجتهاد وأمر النيّب 

االجتهاد الفردي الذي يقـو بو الفرد الواحد حجة، فمن باب أوىل أف يكوف االجتهاد اعبماعي )وىو 
 ع( حجة.اإلصبا 

 .أنواع اإلجماع 

 اإلصباع نوعاف:

أف تُعرض مسألٌة على صبيع العلماء اغباضرين ؾبلس التشاور ويبدي كّل واحٍد إجماٌع صريح وىو: 
 منهم رأيو، ويتفقوف على حكٍم واحٍد ال خيتلفوف، وخيرجوف من اجتماعهم وىو متفقوف.
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بدي بعض اغباضرين رأيهم يف اؼبسألة، فيُ  وىو أف تُعرض مسألٌة على صبيع العلماء،  إجماٌع سكوتي:
 :الباقوفو 

 .إما أف يكونوا حاضرين ويسكتوف وال يتكلموف 
  وإما أف يكونوا غائبُت عن اجمللس ولكن اتصل هبم الذين يف اجمللس وأعلموىم باغبكم الصادر

 مل خيالفوا.و  اينكرو ومل  فسكتوا
  ومل ينكروا بو أولئك الغائبُت ومل خيالفوا وإّما أف يشتهر اغبكم عنهم وينقل يف كل مكاف ويسمع

 أيضاً.

 .)إصباعاً سكوتياً(فهذا كلو يسمى إصباعاً ولكن ؼبا سكت البعض أو مل يتكلم ظّبي 

واإلصباع بنوعيو )الصريح والسكوٌب( حجٌة جيب العمل بو؛ ألّف إصباع األمة كما قلنا معصوـٌ رضبًة من 
 ضبللة.اهلل تعاىل، وال ذبتمع األمة على 

 / القياس:4

 .تعريف القياس 

 ىو: إغباؽ فرٍع بأصٍل يف اغبكم لعّلٍة جامعٍة بينهما.

 .حجية القياس 

يعترب القياس اؼبصدر الرابع من مصادر التشريع اإلسبلمي، وىو النوع الثاين من أنواع الرأي )أو 
 الكتاب والسنة واؼبعقوؿ.االجتهاد(، وىو حجٌة عند صبهور العلماء من اؼبسلمُت، ودليل حجيتو من 

 : قولو تعاىل )فاعتربوا ياأويل األبصار( أي قيسوا حالك حباؽبم، واتعظوا فبا حصل هبم.فمن الكتاب

استعمل القياس يف بعض األحكاـ ليدّرب أمتو عليو، فمنها:  صّلى اهلل عليو وسّلمأّف النيّب  ومن السنة:
قبلة  صّلى اهلل عليو وسّلمئم يقّبل امرأتو فشّبو النيّب عن الصا رضي اهلل عنوؼبا سألو عمر بن اػبطاب 
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الصائم باؼبضمضة وأهنا التفسد الصياـ فقاؿ )أرأيت لو سبضمضت دباٍء ٍب ؾبجتو أكاف عليك شئ؟( 
دين اهلل  صّلى اهلل عليو وسّلم)فكذلك(، وكذلك قاس النيب  صّلى اهلل عليو وسّلمقاؿ عمر: ال، قاؿ 
نما سألتو اػبثعمية عن حجها عن أبيها بعد وفاتو وكاف قد نذر أف حيّج فلم حيّج تعاىل بدين العباد حي

قاؿ )أرأيت لو كاف على أبيك دين أكنِت قاضيتو؟( قالت: نعم، قاؿ )فديُن اهلل أحّق بالوفاء(، وكذلك 
قياس قياس العكس، فقاس صباع الرجل زوجتو وأّف لو فيو أجٌر ب صّلى اهلل عليو وسّلماستعمل النيّب 

العكس على الزّنا وأّف عليو بو وزر. فقاؿ )ويف ُبضع أحدكم صدقة( قالوا: أيأٌب أحدنا شهوتو ولو فيها 
أجر؟ قاؿ )أرأيتم لو وضعها يف حراـ أكاف عليو وزر؟( قالوا: نعم، قاؿ )فكذلك إذا وضعها يف اغببلؿ( 

 فأصلو أوىل باالعتبار واغبجية. قياس العكس وجعلو حجة، صّلى اهلل عليو وسّلمفإذا استعمل النيّب 

 .أركان القياس 

 أركاف القياس أربعة:

 العّلة. .ٗ دليل األصل. .ٖ الفرع. .ٕ األصل. .ٔ
 

 )اختياري غير مقرر(.المصادر المختلف فيها:  

قوؿ الصحايب  –سّد الذرائع  –االستحساف  –ىناؾ مصادر ـبتلٌف فيها مثل )االستصحاب  
 )اختياري(عمل أىل اؼبدينة ....(.    –اؼبصاحل اؼبرسلة  –

 

 وهبذا تنتهي مذكرة مادة )اؼبدخل لدراسة الشريعة اإلسبلمية(.

 وبقي الفرعاف األخَتاف ومها:

مالفرع الثاني:  مذكرة بعنىان ))
ّ
 ((.فضل العلم وآداب التعل
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 موجودة على اؼبوقع.

 ((.القىاعد الفقهيةالفرع الثالث:  مذكرة بعنىان ))

 لى اؼبوقعموجودة ع

 وصّلى اهلل وسّلم على سّيدنا ونبّينا ؿبّمد وعلى آلو وصحبو أصبعُت

 سبحاف رّبك ربِّ العزّة عّما يصفوف

 وسبلـٌ على اؼبرسلُت

 واغبمد هلل رّب العاؼبُت.

 

 مدّرس المقّرر    

 د. أحمد بن محّمد بن حمود اليماني

 


