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  تاريخ التشريع  



  المحاضرة األولى

  مدخل إلى التشريع اإلسالمي 

  مدخل مصطلحي أوال / 

يتوقف بيان املعىن العام للتشريع اإلسالمي على تفكيك وحتليل بعض املصطلحات القريبة 
وهلا و معناها منه ، وتتمثل هذه املصطلحات يف : الشرع ، الشريعة ، الفقه ، من مدل

  التشريع . 
ـ ميكن القول بداية أن ُكًال من مصطلحْي " الشرع و الشريعة "  كانا يف البداية مرادفني  1

ام اليت فكلمة الشرع و الشريعة كانت والزلت تطلق على كل األحك، ملصطلح "الفقه " 
، وكذلك مصطلح ين اإلسالمي من عبادات ، ومعامالت ، وأخالق ، وعقائد تضمنها الد

يُفّرق بني هذه األحكام بالوصف فيقال : كان ، إال أنّه  ذاتهكان يطلق على املعىن   " الفقه "
ويقصد به باقي األحكام  "الفقه األصغر"ويقصد به أحكام العقائد ، و  " الفقه األكبر "

دليل هذا اإلطالق هو مؤلٌف يُنسب لإلمام أيب حنيفة النعمان من عبادات و معامالت ، و 
  للحديث عن األحكام املتعلقة بالعقائد . ، وهو مؤلف خصصه "الفقه األكبر"عنوانه 

أصبحت العلوم اإلسالمية تتمايز  حينماومع اية القرن الثاين للهجرة وبداية القرن الثالث 
، " الفقه "واملعامالت واستأثرت وحدها باسم استقلت أحكام العبادات عن بعضها البعض 

وأصبحت أحكام العقيدة يطلق عليها : علم التوحيد، وعلم الكالم ،وغريها من التسميات 
األخرى ، بينما بقي اسم الشرْع والشريعة على إطالقه ومعناه القدمي ، أي يطلق على كٍل من 

  .1أحكام العقائد وأحكام العبادات واملعامالت
  :لح "التشريع" ـ مصط 2

من حيث االشتقاق هو مصطلح مأخوذ من الفعل " شرَّع ُيشرُّع " ، واسم الفاعل هو "  
  شارٌع ومشرٌّع " ، فكل من قام ذا الفعل يقال له : شارٌع ومشرٌّع .

من حيث االستعمال ميكن القول أّن هذا املصطلح ظهر يف الكتابات اإلسالمية نتيجة 
  اإلسالمية بالقوانني الوضعية ، ودليل ذلك : احتكاك أحكام الشريعة 
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ال ، واقصد بذلك الكتب الفقهية القدمية أ ـ أن املاسح و املستقرئ لكتب الرتاث         
اإلسالمي ، الشريعة  الشرع(الشريعة    طلح ، إمنا يصادفه مصطلح الشرع و يصادفه هذا املص

  .اإلسالمية )
الباحثني  د منكل من الفقه و القانون ، لذلك جنب ـ مصطلح التشريع يطلق على         
" و              " التشريع اإلسالمي "إلضافة وصٍف هلذا املصطلح فيقولون   يضطر

  " وهكذا . التشريع الجزائريو "  "  التشريع الوضعي
أن مصطلح التشريع كما يطلق على الفقه و القانون يطلق كذلك إىل ميكن اإلشارة كذلك 

" ة وضع وسّن القوانني ، ومن ذلك تسمية السلطة القائمة على وضع القوانني بـ على عملي

  . السلطة التشريعية "
  المقصود  بتاريخ التشريع :ـ  3

علم التاريخ عموما هو ذلك العلم الذي يتضمن ذكر الوقائع وأوقاا ، و ما كان هلا من     
من نشأة هذا العلم، ما كان نوعه يتضعلم من العلوم مهأّي أثر يف حياة الناس ، وتاريخ 

  .2نهوض بهال، وحـياة رجاله ، ومـا قدموه من نتاج فكري خلدمة هذا العلم و ومراحل تطوره
الذي يُعىن بـ : " دراسة الفقه اإلسالمي من  الفنتاريخ التشريع ذلك وعليه فإن املقصود ب

لعلمية ، وما ختلل هذه املراحل احيث نشوؤه وتطوره ، وذلك بتعريف مراحله التارخيية وأدواره 
  .3، ومذاهبه ، ومناهجها ومصادرها اليت تستقي منها " واألدوار

  :4ثانيا : تاريخ الكتابة في موضوع " تاريخ التشريع " 

اإلشارة إىل هذا املوضوع قدمية وليست جديدة ، ولعل من أبرز من أشار إليه ابن إن      
باب السادس للحديث عن علم السابع من الخلدون يف مقدمته ، حيث خصص الفصل 
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  . 07تاريخ التشريع اإلسالمي ، ص عبد اهلادي الفضلي :  3
 

  ميكن تسجيله على أغلب ما أُِلف يف علم " تاريخ التشريع " شيئني اثنني :  مما 4
ـ إغفال علماء املغرب اإلسالمي واألندلس إىل حد ما من كتابات إخواننا املشارقة مقارنة مبا ُكتب عن نظرائهم املشارقة ،  1

ملرأة يف بناء صرح العلوم اإلسالمية وإحاطتها باملعارف ـ إغفال دور ا 2وعلى رغم من إسهامام القّيمة يف التشريع اإلسالمي . 
  .  09،  08خ الفقه اإلسالمي ، ص الشرعية على اختالف أنواعها . انظر : إلياس دردور :  تاري



 14يف القرن  ا املوضوع كموضوع مستقل بتآليفه مل تبدأ إال لكن الكتابة يف هذالفقه ، 
  هجري .

" تاريخ صّنف كتابا خمتصر أمساه :  الذيكانت البداية مع الشيخ حممد اخلضري بك حيث  

، اهتدى فيه إىل تقسيم األطوار اليت مّر ا  وهو كتاب متيسر االقتناء التشريع اإلسالمي"
  وصوال إىل القرن الرابع هجري . النبوةالفقه اإلسالمي إىل ستة أطوار استمرت من فرتة 

عنون بـ :5مث تبعه الشيخ حممد احلجوي الفاسي 
ُ
الفكر السامي في  " من خالل كتابه امل

يف أربعة جملدات ، وقد قّسم هـ  1345كتابُ طبع سنة وهو  ، "  تاريخ الفقه اإلسالمي
الطفولية و الشباب و  الشيخ احلجوي األطوار اليت مّر ا الفقه اإلسالمي إىل أربعة أطوار :

اهلرم ، ويعترب الشيخ احلجوي أول من قسم أطوار الفقه اإلسالمي على هذا النسق الكهولية و 
.  

لسبكي ، والشيخ حممد علي اّمث اشرتك ثالثة من علماء األزهر وهم : الشيخ عبد اللطيف 
"تاريخ التشريع ، والشيخ حممد يوسف الرببري يف تأليف كتاب محل عنوان : السايس

، وقد ساروا يف تقسيمهم لألطوار اليت مر ا الفقه اإلسالمي على النفس اإلسالمي"
  .6التقسيم الذي سار عليه الذي الشيخ حممد اخلضري بك 

  : 7ل من أشهر ما أُِلف يف هذا الفن مثّ تواترت التآليف بعد ذلك ولع

                                                           

 
 أهل من املغرب ، يف السلفية املالكية من واحلكم، العلم رجال من الثعاليب احلجوي حممد بن العريبّ  بن احلسن بن هو حممد 5

 املغرب سفارة إليه القرويني ، وأسندت يف ودّرس م ، درس 1874هـ /  1291ولد سنة  والرباط ، وجدة مكناسة سكن فاس
 مطبوعة، كتب عل املغرب ، له  الفرنسية) احلماية( عهد يف املعارف، فوزارة العدل وزارة وويل) 1323 - 1321( اجلزائر يف

 تعليم إصالح يف الرباطية احملاضرة( و) الدين يف رسائل ثالث( و أجزاء، أربعة) سالمياإل الفقه تاريخ يف السامي الفكر( أجلها
 مستقبل( ومثلها حماضرة،) والعلم والدين العقل بني املتني التعاضد( و بفائدة، وأتى ضجة أحدث) املغربية الديار يف الفتيات

) الوثقى العروة خمتصر( و بتونس، اخللدونية يف ألقاها) الشمالية اإلفريقي العريبّ  الفتح( و) اإلسالم يف النظام( و) املغرب جتارة
م . انظر  1956هـ / 1376، تويف سنة  )أفلح لقد سورة من األوىل العشر اآليات تفسري( و م، اتصل ومن شيوخه فيه ذكر

  . 96، ص  6: خري الدين الزركلي : األعالم ، ج 

 
  .  07، ص تاريخ الفقه اإلسالمي  إلياس دردور :  6
 

  مما ميكن تسجيله على أغلب ما أُِلف يف علم " تاريخ التشريع " شيئني اثنني : 7
ـ إغفال علماء املغرب اإلسالمي واألندلس إىل حد ما من كتابات إخواننا املشارقة مقارنة مبا ُكتب عن نظرائهم املشارقة ،  1

ـ إغفال دور املرأة يف بناء صرح العلوم اإلسالمية وإحاطتها باملعارف  2وعلى رغم من إسهامام القّيمة يف التشريع اإلسالمي . 
  .  09،  08الشرعية على اختالف أنواعها . انظر : إلياس دردور :  تاريخ الفقه اإلسالمي ، ص 

  



  ـ خالصة تاريخ التشريع اإلسالمي لـ عبد الوهاب خالف .
  ـ تاريخ التشريع اإلسالمي لـ مناع القطان .
  ـ تاريخ الفقه اإلسالمي لـ سليمان األشقر .

  ـ املدخل لدراسة الفقه اإلسالمي لـ حممد يوسف موسى .
  ادي الفضلي  .ـ تاريخ التشريع اإلسالمي لـ عبد اهل

   ـ تاريخ الفقه اإلسالمي لـ إلياس دردور ( جملدين) .
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  الثانيةالمحاضرة 
  

  الدور األول : التشــريع في العـهد النبوي
اختلف من كتب يف تاريخ التشريع حول األدوار اليت مّر ا التشريع اإلسالمي ، باختالف   

شريع اإلسالمي من ناحية الزاوية اليت يَنظر منها كل واحد من هؤالء ، فالذين نظروا للت
قّسموا األدوار اليت مّر ا إىل مخسة أدوار أو حىت أربعة التطور و القوة و الضعف النشأة و 

 واالجتماعية السياسية إىل التشريع اإلسالمي من ناحية األحداث أدوار فقط ، والذين نظروا
إىل ستة أدوار ،  فيقسمونه اإلسالمي، الفقه يف أثر هلا مّرت ا األمة اإلسالمية ، وكان اليت

  ر وهكذا  .ومنهم من قسمه إىل سبعة أدوا
ا التشريع ما ميكن التنبيه عليه هو أن االختالف يف تقسيم املراحل و األدوار اليت مّر 

  ، وبالتايل ال داعي لالنشغال ا .  اإلسالمي ال مثرة له
  أوال : مدة الدور 

يبدأ هذا الدور من بعثة النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ إىل يوم وفاته ، وقد استمر ما يقرب 
  يوما  . 22سنة و شهرين و  22 ، وقد ذهب بعض الباحثني إىل أنه استمر1سنة  23

  ة التشريعية خالل العهد النبوي السلطثانيا : 
  جاء التشريع يف العهد النبوي على صنفني اثنني :     

ـ فهو إما أن يكون وحيا إهليا باملعىن واللفظ وهو ما يتمثل يف القرآن الكرمي الذي أنزله اهللا 
  تعاىل على رسوله صلى اهللا عليه وسلم بواسطة جربيل عليه السالم .

ـ وإما أن يكون وحيا إهليا باملعىن ال باللفظ وهو ما يتمثل يف السنة النبوية املطهرة ، فلفظ 
 عنِ ينْطق وما((احلديث من كالمه وإن كان وحيا من عند اهللا تعاىل لقوله تعاىل : 

  .2 ))يوحى وحي إِالَّ هو إِن  الْهوى
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وعليه فاملشرع الوحيد يف هذه الفرتة ـ أي يف عهد الين صلى اهللا عليه وسلم ـ هو اهللا تعاىل 
فقط ، ورسوله صلى اهللا عليه وسلم هو املبلغ و املبني لشرعه إن بطريقة مباشرة (القرآن 

  الكرمي) أو غري مباشرة ( السنة النبوية).
رتة هو اهللا سبحانه وتعاىل فقط ، فإّن مصادر التشريع تتمثل يف وإذا كان املشرع يف هذه الف

، حيث كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا سئل مسألة 3القرآن الكرمي والسنة النبوية  
للّناس ،  به بنيحكم  الشارع ، ينتظر الوحي فإذا نزل،أو جّدت حادثة تقتضي حكما من 

   تعاىل له بأن ينطق بالتشريع الالزم.وإذا مل ينزل كان ذلك إيذانا من اهللا
  ثالثا : مراحل التشريع في العهد النبوي 

  مّر التشريع خالل هذا الدور مبرحلني اثنتني : الفرتة املكية ، الفرتة املدنية      
  التشريع خالل الفرتة املكية : ـ  1

، وهي فرتة نزل يوما   13أشهر و  5سنة و  12رمة دامت فرتة التشريع يف مكة املك    
  سورة ) . 86اجلزء األكرب من القرآن الكرمي ( ما يقارب الثلثني =  خالهلا
اجته التشريع خالل هذه الفرتة وخاصة القرآن الكرمي إىل إصالح العقيدة ، عن طريق      

خماطبة الناس بآيات قصرية املقاطع / ناصعة احلجة / ختاطب الفطرة / وتتصل اتصاال وثيقا 
(( أفال ينظرون إلى اإلبل كيف خلقت وإلى السماء كيف البيئة اليت يعيشوا  مبظاهر

 ِإَذا َحتىٰ  َماءً  الظْمآنُ  َيْحَسُبهُ  ِبِقيَعةٍ  َكَسَرابٍ  َأْعَماُلُهمْ  َكَفُروا ((  َوالِذينَ ، رفعت ....))
  مس كورت )) .(( إذا الش، (( إذا السماء انشقت )) ، َشْيًئا ))  َيِجْدهُ  َلمْ  َجاَءهُ 

ه التشريع كذلك يف هذه الفرتة إىل حماربة بعض ما توارثه جتإىل جانب إصالح العقيدة ا و
اجته ات ، التطفيف يف امليزان ...إخل ، كما أهل اجلاهلية من عادات سيئة مثل : وأد البن

يف  ، وميكن القولالتشريع كذلك إىل تشريع بعض العبادات كالصالة ، واصل الصوم والزكاة 
  . التشريع يف هذه الفرتة مل يعرف الكثري من التشريع الفقهياجلملة أّن 
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  التشريع خالل الفرتة املدنية : ـ  2
 اجته، و أياٍم    09أشهر و  09سنوات و  09دامت فرتة التشريع يف املدينة املنورة        

  ع بني أفرادها .االجتماعية اليت جتم العالقات وتنظيم األمة بناء إىل هافي التشريع
 اإلسالم، عليها يبىن اليت العملية األركان وهي العبادات، هذه املرحلة بقية التشريع تناول     
 وبني  الربا، وحرم البيع، اهللا فأحل التعامل، شؤون تناول، كما واحلج  والصوم الزكاة اهللا فشرع

 واملرياث والطالق (النكاح، ةاألسر  نظام وتناول إشهاد، أو كتابة من املداينة يف جيب ما
 أسر ، وتناول غنيمة، يفء، عهود، من ذلك يتبع وما القتال، مشروعية والوصية )، وتناول

، وميكن القول يف اجلملة أّن  واحلكم القضاء شئون و الكربى ، اجلرائم على العقوبات
  املسائل اجلزئية . أكثرالتشريع يف هذه املرحلة شهد نزول 

  شريع األحكام في عهد النبوةطرق ترابعا : 
لقد كانت طريقة تشريع األحكام يف هذا العهد سواء تعلق األمر بالتشريع املكي أو      

  املدين جتري على أحد الوجوه الثالثة : 
  أن ينزل التشريع مناسبًة حلوادث وقعت ، ومثاله :  الوجه األول :
 ما تَعلَموا حتَّى سكارى وأَنْتُم الصَّالةَ تَقْربوا ال آمنُوا الَّذين أَيها يا((قوله تعاىل : 

فعن علي بن أيب طالب قال : صنع لنا عبد الرمحن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا ))تَقُولُون ،
ون ال من اخلمر فأخذت اخلمر منا و حضرت الصالة فقّدموين فقرأت : قل يا أيها الكافر 

  أعبد ما تعبدون وحنن نعبد ما تعبدون ، فأنزل اهللا تعاىل اآلية الكرمية .
أن ينزل التشريع متضمناً ألحكام سئل عنها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،  الوجه الثاني :

، ومن هذه األسئلة ما كان صادرا من املسلمني : "يسألونك " وغالبيتها افتتحت بكلمة : 
  يض ، يسألونك  ماذا أحل هلم ، يسألونك عن اخلمر و امليسر .ويسألونك عن احمل

ومنها ما كان صادرا من غري املسلمني ( من أهل الكتاب و املشركني ) : يسألونك عن ذي  
  القرنني ، يسألونك عن الروح ، يسألونك عن الساعة ، يسألونك عن اجلبال .

 سؤال ، وهو غالب القرآن بب ومن غريأن ينزل التشريع ابتداًء من غري س الوجه الثالث :
  ، ومن أمثلة ذلك : الكرمي
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فهذه عبادات ال حتتاج حلادثة أو  ))الزَّكاةَ  وآتُوا الصَّالةَ وأَقيموا((ـ  قوله تعاىل : 
  لسؤال الناس عنها حىت ينزل التشريع خبصوصها . 

الطهور ماؤه احلل ميتته  ـ سئل رسول اهللا عن ماء البحر فقال صلى اهللا عليه وسلم : (( هو
)) فمحل السؤال يف هذا احلديث كان حول ماء البحر هل هو طاهر أم ال ؟ وأضاف إليه 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شيئا مل يسأل عنه ورمبا ما كان لُيسأل عنه أبدا وهو حكم 

  أكل ميتة البحر .
  خصائص التشريع اإلسالمي في هذه الفترةخامسا : 

  السماحة ورفع الحرج خاصية  ـ 1
احلرج ة فيما اعتاد الناس التشديد فيه ، وعرف : سهولة املعاملعلى أا السماحة عرفت 
  : كل ما أدى إىل مشقة زائدة يف البدن أو النفس أو املال حاال أو مآال . على أنّه

صا يف التشريع اإلسالمي عموما وخالل هذه املرحلة خصو  ومن مظاهر السماحة ورفع احلرج 
:  

فالتشريع اإلهلي مل يأت بتكاليف كثرية ترهق املكلفني ، ومن ذلك  ،ـ قلة التكاليف الشرعية 
مثال أن اهللا تعاىل مل يفرض الصوم و الزكاة إال مرة واحدة يف السنة ، و احلج مرة يف العمر 

و على من استطاع ، ومن مل يستطع إليه سبيال فال حرج عليه ، وال يقتصر نطاق السماحة 
  وغريها .5والعقوبات  4التيسري على شؤون العبادات وإمنا يتسع لكل األحكام من معامالت

ـ تغيري احلكم الشرعي من الصعوبة إىل السهولة يف األحوال العارضة لألمة و األفراد ، من 
، وقوله أيضا  ))إِلَيه  اضْطُرِرتُم ما إِالَّ علَيكُم حرم ما لَكُم فَصَّلَ وقَد((ذلك قوله تعاىل : 

  . )) ... علَيه إِثْم فَال عاد وال باغٍ غَير اضْطُر فَمنِ ... علَيكُم حرم نَّما(( إ: 

  خاصية التدرج  ـ 2
  ومن أمثلة ذلك :      
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ـ أن الصالة ُشّرعت يف أول األمر صالًة يف الغداة وصالًة يف العشي ركعتني ركعتني ، مث 
  اهللا تعاىل مخس صلوات يف اليوم والليلة حمددة الزمان . جعلها

  ـ الصوم والزكاة كان يف بداية األمر اختيارا ، مث أوجبه اهللا تعاىل .
ـ ونفس األمر كان مع املمنوعات : فاخلمر مل حيرم إال يف مرحلة ثالثة ، و كذلك الربا مل حترم 

 إال يف اآلية الرابعة  .
 آتَيتُم وما اللَّه عنْد يربوا فَال النَّاسِ أَموالِ في ليربوا رِباً من آتَيتُم وما((

نم زَكاة ونتُرِيد هجو اللَّه كفَأُولئ مه فُونضْعالْم((  
 لَهم أُحلَّتْ طَيبات علَيهِم حرمنَا هادوا الَّذين من فَبِظُلْمٍ((

مهبِصَدو عبِيلِ نس يراً اللَّهكَث مهأَخْذوا وبالر قَدوا ونُه نْهع ((  
 اللَّه واتَّقُوا مضاعفَةً أَضْعافاً الربوا تَأْكُلُوا ال آمنُوا الَّذين أَيها يا((

لَّكُملَع ونحتُفْل((  
))ينالَّذ أْكُلُونبا يال الر ونقُومكَما إِالَّ ي قُومي يالَّذ طُهتَخَبي 

طانالشَّي نم سالْم كذل ما قالُوا بِأَنَّهإِنَّم عيثْلُ الْببا ملَّ الرأَحو اللَّه عيالْب 
مرحبا والر  (( .  

  خاصية النسخ  ـ  3
بالتكليف يقصد بالنسخ رفع احلكم الشرعي حبكم شرعي متأخر ، فاحلكم املتقدم غري مراد 

، وإمنا املراد ما جيء به آخرا ، ودليل كون النسخ خاصية من خصائص القرآن الكرمي 
 نُنْسها أَو آية من نَنْسخْ ما((وبالتايل من خصائص التشريع يف هذه الفرتة قوله تعاىل : 

رٍ نَأْتنْها بِخَيم ها أَوثْلحة املسلمني ، والباعث من وراء النسخ هو رعاية مصل  )) م
  وأخذهم إىل بعض األحكام على وجه التدرج ، ومراعاة طبيعة اتمع وما يتطلبه .
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  الثالثةالمحاضرة 
  

الفقه اإلسالمي في عهد الصحابة رضي اهللا عنهم  الدور الثاني :

  والتابعين
  

عصر  حجما ونوعا فإنّ  هعصر ال يظهر إال مبقدار آثار  يّ إذا كان الدور التشريعي أل         
املصادر التشريع بعد عصر النبوة ، ذلك أن اليت مّر ا  دواراألأهم من اخلالفة الراشدة يعترب 

التشريعية ملا اكتملت لزم بعدها أن تبدأ مرحلة البيان التفسريي املباشر و التطبيق الفعلي 
لتلك النصوص التشريعية ، وهو ما قام به الصحابة على أمت وجه وأكمله وكان منهم أن 

  .1فتحوا باب االجتهاد بنوعيه البياين و التطبيقي على مصراعيه 
  أوال : مدة الدور 

هل حتديد تاريخ بداية هذا الدور، حيث يبدأ من أول خالفة أيب بكر س من ا كان إذ    
فإنّه من الّصعب ضبط تاريخ انتهائه بدّقة للتداخل احلاصل بني عصر الصديق رضي اهللا عنه 

الصحابة و التابعني من جهة ، والتابعني وتابعيهم من جهة ثانية ، كما ميكن القول أن 
ر بصفة عامة ختضع ألمرين اثنني : الوقوف على تعريف الصحايب و حتديد فرتة هذا الدو 

  التابعي ، و معرفة تاريخ آخر من مات من الصحابة والتابعني.
  ثانيا : تعريف الصحابي و التابعي 

  ـ تعريف الصحابي : 1

  : أقوال على الصحايب تعريف يف لفاختُ      
ذهب أصحاب هذا بني لفئة الصحابة ، حيث وهو الفريق املوسع لدائرة املنتس الفريق األول :

، وُنسب إىل هذا ليه الصالة و السالم و إن مل يرهاالجتاه إىل أن الصحايب من أدرك زمنه ع
  القول اإلمامني : القرايف و ابن عبد الرب .

  وهو فريق توسط يف ضبط حدود دائرة الصحابة ، وهو تعريف ُنسب للمحدثني. الفريق الثاني :
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 من رآه أو وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول صحب ( ومن البخاري الصحايب بقوله : عرف اإلمام
  .2أصحابه )  من فهو املسلمني

 على ومات: ( وهو بقيد قيده أنه إال التعريفات أوىل هو البخاري تعريف أن حجر ابن ذكر وقد
 من عليه قفتو  ما ( وأصح فقال يف معرض تعريفه للصحايب : ارتد، من بذلك خيرج حىت )ذلك
 فيدخل اإلسالم، على ومات به مؤمناً  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول لقي من الصحايب أن ذلك
 يغز، مل أو معه غزا ومن يرو، مل أو عنه، روى ومن قصرت، أو له جمالسته طالت من لقيه فيمن
تاره اإلمام ، وهو التعريف الذي اخ 3كالعمى )  لعارض يره مل ومن جيالسه، ومل رؤية رآه ومن

  . 4السيوطي 
 رآه أو وسّلم، عليه اهللا صّلى النيب صحب من: (بقوله  اهللا رمحه) هـ234 ت( املديين ابن وعرفه

  .5وسّلم )  عليه اهللا صّلى النيب أصحاب من فهو ار من ساعة ولو
 أو ،ساعة أو يوما أو شهرا أو سنة صحبه من( :  قال فإنه;  أمحد اذ االكتفاء على نص وممن
  .6) أصحابه  من فهو رآه

: وهو فريق تشدد وضيق من دائرة املنتسبني لفئة الصحابة ، وهو تعريف نُسب الفريق الثالث 
على ذهب سعيد بن املسيب ومن وافقه إىل أن حّد الصحايب ال يُطلق إال لألصوليني ، حيث 

، معه غزوة أو غزوتني) نتني أو غزا( أقام مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سنة أو سمن  :
  و استندوا إىل أن الصحبة شرف عظيم ال تُنال إال باجتماع طويل . 

يف إطالقه يشمل احلر والعبد واملوىل والذكر  "الصحايبأن لفظ "وميكن اإلشارة يف هذا املقام 
واألنثى والكبري والصغري إذا انطبقت عليه الشروط السابقة ألن املراد هو اجلنس أي جنس 

  . حابةالص
 وفائدة،  110 سنة مبكة مات الليثي واثلة بن عامرهو :  اإلطالق على موتاً  الصحابة وآخر     
  : أمران موتاً  الصحابة آخر معرفة
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  .الصحبة دعوى منه تقبل مل الغاية هذه عن موته تأخر من أن: أحدمها
  .7طعمنق الصحابة عن فحديثه الفرتة هذه قبل التمييز يدرك مل من أن: الثاين
  ـ تعريف التابعي :  2

  .8اإلسالم  على ومات ،وهو مسلم صحابيا لقي من هوالتابعي 
  .9ذلك  على ومات -  وسلم عليه اهللا صلى -  بالنيب مؤمناً  مميزا بالصحايب اجتمع نـموقيل هو : 

 جاوز وقد هجرية 181 سنة بغداد يف تويف ،  الكويف َخِليَفةَ  بن : َخَلفُ هو موتًا  التابعني آخرو 
 آخر فهو سنوات، سبع وعمره ُحريث بن عمرو الصحايب رأى أنه نفسه عن وأخرب املائة، عمره

 موتاً . التابعني
  ثالثا : مصادر التشريع في هذا الدور 

  ـ القرآن الكريم :  1

كمصدر من مصادر مل يتوقف عمل الصحابة يف هذا العهد على توظيف القرآن الكرمي      
قد كان جلمع القرآن الكرمي دور بالغ يف ف وإمنا تعدى ذلك إىل مجعه ، ،التشريع اإلسالمي

كرمي مجع يف هذا الدور (دور خدمة التشريع اإلسالمي ، وجدير بالذكر أن القرآن ال
  ) مرتني اثنتني : الصحابة

ـ مجع القرآن الكرمي يف عهد أيب بكر رضي اهللا عنه : ملا استحّر القتل بالقراء يف موقعة 
ة أشار عمر بن اخلطاب على أيب بكر جبمع القرآن الكرمي ، واختري زيد بن ثابت اليمام

للقيام ذه العملية ملا كان يتميز به من نباهة وشباب فضال عن حفظه للقرآن الكرمي ، 
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وصدور الرجال فكانت الصحف عند 11واللخاف 10فجمع زيد القرآن الكرمي من الُعسب 
  مر بن اخلطاب مثّ ابنته حفصة رضي اهللا عنهم .أيب بكر إىل غاية وفاته مثّ ع

ـ مجع القرآن الكرمي يف عهد عثمان بن عفان رضي اهللا عنه : جتّدد الداعي يف عهد عثمان 
جلمع القرآن الكرمي مرة أخرى ، والعودة إىل الصحف اليت كانت مع حفصة رضي اهللا عنها 

ا اختلف أهل األمصار يف قراءة القرآن الكرمي
ّ
 ، فأشار حذيفة بن اليمان إىل عثمان ،وذلك مل

النصارى تاب رب العاملني اختالف اليهود و جبمع القرآن الكرمي قبل أن خيتلف املسلمون يف ك
، فأرسل عثمان إىل حفصة أن أرسلي إلينا الصحف ننسخها مث نردها إليك ، وكلف عثمان 

بن احلارث بن هشام رضي  زيد بن ثابت وعبد اهللا بن الزبري وسعيد بن العاص وعبد الرمحن
اهللا عنهم بنسخ هذه الصحف مرة أخرى يف مصحف واحٍد ونسخ من هذا املصحف ُنسخا 
عديدة اختلف يف حتديد عددها وأُرسل ا إىل األمصار وأُمر القائمون على األمصار من 

  الُوالة بإحراق ما عداها مما هو معهم من الصحف القدمية.
  ـ السنة النبوية  2

نظرة الصحابة إىل السنة كانت نظرة فريدة حقا، وتعظيم الصحابة للسنة كان بدرجة ال  إن     
، مث تفاوتت بعد ذلك نظرة الالحقني إىل السنة الذين  يتخيلها إال من درس حياة الصحابة بعمق

  . جاءوا بعد الصحابة، فاختلفت نظرم للسنة
انسحب ذلك على عملهم ا كمصدر ثاٍن  وملا كان للسنة مكانة فريدة يف حياة الصحابة      

من مصادر التشريع اإلسالمي فكان حينما ال ُيسعفهم القرآن الكرمي يف حل ما يعرتضهم من 
مشاكل تشريعية يهبون هبة رجل واحد إىل السنة املطهرة ، هذا بصفة عامة ، لكن موقف 

التشريع كان خمتلفا رغم الصحابة رضي اهللا عنهم من كيفية توظيف السنة كمصدر من مصادر 
اتفاقهم على أّا املصدر الثاين بعد القرآن الكرمي فعبض الصحابة كان يأخذ بظاهر السنة كعبد 
اهللا بن عمر رضي اهللا عنه ، ومنهم من كان يبحث يف علة احلكم الذي تضمنته السنة النبوية وال 
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الرمل يف الطواف : فعن ابن عباس أن النيب صلى يكتفي بظاهر احلديث ، ومثال ذلك حادثة 
اهللا عليه و سلم إمنا فعله بسبب قول املشركني (( أو هنتهم محى يثرب )) ، لذا ذهب الرمل 

  بذهاب سببه فليس على هذا بسنة ، و قال غريه من الصحابة سنة .
لعمل مبا جاء وإذا كان موقف الصحابة رضوان اهللا تعاىل عليهم من القرآن مل يقتصر على ا

فيه إمنا عززوا مكانة القرآن لديهم من خالل مجعه من العسب واللخاف وصدور الرجال، 
فإن احلال نفسه تكرر مع السنة النبوية إذ مل يقتصر موقف الصحابة من السنة املطهرة على 

  العمل مبا جاء فيها ، بل جتاوز ذلك إىل نقل هذه السنة شفاهة وكتابة.

قام به صحابة رسول اهللا من نقلهم لسنة رسول اهللا عليه الصالة والسالم  لقد كان ِلما    
وروايتهم هلا دور بالغ يف خدمة التشريع اإلسالمي ، فلوال نقل هؤالء لسنة رسول لكان 

  التشريع اإلسالمي مبتورا ومنقوصا .
نت هلم ومل يتوقف دورهم رضي اهللا عنهم عند رواية ونقل سنة رسول اهللا شفاهًة بل كا   

حماوالت جّدية لكتابة هذه السنة وحفظها كما ُحفظ القرآن الكرمي ، ومن هذه احملاوالت 
  جند : 

ـ ما كان من عبد اهللا بن عمرو بن العاص : فقد كتب احلديث ومجع منه خبّط يده ما شاء 
ل اهللا أن جيمع ،وقد كان ذلك يف صحيفة كان يقال هلا "الصادقة" ، وكان رضي اهللا عنه يقو 

 اللهِ  َرُسولِ  ِمنْ  َكَتْبتـَُها َفَصِحيَفةٌ  الصاِدَقُة، َفَأما. َواْلَوْهطُ  الصاِدَقةُ  ِإال  اْحلََياةِ  ِيف  يـَُرغُبِين  َما" : 
 َكانَ  ْنهُ عَ  اللهُ  َرِضيَ  اْلَعاصِ  ْبنُ  َعْمُرو َِا َتَصدقَ  َفَأْرضٌ : اْلَوْهطُ  َوَسلَم ، َوأَما َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى
َها يـَُقومُ    .12 " َعَليـْ

 َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى النِيب  َأْصَحابِ  ِمنْ  َما«يشهد لذلك ما وُروي عن أيب هريرة قوله :  
، َعْنهُ  َحِديثًا َأْكثـَرَ  َأَحدٌ  ِمين  هِ  َعْبدِ  ِمنْ  َكانَ  َما ِإالهُ  َعْمرٍو، ْبنِ  اللَأْكُتبُ  الَ وَ  َيْكُتبُ  َكانَ  فَِإن« 

13.  
 ـ كان أليب هريرة كتبا مجعها مما مسعه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقد ُروَي َعنِ 

 ِحبَِديثٍ  ُهَريـَْرةَ  َأِيب  َعنْ  َحدْثتُ : قَالَ  أَبِيِه، َعنْ  الضْمرِي، أَُميةَ  ْبنِ  َعْمرو ْبنِ  احلََْسنِ  ْبنِ  اْلَفْضلِ 
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ْعُتهُ  َقدْ  ِإين : فـَُقْلتُ  َفأَْنَكَرُه، ْعَتهُ  ُكْنتَ  ِإنْ «: قَالَ  ِمْنَك، مسَِ ، مسَِ هُ  ِمينِعْنِدي َمْكُتوبٌ  فَِإن« ، 
 َوَسلَم، َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى اللهِ  َرُسولِ  َحِديثِ  ِمنْ  ُكتُِبهِ  ِمنْ  ِكَتابًا َفَأرَاِين  بـَْيِتِه، ِإَىل  بَِيِدي َفَأَخذَ 
ثـُْتكَ  ُكْنتُ  ِإنْ  ِإين  َأْخبَـْرُتكَ  َقدْ «: فـََقالَ  احلَِْديثَ  َذِلكَ  فـََوَجدَ  ِعْنِدي َمْكُتوبٌ  فـَُهوَ  بِهِ  َحد« 

14.  
  ـ اإلجماع  3

      وقد ُعرف ، اليت ظهرت بعد عهد النبوة  اإلمجاع أحد مصادر التشريع اهلامةيعد
تفاق جمتهدي األمة وهو ا (: قوله  السبكي رمحه اهللا ما نُقل عن من أبرزها، كثرية   بتعريفات

  . )  كان  أمرٍ  على أي  بعد وفاة حممد صلى اهللا عليه وسلم يف عصرٍ 
 أبو القاضي وهو حجة ال جيوز خمالفتها خارج ذلك العصر الذي حصل فيه االتفاق ، قال

 جيوز وال خمالفته، وحترم إليها، املصري جيب عليها، مقطوع حجة ( اإلمجاع: اهللا  رمحه يعلى
 . 15اخلطأ ) على ألمةا جتتمع أن

 أو" الفقهية الشورى" وميكن اإلشارة إىل أن اإلمجاع احلاصل يف عهد الصحابة أساسه
 األمر ،  أنفسهم اخللفاء من وبرعاية اخلالفة حاضرة يف تقام كانت اليت" التشريعية الشورى"

 لاا يف األمة ووحدة الكلمة الجتماع كربى وضمانة إجيايب انعكاس له كان الذي
 ذلك يف احملققة اإلمجاعات تلك الفقهية أو التشريعية الشورى هذه مثرة من وكان ، التشريعي

  . 16 مرجعيا أصال الصحابة عصر بعد أصبحت واليت العصر
من  الرأي يف الصحابة اقاتف و ولقد ساعدت الكثري من الظروف على حتقيق هذا اإلمجاع     

 :أمهها 

 بني النظر وجهات اتفاق َيسر العهد هذا خلفاء حول املنورة دينةامل يف الصحابة اجتماع - 1     
 .وحيدث جيد ما كل يف الصحابة

                                                           

 
  . 584، ص  3، ج  6169أخرجه احلاكم يف مستدركه ، حديث رقم  14

 
  . 1058، ص  4الفقه ، ج  أصول يف يعلى : الُعدة أبو القاضي 15

 
  . 537 ص ، السنوسي 16



 

7 

 

 من صدر ما وفهم للنصوص باحلفظ الصحابة انشغال الزال حبيث اجلديدة الوقائع قلة - 2     
 لخوفل بعد تقع مل جديدة وقائع الفرتاض األمر يتسع ومل وسلم، عليه اهللا صلى حياته يف أحكام

  . 17قبل من حيدث مل جديد إدخال من
 لتوزع التابعني ؛ عصرحبلول  وتنحصر بدأت تنكمش  اإلمجاع فكرة وميكن اإلشارة إىل أن     

 وغريها وخراسان ومصر والعراق كالشام اإلسالمية األمصار من كثري يف واحملدثني والفقهاء العلماء
  . واحد رأي على الفقهاء آراء مجع على احلكام من الكايف االهتمام عدم إىل باإلضافة
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  رابعةالمحاضرة ال
  

  ـ االجتهاد  4
مل يكن صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على درجة واحدة من املعرفة بأحكام       

االستنباط ، فقد كانت معرفة القدرة على الدين فضال أن يكونوا على درجة واحدة من 
غرية ، وليس بعض الصحابة بأمور الدين سطحية حىت أم كانوا يسألون عن كل كبرية وص

أدل على ذلك من قصة الصحايب الذي أخذ عقاال أبيضا وآخر أسودا وجعلهما حتت 
 اْألَبـَْيضُ  اْلَخْيطُ  َلُكمُ  يـََتبَـينَ  َحتى َواْشَربُوا وَُكُلواوسادته خترجيا منه ملا جاء يف قوله تعاىل : ((

لصحابة من الفقهاء و املفتني مل يكونوا )) ، كما أن أعالم ااْلَفْجرِ  ِمنَ  اْألَْسَودِ  اْلَخْيطِ  ِمنَ 
  على درجة واحدة يف االجتهاد واستعمال الرأي .

ار منهج صحابة رسول  اهللا يف استنباط األحكام الشرعية حول األصل الذي أقره النيب س 
ا بعث معاًذ عامال على اليمن 

ّ
 َلكَ  َعَرضَ  ِإَذا تـَْقِضي َكْيفَ «: قَالَ صلى اهللا عليه وسلم مل

 فَِبُسنةِ : قَالَ  ، »اللِه؟ ِكَتابِ  ِفي َتِجدْ  َلمْ  فَِإنْ  «: قَالَ  اللِه، ِبِكَتابِ  أَْقِضي: قَالَ  ، » اٌء؟َقضَ 
 َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى اللهِ  َرُسولِ  ُسنةِ  ِفي َتِجدْ  َلمْ  فَِإنْ  «: قَالَ  َوَسلَم، َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى اللهِ  َرُسولِ 

 َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى اللهِ  َرُسولُ  َفَضَربَ  آُلو َوَال  رَْأِيي، َأْجَتِهدُ : قَالَ  » اللِه؟ ِكَتابِ  ِفي َوَال  َوَسلَم،
 » اللهِ  َرُسولَ  يـُْرِضي ِلَما اللهِ  َرُسولِ  َرُسوَل، َوفقَ  الِذي لِلهِ  اْلَحْمدُ  «: َوقَالَ  َصْدَرُه، َوَسلمَ 

.  
لصحابة الكرام يف استنباط األحكام الشرعية بعد وفاته صلى اهللا عليه فعلى هذا املنهج سار ا

وسلم ، فكان أبو بكر الصديق إذا وردت عليه نازلة نظر يف كتاب اهللا ، فإن مل جيد نظر يف 
سنة رسول اهللا ، فإن أعياه ذلك سأل الناس : هل علمتم أن رسول اهللا قضى  يف هذا األمر 

  اء الناس فاستشارهم فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به .شيئا ؟ فإن مل جيد مجع رؤس
وعثمان وعلي وغريمها من صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه  عمراألمر مع وكذلك كان       

     وسلم .
تعددت جماالت اجتهاد الصحابة لتشمل ثالثًا : جمال النص ، وجمال ما ال  هذا وقد     

يه فإّن املستقرئ واملتأمل لواقع اجتهاد الصحابة من نص فيه ، وجمال تطبيق النص ، وعل
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شأنه أن ينهي القول بأن االجتهاد إمنا يكون فقط فيما ال نص فيه ؛ ألن واقع اجتهادهم 
  .1يثبت العكس 

  أمثلة ذلك : ومن ويقصد بذلك االجتهاد يف فهم النص ،  االجتهاد يف جمال النص :
 عنها غاب بصنعاء امرأة أن أبيه، عن حدثه، الصنعاين حكيم بن ما حّدث به املغرية ـ

 زوجها بعد املرأة فاختذت أصيل،: له يقال غالم غريها، من له ابناً  حجرها يف وترك زوجها،
 واجتمع فطاوعها منه، فامتنعت فأىب. فاقتله يفضحنا الغالم هذا إن: خلليلها فقالت خليًال،

و  ، ِعيبة يف وجعلوه أعضاءه، قطّعوا مث وهفقتل وخادمها، واملرأة آخر ورجل الرجل قتله على
  ماء . فيها ليس القرية، ناحية يف ركية يف طرحوه

يف  )وهو يومئذ أمري على اليمن  (فُأخذ خليلها فاعرتف مث اعرتف الباقون، فكتب أبو يعلى 
 أن لو واهللا ((شأم إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ، فكتب إليه بقتلهم مجيعا وقال : 

  .2أجمعين ))  لقتلتهم قتله في اشتركوا صنعاء هلأ
ففي هذه احلادثة جّدد عمر النظرة االستنباطية للّنص وجّدد فهمه له ، وأخذ منه جواز قتل 

 جخمح  جحمج  حجمث   �جت حت خت مت  �ٱ خب مب   اجلماعة بالواحد انطالقا من قوله تعاىل
ليس لبيان  نفس "" النفس باليف كلمة " ال " فذهب عمر بن اخلطاب إىل  جسمخ  

العدد إمنا لبيان اجلنس ، وكما أن الشخص الواحد إذا قتل عدة أشخاص يقتل هو مقابلهم 
ألنّه اجلاين ، فكذلك يف النفس الواحدة يُقتص من كل من شارك يف قتلها ألن العربة بإزهاق 

  .3الروح ال بعدد من اشرتكوا يف إزهاقها 
فكلمة الصيد من األلفاظ املشرتكة ، فقد تطلق على ـ جواز أكل احملرم من حلم صيد الرب : 

صيد ، و عليه ذهب علي و ابن عمر و ابن عباس إىل 
َ
عملية االصطياد ، و قد تطلق على امل

(( و حرم عليكم أن املراد من الصيد املصيد لذلك حرموا أكله على احملرم لقوله تعاىل : 
ة من الصحابة إىل أن املراد من اآلية ، و ذهب عثمان و مجاع صيد  البر ما دمتم حرما ))

  عملية االصطياد و ليس املصيد ، فلو أكله من صيد غريه جاز شريطة أال ُيصاد هلم .
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يف شأن املرأة اليت أرسل عمر بن اخلطاب يف  ـ واجتهاد علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه 
بد الرمحن بن أمرها فأجهضت من فزعها ، فاستشار الصحابة فقال عثمان بنب عفان وع

عوف : إمنا أنت مؤدب وال شيء عليك ، وقال علي بن أيب طالب : أرى أّن عليك الدية 
  فاستحسن عمر قضاء علي و قضى به .

  ومن أمثلة ذلك :  االجتهاد يف جمال تطبيق النص :
ـ الرمل يف الطواف : فعن ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا فعله بسبب قول 

، مل بذهاب سببه فليس على هذا بسنةني (( أو هنتهم محى يثرب )) ، لذا ذهب الر املشرك
  و قال غريه من الصحابة سنة .

  و من أمثلة ذلك :االجتهاد فيما ال نّص فيه : 
 حتل ال: ثابت بن وزيد عثمان، قال طلقتني، احلرة طلق إذا العبد الزوجاجتهادهم يف شأن ـ 

 ثالثًا يطلقها حىت حترم ال: فقال علي  وخالفهما الزوج، حبال ااعتبارً  غريه زوًجا تنكح حىت
  .النكاح عقدة بيده الذي هو الزوج ألن األول؛ وترّجح الزوجة، حبال اعتبارًا

توريث املبتوتة يف مرض املوت ، فعن أيب سلمة أّن عبد الرمحن بن عوف  عثمان فتوى ومنهـ 
 ،عثمان بن عفان بعد انقضاء عدا ثها منهطلق امرأته البتة وهو مريض مرض املوت ،فور 

  .العدة تنقض مل مبا تقييده عمر عن وروي
  رابعا : الفقهاء من الصحابة 

من الصحابة باإلفتاء واالجتهاد ، حيث بلغ  اهتم العلماء جبمع أمساء من اشتهر    
ثرون من جمموعهم بعد االستقراء مائة ونيفا وثالثني ، اشتهر منهم ستة اعتربوا هم املك

الصحابة ، وُعّدوا من الطبقة األوىل من أهل العلم من الصحابة ، وقد اختلف العادون يف 
  بعضهم فجعلوا واحدا مكان اآلخر .

،  عمر بن اخلطابفقد روى ابن سعد بإسناٍد صحيح قال : أصحاب الفتوى ستة وهم : 
األشعري ، زيد بن  ، عبد اهللا بن مسعود ، ُأيب بن كعب ، أبو موسى علي بن أيب طالب

  ثابت .
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وُرِوي عن ابن مسروق قال : شافهت أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فوجدت 
علمهم انتهى إىل ستة : عمر بن اخلطاب ، علي بن أيب طالب ، عبد اهللا بن مسعود ، معاذ 

  بن جبل ، أيب الدرداء ، زيد بن ثابت .
ان عمر بن اخلطاب وعبد اهللا بن مسعود  وقال الشعيب ثالثة يستفيت بعضهم من بعض فك

وزيد بن ثابت يستفيت بعضهم من بعض ، وكان علي بن أيب طالب ، وأيب بن كعب ، وأبو 
  موسى األشعري يستفيت بعضهم من بعض .

يُعَرفوا بإكثارهم من اإلفتاء  ّمث املتوسطون من الصحابة يف جمال الفتوى وهم الذين مل
االجتهاد ،وعددهم بعد االستقراء والتحري بلغ عشرين صحابيا لعل من أشهرهم : أبو بكر و 

الصديق ، أّم سلمة ، أنس بن مالك ، أبو سعيد اخلدري ، أبو هريرة ، عثمان بن عفان 
  ،عبد اهللا بن عمرو بن العاص ، عبد الرمحن بن عوف ،معاوية بن أيب سفيان وغريهم .

ة وهم الذين مل يرَو عن الواحد منهم إال املسألة و املسألتان وعددهم ّمث املقلون من الصحاب
  بعد التقفي بلغ ما يقارب املائة والعشرين .

  خامسا : نشأة مدرسة أهل الحديث ومدرسة أهل الرأي 
منهج لقد نشأ عن تفرق الصحابة يف البالد املفتوحة حركة علمية تفاوت منهجها باختالف 

  تالمذم م  ، فظهر منهجان اثنان :هؤالء الصحابة وتأثر 
  منهج أهل الرأي ويسمى مبدرسة الكوفة ، ومنهج أهل احلديث ويسمى مبدرسة احلجاز .

  ـ  منهج أهل الرأي 1
ظهر منهج أهل الرأي أول ما ظهر يف الكوفة بالعراق ، هذه املدينة اليت استقر ا عبد اهللا 

م أهل العراق أمور دينهم ، وأخذ عنه عل بن مسعود بعدما أرسله عمر بن اخلطاب ليُ 
تالمذم العلم ا ، وجدير بالذكر أّن ابن مسعود كان شديد التأثر مبنهج عمر بن اخلطاب 
يف استنباط األحكام ومن ذلك قوله : (( لو سلك الناس واديا ، وسلك عمر واديا آخر 

اهللا الذين متيزوا  لسلكت وادي عمر )) هذا األخري الذي ُعرف من بني صحابة رسول
بإعمال العقل يف استـنباط األحكام الشرعية ، وبذلك اعتربت مدرسة ابن مسعود بالعراق 

  نواة مدرسة أهل الرأي .
  :ما يلي ويرجع سبب انتشار مدرسة الرأي بالعراق إىل 
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ـ تأثرهم بالصحايب اجلليل عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه الذي كان على منهج ومنحى 
  بن اخلطاب .عمر 

ـ كان احلديث قليال إذا ما قورن مبا لدى أهل احلجاز ، وذلك راجع لقلة ما وفد من صحابة 
  رسول اهللا على أرض العراق مقارنة مبا بقي يف احلجاز . 

  د لدى املسلمني احلاجة إىل إعمال العقل والرأي .ـ وقوع العراق جبوار بالد فارس ولّ 
خلوارج و ا شاع وضع احلديث مما جعل علماءه يقللون من ـ كون العراق موطن الشيعة و ا

  االعتماد على احلديث خوفا من الوقوع يف األحاديث املوضوعة . 
  ومن مميزات مدرسة أهل الرأي :

ـ كثرة التفريع نتيجة كثرة ما يعرض هلم من العوارض واألحداث ، حىت ذلك إىل افرتاض 
: " أرأت لو كان كذا " ، فسمي بذلك فقههم بالفقه املسائل قبل أن تقع فأكثروا من قوهلم 

  االفرتاضي ، ومساهم أهل احلديث بـ : األرأيتيون .
ـ قلة روايتهم للحديث واشرتاطهم فيه شروطا ال يسلم معها إال القليل ،حىت قيل عنهم أم 

 يتأهبون يف رواية احلديث وال يتأهبون يف إعمال الرأي .

  ـ منهج أهل الحديث  2
ت مدرسة احلجاز باستيقائها ملنهجها عن شيوخها األوائل الذي يأيت يف مقدمتهم : زيد عرف

بن ثابت وعبد اهللا بن عمر املعروف عنه شدة تتبعه ألثر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
واالعتزاز بذلك ، وتـأثر ذا املنهج تالميذه الذين محلوا لواء هذه املدرسة ،ويف مقدمتهم 

  سيب . سعيد بن امل
ومذهب مدرسة أهل احلديث أم إذا سئلوا عن شيء فإن عرفوا فيه آية أو حديثا أفتوا ، 

  :  ملا يلي وإال توقفوا ، وتعود أسباب وقوف أهل احلجاز عند النصوص 
ـ كثرة الثروة اليت ميتلكوا من أحاديث رسول اهللا وآثار الصحابة تفي حباجتهم يف االستدالل 

  رأيهم يف املسألة . وتغنيهم عن عمال
ـ بعدهم عن مواطن الفتنة وبواعث النزاع بالنسبة ملا كان عليه األمر لدى أهل العراق ، األمر 

  الذي جعل أهل احلجاز يسلمون مبا يسمعون من فتاوى .
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ـ يسر احلياة لدى أهل احلجاز وقلة مشاكلهم وبقائهم على احلياة األوىل اليت عاش عليها 
من بعده جعل ما معهم من النصوص كاف الستيعاب ما يطأ من  رسول اهللا وصحابته

  األحداث .
  ومن بني أهم مميزات هذه املدرسة :

ـ كراهيتهم لكثرة السؤال ، وفرض املسائل فاحلكم عندهم ينبين على قضية واقعة ال على 
  قضية مفرتضة .

العربة عندهم بإيراد ـ االبتعاد عن البحث عن علل األحكام وربط احلكم ا وجودا وعدما ، ف
  احلكم ال البحث عن علته . 

  ـ االعتداد باحلديث والوقوف عند اآلثار .
  سادسا : خصائص التشريع اإلسالمي في عصر الصحابة 

لقد متّيز التشريع يف هذا العهد بعديد اخلصائص و املزايا ، خاصة ما تعلق بفرتة الصحابة 
  ائص : رضوان اهللا عنهم ، ولعل من أبرز هذه اخلص

ـ  من أعظم مزايا هذا الدور التارخيي أن الصحابة رضي اهللا عنهم مل يدونوا فقههم  1
وفتاويهم ، ومل يصلنا من ذلك إال القليل ، وكأم كانوا يريدون أن يقرروا  ملن بعدهم من 
العلماء أن الفتاوى ليس من خصائصها االطراد يف الزمان و املكان ، وإمنا ختتلف حبسب 

  . 4ف العوارض و الظروف اختال
ـ معقولية التشريع ( معقولية األحكام ) : لقد استمد الصحابة مدارك هذه املعقولية من  2

تعليالت القرآن و السنة ، فجعلوا من تعليل احلكم معيارا دقيقا على كونه حمال لالجتهاد و 
، حمل للنظر واالجتهاد كم معلال علموا أنّهالنظر أم أنّه خارٌج عن دائرته ، فإذا وجدوا احل

  وحرصوا بذلك على حبث مقاصده وتكييفه ِوفق واقع احلوادث والقضايا . 
  ومن أمثلة ذلك :

أ ـ أوقف سيدنا عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه سهم املؤلفة قلوم بناء على انتفاء علة     
  اإلعطاء بعد أن أّز اهللا اإلسالم و أهله .
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اخلمر حني تتابع الناس يف شرا بناء على املوجب الذي ب ـ زاد الصحابة يف حّد     
  دفعهم لذلك .

ج ـ قطعت أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها بأن النيب صلى اهللا عليه وسلم لو كان حيا     
  .5ملنع النساء املساجد حني رأت ما أحدثنه يف زمنها 

أن اختالف الصحابة   إن املستقرئ لكتب السنة و السري سيجدـ اختالف الصحابة :  3
كان واقعا فعال ، سواء كان ذلك يف حياة رسول اهللا أو بعد وفاته عليه الصالة والسالم ، 
ولعل أعظم ما اختلف فيه صحابة رسول اهللا بعد وفاته هو اختالفهم يف شأن اخلالفة ، 

  ويرجع اختالف صحابة رسول اهللا إىل عدة أسباب ميكن إمجاهلا على النحو اآليت :
  . االختالف يف قراءات القرآن الكرميـ 
  . عدم االطالع على احلديثـ 
  . الشك يف ثبوت احلديثـ 
  . االختالف يف فهم النص أو تفسريهـ 
  . االشرتاك يف اللفظـ 
  . تعارض األدلةـ 
  . أن يبلغه املنسوخ و ال يبلغه الناسخـ 
  . أن يبلغه املنسوخ و ال يبلغه الناسخـ 
  . ملسألةعدم وجود نص يف اـ 
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  الخامسةالمحاضرة 
  

العلوم وبروز أئمة الفقه اإلسالمي في عهد تدوين الدور الثالث : 

  األمصار

  أوال : مدة الدور 

يف سنة ثالث وأربعني و(مائة) شرع بّني اإلمام الذهيب فرتة بداية التدوين فقال : ((     
وصنف مالك علماء اإلسالم يف تدوين احلديث والفقه والتفسري، فصنف ابن جريج مبكة، 

املوطأ باملدينة، واألوزاعي بالشام، وابن أيب عروبة ومحاد بن سلمة وغريمها بالبصرة ، ومعمر 
باليمن، وسفيان الثوري بالكوفة، وصنف ابن إسحاق يف املغازي، وصنف أبو حنيفة رمحه 

سف اهللا الفقه والرأي، مث بعد يسري صنف هشيم والليث وابن هليعة مث ابن املبارك وأبو يو 
وابن وهب. وكثر تدوين العلم وتبويبه، ودونت كتب العربية واللغة والتاريخ وأيام الناس. وقبل 
 هذا العصر كان الناس يتكلمون من حفظهم أو يروون العلم من صحف صحيحة غري مرتبة
)) ، وعليه ميكن القول أن بداية الدور الثالث للتشريع اإلسالمي كانت مع بداية النص 

  القرن الثاين للهجرة و استمرت إىل غاية الثاين من 
  ثانيا : حركة التدوين

  لقد مّر التدوين مبراحل خمتلفة ميكن إمجاهلا يف ثالث مراحل أساسية :    
اصطلح على تسميتها بعصر ما قبل التدوين وميتد حىت اية القرن األول  المرحلة األولى : 

وين بشكل رمسي ومباشر فإنه من املؤكد أن هجري ، وهذا العصر إن مل تبدأ فيه حركة التد
هذا العصر يتقبلون فكرة  ءطالئع التدوين األوىل قد بدأت فيه بشكل فردي ، وابتدأ علما

  التدوين ويستشعرون أمهيته البالغة .
عصر نشأة التدوين الذي ميتد من بداية القرن الثاين ويستمر إىل ايته ،  المرحلة الثانية :
عصر ظهور الرواد األوائل الذين محلوا مشعل التدوين يف جماالت خمتلفة  وقد شهد هذا ال
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كاحلديث و التفسري و الفقه من أمثال الزهري ومالك بن أنس وزيد بن علي واإلمام 
  الشافعي وأبو يوسف وحممد بن احلسن الشيباين وغريهم . 

تد هذا العصر من اصطلح على تسميتها بعصر اإلزدهار التدويين ، ومي المرحلة الثالثة :
بداية القرن الثالث إىل القرن اخلامس هجري ، حيث حفل هذا العصر حبركة تدوين واسعة 

  مشلت خملف فروع العلوم الشرعية .

  ثالثا : خصائص هذا الدور 

متيز هذا الدور بالعديد من اخلصائص البارزة اليت جعلته يتميز عن غريه من األدوار      
  التشريع اإلسالمي ، ولعل من ابرز هذه اخلصائص جند : األخرى اليت مّر ا 

     ـ تدوين السنة وجمعها  1
هو  النيب صلى اهللا عليه وسلم ديثوايات على أن أول من حاول مجع حع الرّ مِ تكاد جتُ  

حيث كتب إىل عامله هـ )  101/  61رضي اهللا عنه ( اخلليفة اخلامس عمر بن عبد العزيز 
(( أن انظر      :هـ ) 120/  35رضي اهللا عنه ( ر بن حزم األنصاري على املدينة  أيب بك

إلى ما كان من حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاكتبه ، فإني أخاف دروس 
(( انظروا إلى ، ومل يكتف بذلك بل كتب إىل أهل اآلفاق :  العلم وذهاب العلماء ))

، لكن شاء القدر أن يتوىف عمر بن  حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاجمعوه ))
  . أن يرى مثار عملية هذا اجلمعقبل رضي اهللا عنه عبد العزيز 

ومع ذلك فإن اجلهد األكرب يف مجع احلديث يرجع إىل اإلمام حممد بن مسلم بن شهاب 
، )لوال الزهري لضاع الكثري من السنة ( الزهري الذي قال فيه الكثري من علماء عصره : 

 وأقوال أحاديث من مسعه ما كل فدونم أّن له تسعني حديثا ال يرويها غريه ، وذكر مسل
 األساس حجر وضع من أول الزهري كان وبذلك العلم، أبواب على مبوب غري للصحابة،

 جريج، ابن مبكة فجمعه الزهري، جيل تلي الذي اجليل يف التدوين شاع مث السنة، تدوين يف
 محاد، وبالبصرة مالك، واإلمام والربيع، عروبة، أيب ابن سعيد وباملدينة إسحاق، وابن

 عصور أزهى فكان الثالث، القرن جاء مث وهكذا، األوزاعي، وبالشام الثوري، وبالكوفة
 الصحاح مث راهويه، بن وإسحاق ومسند أمحد، اإلمام كمسند املسانيد، فصنفت السنة،
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 وابن والنسائي، داود، نن أيبكس السنن بعدها ألفت مث وصحيح مسلم، كصحيح البخاري،
  . والرتمذي ماجه،

  الوضع في الحديث ظاهرة بدأ ـ  2
أدى انقسام املسلمني إىل طوائف بعد الفتنة إىل أن يؤيد كل فريق موقفه من القرآن      

حّملوا نصوص السنة ما فل بعض هذه الفرق القرآن الكرمي على غري حقيقته ، والسنة ، فأوّ 
ّز عليهم ذلك نسبوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما مل يقله تأييدا ال حتتمل ، فإن ع

ومن أمثلة وضعهم للحديث قوهلم ، لدعواهم ، وقد كانت أول بادرة يف ذلك من الشيعة 
( من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه ، وإلى نوح لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :  سبةً نِ 

، ي حلمه ، وإلى عيسى في عبادته ، فلينظر إلى علي ) في تقواه ، وإلى إبراهيم ف
 رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سبة لبني من أهل السنة فقالوا نِ وقابلهم يف ذلك بعض املتعص

( ما في الجنة شجرة إال مكتوب على ورقة منها : ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا ، : 
( األمناء ثالثة : أنا ، وقوهلم :  النورين ) أبو بكر الصديق ، عمر الفاروق ، عثمان ذو

  وجبريل ومعاوية ) .
وبذلك ظهرت احلاجة إىل حتّري الصحيح من احلديث والضعيف منه ، فعن حممد بن سريين 

(لم يكونوا يسألون عن اإلسناد فلما وقعت الفتنة قالوا : ـ من أعالم التابعني ـ أنه قال : 
أهل السنة فيؤخذ حديثهم ، وينظر إلى أهل البدع فال  َسموا لنا رجالكم ، فينظر إلى

  يؤخذ حديثهم ) . 
، )اد من الدين ولوال اإلسناد لقال من شاء ما شاء ـاإلسن ( وكان عبد اهللا بن املبارك يقول :

، واجته العلماء إىل دراسة حياة الرواة ) بيننا وبني القوم القوائم يقصد اإلسناد ( وكان يقول : 
  وسريم ملعرفة حاهلم من صدق أو كذب ومل تأخذهم يف اهللا لومة الئم .وتارخيهم 

وهكذا بدأ يف هذه املرحلة أعالم احلديث كاحلسن البصري وطاووس بن كيسان اليماين ، 
وإبراهيم النخعي والشعيب وغريهم من علماء التابعني يتكلمون يف علم اإلسناد ، فكانت 

س لدراسة احلديث من حيث كونه صحيحا وضعيفا هذه املرحلة مبثابة وضع حجر األسا
  وموضوعا.
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لإلمام  " الموطأ "متيل معظم املصادر التارخيية إىل اعتبار كتاب ـ تدوين علم الفقه :  3
مالك بن أنس أول كتاب يف الفقه ، فهو كتاب جيمع ما بني احلديث والفقه ، وليس أدل 

يد للقضاة بالعمل مبقتضاه لوال رفض اإلمام من كونه كتاب فقه هو إلزام اخلليفة هارون الرش
  مالك ذلك خشية التضييق على الناس .

وقد ُوجدت العديد من احملاوالت لتدوين الفقه اإلسالمي ظهرت قبل تدوين موطأ هذا 
  ب إىل تدوين السنة منها إىل تدوين الفقه . قر الك ولكنها كانت أاإلمام م

كتاب أول  وين الفقهي من علماء السنة ، ويعتربون أن ويزعم الشيعة أم كانوا أسبق يف التد
هـ  121( ت رضي اهللا عنه لزيد بن علي بن احلسني  " المجموع "فقهي مدون هو كتاب 

"عمرو قوهلم انطالقا من كون الكتاب مل يرويه عن زيد بن علي إال راٍو واحد وهو  د ) ، ورُ 
و التعديل وحىت علماء اإلمامية ، وما  ، وقد جّرحه أكثر علماء اجلرح "بن خالد الواسطي

هو الدقة رضي اهللا عنه يزيد من تكذيب نسبة هذا الكتاب إىل زيد بن علي بن احلسني 
يؤكد تأثر مؤلفه مبنهج فقهاء املذهب  بشكلٍ احملكمة يف تبويب أبوابه وتصفيف معلوماته 

علي  ش فيه زيد بني عااحلنفي ، وهذا دليل على أنّه دون يف وقت متأخر عن الوقت الذ
  . رضي اهللا عنهبن احلسني 

  السياسية على الفقه اإلسالمي  تأثير الخالفات ـ  4
اجلماعة ، وكانت أهل انقسم املسلمون يف هذا العهد إىل ثالث فرق : الشيعة واخلوارج و     

تنة اخلالفة أول مسألة اشتد حوهلا اخلالف بني املسلمني ، ومل يكن أصل اخلالف فيها وليد ف
فرتة وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه إىل عثمان بن عفان رضي اهللا عنه ، إمنا متتد بذرته األوىل 

وسلم حينما أسرع األنصار قبل دفنه إىل عقد اجتماع السقيفة ليبتوا يف األمر وأدركهم أبو 
اخلالفة رأى األنصار أم أوىل ب بكر الصديق وعمر وأبو عبيدة بن اجلراح ، ويف هذه السقيفة

، ورأى املهاجرون أم أوىل باخلالفة ، ّمث تكونت نواة ثالثة رأت أن تكون اخلالفة يف بيت 
  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويف علي خاصة .

      آخر وهو ن حيكم مَ هذا االنقسام مقتصرا على جمال مَ  ومل يكن شر ن ؟ بل نشأ عنه شر
ر بعضا ، وقامت احلياة فّ كَ يف الدين ، فجعل بعضهم يُ  اختالف املسلمني يف الرأي وتفرقهم
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بينهم على السيف يف أحياٍن أخرى ، وهكذا أصبح لدى كل فريق من هذه الفرق الثالثة فقه 
  خاٌص به ، ومن مناذج فقه اخلوارج والشيعة : 

  ـ فقه الخوارج  أ
ء باخلوارج نسبة لكوم خرجوا عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه ، كما مسوا ُمسي هؤال

نسبة إىل القرية اليت خرجوا  "الحروراء "دفها يف بعض الكتب كتسميتهم بـ بأمساء أخرى نصا
، من  " ال حكم إال هللا"لقوهلم :  " الُمَحكمة "، كما مسيوا بـ  " الحرورية "إليها وهي قرية 

  ئهم:أشهر آرا
ـ يقول اخلوارج بصحة خالفة أيب بكر وعمر ، وصحة خالفة عثمان يف صدرها األول ، فلما 

ل بِ حاد عن سرية أيب بكر وعمر وجب عزله ، كما يقولون بصحة خالفة علي إىل أن قَ 
  التحكيم .

قبل التحكيم ، وبكفر معاوية وأيب موسى األشعري وعمرو بن  ـ يقولون بكفر علي لَـما
  .رضي اهللا عنهم اجلمل : طلحة والزبري وعائشة موقعة ويطعنون يف أصحاب العاص 

شرتط أن يكون اخلليفة من املسلمني ، وال يُ  حر  ـ يقولون أن اخلالفة جيب أن تكون باختيارٍ 
قرشيا خالفا لنظرية الشيعة القائلة باحنصار اخلالفة يف بيت النبوة ، ولكثري من السنة القائلني 

يف قريش ، وجيب أن خيضع خضوعا تاما ألمر اهللا وإال وجب عزله ، فإن مل  بأن اخلالفة
  يقبل وجب قتله .

ـ من فرق اخلوارج من غال يف أخذ األحكام من مصادر الشريعة واعتربوا أن القرآن الكرمي هو 
املصدر الوحيد واحلقيقي ومل يعرتفوا بأي مصدر غريه ،وقد جنم عن هذا خمالفتهم إلمجاع 

ني ، فقالوا بأن احملصنة اليت وقعت يف الفاحشة ال ترجم إمنا يقام عليها احلد فقط املسلم
(( فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب بدليل قوله تعاىل : 

  زا الوصية للوارث ، واجلمع بني املرأة وعمتها وخالتها .، وجوّ  ))
ثار ذلك أّم مجعوا بني طهارة البدن وطهارة ـ عرفوا بتشددهم يف سلوك املسلم وكان من آ

السلوك عند تطرقهم للطهارة اليت ُتشرتط للصالة ، فقالوا من مبطالت الوضوء : الوشاية و 
  العداوة والبغضاء  بني الناس ، والقول الفاحش .

  ـ فقه الشيعة  ب
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  من أشهر آرائهم:
وسلم وأعالهم منزلة يف اجلنة ، وكل من ـ قالوا بأن عليا أفضل اخللق بعد النيب صلى اهللا عليه 

عاداه أو حاربه أو أبغضه فإنه عدٌو هللا وخالد يف النار مع الكفار و املنافقني ، بل وصل 
، واحتد شهرستاين : ( حل يف علي جزء إهلياألمر ببعضهم إىل حّد تأليههم من ذلك قول ال

  جبسده فيه ، وبه كان يعلم الغيب ... ) .
  ىت أبرز فرقهم الشيعة الزيدية و الشيعة اإلمامية ـ وللشيعة فرق ش
ومذهبهم أعدل  ،علي بن أيب طالب  ة: فنسبة لزيد بن علي بن احلسن بنفأما الشيعة الزيدي

أقرا للسنة ، جييزون إمام املفضول مع وجود األفضل فقالوا بصحة إمامة  و مذاهب الشيعة
  .( رض) أيب بكر وعمر 

هم الذين قالوا بأن حممد صلى اهللا عليه وسلم نّص على خالفة علي وأما الشيعة اإلمامية ف
، وجعلوا االعرتاف باإلمام جزء من اإلميان ، ال (رض) بو بكر وعمر نه أوقد اغتصبها م

 رأي و الدين يف يأخذون إال عن علمائهم ، وال يأخذون باإلمجاع ، وال يقولون بالقياس ألنه
ذ عن اهللا ورسوله وأئمتهم املعصومني ، ومن أبرز اجتهادام نظرهم ال يؤخذ بالرأي وإمنا يؤخ

  الفقهية : 
  ـ يقولون بزواج املتعة إىل يوم القيامة .

  ـ يقولون بأن الطالق ال يقع إال أمام شاهدين .
  ـ ال جييزون أن يتزوج املسلم بالكتابية .

  ساء إال املنقول ، دون األرض و العقار  .ون الن ثُ رِ وَ ـ ال يُـ 
  تدوين علم األصول :ـ  5

يشيع يف األوساط العلمية أن واضع علم أصول الفقه هو اإلمام الشافعي ، فيتقرر لدى     
الباحثني أن دراسة نشأة و تطور علم أصول الفقه يبدأ من عصر اإلمام الشافعي ، واحلقيقة 

يف ، أما يف أن هذا التصور صحيح وال غبار عليه يف نطاق جمال الكتابة والتدوين و التصن
نطاق التوظيف لقواعد أصول الفقه ومبادئه وضوابطه فاألمر أبعد ما يكون عن احلقيقة 

، ألنه من غري املعقول أن نتكلم عن مرحلة التنزيل اليت اكتملت فيها املصادر 1والصواب 
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األصلية (الكتاب و السنة) وحىت عهد الصحابة على أا مراحل بِغَناها التشريعي 
ي مل تعرف قواعد أصول الفقه ، كما ال ميكن ألي  علم من العلوم أن ينضح واالجتهاد

وتتضح معامله ومالحمه إال نتيجة تراكمه املعريف على مّر العصور و األزمنة ، وعليه فمن غري 
املعقول القول بأن علم أصول الفقه ظهر فجأة مع اإلمام الشافعي ، بل قواعده كانت مبثوثة 

اإلمام الشافعي ، وما حدث هو أن اإلمام استفاد من ذلك الرتاكم املعريف ومعمول ا قبل 
  ليصيغ قواعد علم أصول الفقه يف صورا املعروفة عنده . 

 من هنا جاء الشافعي  وجاءت رسالته اليت كانت مبثابة حصيلة عقوٍد من املمارسة للمنهج النبوّي 
، ومن  "الرسالة"مارسة من خالل كتابه ، فكانت بذلك أول كتاب مجع قواعد وأصول تلك امل

  أبرز املالحظات اليت ميكن أن تالحظ على الكتاب كأول كتاب مدون يف علم أصول الفقه :
اليت جاءت متكاملة اجلوانب كما هي يف كتب األصول  أحباث األصول يف الرسالة مل تأيت ـ إن

صفح لكتاب الرسالة ال جيد الكالم ، ومل يكن هذا من املمكن بطبيعة احلال، فالباحث املتبعدها
عن سد الذرائع مثال، وال عن االستصحاب، وال عن املصلحة املرسلة، بل وال عن إطالق املطلق 

  وتقييد املقيد .
، إذ  ة ، ولعل ذلك راجع خلصوصية العصراالهتمام باحلديث يف االستدالل على القواعد األصوليـ 

ئمة يف تدوين علم احلديث، نصاً ونقداً وجرحا وتعديالً كان هذا العصر هو بداية عصر القمة واأل
، فال غرو أن يكون اهتمام اإلمام الشافعّي باحلديث على تلك الدرجة العالية يف كتابته للرسالة، 

  وهو تلميذ اإلمام مالك .
اء ومن أشهر العلموبعد  تأليف اإلمام الشافعي لرسالته بدأت الكتابات تتابع يف هذا الفن ،      

 "األصول"املدونني يف علم أصول الفقه يف القرن الثالث اهلجري، بعد الشافعّي، كتاب 
  . وغريهم بان ابن صدقة احلنفي ألعيسى ابن  "إثبات القياس"، وكتاب )  226ت ( غْ بَ صْ ألَ 

، من حيث تنسيق أصول الفقه  تطورا واضحا يف تدوينشهد ما القرن الرابع اهلجري فقد أ     
بدًال من سرد أدلتها األصولية األصولية، ومن حيث اعتماد الفروع كمرجع للقواعد  األبواب

  .  التفصيلية من الكتاب والسنة، كما فعل الشافعيّ 
كتاب أيب بكر الصريّيف ولعل من أبرز الكتب الدالة على التطور الذي شهده علم أصول الفقه  

الفقه يف علم أصول تطور  يثبتأهم ما ، وهو كتاب مفقود، يعترب من )  هـ330 ( تالشافعّي 
  .القرن الثالث وبداية القرن الرابع اهلجريّ 
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 كتاب   صاحب)  344ت (احلنفي  وقريب من الصرييف اإلمام أبو علي بن إسحق الشاشي
، وهو كتاب يشري بوضوح إىل بداية  نضج علم أصول الفقه، مث "الخمسين في أصول الفقه"
  :لكتب واملدونات لكبار أعالم ذاك القرن، ومن أعالمه ظهرت بعد ذلك  الكثري من ا

 طبع امش أصول البزدوي، له كتاب ممّيز يف األصول )  340ت ( أبو احلسن الكرخي احلنفّي ـ 
.  
  ."الفصول في علم األصول"له كتاب   )هـ 340ت (الشافعي  اإلمام أبو اسحاق املِروزيـ 
  هـ ) . 343ت ( حممد بن سعيد القاضي  ـ 
  هـ ) . 365ت ( أبو بكر القفال الشاشي الكبري الشافعي ـ 
  .، وله تصانيف يف األصول هـ )  370ت ( بكر أمحد بن علّي اجلصاص احلنفّي  وأب ـ

(       الشافعي اجلويين حممد أيب بن امللك عبد األكرب فَعَلمه اهلجري، اخلامس القرن يف أما      
 التَـَياثِ  في األمم "ِغياثُ  مثل باا، يف املؤلفات عأنف من الكثري صاحب ،هـ )  478 ت

 أيب اإلمام ومنهم. ابرز مصادر علم أصول الفقه من وهو "الفقه أصول في البرهان"و "الظَُلم
 "األصول لمعرفة الوصول كنز" صاحب ،هـ )  482ت( احلنفي البزدوي حممد بن علي احلسن

هـ  430 ت( احلنفي الدبوسي زيد أبو اإلمام مومنه األحناف، عند األصول مراجع أهم من وهو
 الغزايل حامد أبو اإلمام هو آخرهم ، وكان" الفقه أصول في األدلة تقويم" صاحب كتاب ،) 
 فيه، حياته جلّ  قضى إذ اخلامس القرن يف األصول أعالم من عددناه وإمنا ،هـ )  505 ت(

  .2"الفقه أصول في المستصفى" فيه وأخرج
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  سادسةالمحاضرة ال
  

  رابعا : المذاهب الفقهية 

  ـ  المذهب الحنفي  1

  أ ـ التعريف بصاحب المذهب : 

ينسب املذهب احلنفي لصاحبه أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكويف ، ولد بالكوفة سنة      
سنة يف ظل حكم األمويني وأدرك  52هـ ، عاصر الدولتني األموية والعباسية ، عاش  80
سنة من حكم العباسيني ، فكان بذلك شاهدا على األحداث اليت مرت ا الدولة  18

اإلسالمية خاصة وأن كالً من الدولتني اختذتا من العراق والشام بدرجة أقل  عاصمة هلا ، مما 
  ساهم يف تكوين شخصية أيب حنيفة .

وىف األنصاري عاصر أربعة من الصحابة : أنس بن مالك يف البصرة ، وعبد اهللا بن أيب أ
بالكوفة ، وأبو طفيل عامر بن واثلة مبكة ، وسهل بن سعد الساعدي باملدينة ، ومل يكن له 

  رواية عن أحٍد منهم . 
كما أدرك مجاعة من التابعني كإبراهيم النخعي وعلي بن احلسني والشعيب وغريهم ، ومل تثبت 

  له كذلك رواية عن أحٍد منهم .
يخ أهل مكة ، وبصفة خاصة على محاد بن أيب سليمان الذي تفقه على احلكم بن عتيبة ش

  سنة ، فلما مات محاد جلس أبو حنيفة جملسه بالكوفة . 18الزمه 
اتصل بالفقه املكي عن طريق فقيه التابعني عطاء بن أيب رباح ، كما ل من الفقه املدين عن 

عمر وحممد بن املنكدر  طريق ابن شهاب الزهري حافظ علم الفقهاء السبعة ونافع موىل ابن
.  

كما اتصل بثالثة من أئمة أهل البيت هم الذروة يف زمانه وهم : زيد بن علي ، ومحد الباقر 
علي بن احلسني ، وابنه جعفر الصادق ، فأصبح بذلك أبو حنيفة صاحب غوص يف 

 قيل املسائل حىت قال فيه سفيان الثوري : ( كان أبو حنيفة أفقه أهل األرض يف زمانه ) حىت
  أنه أفىت يف ثالث ومثانني ألف مسألة .

  من اآلثار اليت تنسب إليه : 
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  ـ كتاب الفقه األكرب رواه عنه ابنه محّاد .
  .ملطيع احلكم بن عبد اهللا بن سلمةـ كتاب الفقه األبسط ( األصغر ) رواه عنه تلميذه أبا ا

  ـ الضوابط الثالث وهو كتاب يف الفقه . 
  ـ رسالة يف الفرائض .

  ـ كتاب العامل و املتعلم رواه عنه تلميذه أبو مقاتل حفص بن سلم السمرقندي .
   بـ  ـ تالمذة أبي حنيفة  :

  من أشهر تالمذته : أبو يوسف ، وحممد بن احلسن الشيباين       
ـ أبو يوسف : هو قاضي القضاة أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الكويف ، لزم جملس أبا  1

أصبح على مذهبه ومن أكرب أصحابه ، ومع طول صحبته ليب حنيفة سنة حىت  17حنيفة 
  فقد خالفه يف مواضع كثرية اجتهد فيها واستقل ا عن إمامه . 

يعترب أبو يوسف من أشهر من نشر مذهب أيب حنيفة وساعده على ذلك توليه القضاء 
قه مذهب أيب لثالثة من خلفاء بين العباس ، كما يعترب أول من وضع التآليف يف أصول ف

  هـ  182حنيفة ، تويف سنة 
ـ حممد بن احلسن : هو أبو عبد اهللا حممد بن احلسن الشيباين الكويف ، حضر جملس أيب  2

سنة ، فتفقه  18حنيفة فتلقى عنه العلم سنتني فقط ومات ابو حنيفة وحملمد بن احلسن 
  على أيب يوسف وأّمت عليه ما بدأه مع أيب حنيفة .

مام مالك خالل رحلته إىل احلجاز وله رواية مشهورة للموطأ فيها زيادات كما أخذ عن اإل
  كثرية عن غريها من الروايات األخرى . 

من أشهر من أخذ عنه اإلمام الشافعي حني التقى به يف بغداد وجرت بينهما جمالس 
هـ مع  189ومسائل ، يعترب حممد بن احلسن الشيباين حمرر املذهب احلنفي ، مات سنة 

  اإلمام الكسائي يف يوم واحد بالّري فقال هارون الرشيد : دفنت الفقه و العربية بالّري . 
هذا وتعترب مؤلفات أيب يوسف وحممد بن احلسن الشيباين املراجع األصلية ملذهب أيب       

حنيفة ، ففي مصنفاما نقلت ودونت روايات وآراء أيب حنيفة وعن طريقهما وصلت أصول 
  مذهبه .

  أشهر كتب أيب يوسف :  من
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، أموال الدولة اإلسالمية ومواردهاـ كتاب اخلراج : يعترب أول تأليف متخصص يف ضبط 
  وضعه أبو يوسف بطلب من اخلليفة العباسي هارون الرشيد . 

ـ كتاب األمايل : وهو عبارة عن أماٍل أمالها أبو يوسف حني كان جيلس إللقاء دروس العلم 
  ءاته فتصري كتبا .، فيجمع تالمذته إمال

ـ كتاب اختالف أيب حنيفة وابن أيب ليلى : مجع فيه أبو يوسف مسائل اخلالف اليت كانت 
بني أيب حنيفة وابن أيب ليلى وانتصر فيها آلراء شيخيه ، ومن أمثلة هذه االختالفات : 

رض اختالف أبو حنيفة حول من اشرتى أرضا محل فقال أبو حنيفة النخل للمشرتي تبعا لأل
  ، و الثمرة للبائع إال أن يشرتط املشرتي وكان ابن أيب ليلى يقول الثمرة للمشرتي . 

  ومن أشهر كتب حممد بن احلسن : 
، ألفه ُمسّي بذلك ألنه أول كتبه تصنيفاـ املبسوط : يعرف هذا الكتاب بتسمية " االصل " و 

 تتابعت الكتب ، مثّ مفردا ، حيث ألف يف البداية كتاب الصالة ، مث كتاب البيوع ، مثّ 
  مجعت فصارت كتاب املبسوط . 

 1532ـ اجلامع الصغري : اشتمل هذا الكتاب على ألف ومخسمائة واثنتني وثالثني مسألة ( 
) ، وأكثر هذه املسائل مذكورة يف املبسوط ، وسبب تأليف حممد بن احلسن هلذا الكتاب  

ا جيمع فيه ما حفظ عنه مما كان بطلب شيخه أبو يوسف حني طلب منه أن يصنف كتاب
رواه له عن أيب حنيفة فجمع له ذلك ّمث عرضه عليه فكان أبو يوسف على جاللة قدره 
ومكانته العلمية ال يفارقه هذا  الكتاب يف حضر وال سفر ، وعلماء احلنفية يعظمون هذا 
الكتاب ويقولون : من فهم هذا الكتاب فهو أفهم أصحابنا ، ومن حفظه فهو أحفظ 

  صحابنا ، وعلى الكتاب شروح كثرية ومنظومات عديدة .أ
، ، وأحسن أبوابه باب "اإلميان" ـ اجلامع الكبري : قيل هو أحسن الكتب املؤلفة يف الفقه

و كل تأليف حملمد وصف بالصغري فهو من روايته عن أيب يوسف عن (( :  يقول ابن عابدين
  .))   واسطةاإلمام، و ما وصف بالكبري فروايته عن اإلمام بال

ـ الزيادات : وهي زيادات زادها حممد بن احلسن على ما كان ميليه أبو يوسف ، مجعها يف  
  كتاب منفصل أمساه " الزيادات " . 
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و كل تأليف حملمد وصف بالصغري فهو من روايته عن أيب يوسف عن (( :  يقول ابن عابدين
  )) . طةاإلمام، و ما وصف بالكبري فروايته عن اإلمام بال واس

  جـ ـ منهج أبو حنيفة في استنباط األحكام :

بني أبو حنيفة منهجه يف استنباط األحكام وأصول مذهبه بقوله : ( إّين آخذ بكتاب اهللا إذا 
وجدته ، فما مل أجده فيه أخذتبسنة رسول اهللا واآلثار الصحاح عنه اليت فشت يف ايدي 

رسول اهللا أخذت بقول أصحابه آخذ بقول  الثقات ، فإن مل أجد يف كتاب اهللا وال يف سنة
من شئت منهم وأدع قول من شئت منهم ... فإذا انتهى األمر إىل إبراهيم النخعي و الشعيب 

  ... فلي أن أجتهد كما اجتهدوا فهم رجال و حنن رجال ) .
انطالقا من هذا النص ميكن القول أّن أصول استنباط األحكام لدى أيب حنيفة تتمثل يف 

  :  اآليت
ـ القرآن الكرمي : وذلك لكونه قطعي الثبوت ، وهو مسلك كل األئمة وإن اختلفوا يف  1

  شيء فهو اختالف يف فهم مدلوله وطرق االستنباط منه . 
ـ السنة : تأيت يف املرتبة بعد القرآن الكرمي ، ولإلمام أبو حنيفة مسلك خاص يف األخذ  2

، فكان ال يأخذ إال باألحاديث املتواترة و بالسنة ،حيث عرف بتشدده يف قبول احلديث 
املشهورة ، أّما األحاديث اآلحاد فكان ال يأخذ ا إال إذا توافر فيها ثالثة شروط إىل جانب 

  شرط الصحة وهي : 
ـ أال يعمل الراوي خبالف ما رواه : فلم يقبلوا مثال حديث عائشة رضي اهللا عنها أن النيب 
ا امرأة تزلرفوجت بغري إذن وليها فنكاحها باطل )) ألنه  صلى اهللا عليه وسلم قال : (( أمي
ثبت عن عائشة أا زوجت حفصة بنت أخيها عبد الرمحن بن بكر وأبوها غائب وبغري إذنه 

  ليها . وهو و 
ـ أال يرد خرب اآلحاد يف أمر تعّم به البلوى : واألمر الذي تعّم به البلوى هو األمر الذي 
يتكرر وقوعه فتتوافر بذلك الدواعي لنقله متواترا ال آحادا ، وعليه رّد احلنفية حديث اجلهر 

بطريق متواتر بالبسملة يف الصالة اجلهرية لثبوته بطريق آحاد مع أنه كان ينبغي أن يصل إلينا 
 .  
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َصرّاة الذي رواه أبو 
ُ
ـ أال يكون خمالفا للقياس أو القواعد العامة : فردوا بناء عليه حديث امل

هريرة من أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : (( ال تصروا اإلبل والغنم فمن ابتاعها 
  من متر )) . فهو خبري الّنظرين بعد أن حيلبها إن شاء رضيها وإن سخطها ردها وصاعا

ـ اإلمجاع : فّرق أبو حنيفة بني اإلمجاع الصريح فاعتربه حجة قطعية واإلمجاع السكويت  3
  الذي اعتربه يفيد الظن ال القطع .

قول الصحايب : كان أبو حنيفة ال يلجأ إىل قول الصحايب إال إذا مل جيد حكما يف  ـ 4
صحايب وإذا وجد معه قوال آخر الكتاب أو السنة أو اإلمجاع ، فيأخذ حينئذ بقول ال
  لصحايب آخر فإنه جيتهد يف ترجيح أحدمها على اآلخر . 

ـ القياس : يعترب من املصادر اليت أكثر أبو حنيفة من اإلعتماد عليها حىت أنّه كان يقدم  5
  القياس اجللي على خرب اآلحاد املخالف له .

  ـ االستحسان :  6
،  عليه الكثري من الفروع الفقهية حنيفة ، فقد بىن: العرف : يعترب من أصول مذهب أيب 7

  ولكن حجية العرف عنده مقيدة بشروط خاصة . 
ومن اجلدير بالذكر أن املصادر الثالثة األخرية تشكل جانبا كبريا يف فقه أيب حنيفة ونظرا     

  إلكثاره من االعتماد عليها عرف منهجه مبذهب أهل الرأي . 
 ـ المذهب المالكي  2

  تعريف بصاحب المذهب :ال

ه هو مالك أحد التابعني فجد  ،هو اإلمام مالك بن أنس بن مالك بن أيب عامر      
هـ وعاش حياته   93، وأما جّده األعلى فهو أبو عامر الصحايب اجلليل ، ولد سنة الكبار

هـ ، وهو على  179كلها باملدينة ومل يعرف عنه أنه رحل عنها إال للحج ، تويف سنة 
  لراجح من تابعي التابعني . ا

  بدأ حياته العلمية بطلب العلم على فقهاء املدينة ، ولعل من أشهرهم :      
  ـ عبد الرمحن بن هرمز الذي الزمه فرتة طويلة ، وأخذ عنه الفقه واحلديث .

  ـ ابن شهاب الزهري أخذ عنه احلديث .
  ـ نافع موىل عبد اهللا بن عمر أخذ عنه احلديث . 
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ة بن عبد الرمحن امللقب بربيعة الرأي الذي أخذ عنه الفقه أكثر مما أخذه عن اآلخرين ، ـ ربيع
وقد قال مالك عن نفسه : ( ما جلست للفتيا و احلديث حىت شهد يل سبعني شيخا من 
أهل العلم أين أهٌل لذلك ) ،فكان بذلك اإلمام مالك إماما يف الفقه وإماما يف احلديث 

  ي املذاهب الذين مل يكن هلم شرف اجلمع بني هذين العلمني . خالفًا لباقي مؤسس
  تالميذه : 

رف جملس اإلمام مالك بكثرة طالب العلم وذلك خلصوصية املدينة املنورة اليت كانت عُ      
مقصدا لكل املسلمني باعتبارها مدينة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ومن أشهر تالميذه 

 :  
هـ وتويف مبصر سنة  128عبد الرمحن بن القاسم ، ولد بالشام سنة  هو ـ ابن القاسم : 1

هـ ، الزم اإلمام مالك عشرين سنة حىت نضج فقهه وبلغ درجة اإلجتهاد املطلق،  191
  وصار من أبرز تالميذه ، ومن أكثر َمن كان هلم أثر بالغ يف نشر مذهب مالك وتدوينه .

هـ  197هـ ، وتويف سنة  125هب ، ولد سنة هو أبو حممد عبد اهللا بن و  ـ ابن وهب : 2
، أخذ الفقه عن اإلمام مالك وقد بلغ من علو الشأن حىت لقبه مالك بفقيه مصر ، كما  
كان حمدثا ثقة روى عن اإلمام مالك وغريه ، من مؤلفاته : كتاب املوطأ الكبري ، اجلامع 

  الكبري ، تفسري املوطأ ، أهوال القيامة ، كتاب املناسك .
هـ ، وتويف مبصر سنة  145هو أبو عمر أشهب بن عبد العزيز ولد سنة  ـ أشهب : 3

هجري ، الزم اإلمام مالك مدة من الزمن ، وقد توىل رئاسة املذهب املالكي بعد عبد  204
الرمحن بن القاسم ، كما يعترب أحد رواة املذهب املالكي ، من مؤلفاته : االختالف يف 

  عبد العزيز .  القسامة ، فضائل عمر بن
هو أسد بن الفرات بن ِسنان نشأ بالقريوان بتونس ، مث ذهب إىل ـ أسد بن الفرات :  4

املدينة فسمع من اإلمام مالك وغريه ، ّمث انتقل إىل العراق وأخذ عن أصحاب أيب حنيفة ، 
وحاول التقريب بني اجتاه مدرسة الرأي ومدرسة احلديث ، مث توجه إىل مصر وعرض على 

ن القاسم ما أخذه من مسائل يف فقه احلنفية فأفتاه حبكمها على مذهب املالكية ، مث مجع اب
ذلك يف كتاب أمساه " األسدية " ، توىل قضاء القريوان ، كما توىل إمارة اجليش الذاهب إىل 

  هـ . 213صقلية ومات شهيدا ا سنة 



 

7 

 

  منهج مالك في استنباط األحكام : 

مالك يف استنباط األحكام الشرعية يف اعتماده على املصادر يتلخص منهج اإلمام      
  اآلتية : 

ـ القرآن الكرمي : هو األصل األول يف استنبـاط األحكام الشرعية ، وهو مسلك كل األئمة  1
 .  
ـ السنة : تأيت يف املرتبة الثانية بعد القرآن الكرمي ، لكن لإلمام مالك مسلك يشبه مسلك  2

بالسنة ،حيث اشرتط مالك للعمل باحلديث اآلحاد أال خيالف عمل أهل احلنفية يف األخذ 
  املدينة ، إىل جانب اشرتاطه الصحة . 

ـ اإلمجاع : فمىت ُوجد ونُقل صحيحا كان مصدرا من مصادر التشريع بعد القرآن والسنة  3
  إال أن اإلمام مالك كان يعطي إمجاع أهل املدينة أولوية خاصة . 

  م . عترب القياس لدى اإلمام مالك حجة يعتمد عليها يف استنباط األحكايـ القياس :  4
ـ عمل أهل املدينة : يعترب أصال من أصول مذهب اإلمام مالك ، يقدمه على خرب  5

  اآلحاد والقياس ، حىت أصبح هذا األصل عالمة على املذهب اإلمام مالك .
ط األحكام إذا صّح سنده وكان من ـ قول الصحايب : يعترب حجة يعتمد عليها يف استنبا 6

  أعالم الصحابة ، وكان يقدمه على القياس .
ـ املصاحل املرسلة : تعترب أصال من أصول مذهب اإلمام مالك ، وقد عرف مالك بتوسعه  7

  . فروع كثرية مبنية على هذا األصل يف العمل ا أكثر من غريه من باقي األئمة وله
ن أن االستحسان أصل من األصول اليت بىن عليها مالك ـ االستحسان : على الرغم م 8

فقهه كتضمني الصناع بالنسبة ملا يف أيديهم من أموال الناس ، إال أنه مل يتوسع يف األخذ به 
  توسع احلنفية .

  ـ العرف . 9
ـ سد الذرائع : عرف عن اإلمام مالك أيضًا أخذه ذا األصل أكثر من أخذ باقي  10

ي هذا األصل بتحرمي الوسائل املباحة يف ذاا إن كانت تؤدي إىل املذاهب به ، ويقض
ارتكاب احملرم ، فلم جيز مثال بيع العنب أو العصري ملن يعلم أنه يتخذه مخرا ، منع بيع 

  السالح يف أيام الفتنة . 
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  ـ االستصحاب .  11
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  السابعةالمحاضرة 
  

 المالكي المذهب مدارس

عرف املذهب املالكي بانتشاره الواسع حىت أنّه كانت له مدارس يف خمتلف جهات العامل 
 اإلسالمي ، ولعل من أشهر هذه املدارس : 

 :املدنية  ـ املدرسة 1

 تالميذ كبار املذهب ، يتصدرها و روافد منها باقي املدارس  انبثقت األم اليت  املدرسة هي
 و ، دينار بن إبراهيم بن حممد ، و اللهِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُمطَرفُ  و،  املاجشون كابن املدنيون، مالك
 . مسلمة بن حممد و ، الصائغ نافع بن اهللا عبد و ، مسلمة بن العزيز عبد

 :املصرية  املدرسة - 2

 إمام من القاسم ابن لةملنز  ذلك و األخرى املدارس بني الصدارة املصرية املدرسة احتلت   
 اهللا عبد و ، أشهب ،و القاسم ابن: جند  املصرية هذه املدرسة أئمة املذهب ، ومن أشهر

  . احلكم عبد بن اهللا عبد و ، الفرج بن أصبغ ،و وهب بن
 :العراقية  املدرسة - 3

 الرمحن عبد كاإلمام مالك، تالميذ يد كان على بالبصرة مالك اإلمام مذهب ظهور بداية
 يد على األعالم هؤالء بعد انتشاره توسع مث ، القعنيب مسلمة بن اهللا عبد و ، مهدي بن

 مذهب نشر من قائمة رأس يأيت على ، و مالكاإلمام  تالميذ يد على تتلمذ ممن العراقيني
عذل بن أمحد اإلمام بالعراق مالك

ُ
 . امل

 : املغربية املدرسة - 4

أشرس،  ابن ، و التونسي زياد بن علي بدخول سالمياإل باملغرب املالكي املذهب ظهر
 للمذهب احلقيقي املؤسس هو زياد ابن يعترب ، و الفرات بن أسد و ، راشد بن والبهلول
 . املغرب  أقطار يف املالكي

 .غريهم  و اللباد ابن و القابسي و القريواين زيد أيب ابن بعده و ، سحنون اإلمام بعدهم و

 : ة األندلسي املدرسة -5
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 حيىي بن حيىي بعده و ،"  شبطون" بـ امللقب الرمحن عبد بن زياد هو املدرسة هذه مؤسس و
 اندجمت األندلسية أن و خصوصا املغربية، املدرسة آراء و آرائها بني التفريق ،ويصعب الليثي

  .بينهما  يفرقون املتأخرون عاد ما حىت املغربية يف
 ي :المالك المذهب مرّ بها التي المراحل

  مّر املذهب املالكي بصفة إمجالية بثالث مراحل كربى ميكن إمجاهلا على النحو اآليت :    
 النشأة  أوال : مرحلة 

 رمحه-مالك عصر اإلمام  من تبدأ التأسيس ، و و التأصيل مرحلة تعترب هذه املرحلة مبثابة
 مساعات مجع هو ملرحلةا هذه مييز لعل من أبرز ما و ، الثالث القرن بنهاية تنتهي و - اهللا

  .مؤلفات  و كتب يف تدوينها و ورواياته مالك اإلمام
  وقد متيزت الكتب يف هذه املرحلة بالقلة ، ومن أشهر هذه الكتب : 

 األصبحي . أنس بن مالك املذهب إلمام: املوطأ    -

 لإلمام يه و ، مباشرة املوطأ بعد املرتبة تأيت يف و غريها على مقدمة هي املدونة : و -
 .التنوخي سعيد بن سحنون

 عبد للحافظ هي و خاصة ، فقهاء األندلس ا اعتىن قد و: الفقه  و السنن يف الواضحة -
  .   السلمي حبيب بن امللك

 .العتيب  أمحد بن حممد لإلمام : وهي" العتبية  " أو األمسعة ، من املستخرجة  -

َوازيّة  -
َواز   بابن " عروفامل إبراهيم بن حممد لإلمام :امل

 .امل

 .تالميذه  مالك و اإلمام عن السماعات على ترتكز العلمية مادا أن يف الكتب تتفق هذه

 التطور ثانيا : مرحلة

وتنتهي  هجري الرابع القرن ببداية وتبدأ، والرتجيح  التطبيق و متثل هذه الفرتة مرحلة التفريع
هو بروز عدد ال  املرحلة به هذه برز ما تتميزهـ ) ، ولعل من أ 610بوفاة ابن شاس ( ت 

 رجحوا مث بأس به من علماء املذهب الذين فّرعوا املسائل على أصول اإلمام مالك وطبقوا
  .وشّهروا
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تطور التأليف يف هذه املرحلة فُوجدت نوعني من التآليف : الفقه النظري ، والفقه التطبيقي 
  التوثيق والنوازل .الذي يرتكز على التأليف يف علم القضاء و 

  فمن أمثلة كتب الفقه النظري : 
 . اجلالب بن احلسني بن اهللا عبيد لإلمام التفريع ( خمتصر اجلالب ) : -

 البن أيب يزيد القريواين .: ـ الرسالة 

  البن أيب زيد القريواين . : الزيادات  و ـ النوادر
  ـ عيون األدلة : البن القصار .

  للخمي .ـ التبصرة : لإلمام ا
  ومن كتب الفقه التطبيقي :

 ".سهل ابن" بنوازل املشهور و ، األسدي سهل البن: احلكام  بنوازل اإلعالم ـ 

 . املّتيطي احلسن أليب: األحكام  و الوثائق معرفة يف التمام و ـ النهاية

 .  "عات ابن طرر"بـ املشهورة ، عات البن: ـ الطرر 

 االستقرار ثالثا : مرحلة

 ابن خمتصر" ظهور ، بالضبط من تاريخ  هجري السابع القرن من املرحلة هذه أتبد    
 .هذا عصرنا إىل املرحلة هذه تستمر ، و" األمهات جامع" بـ املعروف" احلاجب

تقدم تأليفها يف  اليت الكتب على احلواشي و االختصار و بالشرح املرحلة هذه متيزت قد و
 . املرحلة السابقة 

 أن إال االجتهاد من ملزيد جماال يرتك مل سبقهم من أن املذهب علماء وجد ةاملرحل هذه ويف
شرحا ، ولعل من أشهر ما أُلف يف املرحلة خمتصر  أو تشهريا أو اختصارا أو اختيارا يكون

 .خليل ، ورسالة ابن أيب زيد القريواين 
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  ـ المذهب الشافعي : 3

  :الشافعي اإلمام ترجمةأ ـ 

 204 سنة مبصر ومات بغزة، هـ 150 سنة الشافعي ، ولد إدريس بن حممد هالل  عبد أبو هو
  .هـ
 عن العلم كما أخذ زمانه، يف مكة أهل شيخ الذي كان قسطنطني، بن إمساعيل على قرأ

 فقيه الزجني خالد بن ومسلم احلديث، أهل إمام عيينة بن سفيان: منهم مكة كثٍري من شيوخ
  غريهم .و  القداح، سامل بن مكة،وسعيد

 اإلمام موطأ حفظ حيث سنة، عشرة ثالث ابن وهو علمائها عن لألخذ املدينة إىل مث رحل 
 أخذ هـ) ، كما 179 سنة وفاته وحىت هـ، 163 سنة كاملة (من سنة 16 والزمه مالك،
 بن وإبراهيم حممد الداراوردي، بن العزيز وعبد األنصاري، سعد بن إبراهيم عن أيًضا باملدينة

 ابن صاحب الصائغ نافع ابن اهللا وعبد فديك، أيب بن سعيد بن وحممد األسلمي، ىيحي أيب
  .ذئب وغريهم  أيب

 احلسن بن حممد اإلمام وخاصة هـ، 184 سنة بغداد علماء عن العلم أخذه أول وكان
 دراسة احلنفية مذهب ودرس مصنفاته، مجيع فتلقى ، حنيفة أيب اإلمام صاحب

هـ  199ت الشافعي بني مكة وبغداد إىل أن استقر مبصر سنة وهكذا تراوحت رحاال.واسعة
.  
 ومل فقد، قد وبعضها إلينا، وصل قد الكتب هذه من كتابا وكثري ثالثني من أكثر ألف 

  إلينا . يصل
  األطوار التي مّر بها المذهب الشافعي :ب ـ 

       أطوار بعدة الشافعي املذهب مر:  
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 هـ، واستمر 179 سنة مالك اإلمام وفاة بعد الطور هذا تدأواب: والتكوين اإلعداد طور -  أ
 للمرة بغداد إىل الشافعي اإلمام قدم أن إىل عاًما، عشر ستة حوايل استغرق حيث طويلة فرتة

  .هـ 195 سنة الثانية
 قدوم وقت من الزمنية الفرتة املرحلة هذه واحتلت: القدمي للمذهب الظهور طور -  ب

  .هـ 199 سنة مصر إىل رحيله وحىت هـ، 195 سنة لثانيةا املرة بغداد الشافعي
 هـ، وحىت 199 سنة مصر إىل بقدومه وبدأ :الجديد لمذهبه واالكتمال النضج طور - ج

  .هـ 254 سنة ا وفاته
 اإلمام وفاة بعد من الشافعي، أصحاب يد على ابتدأ :والتذييل التخريج طور - د

 القرن إىل به يصل الباحثني وبعض -  تقرييًا اخلامس القرن منتصف حىت وامتد الشافعي،
  .املذهب أصول من املسائل استخراج إىل األصحاب نشط الطور هذا ويف - اهلجري السابع

 من واالنتهاء بينها، اجلمع ومت املذهب، مدارس استقرت حيث :االستقرار طور - هـ
 تشمل اليت املذهب يف تصرةاملخ الكتب وضعت مث املذهب، علماء فيه اختلف فيما الرتجيح

  .مدرسية بطريقة املختصرات هذه وشرح املذهب، يف الراجح على
  :الشافعي المذهب أسسج ـ 

  ميكن تلخيص األسس اليت يقوم عليها املذهب الشافعي يف :     
 للسنة - اهللا رمحه - الشافعي اإلمام إتباع شدة يف شك ال: والسنة الكتاب إتباع - 1

 وإن قويل، فهو - وسلم عليه اهللا صلى - النيب عن حديث كل: قال إنه حىت ةالشريف النبوية
  .مين تسمعوه مل

 اإلمام مذهب مميزات أهم من وهذه والدليل، للحق ويف اتباِعه للكتاب و السنة إتباعٌ 
 أهل عمل متابعة من حائل للدليل اتباعه وبني بينه حيول كان فما ،- اهللا رمحه -  الشافعي

 أهل عمل يرى مالك اإلمام مثًال  فنجد عليه، السابقني األئمة من أحد قليدت أو بلده،
أهل  عمل أن ويرى األخرى، البالد أهل من أحد ملرويات يدعه ا، وال يأخذ حجة املدينة
 حنيفة أبو اإلمام كان بينما .- وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول من األمر آخر هو املدينة
  .خيالفهم بالعراق، وال بلده أهل عليه كان مبا يأخذ
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 باحلديث أعلم أنتم: حنبل بن أمحد لإلمام تعاىل - اهللا رمحه - الشافعي اإلمام يقول
 شاميا، أو بصريا، أو كان، كوفيا: - فأعلموين صحيًحا احلديث كان فإذا مين، والرجال

  .صحيًحا كان إن إليه أذهب حىت
 عليه اتفقوا فيما الصحابة أقوال أن يرى الشافعي نكا حيث: الصحابة بأقوال االهتمام - 2

  .آخر بدليل بينهم الرتجيح إىل األمر فيحتاج مسألة، يف الصحابة اختلف إذا أما حجة
 السنة أو الكتاب، من نص املسألة يف يوجد ومل بقول الصحايب انفرد إذا أنه الشافعي ويرى

  .القياس من أوىل القول هذا أن
 أن اإلمام الشافعي رأى فقد لالجتهاد، جمال فيها اليت األمور يف يبالصحا قول كان وإذا
  .اتهدين من غريه على حبجة ليس الصحايب قول
 تشدد فيه يتشدد فلم وسطًا، موقًفا القياس يف الشافعي اإلمام وقف: بالقياس األخذ - 3

 يرى الشافعي اماإلم فكان هذا ومع حنيفة، أيب اإلمام توسع فيه يتوسع ومل مالك، اإلمام
 رمحه -  وكان واحد، مبعىن واالجتهاد هو جعله حىت الفقهية، العملية يف كبرية أمهية للقياس

  .القياس االجتهاد :يقول - اهللا
 الله تعاىل رمحه الشافعي اإلمام عليها بىن اليت األسس من: األشياء يف األصل اعتبار - 4

  .التحرمي املضار يف واألصل اإلباحة، نافعامل يف األصل أن نص فيه يرد مل فيما مذهبه
 الزمان يف ثبوته على بناء الثاين الزمان يف أمر ثبوت عن عبارة وهو: االستصحاب - 5

 عدمه، على يدل ما لنا يظهر ومل املاضي، الزمن يف األحكام من حكًما عرفنا فإذا األول،
  يه.عل كان ما على باقًيا زال ال بأنه الثاين الزمان يف حكمنا

 حق أو بواجب شغلها على الدليل يقوم حىت اإلنسان ذمة براءة األصل أن: مثًال  ذلك ومن
 عليه، بينة وال بذمته، يتعلق حق أو بَدْين إنسان ام لو فيما الرباءة هذه فنستصحب عليه،

  .ذمته براءة يف األصل فنستصحب
 تلك على يشتمل أمر على حبكمها ليحكم جزئية أمور تتبع عن عبارة وهو: االستقراء -  6

 الكلي احلكم ثبوت على حاهلا تتبع بعد للجزئيات احلكم بإثبات يستدل حيث اجلزئيات،
  .حكمها يف املتنازع للصورة يثبت للكلي ثبوته وبواسطة اجلزئيات، تلك
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 يف الدابة على يؤدى الوتر بأن بواجب وليس مندوب الوتر أن على االستدالل: ومثاله
 الفرائض يصلي كان ما أنه - وسلم عليه اهللا صلى - النيب أحوال بتتبع ثبت وقد السفر،

 مندوب، أنه علمنا الدابة على الوتر صلى فلما فقط، النوافل يصلي كان الدابة، وإمنا على
  .االستحباب تأكيد على الوتر وجوب ظاهره يوهم مما روى ما ومحلنا

 قال اليت األدلة بعض تعاىل الله رمحه يالشافع اإلمام رفض فقد اآلخر اجلانب وعلى       
 يصح ال ضعيفة، أا تعاىل اهللا رمحه الشافعي اإلمام رأى حيث األئمة، من غريه ا

  .ا االستدالل
  :املرسلة املصاحل: األدلة من رده فمما - 1

  .إلغاؤها أو اعتبارها الشارع عن يرد مل اليت املرسلة املصلحة مالك اإلمام قبل فقد
  .يُِقر  حىت بالسرقة املتهم ضرب مالك اإلمام عند جيوز أنه: ذلك فمن

 ذلك على وتابعه به، األخذ ير ومل الدليل، هذا تعاىل الله رمحه الشافعي اإلمام رد ولكن
  .العلماء مجهور

  :االستحسان: األدلة من تعاىل اهللا رمحه الشافعي اإلمام رده ومما - 2
 بعض يف اجللي القياس على اخلفي القياس ترجيح وهو تحسان،باالس العمل احلنفية رأى فقد

  .املسائل
 الثمن البائع ويعطيه من بضاعته املشرتي يأخذ بأن( املعاطاة بيع احلنفية تصحيح: ذلك ومن
 ال فاألعصار التعامل، على وعادم الناس عرف الطراد) ذلك على باللفظ التعاقد دون

 ، فجاز-  وسلم عليه اهللا صلى - النيب عهد يف اجريا الظن على ويغلب عنها، تنفك
  .استحسانًا ا العمل

 توجب اليت األدلة والقياس لعموم ملخالفتها املعاطاة تعاىل الله رمحه الشافعي اإلمام ورد
 تبًعا التشريع :باالستحسان املراد وليس والقبول، اإلجياب وتشرتط البيع، عملية يف التعاقد
  .ورده إبطاله على مجيًعا األئمة اتفق أمر فهذا شرعي، دليل دون له اواستحسانً  للهوى،

  :املدينة أهل بعمل القول: تعاىل اهللا رمحه الشافعي اإلمام رده ومما - 3
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 من اآلخر ألنه حجة؛ عليه أمجعوا فيما املدينة أهل عمل أن إىل مالك اإلمام ذهب فقد
  .-  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب عمل
 منهم كل ومحل الفتوح، مع البلدان يف انتشروا قد الصحابة ألن الدليل؛ هذا فعيالشا ورد
 على مقتصرا العلم فليس البالد، يف ونشره الكثري العلم - وسلم عليه اهللا صلى - النيب عن
  .املدينة أهل
 إىل العلماء بعض ذهب فقد :قبلنا من شرع: الشافعي مذهب يف املردودة األدلة ومن -  4

  الوحي بطريق قبلنا، من شرائع من صح مبا تعبدونم أننا
  .املبدلة كتبهم بطريق ال شرعهم، يف مبا - وسلم عليه اهللا صلى - النيب إىل

 فيها يبق فلم قبله، اليت الشرائع كل نسخ قد اإلسالم ألن القول؛ هذا الشافعية رد ولكن
  .حجة
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  الثامنةالمحاضرة 

  
  :الشافعية مذهب في المعتمدة الكتبج ـ 

 أن على احملققون أمجع ( قد: املتأخري الشافعية  من وغريه اهليتمي حجر ابن اإلمام قال     
 كمال بعد إال منها بشيء يعتد ال - والنووي الرافعي يعين -  الشيخني على املتقدمة الكتب
  .الشافعي )  مذهب راجح أنه ظنال على يغلب حىت والتحرير، البحث

 عليه أطبق فالذي له تعرضا فإن أحدمها، أو الشيخان له يتعرض مل حكم يف هذا قالوا
 هلما يوجد ومل اختلفا فإن عليه الرافعي و النووي، اتفقا ما املذهب يف املعتمد أن احملققون
  .النووي  قاله ما فاملعتمد مرجح،

 حمررة، بطريقة كثريًا املذهب يف وألفا املنهاج، وشرحا ،والرملي حجر، ابن جاء ذلك بعد مث
 اهليتمي، حجر ابن - والنووي الرافعي -  بعدمها من املعتمد إن: الشافعية متأخرو ويقول
 واية حجر، البن احملتاج حتفة خيالف مبا بل خيالفهما، مبا الفتوى جتوز فال الرملي، وحممد
 قرئت النهاية إن حىت مصنفيهما على قرأومها قد لعلماءوا احملققني أن ذلك للرملي، احملتاج
  فنقدوها العلماء من أربعمائة يف آخرها إىل الرملي على

  .التواتر حد بذلك فبلغت وصححوها،
  .كثرة حيصون فال التحفة أما
 واألكراد، والشام حضرموت، علماء وأخذ الرملي، قاله مبا مصر علماء فأخذ اختلفا فإن

 العينني إمثد: منها كتب اختالفهما يف ألف وقد حجر، ابن قاله مبا حلجازوا اليمن، وأكثر
  ". باصربين على للشيخ" الشيخني اختالف بعض يف
  عدة وله األنصاري، زكريا اإلسالم شيخ بكالم فيفيت له، يتعرضا مل ما أما

 وشرح أيًضا، له وشرحه النووي، منهاج خمتصر املنهج: أمهها مطبوعة فقهية مصنفات
  .وشرحه اللباب تلقيح وحترير البهجة، وشرح الروض،

 منت شرح واإلقناع املنهاج، شرح احملتاج مغين وله الشربيين، اخلطيب الشيخ بكالم يؤخذ مث
  .مطبوعان مشهوران ومها شجاع، أيب
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 وهو حجر، ابن حتفة على العبادي قاسم ابن حاشية بكالم مث الزيادي، حاشية بكالم مث
 وهي املنهاج على احمللي شرح على املشهورة حاشيته يف عمرية الشيخ بكالم مث معها، مطبوع
 مث معها، مطبوعة وهي الرملي اية على الشرباملسي على الشيخ بكالم مث أيًضا، مطبوعة
  حاشية بكالم مث الشوبري، حاشية بكالم مث احلليب، حاشية بكالم

  .املذهب أصل خيالفوا مل ما وذلك العناين،
 وحواشيهم كتبهم يف بالفعل عليه وساروا املذهب، علماء من املتأخرون ررهق ما هذا

  .هذا عصرنا إىل وتقاريرهم
  ـ المذهب الحنبلي  4

  :أحمد   اإلمام ترجمةأ ـ 

 محًال، مرو من أبوه به خرج مرو، من حنبل، أصله بن حممد بن أمحد الله عبد هو أبو    
  .ا تويف أن إىل ا ونشأ ببغداد، وولد
 يوم ضحوة وتويف ،) هـ 164( ومائة وستني أربع سنة األول ربيع شهر يف -  اهللا رمحه - ولد

  ) .هـ 241( ومائتني وأربعني إحدى سنة األول ربيع شهر من عشر الثاين اجلمعة
 والكوفة، والشام، واليمن، واملدينة، مكة، فدخل والعلم، احلديث طلب يف واسعة رحلة وله

 سعد، بن وإبراهيم عيينة، بن سفيان: فمنهم بالغة، كثرة مشاخيه رة ، ويفواجلزي والبصرة،
  .الرزاق وعبد مهدي، وابن علية، وابن ووكيع، وهشيم، وحيىي القطان،

 هارون، ابن ويزيد مهدي، وابن الوليد، وأبو آدم، بن وحيىي الرزاق، عبد شيخه: عنه روى
 والدمشقي، الرازي، زرعة وأبو والذهلي، داود، وأبو ومسلم، والبخاري، املديين، بن وعلي

  .احلريب وإبراهيم
 الزنادقة على والرد واملنسوخ، والناسخ والتاريخ، ، املسند - اهللا رمحه -  أمحد اإلمام صنف

 والزهد، الصحابة، واملناسك، وفضائل والتفسري، طبع، القرآن متشابه من ادعت فيما
  .والرجال والعلل ، واملسائل واألشربة،

  :الحنبلى  المذهب أسسـ ب 

  :أصول مخسة على مبنية فتاويه وكانت: " القيم ابن يقول     
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 من وال خالفه، ما إىل يلتفت ومل مبوجبه، أفىت النص وجد فإذا النصوص،: األول األصل
  .كان ما كائًنا خالفه
 مل منهم خمالف له يعرف ال فتوى لبعضهم وجد فإذا الصحابة، به أفىت ما: الثاين األصل
  .غريها إىل يعدها
  .والسنة الكتاب إىل أقرا كان ما أقواهلم من ختري الصحابة اختلف إذا: الثالث األصل
 وهو يدفعه، شيء الباب يف يكن مل إذا الضعيف واحلديث باملرسل األخذ: الرابع األصل
 روايته يف ما وال املنكر، وال الباطل، عنده بالضعيف املراد وليس القياس، على رجحه الذي
 من وقسم الصحيح، قسيم عنده الضعيف احلديث بل إليه، الذهاب يسوغ ال حبيث متهم
 صحيح إىل بل وحسن وضعيف، صحيح إىل احلديث يقسم يكن ومل احلسن، أقسام

  .وضعيف
 قول وال نص، املسألة يف أمحد اإلمام عند يكن مل فإذا للضرورة، القياس: اخلامس األصل

 القياس، وهو اخلامس األصل إىل عدل ضعيف أو مرسل، أثر وال ،منهم واحد أو الصحابة
  .للضرورة فاستعمله

 لتعارض الفتوى يف يتوقف وقد مدارها، وعليها فتاويه، أصول من اخلمسة األصول فهذه
 من أحد قول أو أثر على فيها اطالعه لعدم أو فيها، الصحابة الختالف أو عنده، األدلة

 كما السلف، عن أثر فيها ليس مبسألة لإلفتاء واملنع الكراهة شديد وكان والتابعني، الصحابة
 استفتاء كان يسوغ إمام، فيها لك ليس مسألة يف تتكلم أن إياك: أصحابه لبعض قال

 احلديث، عن يعرض من استفتاء من ومينع عليهم، ويدل مالك، وأصحاب احلديث، فقهاء
  ." بفتياه العمل يسوغ وال عليه، مذهبه يبين وال

  :يلي فيما احلنبلي املذهب أسس على الكالم نفصل أن ونستطيع
    :النصوص منزلة -1

  .عندها بوقوفه أمحد، واشتهر اإلمام عند االستدالل يف األوىل املكانة للنصوص
 ثابتة األحاديث دامت ما واحدة والسنة الكتاب نصوص مرتبة أن أمحد اإلمام ويرى

  .بعض على بعضها يقدم فال وصحيحة،
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 يردون ال للسنة خمالًفا القرآن ظاهر كان فحيثما الكرمي، للقرآن بيانًا السنة أن احلنابلة يرىو 
 كانت وإن لألحكام، البيان يف السنة نصوص على القرآن نصوص يقدمون وال السنة،
  .الكتاب بطريق ثبتت السنة حجية ألن االعتبار، يف مقدمة
 القرآن ظاهر ألن والسنة، الكتاب ظاهر بني تعارض يقع أن يفرض ال أمحد فاإلمام وهلذا
  .له املبينة هي إذ السنة، به جاءت ما على حيمل

 بالعام العمل ميتنع أنه العلماء مجهور فريى: العام أما: وظاهره عامه النص عند الوقوف - 2
 عند وهو احلال يف عمومه اعتقاد جيب أنه الصرييف يرى يينما خمصص، عن البحث قبل

  أمحد . عن يتنيالراو  إحدى
 بدليل إال مقتضاه عن صرفه وعدم النص، ظاهر عند الوقوف: املقررة أمحد اإلمام أصول ومن

 من لغريه موافق ذلك يف وهو قياًسا، أو آخر، ظاهرًا أو قرينة، كان سواء الصرف يوجب
  .العلماء

  :املوافقة مفهوم حبجية القول يف العلماء مجهور مع احلنابلة ويتفق -3
 الروايات ظاهر عليه دل الذي وهو حبجيته القول على احلنابلة فجمهور: املخالفة مفهوم أما

  .أمحد عند
 القرآن، معاين يف الكالم عند الصحابة تفسري إىل الرجوع وجوب أمحد اإلمام ويرى - 4

 من أحد خيالف وأال ،-  وسلم عليه اهللا صلى -  الله رسول عن صريح نص يرد أال بشرط
  .التفسري لكذ الصحابة

خمري،  فيه فاملرء: والصحابة وسلم عليه اهللا صلى -  النيب عن يرد مل فيما التابعني تفسري أما
 عليه اهللا صلى - النيب عن جاء ما يتبع أن اإلتباع: -  داود أيب رواية يف - أمحد اإلمام قال

 ليس دهمآحا قول أن فيه والوجه خمري، التابعني يف بعد هو الصحابة، مث وعن - وسلم
 رواية حتمل وعليه التابعني، من إمجاع كان إذا حجة ، إال ألنه الصحابة آحاد ويفارق حبجة،
 يكن مل فإن ،- وسلم عليه اهللا صلى - النيب عن كان ما ينظر: " أمحد اإلمام عن املروزي

  ". التابعني فعن يكن مل فإن الصحابة، فعن
  .يفيده ال: واألخرى العلم، يفيد أنه: امهاإحد: روايتان أمحد فعن اآلحاد خرب وأما - 5
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 العلم يفيد ال أنه إىل منهم األصول يف املصنفني أكثر ومال الرتجيح، يف احلنابلة اختلف وقد
  .إذا انضمت له قرائن أخرى  العلم يفيد أنه أمحد عن روى ما حيمل وأنه لذاته،

  :روايات ثالث به العمل يف أمحد اإلمام فعن الضعيف احلديث أما - 6
 ثابتة صحايب فتوى ولو غريه، الباب يف يوجد أال بشرط الرأي على وتقدميه به، العمل: األوىل
  .أمحد أصحاب أكثر يرجحها الرواية وهذه الصحابة، لفتاوى تالية رتبة يف فالضعيف عنه،

  .األحكام دون األعمال فضائل يف بالضعيف األخذ: الثانية الرواية
 مل وهلذا األعمال، فضائل يف وال مطلقا الضعيف باحلديث يعمل ال أنه: الثالثة الرواية

  .الفروع من وغريها بضربتني التيمم وال التساييح، صالة أمحد يستحب
 ادعى من"  :قوله من عنه روى وما وأصحابه، أمحد اإلمام عند حجة فهو: اإلمجاع أما - 7

 ، ويف" ييلغه ومل اختلفوا، الناس أعلم ال ولكن اختلفوا، قد الناس لعل كاذب، فهو اإلمجاع
 إمنا أمحد فاإلمام ". الناس إمجاع من قوله أحسن فهو اختالفا، أعلم ال: يقول ولكن: "رواية
 الناس، بأحوال له معرفة ال من حق يف به أراد" :اخلطاب أبو قال الورع، طريق على هذا قال
  فهو ذلك قال إذا املذاهب عن باالستخبار له عناية وال
  ". احلارث وأيب الله، عبد رواية يف اإلمجاع صحة على نص وهلذا ب،كذ
 يتميزون وال العلماء، سائر كالم جمرى وأنواعه االستصحاب يف احلنابلة كالم وجيري -  8

  .جتاهه خاص برأي
 ليس أنه والثانية حجة، أنه: روايتني أمحد عن األصوليون فريوي: الصحايب قول أما - 9

 هو به االحتجاج أن - القيم وابن تيمية ابن خاصة - احلنابلة من أخروناملت ويرى حبجة،
  .التحقيق على أمحد مذهب

 ملالك أن فيه شك ال الذي:" العيد دقيق ابن اإلمام فيقول: املرسلة املصاحل أما - 10
 من غريمها خيلو يكاد وال حنبل، بن أمحد ويليه النوع، هذا يف الفقهاء من غريه على ترجيحا

  ". غريمها على االستعمال يف ترجيح هلذين اجلملة، ولكن يف تبارهاع
  .الذرائع بسد احلنابلة قال وقد - 11
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 يعد مسائل، وهلذا يف باالستحسان القول أمحد اإلمام أطلق فقد: االستحسان أما -  12
  .االستحسان القائلني من أمحد اإلمام
 الشريعة، أصول من أصل وأنه ياس،بالق االحتجاج يرى أمحد فاإلمام: القياس أما - 13
 يف القياس استعمال على حممول اجتنابه يف عنه نقل وما موضع، من أكثر يف استعمله وقد

  .السنة معارضة
  الحنابلة كتب مند ـ 

  املذهب، منها : يف املشهورة الكتب من الكثري هناك     
 موسى بن أمحد بن موسى احملقق للعالمة املنافع، جم الفوائد كثري: اإلنفاع لطالب ـ اإلقناع

 الديار يف أمحد مذهب يف عليه املعول املقدسي، احلجاوي سامل بن عيسى بن سامل بن
  .الشامية

  .مفيًدا شرًحا البهويت منصور الشيخ: اإلقناع كتابه شرح وقد
 باخلط كراسا عشر اثىن فبلغت موته، بعد جردت تعليقات عليه اخللويت حممد الشيخ وكتب
  .الدقيق

  .لغاته غريب شرح يف كتاب ولصاحبه حاشية، عليه منصور وللشيخ
  اخلالف . من الراجح معرفة يف ـ اإلنصاف

 احلراين تيمية بن اهللا عبد بن علي بن اخلضر بن حممد بن اخلضر بن حممد تصنيف: ـ البـُْلَغة
  ها.أصغر  وهو والبلغة، والتلخيص، الرتغيب،: الفقه كتب أخرى  يف له املفسر، الفقيه

 مما املذهب يف واحد قول على جعلها البغدادي، عقيل بن علي الوفاء أيب لإلمام: ـ التْذِكَرة
  .واختاره صححه
  :املقنع أحكام حترير يف املشبع ـ التنقيح
  الضرير البصري. علي بن القاسم أيب بن عمر بن الرمحن عبد الفقيه تصنيف: ـ احلاوي
 موسى أيب بن أمحد بن عيسى بن اخلالق عبد حداألو  اإلمام للشريف: املسائل ـ رؤوس
 األئمة من واحًدا أمحد اإلمام فيها خالف اليت املسائل يذكر أن فيه املتقدم ، وطريقته اهلامشي
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 تأمل َمنْ  إن حبيث املسألة، تلك يف له املوافق ويذكر لإلمام، منتصرًا األدلة يذكر مث أو أكثر،
  .املختار  للمذهب أقواهلا من اوذاهبً  للمذهب، مصححا وجده كتابه

 العالمة وشرحه وضعه للمبتدئني، البهويت، منصور للشيخ لطيف خمتصر: الراغب ـ عمدة
  .حسًنا سبًكا مسبوًكا مفيًدا، لطيًفا شرًحا النجدي أمحد بن عثمان الشيخ
 فيه واملنتهى، وسلك اإلقناع بني فيه مجع الكرمي، مرعي للشيخ جليل كتاب: املنتهى ـ غاية

  ". ويتجه" :بلفظ يـَُعْنِوُا كثرية، له اجتاهات فيه فأورد اتهدين، مسالك
 شيخ الصاحلي الراميين، مث املقدسي، مفرج بن حممد بن مفلح بن حممد تصنيف: ـ الفروع
  .وسبعمائة وستني ثالث سنة تويف املذهب، يف اتهدين وأحد وقته، يف احلنابلة
  بن مفلح. حممد بن الله عبد بن األكمل حممد بن إبراهيم فتألي: املقنع شرح ـ املبدع
  احلراين. تيمية ابن السالم عبد الدين جمد لإلمام الفقه يف كتاب: ـ احملرر

 ومل اخلرقي، خمتصر واملتوسطني املتقدمني عند أمحد اإلمام مذهب يف اشتهر: اخلرقي ـ خمتصر
 قال حىت به، اعتين ما مثل بكتاب اعتين وال املختصر، هذا مثل املذهب يف كتاب ُخيَْدم

 عز قال":  اخلرقي ألفاظ شرح يف النقي الدر"  كتابه يف اهلادي عبد بن يوسف العالمة
 قرأه من أن: شرح ، وروي عن بعضهم أنّه قال  ثالمثائة للخرقي ضبطت: املصري الدين
  ". صاحلًا يصري أو القضاء، يلي أو دينار، مائة ميلك أن إما: خصال ثالث أحد له حصل

  وغريها من املصادر و الكتب األخرى .
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  النظم القانونية في بالد الرافدين
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  أوال : الموقع والتركيبة السكانية 

حيد بالد الرافدين شرقا مرتفعات إيران ( بالد عيالم ) ، وغربا بالد الشام ( بالد أرومو      
  مشاال : جبال كوردستان ، وجنوبا : اخلليج العريب .، و) 

أرض صحراوية منخفضة يعربها ران ر الدجلة من الشرق ، و ر الفرات من  و هي
  الـغرب ، و مها متجهان من الشمال إىل اجلنوب  ، و يصبان يف شط العرب مدخل اخلليج .

حتول هذا املنخفض الصحراوي بفعل املياه الغزيرة إىل سهل خصب صاحل للزراعة ، فشهد 
ليت عرفت نظما يف خمتلف ااالت : االقتصادية ، الزراعية ، هذا السهل أقدم احلضارات ، ا

  املالية ، القانونية ، و السياسية . 
مسيت هذه املنطقة يف العصر اإلسالمي باهلالل اخلصيب ، و باجلمهورية العراقية يف العصر 

  احلديث . 
  هذا و تتكون الرتكيبة السكانية العراقية من ثالث أصول عرقية : 

  يون : الذين استقروا يف اجلنوب ، و تذكر الدراسات أم قدموا من الشرق .ـ السومر 
  ـ الساميون : و هم ميثلون غالبية السكان ، قدموا من الغرب و اجلنوب .

  ـ اجلبليون : ينحدرون من الشمال و معروفون بالقساوة و الذهنية العسكرية .
سنة ، ميكن تركيزها  2600لى مدار كما تكلم سكـان بالد الرافدين و كتبوا بعدة لغات ع

  يف أربع لغات : 
  ـ اللغة السومرية ـ اللغة األكادية ـ اللغة البابلية ـ اللغة األشورية .

  ثانيا : الدول المتعاقبة على بالد الرافدين :

  لقد تعاقبت على بالد الرافدين مخسة دول ميكن بياا على النحو اآليت  :
ه الدولة مثانية قرون اشتهرت هذه الدولة باخرتاع الكتابة بواسطة : عمرت هذ الدولة السومرية

 60ساعة ، و الساعة إىل  24احلرف املسماري ، و إليهم يرجع الفضل يف تقسيم اليوم إىل 
  درجة .  360دقيقة ، و الدائرة إىل 

  قرون . 3عمرت هذه الدولة  الدولة األكادية :
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قرون ، يف هذه الدولة ظهر امللك محورايب الذي  7دول عمرت هذه ال الدولة البابلية األوىل :
  أنشأ ما يسمى بقانون محورايب . 

  قرون . 5عمرت هذه الدولة  الدولة األشورية :
  : مل تعمر هذه الدولة إال فرتة وجيزة .الدولة البابلية الثانية 

  ثالثا : المدونات القانونية في بالد الرافدين 

ق.م ، و قد عاجل هذا  2360ظهر هذا القانون حوايل عام  : ـ قانون اإلصالح االجتماعي
  القانون كما هو ظاهر من تسميته موضوعني اثنني :

  / منع تسلط األغنياء و املرابني يف املدينة .1
  / معاقبة اللصوص و القتلة .2

  و كان أول ظهور لكلمة احلرية يف هذا القانون . 
ق.م ، يتواجد هذا القانون  2111انون حوايل عام : ظهر هذا القـ قانون امللك أورـ نامو 

مبتحف بإسطنبول برتكيا ، كتب هذا القانون باللغة السومرية ، و باحلرف املسماري ، و 
  احتوى هذا القانون على سبعة مواد ، تعلقت بأربع مواضيع :

  .نظام األسرة / نظام الزراعة و الري / نظام العبودية / نظام اجلرائم و العقوبات 
م ، و  1947ق.م ،و اكتشف سنة  1930: كتب هذا القانون سنة ـ قانون مدينة إشنونا 

مادة قانونية  60هو متواجد اآلن باملتحف العراقي ببغداد ، احتوى هذا القانون على 
تناولت مواضيع خمتلفة ( الطبقات االجتماعية / األسرة / البيوع التجارية / الزراعة / اجلرائم 

  ) .و العقوبات 
ق.م ، متواجد هذا القانون حاليا  1924ظهر حوايل سنة  ـ قانون امللك لبيت عشرت :

مادة قانونية  38مبتحف فيالديلفيا بالواليات املتحدة األمريكية ، احتوى هذا القانون على 
مع مقدمة و خامتة ، تناولت هذه املواد القانونية ثالث موضوعات : األسرة / امللكية 

  .ملنقولة / نظام العبودية ) العقارية و ا
  ـ قانون محورايب : 

ق.م )، حيث حكم هذا  1750ق.م /  1792سّن هذا القانون امللك البابلي محورايب ( 
  سنة من حكمة . 30سنة ، و قام بوضع هذا القانون بعد  42املـلك الدولة البابلية ملدة 
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مبدينة سوزا بإيران من ِقبل بعثة علمية أثرية فرنسية بقيادة  1901اكتشف هذا القانون سنة 
أخرى من القانون يف مناطق أخرى من  عامل اآلثار جاك دي مورجان ، كما ُعثر على نسخ

  العراق و إيران ، مما يدل على أنه كان مطبقا يف كامل مناطق الدولة البابلية .
م ، احتوى  1.90م ، و عرضه  2.25قوشا على لوح حجري طوله وجد هذا القانون من

، كتب هذا القانون باللغة البابلية و باحلرف  282إىل  1على عدة مواد قانونية مرقمة من 
  املسماري .

يتواجد هذا احلجر الذي كتب عليه القانون مبتحف اللوفر بباريس ، و هناك نسخ أخرى منه 
  يف املتاحف العراقية . 

  ر قانون محورايب : مصاد
  ـ القوانني السابقة :استفاد محورايب من القوانني اليت سبقته يف الظهور حيث : 1

  ـ استفاد من قانون االصالح االجتماعي يف صياغة النص القانوين .
  ـ استفاد من قانون امللك أورنامو يف جمال األسرة .

  إجراءات الزواج ، و بعض العقوبات . ـ استفاد من قانون إشنونا يف جمال العمل الزراعي ، و 
  ـ استفاد من قانون لبيت عشرت يف جمال حقوق املرأة املتزوجة ، و حقوق األبناء .

  ـ األحكام القضائية . 2
  ـ العرف . 3
  ـ االجتهادات امللكية . 4

  مادة قانونية و خامتة . 282تضمن قانون محورايب مقدمة و  مضمون قانون محورايب :
  مقدمة أوال : ال

  تناولت املقدمة اسباب ظهور القانون و هي :
  ـ سيادة حكم بابل باتساع الفتوحات .
  ـ رضا اآلهلة على حكم امللك محورايب .
  ـ حتقيق العدالة (األفقية ال العمودية ) .

  ـ تعميم اخلري على اتمع .
  ثانيا : النصوص القانونية 
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  آليت : متركزت احملاور العامة لقانون محورايب يف ا
  )  5ـ 1جرائم اإلدارة و القضاة ( 

  )  25ـ  6جرائم ضد األموال و امللكية الفردية ( 
  )  65ـ  26أحكام األراضي و املنازل ( 
  )  126ـ  88أحكام التجارة و البيوع ( 

  )  194ـ  127أحكام األسرة ( 
  )  214ـ  195جرائم ضد األشخاص ( 

  )  240ـ  215املهن و أصحاا ( 
  )  273ـ  241ام الزراعة و الري ( أحك

  )  278ـ  274تأجري السفن ( 
  )  282ـ  279أحكام الرق ( املواد 

  و من أمثلة الصياغة القانونية لقانون محورايب :
  ( ذا سرق رجل ابنا صغريا لرجل ما فإن عقوبته اإلعدام )  14ـ املادة 
  لكه مبقدار ما تغل أرض صاحبه )( إذا أجر رجل حقال و مل يزرعه ، دفع ملا 42ـ املادة 
  ( إذا أخذ رجل امرأة دون عقد مربم ، فتكون هذه املرأة ليست زوجته )  128ـ املادة 
  ( إذا كسر رجل عظم رجل آخر ُيكسر عظمه )  197ـ املادة 

  ثالثا : الخاتمة 

رضا  تضمنت خطابا موجها إىل كافة الناس حيثهم فيه محورايب على احرتام القانون لينالوا
  اآلهلة و إال فستناهلم العقوبة .

  قراءة عصرية لقانون حمورابي :

  ـ حتديد التنظيم القضائي : نظم محورايب القضاء على ثالث درجات :
قضاة املعبد يف الدرجة األوىل / قضاة األقاليم يف الدرجة الثانية / امللك محورايب كأول قاضي 

  يف الدولة . 
يف خمتلف العقود من بيع و شراء و إقراض و يف األحوال ـ تنظيم إجراءات اإلشهاد : 

  الشخصية ، و تطرق قانون محورايب إىل ما يسمى بالشهادة الكاذبة و شهادة الزور . 
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  ـ تنظيم إجراءات حلف اليمني : حيث يتم استحالف الشهود قبل احملاكمات .
حتمي كل من ملكية ـ التنظيم و احملافظة على األمالك : حيث وجدت عدة نصوصقانونية 

  الدولة ،و أمالك القصر ، و أمالك املعابد ، و امللكية الفردية . 
  ـ إقامة نظام اخلدمة العسكرية الذي اصطُلح على تسميته خبدمة الَعَلم .

  ـ تقرير نظام الكتابة يف خمتلف العقود املدنية و التجارية و عقود الزواج . 
ثل : مبدأ القصاص / مبدا التعويض عن األضرار باملال / ـ تقرير مجلة من املبادئ القانونية م

  مبدأ حسن النية يف التعامل / مبدأ القوة القاهرة ....إخل .
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  العاشرةالمحاضرة 

  

  رابعا : النظام القانوني للملكية في بالد الرافدين 

 نص قانون محورايب على أن امللكية يف بالد الرافدين تنقسم إىل أربعة أقسام :    

و هي األمالك العقارية اليت تعود كلكيتها للقصر  ملكية القصر ( ملكية امللك أو الدولة ) :
  مللكية : املراعي ، االقاليم ، اجلبال ، األودية ، الصحاري .امللكي ، و يدخل ضمن هذه ا

  و خيتلط األمر يف هذا الصنف من امللكية بني ما هو تابع للملك و بني ما هو تابع للدولة .
  إن االعتداء على هذه امللكية يؤدي إىل عقوبة اإلعدام . 

الد الرافدين عقارات عديدة  ميتلك النظام الكهنويت يف ب ملكية اإلله ( ملكية املعابد ) :
كدور العبادة و األراضي الزراعية التابعة هلا و منازل الكهان و غريها من العقارات األخرى 

  اليت تصب يف خدمة الديانة الرمسية يف بالد الرافدين .
و أصل هذه امللكية هو تصدق امللك ا على لدور العبادة ، كما هلذه املعابد عبيد خيتصون 

  .خبدمتها 
و حق امللكية يف هذا الصنف مقتصر على االنتفاع ا ، فال ميكن التصرف فيها بأي نوع 

  من أنواع التصرف . 
منن قانون  6إن االعتداء على هذه امللكية يؤدي إىل عقوبة اإلعدام ( كما جاء يف املادة 

  محورايب ) . 
ملكية القصر ن و منحها  ملكية اجلندي ( ريديوم ـ بايروم ) :هي أمالك اقتطعها امللك من

للجندي ، و قد تطورت هذه امللكية فبعدما كانت مقتصرة على حق االنتفاع إذ كان 
للجندي احلق يف االنتفاع مبا منحه إياه امللك ( االنتفاع باملنزل ، باحلقل ... إخل ) ، مث 

له من ِقبل تطورت هذه امللكية فأصبح للجندي كامل احلق يف التصرف  يف امللكية املمنوحة 
  امللك ، فكان ذلك مبدأ االعرتاف بامللكية الفردية من خالل أيلولة ملكية اجلندي ألبنائه .

املقصود ذه امللكية تلك األمالك اليت تعود للعائلة املستقرة يف مكان ما  امللكية العائلية :
  من الدولة ، و يطلق عليها اسم اإلقطاعيات . 
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ا ترتكز يف األراضي الزراعية ، و لعل من أبرز القواعد اليت تنظم و ترتكز هذه امللكية أكثر مم
هذا النوع من امللكية هو أن الشخص العضو يف العائلة ال ميكنه بيع نصيبه لألجنيب ، إال إذا 

  حتايل على القانون من خالل تبنيه للمشرتي ليصبح عضوا من العائلة .
  ي على هكذا نوع من امللكية . و قد ُوجدت عدة نصوص قانون تعاقب كل من يعتد

  شروط نقل امللكية يف بالد الرافدين :
  اشرتط قانون محورايب مجلة من الشروط اليت يشرتط توافرها عند نقل امللكية العقارية .

ـ اإلشهاد : نص قانون محورايب على أنه كل تصرف وقع بال إشهاد يعد غري حممي قانونا  1
قارية سواد عن طريق الشراء أو عن طريق التنازل أو اهلبة ، و عليه فمن حتصل على ملكية ع

من غري إشهاد ، فإن ملكية معرضة للزوال إذا ادعى صاحبها بقاء ملكيته هلا ، النعدام 
الشهود و ألن القاضي يف بالد الرافدين ال ينظر يف النزاع املتعلق بامللكية إذا مل يكن يف 

  قضية شهود . 
تابة يف قانون محورايب واجبة يف العقود ، حيث يتم كتابة عقد البيع ـ التسجيل : تعترب الك 2

  على لوح طيين .
ـ اليمني : حيث يُعترب اليمني وسيلة من وسائل اإلثبات حلق امللكية يف حضارة بالد  3

  الرافدين نو يكون هذا اليمني أمام إله املعبد و حبضور الكهنة . 
  فدينالنظام القانوني لألسرة في بالد الرا

تقوم االسرة يف بالد الرافدين على مبدأ سيادة الرجل ، فهو السيد و صاحب السلطة الفعلية 
و العرفية و القانونية ، قد تصل سلطته هذه إىل حّد بيع أحد أفراد األسرة يف حالة إعساره 

  أو إفالسه ملدة مؤقتة ال تتجاوز األربع سنني .
  أوال : شروط الزواج يف النظم القانونية لبالد الرافدين 

  يعترب الزواج يف بالد الرافدين هو الطريق الوحيد لتكوين األسرة .
يقوم الزواج يف بالد الرافدين على فكرة الزوجة الواحد كأصل عام ، و التعدد كحالة استثنائية 

  مثل : عدم اإلجناب .
  زوج التارك لألرملة .موت الشقيق املت                
  مرض الزوجة األوىل مرضا يفقدها القدرة على القيام بالواجبات الزوجية .                
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حتضى الزوجة األوىل عند التعدد مبكانة خاصة يف األسرة إىل درجة أنه جيب على الزوجة 
  الثانية أن تغسل رجلي الزوجة األوىل .
  رافدين يف : و تتمثل شروط عقد الزواج يف بالد ال

  أوال : الرضا 
  و هو تبادل اإلجياب و القبول بني أولياء الطرفني .

  ثانيا : عدم وقوع الزواج بني الفروع و األصول 
مينع الزواج يف بالد الرافدين بني األصول و الفروع ، و كل اعتداء على هذه القاعدة يكون 

النهر ، إذ حيرم القانون يف بالد جزاؤه احلرق بالنار أو تكبيل الشخص املتهم و رميه يف 
الرافدين الزواج باألخت و البنت و األم ، و زوج اإلبن و األب أو خليلته ، و زوجة الرجل 

.  
  و ُيسمح باجلمع بني األختني ، أو بني املرأة و خالتها أو عمتها ، يف حالة إمكانية التعدد . 

  ثالثا : املهر ( التريخاتوم ) 
نحها الزوج لزوجته بعد الزواج ، و يرتك هذا املبلغ املايل عند ويل و هو منحة أو هدية مي

الزوجة حىت تنجب أول مولود هلا ، عندئذ فقط متلك الزوجة هذا املبلغ من املال و إذا مل 
  تنجب ولدا فإن الّزوج له احلق يف اسرتجاع هذا املبلغ إن أراد و إال فال . 

  رابعا : تدوين الزواج 
ج يف دور العبادة ، و يشرف على حتريره الكاهن ، و يعترب التسجيل شرط يسجل عقد الزوا 

  إثبات للحقوق عند النزاع أو عند الوفاة أو عند الطالق .
  ثانيا : احنالل الرابطة الزوجية 

  تنحل الرابطة الزوجية بأحد مخسة أسباب تتمثل يف اآليت : 
  ـ الوفاة : 1

الرافدين أن الرابطة الزوجية تنحل مبجرد موت أحد  أقرت خمتلف القوانني اليت عرفتها بالد
طريف الرابطة ( الزوج أو الزوجة ) ، لكن جيب على أرمل اليت ماتت زوجته أن يتزوج بأخت 
زوجته امليتة ، إن كانت غري متزوجة و موجودة ، ألا األوىل باحملافظة على األبناء ، كما 



 

4 

 

يت حىت و إن كان متزوجا ؛ ألنه األوىل جيب على األرملة أن تتزوج بشقيق زوجها امل
  باحملافظة على األبناء . 

ـ الطالق : للزوج كامل السلطة يف إيقاع الطالق بسبب أو بغري سبب ، و يف احلالة  2
الثانية يفرض القانون على الزوج املطلق بغري سبب تعويضا ماليا ، و يثبت الطالق بإقرار من 

  أعيان احلي أو القرية . 
  كون الطالق بيد الزوجة إذا اشرتطت ذلك يف عقد زواجها .و قد ي

ـ الغياب : يقع الفراق بني الزوج و الزوجة إذا غاب بإرادته عن املدينة ، مل يرتك هلا  3
األموال الالزمة للمعيشة ، على أنه ميكن أن تعود له بعد عودته و لو كانت حتت زوج آخر 

  ها . إال أن يرضى الزوج األول بذلك فال يرجع
ـ العقوبة : تنفك الرابطة الزوجية مبجرد ارتكاب أحد الزوجني لفعل يعاقب عليه القانون ،  4

  أو يف حالة اعتداء أحدمها على ما ّمت اشرتاطه يف عقد الزواج .
ـ اخليانة الزوجية : إذا وقعت الزوجة يف خيانة ، و ثبت ذلك بالشهود أو باليمني ، فإن  5

ية يف إاء الزواج ، أما إن كانت من ِقبل الزوج ، فإن الرابطة الزوجية الزوج له كامل الصالح
  ال تنحل إذا اشُرتط ذلك يف عقد الزواج . 

  على أن تثبت حالة اخليانة الزوجية يف كلتا احلالتني حبكم قضائي .
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  الحادية عشرالمحاضرة 

  

  المدونات القانونية في الحضارة المصرية القديمة

 

عرفت احلضارة املصرية القدمية الكثري من املدونات القانونية اليت ظهرت يف فرتات متفرقة      
  من هذه احلضارة ، ميكن التطرق ليها على النحو اآليت : 

كان يعترب إله القانون ، و يذكر الكثري من ، و يدعى قانون حتوت ، الذي   أوال : قانون مينا
الباحثني أن هذا القانون قام على الدين ، و املقصود بذلك أنه كان نابعا من النصوص 

  الدينية ، و خص كذلك بعالج و مناقشة القضايا الدينية . 
 ، حيث ظهر هذا القانون يف ظل الدولة الفرعونية القدمية ، و مسيثانيا : قانون ساسوجيس 

  باسم الفرعون الذي أصدره و هو الفرعون " ساسوجيس " من األسرة الفرعونية الرابعة . 
، أصدر هذا القانون الفرعون " سنوسرت " يف عهد الدولة الفرعونية  ثالثا : قانون ِسنوسرت

  الوسطى ، الذي كان ينتمي لألسرة الفرعونية الثانية عشر .
)  19قانون يف الدولة الفرعونية احلديثة ( االسرة ، ظهر هذا ال رابعا : قانون حور ـ حمب

، مـن ِقبل عامل اآلثار الفرنسي (  1882ق . م ، و اكتشف سنة  1316حوايل سنة 
  ماسبريو ) .

ق.م ، و  712، كتب هذا القانون حوايل سنة  خامسا : قانون بوكخريوس ( بوخريس )
  ضارة املصرية القدمية . يعترب هذا القانون من أهم القوانني اليت عرفتها احل

  ، اهتم هذا القانون بالتنظيم اإلداري املركزي و اإلقليمي .  سادسا : قانون أمازيس
  الدورات القانونية في الحضارة المصرية القديمة

قامت هذه الدورة القانونية يف ظل الدولة القدمية ، و دامت هذه  الدورة القانونية األولى :
  الدورة قرابة ألف سنة .

  مرت هذه الدورة القانونية مبرحلتني اثنتني : 
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  ـ مرحلة وحدة القانون ، حيث كان مجيع سكان مصر خياطبون بقانون واحد . 1
ـ مرحلة تعدد القوانني بفعل تفشي النظام اإلقطاعي ، حيث ُخصت كل طبقة بقانون  2

  خاص . 
الدولة الوسطى و احلديثة ، ظل  قامت هذه الدورة القانونية يفالدورة القانونية الثانية : 

  ق.م ) 663ـ  2134دامت هذه الدورة قرابة ألف و مخس مائة  سنة ( و 
  مرت هذه الدورة القانونية مبرحلتني اثنتني : 

  ـ مرحلة سيادة النظرة االجتماعية و االشرتاكية  يف التشريع  . 1
ظام تعدد القوانني ـ مرحلة رجوع نظام اإلقطاع و تفكك نظام وحدة القانون  و عودة ن 2

  بتعدد الطبقات االجتماعية . 
ق.م  332ـ  663دامت هذه الدورة القانونية قرابة ثالثة قرون ( الدورة القانونية الثالثة : 

) ، حيث عرفت مصر يف هذه الفرتة طفرة و ضة تشريعية لكنها مل تعمر طويال بفعل 
  االحتالل الفارسي و اإلغريقي ملصر . 

  ة لقانون بوكخريوسدراسة تفصيلي

  أوال : خصائص قانون بوكخريوس 

  متيز قانون بوكخريوس بالعديد من اخلصائص من أبرزها : 
ـ االعتماد على القانون األجنيب ، فقد تأثر بوكخريوس بقانون محورايب و أخذ عنه أحكام 

  االلتزامات و العقود .
القسوة رايب الذي عرف بالشدة و قانون محو ـ متيز قانون بكخريوس بتخفيف العقوبة مقارنة ب

  يف تقرير العقوبات . 
ـ إبعاد الدين من دائرة التشريع ، على خالف ما كان معروفا لدى باقي قوانني الدولة املصرية 

  القدمية . 
ـ النص على حـرية اإلرادة يف التعاقد و استقالل الذمة املالية ألفراد األسرة عن بعضهم البعض 

 .  
  ثبات يف الدعاوى يتحقق بالكتابة أوال ، مثّ بشهادة الشهود ، مث باليمني . ـ اإلقرار أن اإل
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ـ حمالة مجع الرتاث القانوين للحضارة املصرية القدمية ، حيث حاول بوكخريوس مجع أفضل 
القواعد القانونية اليت عفتها مصر و استغلها يف قانونه ، و ترك منها ما ال يتالءم مع واقعه و 

  عصره . 
  ية حق امللكية ، بعيدا عن تقديسه .ـ محا

  ثانيا : نماذج من النصوص القانونية من قانون بوكخريوس

ـ عقوبة القضاة اجلائرين : جاء يف قانون بوكخريوس ما نصه : (( عقوبة القاضي الذي  1
  يصدر حكما فاسدا ن جذع األنف و قطع األذنني )) .

: (( يلتزم السارق برد مثلني أو ثالثة أمثال  ـ عقوبة السرقة : يف قانون بوكخريوس ما نصه 2
  الشيء املسروق كما يلتزم بتعويض الضرر الناشئ عن ضياع املال املسروق من صاحبه )) .

ـ جرمية قتل الفروع أو األصول : يف قانون بوكخريوس ما نصه : (( عقوبة من قتل أباه  3
إمنا جيرب على احتضان جثة ابنه ثالثة حرقه بالنار ، أما األب الذي يقتل ابنه فال يعدم ، و 
  ليايل على مشهد من الناس و حتت رقابة الشرطة )) .
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  نظم القانونية في الحضارة اليونانية

شهدت احلضارة اإلغريقية ما يسمى بنظام املدينة ، و يقصد به احنصار مفهوم الدولة      
يف الكم و التشريع و اجليش و اموعة  يف املدينة فقط ، فكل مدينة هلا نظمها اخلاصة

 البشرية و التنظيم االقتصادي ، فتختلف بذلك عن غريها من املدن الدول األخرى .

  و من أهم هذه املدن جند :
حيث اصبحت هذه املدينة زعيمة احلضارة اإلغريقية يف دميقراطيتها و قوانينها و مدينة أثينا : 

  علومها .
  ندرسها بشيء من التفصيل .اليت سمدينة اسبارطة: 
  اليت أسسها القائد األكرب إلكسندر املقدوين .مدينة مقدونية  مدينة ارجوس ،

  اليت كانت مشهورة بالتجارة .  مدينة كورنتوس، و مدينة تيبيس 
  النظم في مدينة اسبارطة

   ا يف هي مدينة عسكرية ارستقراطية ( أوليغارشية يعين طغيانية ) ، وصلت إىل أوج قو
  ق . م . 371القرن السابع قبل امليالد ، و سقطت هذه املدينة و هدمت سنة 

  نظام الحكم في اسبارطة : 

يعود الفضل يف حتديد نوع نظام احلكم مبدينة اسبارطة غلى املشرع االسبارطي ليسورغ     
 ، دف منع الذي أدمج بني ثالثة أنظمة من احلكم : امللكي ، االرستقراطي ، الدميقراطي

  سيطرة أي نظام على آخر . 
و قد دام العمل ذا النظام مدة زمنية طويلة حىت اصبح الرجل األسبارطي فخورا ذا النوع 

  من النظام ، و متثلت تفاصيل هذا النظام يف اآليت : 
ـ احلاكمان الوراثيان ( امللكان ) :حيث جعل املشرع ليسورغ على راس مدينة أسبارطة 1

الغاية من وارثان هذا املنصب عن آبائهم ، و حاكمان حيكمان البالد يف وقت واحد و يت
  تعيني شخصني هو منع االستبداد بالرأي .

دة سنة واحدة من قبل ـ جملس القضاء ( األفريون ) : أعضاء هذا الس مخسة خيتارون مل2
  جملش الشعب ، شريطة انتمائهم إىل العائالت العريقة يف املدينة .
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  و ُشهد أن هذا الس كان يقوى بضعف امللكني ، و يضعف بقواة امللكني .
عضوا خيتارون يف جملس الشعب  28ـ جملس الشيوخ ( جريوزيا ) : عدد أعضائه 3

دما مير العضو املرتشح للمنصب أمام أعضاء جملس باالنتخاب عن طريق التصفيق الطويل عن
الشعب ، و يشرتط للرتشح بلوغ املرتشح أكثر من ستني سنة من العمر ، و تتمثل مهام هذا 

  الس يف : 
  ـ التقليل من نفوذ احلاكمني الوارثني .

  ـ مراقبة جملس القضاء . 
  ـ تعديل قرارات جملس الشعب . 

ميثل هذا الس اجلانب الدميقراطي يف نظام املدينة ، عدد ـ جملس الشعب ( أبيال ) : 4
  أعضائه مثانية آالف ، و العضوية يف الس يشرتط فيها : 

  ـ الذكورية .
  ـ املواطنة .

  ـ العمر أكثر من ثالثني سنة . 
مهامه مناقشة املسائل اهلامة و سن القوانني ، جيتمع يف مكان معد مسبقا ، يف زمن يكون 

مر بدرا ، و أما طريقة عمله فتكون بالتصفيق الختيار أعضاء جملس القضاء أو فيه الق
  أعضاء جملس الشيوخ أو املوافقة على التشريع أو رفضه أو تعديله .

و لعد احنطاط احلكم يف املدينة أصبحت العبارة املتداولة يف حال املطالبة بالتغيري (( ابدأ أيها 
  رتك )) .الصديق بإنشاء ما تطالب به يف أس

  النظم في مدينة أثينا 

حسب األساطري اليونانية فإن أثينا هي ابنة اإلله زوس و أمها تيمس و هي ربة احلكمة و 
  حامية املدن اإلغريقية و واهبة شجرة الزيتون رمز السالم لإلنسانية .

لربية عرفت هذه املدينة أعز ايامها بعد انتصار اإلغريق على الفرس يف معركة " مارطون " ا
  ق.م . 480ق.م ، و معركة : السالمني " البحرية سنة  490سنة 
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و مدينة أثينا على خالف مدينة أسبارطة األوليغارشية كانت مدينة جتارية مفتوحة على العامل 
  اخلارجي ، و مركز لإلشعاع العلمي .

النظام  ) ، 08ـ  13عرفت هذه املدينة يف حكمها جمموعة من األنظمة : النظام امللكي ( 
)  04ـ  05) ، النظام الدميقراطي (  06) ، النظام الطغياين (  07ـ  08األرستقراطي ( 

ازدهر هذا النظام بعد االنتصار يف معركيت مارطون و السالمني اليت كانت ضد الفرس و 
شارك فيها الفقراء فقط فزالت سيطرت األغنياء و فتح الباب أمام الدميقراطية ، العهد 

  .الفوضوي 
  المؤسسات التشريعية في أثينا 

: يتساوى مجيع املواطنني يف عضوية هذا الس شريطة  ـ جملس اإلكليزيا ( اجلمعية العامة )1
  سنة مع الذكورية و املواطنة . 18بلوغه سن 

يستدعى املواطنون إىل االجتماع أربعة أيام قبل انعقاد االجتماع ، مع حتديد جدول األعمال 
نت الدورة عادية ، و إذا كانت الدورة استعجالية يعلم األعضاء عن طريق البوق مسبقا إذا كا

  ، تبدأ اجللسات عند الفجر .
  و حيرم العضو من خماطبة اجلمعية العامة إذا ثبت عنه : 

  ـ ال ميلك أرضا .
  ـ غري متزوج زواجا قانونيا .

  ـ أمهل القيام بواجباته جتاه أبويه .
  رية أو هرب من معركة .ـ رب من اخلدمة العسك

  ـ عدم دفع الضرائب .
  ـ أساء إىل األخالق العامة يف املدينة . 

  ـ جملس البويل ( األعيان )   2
، و التمثيل يف هذه اهليئة  500أسسها املنظر صولون إرضاء لألغنياء ، و عدد أعضائه     

القبيلة مقسمة إىل عشر  فردا ، و 50حسب القبائل و الدوائر السكانية ، فكل قبيلة ميثلها 
  عن كل دائرة ) ، عدد القبائل يف أثينا عشرة .  5دوائر ( 
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حيتـوي هذا الس على عشرة جلان ، و حيق لكل مواطن أثيين حضور جلسات هذا الس 
.  
  

  المدونات القانونية األثينية :

من هذا ق .م ، و كان اهلدف  621: أصدرها احلاكم دراكون سنة ـ مدونة دراكون  1
  القانون هو : 

ـ إصالح اتمع بعد التغري الذي حصل يف اتمع األثيين نتيجة اندماج القبائل و تأسيس 
  الدولة . 

ـ منع سيطرت األرستقراطيني ىل احلكم و احتكارهم للثروة و األرض و مناصب احلكم و 
  القضاء .

  إىل احلكم .و قد ساهم هذا القانون يف وصول أصحاب املواهب و الكفاءات 
صدر هذا القانون باسم الشعب و ليس باسم اآلهلة رغم متجيدها يف املدونة ، و متثل 

  مضمون هذا القانون يف : 
  ـ تبين األعراف و التقاليد اليت عرفتها أثينا و متجيدها .

  ـ النص على املساواة بني مجيع املواطنني أمام القانون و القضاء عدا األجانب و العبيد .
  دخال عنصر القصد اجلنائي للفاعل يف اجلرائم .ـ إ

ـ تسليط العقاب الشديد و القاسي على ارمني حىت اصبح مضرب مثل ( إجراءات 
  دراكونية ) .

  سنة .  27مل يعمر هذا القانون إال 
  ق . م ، تضمن هذا القانون :  594صدر هذا التشريع سنة  ـ مدونة صولون : 2

  عن القانون كليا .ـ إبعاد األمور الدينية 
  ـ ترك املعامالت للعرف .

  ـ إقرار املساواة التامة بني املواطنني يف عضوية االس املختلفة .
  ـ تعديل نظام اإلرث بإشراك مجيع األبناء الذكور يف تركة أبيهم بالتساوي .
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  ـ التخفيف من السلطة األبوية مبنع بيع األبناء .
  تقلة لألبناء بعد البلوغ .ـ اإلعرتاف بالذمة املالية املس

  ـ إلغاء التنفيذ على اجلسم و تعويضه بالتنفيذ على األموال فقط .
  ـ إعطاء حق املواطنة للعمال األجانب املهرة .

  ـ إدخال تعديالت على املوازين ، و رفع قيمة العملة األثينية ( الدراخم ) .
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