
 التأريخ للفقه اإلسالمي من خالل كتاب العبر
   بلقاسم شتوانأ.د/

 أستاذ الفقه اإلسالمي
للعلـو اإلسالميةجامعة األمير عبد القادر    

: تحية طيبة وبعد  
ملتقاكم العلمي الدويل حوؿ العالمػة عبػد الػرضبن خػن نلػدوف فإنه دلن دواعي البهجة والسرور اإلسهاـ يف 

والتأأي نتواول أأا لأأي الوقأأاط  مأأن خأأالل كتأأاب العبأأر " التأأأريخ للفقأأه اإلسأأالمي " اعنوانػػ ،خورقػػة علميػػة 
  اآلتية : 
 تم يد :

ولػػد عبػػد الػػرضبن خػػن نلػػدوف خػػن زلمػػد خػػن أن خلػػر ادلعػػروؼ خػػاخن نلػػدوف يف  ػػون   ػػرة  حياتأأه  : –1
اجرت إىل .هػ أشػبيليةـ يف أسرة أندلسية األصل من مدينة 1332ماي  27هػ ادلوافق 732رمضاف سنة 

ادلغرب مث قدمت إىل  ون  أثناء خداية حلم احلفصيني .ويعود أصله إىل رجل ديين من عرب حضػر مػوت 
حيػ  عػرؼ  أشػبيليةامسه نالد خػن اخلاػاب الػ ي  دنػل األنػدل  مػ  جيػوش الفػتر وسػلن قرمونػة ، مث 

ـ هجرهػػا  1227-هػػػ 625خاسػػم نلػػدوف غ  صػػغ( نالػػدت ودلػػا اشػػتد ناػػر األسػػباف علػػ  اشػػبيلية سػػنة 
آؿ اخلاػػػاب إىل ثغػػػر سػػػبتة مث انتقػػػل زلمػػػد جػػػد اخػػػن نلػػػدوف إىل  ػػػون  وويل الػػػوزارة ألن حفػػػ  مث  خنػػػه 
ادلستنصػػػر .كمػػػا أف والػػػد العالمػػػة اخػػػن نلػػػدوف مػػػاؿ أيضػػػا  إىل الوػػػهوف العسػػػلرية واإلداريػػػة، وللنػػػه عػػػاد 

 ي ذهب فيه كث(وف مػن العلمػاء فوغف خالعلم وأصبر ثقة يف الفقه واللغة وقد  ويف خالااعوف اجلارؼ ال
الموجأود بأو    مسأيد القبأةـ .حفػ  عبػد الػرضبن خػن نلػدوف القػرآف اللػر  يف 1349 -هػػ 749سػنة 

.مث درس اللغػػة العرخيػػة والعلػػـو الوػػرعية علػػ  يػػد والػػدح الػػ ي كػػاف متب ػػرا فيهػػا .مث درس  تربأأة البأأال حاليأأا
الػ ي اجتػاح  ػون  عػاـ  وباء الطاعونوالعقلية ، وللن وفيه صب  خني علـو عصرح النقلية  بجامع الزيتونة

ـ  ( وجهته من طلب العلم إىل الوظيفة ، فوغل أوؿ وظيفة وهي كا ػب مراسػالت للػوزير زلمػد 1348
خػػػن  ػػػافراكني مث  ػػػرؾ  ػػػون  ورحػػػل إىل خسػػػلرة خػػػاجلنوب اجلمايػػػري ومنهػػػا انتقػػػل إىل مدينػػػة قسػػػناينة عػػػاـ 

اجر إىل فػػػػاس وانػػػػدما يف خػػػػالط السػػػػلااف ادلػػػػريين حيػػػػ  شػػػػغل ـ وخعػػػػدها رجػػػػ  إىل  ػػػػون  مث هػػػػ1354
 منصب اللا ب اخلاص  خن عناف مث اهتم خالتآمر 
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السػلااف وأعػادح إىل وظيفتػه األوىل. ويف مدينػة فػاس  نػهـ مث عفػا ع1357جباية فقبض عليه عػاـ م  أم( 

ب وخػاء الاػاعوف وناصػة يف معرفػة ازداد  فقها دبخالاة شيوخ جام  الميتونة ال ين هاجروا من  ون  خسب



الػػ ي ضلػػن  مقدمأأة كتابأه العبأأرعلػم السياسػػة خسػبب وظيفتػػه دانػػل الػبالط، ويف هػػ ح الفػػ ة كتػب مسػػودة 
    ت1غاليـو خصدد دراسته يف ه ح الندوة العلمية .

افها :  إف العالمػػة اخػػػن نلػػدوف رضبػػه اخ  عػػاىل أرخ  يف البػػػاب السػػادس للعلػػـو وأصػػػن : تأريخأأه للعلأأوم2
" مث إن العلأأوم تر أأر حيأأ  ير أأر العمأأران وتع أأم الح أأارةوالتعلػػيم وطرقػػه وسػػاير وجوهػػه حيػػ  قػػاؿ: "

 :صوفين ارؽ إىل أصناؼ العلـو الواقعة يف العمراف ف كر أقسامها خعد أف  قسمها إىل 
ف يقػف الػ  ديلػن أ الحرميأة الفلسأفيةهػي العلػـو و : علم طبيعػي يهتػدي إليػه اإلنسػاف  خفلػرح ،  األول

عليها اإلنساف خابيعة فلرح ويهتدي إليها  دبداركه البورية إىل موضوعاهتا ومسايلها،  ػ( أنػه يعتقػد أف   
يف ربويػػل ادلعػػادف  ءت ألنػػا وراء ناػػاؽ العقػػل كمػػا أنػػه ينلػػر شبػػرة الليميػػا ةألمأأا ورا يأأفايػػدة مػػن الفلسػػفةغ 

ت الػػ  يقصػػد منهػػا معرفػػة  التوجأأيملنجػػـو غ اخلسيسػػة إىل معػػادف شػػريفة ، وكػػ لب القػػوؿ خػػباالف صػػناعة ا
مػػا ربتهػػا خاطػػل إذ  بػػني يف خػػاب التوحيػػد أف   فاعػػل اللواكػػب ، ألف  ػػاث( اللواكػػب في الغيػػب مػػن طريػػق

 ت2غإ  اخ . 
عأن وهػي كلهػا مسػتندة إىل اخلػ   الوضأعية الوقليأةوهػي العلػـو  :علم نقلي يأخذه عمن وضعه :  ال اني

مػن مسػايلها خاألصػوؿ ألف اجلمييػات احلادثػة  إلحاق الفأرو اؿ فيها للعقل إ  يف و  رل الواضع الشرعي
م عػػن ." مث  لل ػػ ت2غادلتعاقبػة    نػػدرج ربػػت النقػػل الللػي دبجػػرد وضػػعه فت تػػاج إىل اإلحلػاؽ خوجػػه قياسػػي"

قدر ػه العلميػة  ه ح العلـو الدينية ال  أرخ ذلا يف كتاخه الع   ور بها يف نسق منهجي دقيق وه ا يػنم  علػ 
   ت4غال ي أرخ له  يف الفصل السادس"  علم الفقه اإلسالميواستيعاخه للعلـو ومنها 

                                                 
.ن( الدين المركلي   277دلقري التلمساين نفر الايب من  صن األندل  الرطيب دار اللتاب العرن د،ف اجمللد الراخ  القسم الثاين الباب اخلام  صا (1)

 . 330ـ اجلمء الثال  ص  2002األعالـ دار العلم للماليني الابعة اخلامسة عورة  أيار مايو 
  706ىل أياـ اخن نلدوف دار العلم للماليني صعمر فروخ  اريخ الفلر العرن إت   (2

3)
ابن خلدون كتاب العبر ودٌوان المبتدأ والخبر فً أٌام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر، دار (    

 780 - 779الكتاب اللبنانً، د، ن المجلد الثانً ص 
4)

ً أٌام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر ، دار الكتاب ابن خلدون كتاب العبر ودٌوان المبتدأ والخبر ف  
  809إلى  769اللبنانً، د، ن المجلد الثانً ص من 
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" إف التعليم طبيعي يف العمراف البوري وأنه صبلة من الصناي "يقوؿ اخن نلدوف :التعليم :  :ال ال 
 ضبل ادلتعلمني عل   " ،يرى أف التعليم صناعة ناصة  ايتها إثبات مللة العلم يف نفوس ادلتعلمنيو

وهب ا الرأي يض  للتعليم منهجني جيب  ابيقهما يف وقت واحد ومها منها التوس   ".حف  فروع العلم 
ومنها التدرج .يبدأ  عليم الصغ( خالتدرج خه من األسهل إىل األقل سهولة يف ثالثة  لرارات شيئا فويئا 

 وقليال قليال: 
يل يس(ة من علم ما ونورحها له شرحا يتفق م  قوة عقله نلقن ادلتعلم مسا لفي المرة األولى

واستعدادح لقبوؿ العلم ، فيصبر له يف ذلب العلم مللة جميية ضعيفة ، وللنها كافية ألف هتيئه لفهم 
 ذلب وربصيل مسايله .

عل   نتوس  يف  لقني ادلتعلم ونستويف له شرح ذلب العلم حىت ذبود مللته فيه ويال   ولي المرة ال انية
 كث( من  فاصيله .
 ت1غنورح للمتعلم  وامض العلم ومواكله فيستويل عل  مللة ذلب العلم  ولي المرة ال ال ة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
خن نلدوف .ينظر عمر فروخ  اريخ الفلر العرن إىل أياـ ا770اخن نلدوف كتاب الع  وديواف ادلبتدأ واخل  ، دار اللتاب اللبناين، د، ف اجمللد الثاين ص (1)

 704دار العلم للماليني ص
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 المبح  األول
 علم الفقه وأسباب اختالف )القراء ( أل الفق اء

إلسػػالمي، إذ مػػا كتبػػه الفقػػه ا  عريػػف :   أظػػن أف  خػػن نلػػدوف رأيػػا متميػػما يف رلػػاؿ تعريأأا الفقأأه  - 1 
عػػػن علػػػم الفقػػػه   خيػػػرج عػػػن إطػػػار التعريػػػف خػػػه، و أسػػػباب اخلػػػالؼ خػػػني األيمػػػة، و خيػػػاف ملانػػػة األيمػػػة 

و نوػػا ه  اجملتهػػدين، و قػػد عػػرض ذلػػب خاريقػػة مػػوجمة،  ػػوحي خاسػػتيعاخه للػػل مػػا يتعلػػق ختػػاريخ علػػم الفقػػه
  اورح، و أهم رجاله.و 
لم التفس( و احلدي  من حيػ  اسػتعراض مبػادئ هػ ح العلػـو الح  عل  كتاخة اخن نلدوف عن عيا شلو 

 و التعريف خاهم ادلهلفات ال  عرضت ذل ا العلم، نالحظه أيضا فيما يتعلق خعلم الفقه.
    معرلأأة أحرأأام اا تعأأالى لأأي ألعأأال المرلفأأين بأأالوجوب و الح أأر الفقػػه خانػػه "يعػػر ؼ فػإف اخػػن نلػػدوف 

خوذة من الرتاب و السوة و ما نصأبه الشأار  لمعرلت أا مأن أهي م و اإلباحة، و ةالودب و الرراهيو 
يػػراد خالفقػػه يف التعريػػف ادلػػ كور و   (2غ"األدلأأة، لأأاذا اسأأتخرجا األحرأأام مأأن تلأأل األدلأأة  يأأ  ل أأا لقأأه

العلأم باألحرأام الشأرعية الفقػه خانػه " وفمعرفة أحلاـ اخ  عاىل. و نالحػ  أيضػا أف معظػم الفقهػاء يعرفػ
خالوػيء والفهػم أف الفقه يف مفهومػه اللغػوي هػو : " العلػم شلا يوحي ، ت3غ "ستوبطة من األدلةالعملية الم

و لػػب علػػ  علػػم الػػدين لسػػياد ه وشػػرفه وفضػػله علػػ  سػػاير أنػػواع العلػػـو كمػػا  لػػب الػػنجم علػػ  الثريػػا  .لػػه
.والفقاهػػػة  والعػػػود علػػػ  ادلنػػػدؿ. والفقػػػه يف األصػػػل الفهػػػم .يقػػػاؿ أ  فػػػالف فقهػػػا يف الػػػدين أي فهمػػػا فيػػػه

.وهػي مللػة يسػتاي  هبػا الفقيػه ت4غخالت ريب من فقه غخفتر فضم ت يفقه :إذا صار فقيها وساد الفقهاء " 
يقػػػوؿ زلمػػػػد  ت5غإدراؾ مقاصػػػد الوػػػريعة واسػػػتنباط األحلػػػاـ العمليػػػة خا سػػػتد ؿ مػػػن أدلتهػػػا التفصػػػيلية" 

أحيانػا و   ة الفقػه مرادفػة لللمػة العلػم. يقاؿ فالف يفقه اخل( أي يعلمػه و يفهمػه، فللمػفاروؽ النبهاف : "
ادلوػػروعة يف اإلسػػالـ، و هػػ ا ادلعػػ  يفيػػد  مليػػةالع حلػػاـألا" للد لػػة علػػ  رلموعػػة "الفقأأه سػػتعمل كلمػػة 

، و لػي  رلػرد العلػم هبػا، و  لػوف كلمػة الفقػه يف ادلػدلوؿ الثػاين نفسػها  إطالؽ كلمة الفقػه علػ  األحلػاـ
 إطػػػالؽ هػػػ ح الللمػػػة علػػػ  رلموعػػػة األحلػػػاـ ادلوػػػروعة يف اإلسػػػالـ.مرادفػػػة لللمػػػة الوػػػريعة، مػػػن حيػػػ  

"، دبفهػػـو العلػػم، كمػػا أنػػا  سػػتعمل الفقأأهكلمػػة الوػػريعة يف مفهومهػػا األعػػم  فيػػد معػػ  أوسػػ  مػػن معػػ  "و 
 كانت أحلاما عملية كالفقه، أـ أأحيانا للد لة عل  رلموعة األحلاـ ادلوروعة سواء 

 

                                                 
 798ت   اخن نلدوف كتاب الع  وديواف ادلبتدأ واخل  ، دار اللتاب اللبناين، د، ف اجمللد الثاين ص2غ
خينهما .  ادلنوور يف رللة .ينظر مقالنا خعنواف : الوريعة والفقه والعالقة  22. البيضاوي منهاج األصوؿ ص 7ص 1ت   اآلمدي اإلحلاـ يف أصوؿ األحلاـ ج3غ

 288،  287سل  الدراسات الورعية  جامعة األم( عبد القادر للعلـو اإلسالمية ص 
 522ت  اخن منظور  لساف العرب ط : دار إحياء ال اث العرن ، د، ف اجمللد الثال  عور ص 4غ
  12ص مدكور مباح  احللم عند األصوليني ينظر ه ا ادلع  زلمد.  272-271ص 1الباقالين ، التقريب واإلرشاد جت  5غ
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فالوريعة نظاـ شامل جلميػ  شػهوف احليػاة فهػي   رسػم ل نسػاف سػبيل   ت1غ"  أحلاما اعتقاديه أـ أنالقية
اإلدياف و بني له أصوؿ العقيدة و نظم صلته خرخه، و امرح ختمكية نفسه ، وربلم عالقته مػ   ػ(ح  وهلػ ا   
خيػػرج مػػن حلػػػم الوػػريعة أي شػػيء .وعلػػػ  ضػػوء هػػ ا الوػػػموؿ ديلػػن  قسػػيم أحلػػػاـ الوػػريعة إىل ثػػػالث 

 : رلموعات
: األحلاـ ادلتعلقة خالعقيدة كاإلدياف خاخ واليػـو اآلنػر وهػ ح هػي األحلػاـ ا عتقاديػة  المجموعة األولى

 وزلل دراستها علم اللالـ أو التوحيد .
: األحلاـ ادلتعلقة خاألنالؽ كوجػوب الصػدؽ واألمانػة والوفػاء خالعهػد وحرمػة اللػ ب  المجموعة ال انية

  ح األحلاـ أنالقية وزلل دراستها علم األنالؽ أو التصوؼ .واخليانة ونقض العهد . وه
: األحلػػػاـ ادلتعلقػػػة خػػػاقواؿ وأفعػػػاؿ اإلنسػػػاف يف عالقتػػػه مػػػ   ػػػ(ح وهػػػ ح هػػػي األحلػػػاـ  المجموعأأأة ال ال أأأة

 ت2غالعملية ، وقد مسيت فيما خعد خالفقه ، وزلل دراستها علم الفقه". 
أسػػػباب يف كتاخػػػه العػػػ  أف أوضػػػر اخػػػن نلػػػدوف  "الفق أأأاء" -القأأأراء – أسأأأباب اخأأأتالف السأأألا - 2

 أا بيأو م .وب بأد مأن و وعأأه لي لأي اسأتخراا األحرأام مأن األدلأة علأأى اخأتالفانػتالؼ السػلف : "
فقػد  أشػار إىل عػدد مػن هػ ح  أف ا نتالؼ  خد من وقوعه ضرورة يف اعتبار اخن نلدوف و  ت3غ "ضرورة 

 كاآل  : وهي  األسباب 
، و هنػػػاؾ بل أأأة العأأأربالنصػػػوص الػػػ   عتػػػ  أدلػػػة نملػػػت : " قػػػوؿحيػػػ  ي العأأأرب"ورود الأأأول بل أأأة  – أ

انػػتالؼ يف كيفيػػة اسػػتنباط ادلعػػاين مػػن األلفػػاظ، و األحلػػاـ مػػن النصػػوص، ألف لغػػة العػػرب لغػػة واسػػعة 
ذات مفردات كث(ة، و  لػب ادلفػردات  ػدؿ علػ  معػاف متعػددة و مػن الصػعب ربديػد ادلعػ  ادلػراد خػالن ، 

 اعية، شلا أدى إىل وقوع انتالؼ كب( خني السلف يف استنباط ادلعاين من األلفاظ.و خاريقة ق
   يعتبر من أهمذلب ألف موضوع د لة األلفاظ و يف أسباب انتالؼ السلف،  و ه ا سبب مهم  

    طعيأأة الدبلأأةألف النصػػوص ليسػػت كلهػػا قاعيػػة الد لػػة، فقػػد  لػػوف  .موضأأوعات علأأم أصأأول الفقأأه
و أحأأ  اا البيأأع و حأأرم  يف قولػػه  عػػاىل :    "الربأأا، و ديثػػل الفقهػػاء لػػ لب خآيػػة " ات أأظويقػػد  لػػوف و 

 " من الللمات ال  وق  ا نتالؼ يف  فس( ادلراد هبا، خالر م من أف ادلراد الربا، و كلمة "ت1غ الربا
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" الربأااعتػ  أف كلمػة " بعض الفقهاءفكما هو واضر هو الرخا ال ي كاف قايما يف العصر اجلاهلي، ،خالرخا 
 ت2غمن الللمات اجململة، و اجململ هو ما حيتاج إىل خياف.

 الوجأأوبو أحيانػا يقػ  ا نػتالؼ لػي  يف  فسػ( الػن ، و إفػا يف إفػادة ذلػب الػن  لل لػم مػن حيػ  
فػػػالبعض فهػػػم مػػػن الػػػن  ت4غ ب نرأأأاال إب بأأأولي"، كمػػػا يف قولػػػه صػػػل  اخ عليػػػه و سػػػلم :"(3)الوأأأدبأو 

 ت6غ، و البعض اآلنر اعت  ذلب من خاب الندب و ا ست بابت5غباشرة الويل لعقد النلاحوجوب م
 بطرق مختلفة  السوة ورود – ب

"هنػػاؾ انػػتالؼ آنػػر يتعلػػق خثبػػوت الػػن ، و خيػػت  هػػ ا  :يقػػوؿ عبػػد الػػرضبن خػػن نلػػدوف رضبػػه اخ  عػػاىل
    ت7غ"ل أي تحتأاا إلأى التأرجي  ل ي مختلفة الطرق لي ال بوت وتتعارض لأي أك أر أحرام أا خالسػنة: "

عرفة الرواة، للي يتاكػد اجملتهػد مػن قاعيػة أو ظنيػة الػن  م، و ت8غهب ا فإف من الضروري أف يدرس السندو 
 ت9غال ي يعت  دليل احللم".

: األدلػة مػن  ػ( النصػوص  رضبػه اخ  عػاىل عبد الرضبن خػن نلػدوف يقوؿ والو ا ع المختلفة  القياس –ج 
     ف الوقػػػػاي  ادلتجػػػػددة    ػػػويف هبػػػػا النصػػػػوصإ . فيقػػػوؿ : "صبػػػػاع والقيػػػػاساإلويعػػػػين هبػػػا   ت10غ" سلتلػػػف فيهػػػػا

مػػػا كػػػاف منهػػػا  ػػػ( ظػػػاهر يف النصػػػوص في مػػػل علػػػ  منصػػػوص دلوػػػاهبة خينهمػػػا، و هػػػ ح كلهػػػا مثػػػارات و 
 مث إف الصػػ اخة م للخػػالؼ ضػػرورية الوقػػوع، و مػػن هنػػا وقػػ  اخلػػالؼ خػػني السػػلف و األيمػػة مػػن خعػػدهم،

كػػاف الػػدين يهنػػ  عػػن صبػػيعهم ، وإفػػا كػػاف ذلػػب سلتصػػا خاحلػػاملني للقػػرآف   هػػم أهػػل فتيػػا ، وإ   يلونػػوا كل  
 العارفني خناسخه ومنسونه ومتواهبه وزللمه وساير د   ه دبا  لقوح من النيب صل  اخ عليه وسلم 

 
 

                                                 

(2)
منه ،خل   سبيل إىل إزالة اخلفاء إ  خبياف من صدر منه  و  قرينة  عني ادلراد، اجململ : هو اللف  ال ي نفيت د لته عل  معناح    

سعيد اخلن  اللايف الوايف يف أصوؿ الفقه اإلسالمي مهسسة الرسالة ط أوىل  ينظر مصاف .  206. الدخوسي  قو  األدلة ص  168ص1أصو لسرنسيااإلصباؿ.
 274ـ ص  2000هػ ادلوافق  1421

(3)
ت الواجب يف ادلنته  الواجب شرعا :هو ما طلب الوارع فعله عل  وجه اللمـو حبي  ي ـ  اركه وم  ال ـ العقاب ، وديدح فاعله وم  ادلدح الثواب. .ينظر  عريفا  

ـ مهسسة الرسالة 1987-هػ1407. عبد اللر  زيداف الوجيم يف أصوؿ الفقه الابعة الثانية  53. احلدود للباجي ص1/308.وال هاف 33اجب ص خن احل
طلبا  ( . أو  ما طلب الوارع فعله 212.الندب :هو: غ ما ديدح فاعله و  ي ـ  اركه من حي  هو  ارؾ له ت اخن جمي  قريب الوصوؿ إىل علم األصوؿ ص 31ص

 46ـ ص  2000هػ ادلوافق  1421جاـز . سعيد اخلن  اللايف الوايف يف أصوؿ الفقه اإلسالمي مهسسة الرسالة ط أوىل 
(4)

 259ال م ي سنن ال م ي ملتبة ادلعارؼ الرياض ط أوىل د ، ف كتاب النلاح ، خاب ما جاء   نلاح إ  خويل ص   
5)

. 296ص 5ات ادلمهدات  خن رشد األب مابوع م  ادلدونة الل ى ل ماـ مالب خن أن  ، ط، ملتبة الثقافة الدينية القاهرة جادلاللية ،والوافعية  ينظر ادلقدم  
  12ص 5الوافعي األـ ، ط، دار ادلعرفة خ(وت لبناف ،ج 

6)
  516ص 2للاساين خداي  الصناي  ، ط، مهسسة التاريخ العرن ،جالو ية عل  البالغة العاقلة وللن يست سن أف يتوىل وليها العقد. ينظر ا تأخو حنيفة   يثب   

    109أخو زهرة  األحواؿ الوخصية دار الفلر د، ف ص 
(7)

 798اخن نلدوف كتاب الع  وديواف ادلبتدأ واخل  ، دار اللتاب اللبناين، د، ف اجمللد الثاين ص   
  

(8)
. ويف ا صاالح : سلسلة الرجاؿ ادلوصلة للمنت مقدمة اخن الصالح  1/395مي : ادلصباح ادلن( ، مادة: سندالسند لغة : ما استند إليه من حايط و (ح الفيو   

 .26ص –اجلماير –يف علـو احلدي  ، ط، دار اذلدى عني مليلة 
(9)

 307ص     ـ مهسسة الرسالة 1998 -هػ  1418زلمد فاروؽ النبهاف  الفلر اخللدوين من نالؿ ادلقدمة  الابعة األوىل    
 798اخن نلدوف كتاب الع  وديواف ادلبتدأ واخل  ، دار اللتاب اللبناين، د، ف اجمللد الثاين ص  (10)
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ف العػػػػرب  كػػػػانوا أمػػػػة أميػػػػة ت ألالفق أأأأاء. أي غ بأأأأالقراءوكػػػػانوا يسػػػػموف  مأو شلػػػػن مسعػػػػه مػػػػنهم مػػػػن عليػػػػته 
) فانت  من كاف منهم قاريا لللتاب هب ا ا سم لغراخته يومئ ".

1  . ) 
هػا مث أنلر القياس طايفة من العلماء وأخالػوا العمػل خػه وهػم الظاهريػة .وجعلػوا مػدارؾ الوػرع كل  ويقول: " 

.ألف الػػن  علػػ  العلػػة ت2غمن صػػرة يف النصػػوص واإلصبػػاع وردوا القيػػاس اجللػػي والعلػػة ادلنصوصػػة إىل الػػن 
" :يقػوؿ   ت3غواخنػه   وأصػ اهبما".غ*تن  عل  احللم يف صبي  زلاذلا .وكاف إماـ ه ا ادل هب داود خن علػي

وقد فعل ذلب اخن حـم خاألندل  علػ  علػو ر بتػه يف حفػ  احلػدي  ، وصػار إىل مػ هب  أهػل الظػاهر ، 
اود و عرض لللث( من أيمػة ادلسػلمني فػنقم النػاس ومهر فيه ، خاجتهاد زعمه يف أقواذلم .ونالف إمامهم د

، حػػػىت إنػػػا حيظػػػر خيعهػػػا  باإلغفأأأال والتأأأركذلػػػب عليػػػه ، وأوسػػػعوا م هبػػػه اسػػػتهجانا وإنلػػػارا و لقػػػوا كتبػػػه 
وقاؿ رضبػة اخ عليػه : " وشػ  أهػل البيػت دبػ اهب اختػدعوها  ت4غخاألسواؽ وردبا سبمؽ يف خعض األحياف " .

لػ  مػ هبهم يف  نػاوؿ خعػػض الصػ اخة خالقػدح ، وعلػ  قػوذلم خعصػمة األيمػة ورفػػ  وفقػه انفػردوا خػه وخنػوح ع
    ت5غاخلالؼ عن أقواذلم ، وهي كلها أصوؿ  واهية  " 

 ازدهار الفقه اإلسالمي: - 3
وخقي األمر ك لب صدر ادللة .مث عظمت أمصػار اإلسػالـ وذهبػت األميػة مػن العػرب :" يقوؿ اخن نلدوف

والعلمأاء مأن  لبدلوا باسم الفق أاء صواعة وعلما ستنباط وكمل الفقه وأصبر دبمارسة اللتاب وسبلن ا
وعلػػ  هػػ ا األسػػاس ازدهػػر الفقػػه اإلسػػالمي خعػػد العصػػر األوؿ ادلعػػروؼ خاسػػم عصػػر النوػػاة، و   ت6غ"القأأراء

" كمػا قػاؿ وعلمأا     صأواعة كانت هناؾ عوامػل متعػددة أدت إىل ذلػب ا زدهػار، كػوف الفقػه أصػبر  "
قبػل ذلػب، مث انتوػرت كلمػة الفقهػاء و العلمػاء.و هػ ح  القأراءوف  و كػاف الفقهػاء يعرفػوف خاسػم اخن نلػد

 األسباب ال  أشار إليها اخن نلدوف صلملها يف اآل : 
   اتسا  أمصار اإلسالم. - أ
 
 
 

                                                 
(1)

 799 -798اخن نلدوف كتاب الع  وديواف ادلبتدأ واخل  ، دار اللتاب اللبناين، د، ف اجمللد الثاين ص   
(2)

 سبق إليه الفهم خسبب ظهور العلة فيه  ينظر ن ير ضبادو الوجيم يف أدلة التوري  الابعة األوىل  مهسسة اخن سينا هو القياس الظاهر ال ي يتبادر إليه ال هن و    
 165ص

(*)
ب م هب داود خن علي خن نلف األصفهاين ادلعروؼ خالظاهري كاف زاهدا كث( الورع ، وأكثر الناس  عصبا ل ماـ الوافعي رضي اخ عنهما وكاف صاح    

هػ ينظر اخن نللاف  وفيات األعياف وأنباء أخناء المماف  270و بعه صب  كث( يعرفوف خالظاهرية .وكاف ولدح زلمد عل  م هبه .ولد خاللوفة ، و ويف هبا سنة مستقل 
  256– 255ربقيق إحساف عباس دار الثقافة اجمللد الثاين ص

(3)
  799 -تاب اللبناين، د، ف اجمللد الثاين صاخن نلدوف كتاب الع  وديواف ادلبتدأ واخل  ، دار الل   

(4)
 801ادلصدر نفسه  ص   
.وقوذلم: غ إفا يرد اخ لي هب عنلم الرج  أهل البيت وياهركم  اه(ا ت سورة األحماب آية 73ت  كقوذلم :غ رضبة اخ وخركا ه عليلم أهل البيت تسورة هود آية 5غ

رسوؿ اخ صل  اخ عليه وسلم أنه قاؿ : غالنجـو أماف ألهل السماء فإذا ذهبت ذهبوا .وأهل خي  أماف ألهل   .وجاء يف مسند  اإلماـ أضبد خن حنبل عن 33
  800 - 799األرض فإذا ذهب أهل خي  ذهب أهل األرض . ادلصدر نفسه 

 799صت  اخن نلدوف كتاب الع  وديواف ادلبتدأ واخل  ، دار اللتاب اللبناين، د، ف اجمللد الثاين 6غ
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 رضبػػه اخالػػ ي أشػػار إليػػه العالمػػة اخػػن نلػػدوف إف ا سػػاع أمصػػار اإلسػػالـ كػػاف مػػن أهػػم أسػػباب ا زدهار 
اكتمػاؿ الفقػػه وهػو نتيجػػة لػ لب ا زدهػػار، الػ ي حظيػػت تملن الفقهػػاء مػن ا سػػتنباط و لػذلػػب و ، ىل  عػا

إن العمأران مأن أهأم يقػوؿ خػه :" الػ ي    العلـو ومنها علم الفقه وذلب سباشػيا ، مػ  القػانوف العػاـيخه صب
  ". صأأأأواعة"أشػػػػار إىل أف الفقػػػػه أصػػػػبر خعػػػػد  وسػػػػ  األمصػػػػار  قػػػػد" و أسأأأأباب ازدهأأأأار الصأأأأوا ع العلميأأأأة

. حيػػػ  يقػػػوؿ يف هػػ ا ادلعػػػ  : " إف القػػػ(واف وقرطبػػػة  الصػػناعات  نمػػػو خنمػػػو العمػػػراف، و  مدهػػر خازدهػػػارحو 
ا ، وكػاف فيهمػا للعلػـو والصػناي  أسػواؽ نافقػة وحبػور مػاسػتب ر عمرانفكانتا حاضر  ادلغرب واألنػدل  ، 

   ت1غحلضارة ، فلما نرختا انقا  التعليم"زانرة .ورسخ فيها التعليم  متداد عصورها وما كاف فيها من ا
  أظػػن أف هنػػاؾ مػػا دينػػ  مػػن  ابيػػق القػػانوف اخللػػدوين علػػ  ظػػاهرة ازدهػػار و يقػػوؿ زلمػػد فػػاروؽ النبهػػاف :" 

الفقه اإلسالمي، ألف العمراف من أهم أسباب  لوين ادلللػة العلميػة، و   ديلػن أف يلػوف ادلػراد خػالعمراف 
حيػاة التمػدف، و مػا يسػتتب  ذلػب ا ادلراد خه هو مظاهر احلضػارة و خادلدينة، و إف ذلب ادلفهـو ادلادي ادلر بط

و علماء  اريخ التوري  اإلسالمي حيرصوف نالؿ حديثهم عػن ازدهػار الفقػه اإلسػالمي  من آثار و نتايا.
رة ضػػػاء يف ازدهػػػار ظػػػاهعلػػػ  أف يت ػػػدثوا عػػػن أثػػػر رعايػػػة الدولػػػة العباسػػػية لل ركػػػة العلميػػػة، و عػػػن دور الق

و التػػػدوين يف ربقيػػػق ذلػػػب ا زدهػػػار، و صبيػػػ   لػػػب األسػػػباب   زبػػػرج عػػػن  ةعػػػن أثػػػر اللتاخػػػا جتهػػػاد، و 
 ت2غ" نااؽ مفهـو العمراف و احلضارة.

 الملرة الفق ية وأهميت ا لي القياس -ب 
 مة العال " ضرورية يف  لوين مللة الصناي ، و ادلللات العلمية، فإفالملرة العلميةإذا كانت ظاهرة " 

عليػه إفػا هػو حبصػوؿ مللػة يف اإلحاطػة  ء: " إف احلػ ؽ يف العلػم والتفػنن فيػه وا سػتعالاخن نلػدوف يقػوؿ
دبباديػػه وقواعػػدح والوقػػوؼ علػػ  مسػػايله واسػػتنباط فروعػػه مػػن أصػػوله .ومػػا م ربصػػل هػػ ح ادلللػػة م يلػػن 

 التعلػيم والصػناي  وسػاير ويقوؿ : وحسن ادلللات يف احل ؽ يف ذلب الفن ادلتناوؿ حاصل، ............
   ت3غللنف "   األحواؿ العادية  ميد اإلنساف ذكاء يف عقله وإضاءة يف فلرح خلثرة ادلللات احلاصلة 

ألن الفقأه هأو ، الملرأة الفق يأةالفقه اإلسػالمي   ديلػن فهمػه و اسػتيعاخه إ  خعػد  لػوين فألجل ه ا ف
  ديلػن أف يصػػدر إ  عمػن  ػػوافرت فيػه شػػروط  ، و ا سػتنباط هػػو جهػد فلػري متفػػوؽ،علأم ابسأأتوباط

 التلوين العلمي السليم.
 
 
 

                                                 
 772-771اخن نلدوف كتاب الع  وديواف ادلبتدأ واخل  ، دار اللتاب اللبناين، د، ف اجمللد الثاين ص(1) 
 307ـ مهسسة الرسالة    ص  1998 -هػ  1418زلمد فاروؽ النبهاف  الفلر اخللدوين من نالؿ ادلقدمة  الابعة األوىل    (2)
  776 - 770واخل  ، دار اللتاب اللبناين، د، ف اجمللد الثاين ص اخن نلدوف كتاب الع  وديواف ادلبتدأ  (3
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" من نالؿ حديثه عن ظاهرة انتوػار ادلػ اهب الفقهيػة و أف "الملرة الفق يةو قد أشار اخن نلدوف إىل 
 عند أهل م هبه. و عندي  ظهرت احلاجة إىل  أصب  علما مخصوصا،م هب كل إماـ من أيمة الفقه 

الملرأأأأأة ل و اسػػػػػتعماؿ القيػػػػػاس، ألف اسػػػػػتعماؿ القيػػػػػاس يعتمػػػػػد يف الدرجػػػػػة األوىل علػػػػػ  " نظػػػػػ( ادلسػػػػػاي
 ، و هي من أهم عوامل دقة القياس، ومعرفة العلة ادلناسبة.الفق ية"

"و دلا صار م هب كل إماـ علما سلصوصا عند أهػل م هبػه، و م يلػن ذلػم سػبيل  حي  يقوؿ يف ذلب:
و  فريقها عنػد ا شػتباح خعػد ا سػتناد إىل  يف اإلحلاؽ ىل  نظ( ادلسايلا جتهاد و القياس، فاحتاجوا إ إىل

راسػػخة، يقتػػدر هبػػا علػػ  ذلػػب ملرأأة  األصػػوؿ ادلقػػررة مػػن مػػ هب إمػػامهم، و صػػار ذلػػب كلػػه حيتػػاج إىل
 ت1غ".م هب إمامهم فيها ما استااعوا  وإ باع النوع من التنظ( أو التفرقة

"، ألف الفقػه كمػا ذكرنػا الملرأة الفق يأةلػـو حاجػة إىل امػتالؾ ناصػية "و الفقه حبد ذا ه يعت  من أهػم الع
 الملرأأة الفق يأأة"مػػن قبػػل يعػػين الفهػػم و هػػو وسػػيلة العلػػم و ادلعرفػػة، و   ديلػػن للفقيػػه أف ديتلػػب ناصػػية "

نػػه مػػن  ػػ وؽ ادلعػػارؼ، للػػي يلػػوف قػػادرا علػػ  اسػػتعماؿ إ  عػػن طريػػق التلػػوين العلمػػي ادلتػػني الػػ ي ديل  
ذلػب ألف علػم و " يف علػم الفقػه أكثػر مػن علػم احلػدي ، الملرأةو  ػ ز أمهيػة " خاريقػة صػ ي ة. األقيسة

احلػػػدي  يعتمػػػد علػػػ  احلفػػػ  خالدرجػػػة األوىل، و خيضػػػ  علػػػم احلػػػدي  لقواعػػػد و ضػػػواخط دقيقػػػة، حػػػددها 
   .علماء مصالر احلدي 
ح ذلػب الػن  مػن د  ت، ، و معرفػة مػا يفيػدو استوباط الحرأم موأه، ل م الول أما الفقه فيعتمد عل 

 .الملرة ، و يتفاوت علماء الفقه دبقدار  فاوهتم يف امتالؾ  لبالملرة و كل ه ا حيتاج إىل قوة
 ب األمية من العرب بممارسة الرتاباذه -ا 

فلمػػا جػػاء اإلسػػالـ واسػػتولوا  ،يقػػوؿ العالمػػة اخػػن نلػػدوف : " م يػػمؿ شػػاف العػػرب يف خػػداوهتم وجػػاهليتهم
علػ  احلػاؿ الػ   ت2غنيا وجاوزوا سلااف العجم و لبوهم عليه ، وكانوا من البػداوة والغضاضػةعل  شلالب الد

الػػدين وشػػد ه يف  ػػرؾ أحػػواؿ الفػػراغ ومػػا لػػي  خنػػاف  يف ديػػن و  معػػاش فهجػػروا  ت3غعرفػػت ذلػػم مػػ   ضػػارة 
 ت4غومػ هبهم "  ذلب شيئا مػا وم يلػن ادللػ وذ عنػدهم إ   رجيػ  القػرآف والػ ًل خالوػعر الػ ي كػاف ديػدنم

وإفػػا كػػاف الػػدين سلتصػػا خاحلػػاملني للقػػرآف العػػارفني خناسػػخه ومنسػػونه ومتوػػاهبه وزللمػػه وسػػاير :  ويقػػوؿ
د   ػػه دبػػا  لقػػوح مػػن النػػيب صػػل  اخ عليػػه وسػػلم أو شلػػن مسعػػه مػػنهم مػػن عليػػتهم ، وكػػانوا يسػػموف لػػ لب 

يػة فػانت  مػن كػاف مػنهم قاريػا لللتػاب هبػ ا أمػة أم اأي ال ين يقرؤوف اللتاب ألف العرب كانو بالقراء" "
ا سػػػػم لغراختػػػػه يومئػػػػ  وخقػػػػي األمػػػػر كػػػػ لب صػػػػدر ادللػػػػة مث عظمػػػػت األمصػػػػار وذهبػػػػت األميػػػػة مػػػػن العػػػػرب 

                                                 
1)

  806اخن نلدوف كتاب الع  وديواف ادلبتدأ واخل  ، دار اللتاب اللبناين، د، ف اجمللد الثاين ص    
2
 306لنور ص الغضاضة : ذلة ومنقصة . أخو خلر الرازي   سلتار الص اح الابعة الراخعة  دار اذلدى للاباعة وا    (

 451- 450الغضارة : النعمة والسعة  ، واخلصب . الف(وز آخادي  القاموس احمليط   مهسسة الرسالة ص    (3
 765اخن نلدوف كتاب الع  وديواف ادلبتدأ واخل  ، دار اللتاب اللبناين، د، ف اجمللد الثاين ص     (4
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وسبلن ا ستنباط وكمل الفقه وأصػبر صػناعة وعلمػا فبػدلوا خاسػم الفقهػاء والعلمػاء مػن  بممارسة الرتاب
   ت1غالقراء" 

 
 الفق يةنشأة المذاهب  المبح  ال اني

 واختصاص مذهب مالل ببالد الم رب واألندلس
 نشأة المذاهب الفق ية واكتمال ا  - 1

ز يف اسػػػتنباط ااحلػػػدي  يف احلجػػػ، وطريقػػػة أهػػػل العػػػراؽ يف طريقػػػة أهػػػل الػػػرأيفقػػػه  أشػػػار اخػػػن نلػػػدوف إىل
س  فاريقػػػة أهػػػل العػػػراؽ اعتمػػػدت علػػػ  القيػػػا .اناصػػػا متميػػػم  ااألحلػػػاـ، وأف للػػػل مػػػن الاػػػريقتني منهجػػػ

واسػػػتلثروا منػػػه ومػػػالوا إليػػػه ومهػػػروا فيػػػه وذلػػػب  لقلػػػة احلػػػدي  عنػػػدهم وكػػػاف صػػػاحب السػػػبق فػػػيهم اإلمػػػاـ 
النعماف رضي اخ عنه.وأما طريقة أهل احلجاز فقد اعتمد أص اخه عل  الثػروة احلديثيػة  ةاألعظم أخو حنيف

جػػاز ومػػن خعػػدح اإلمػػاـ اذلايلػػة وكػػاف إمػػامهم وصػػاحب السػػبق فػػيهم اإلمػػاـ مالػػب خػػن أنػػ  إمػػاـ أهػػل احل
 الوافعي رحم اخ اجلمي  ورضي عنهم أصبعني .  

"فامػػا أهػػل العػػراؽ فإمػػامهم الػػ ي اسػػتقرت عنػػدح مػػ اهبهم أخػػو حنيفػػة النعمػػاف خػػن يقػػوؿ اخػػن نلػػدوف  : 
 ".مالل و الشالعيشهد له خ لب أهل جلد ه، و نصوصا  !ثاخت، و مقامه يف الفقه   يل ق

إمػاـ دار اذلجػرة رضبػه اخ  عػاىل، و انػت   مالأل بأن أنأس األصأبحياف إمامهم " و أما أهل احلجاز فل
لألحلاـ  ( ادلدارؾ ادلعت ة عند  (ح، و هو عمل أهػل ادلدينػة، ألنػه رأى أنػم، فيمػا  ىنر أرؾ اخميادة مد

، و هلػػػػ ا إىل جيػػػػل مإقتػػػػدايهايتفقػػػػوف عليػػػػه، مػػػػن فعػػػػل أو  ػػػػرؾ، متػػػػاخعوف دلػػػػن قػػػػبلهم ضػػػػرورة لػػػػدينهم و 
ادلباشػػرين لفعػػل النػػيب صػػل  اخ عليػػه و سػػلم اآلنػػ ين ذلػػب عنػػه، و صػػار ذلػػب عنػػدح مػػن أصػػوؿ األدلػػة 

"مث كاف من خعد مالب خن أن  زلمد خػن إدريػ  ادلالػيب الوػافعي رضبهمػا اخ  عػاىل، رحػل إىل  الورعية".
 هم، و ممج طريقة أهل احلجاز العراؽ من خعد مالب، و لقي أص اب اإلماـ أن حنيفة و أن  عن

ونػػالف ماللػػا رضبػػه اخ  عػػاىل يف كثػػ( مػػن م هبػػه .وجػػاء مػػن  خاريقػػة أهػػل العػػراؽ، و انػػت  دبػػ هب، 
وقػػػرأ  أصػػػ اخه علػػػ  أصػػػ اب أن  عليأأأة المحأأأد ينخعػػػدمها أضبػػػد خػػػن حنبػػػل رضبػػػه اخ  عػػػاىل ، وكػػػاف مػػػن 

وقػػف التقليػػد يف األمصػػار عنػػد هػػه ء حنيفػػة مػػ  وفػػور خضػػاعتهم مػػن احلػػدي  ، فانتصػػوا دبػػ هب آنػػر و 
األرخعػػة ، ودرس ادلقلػػدوف دلػػا سػػواهم .وسػػد النػػاس خػػاب اخلػػالؼ وطرقػػه دلػػا  كثػػر  وػػعب ا صػػاالحات يف 
العلػػـو .ودلػػا عػػاؽ عػػن الوصػػوؿ إىل ر بػػة ا جتهػػاد ، ودلػػا  نوػػي مػػن إسػػناد ذلػػب إىل  ػػ( أهلػػه ، ومػػن   

عػواز ، وردوا النػػاس إىل  قليػػد هػه ء ، كػػل مػػن انػت  خػػه مػػن يوثػق خرأيػػه و  خدينػه ، فصػػرحوا خػػالعجم واإل
ادلقلدين ، وحظروا أف يتػداوؿ  قليػدهم دلػا فيػه مػن التالعػب .وم يبػق إ  نقػل مػ اهبهم .وعمػل كػل مقلػد 

 ب محصول اليوم دب هب من قلدح منهم خعد  ص ير األصوؿ وا صاؿ سندها خالرواية . 

                                                 
 799 - 798، دار اللتاب اللبناين، د، ف اجمللد الثاين ص  اخن نلدوف كتاب الع  وديواف ادلبتدأ واخل      1
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 ت1غ". هذا  للفقه غير
هػػ ح النصػػوص أف اخػػن نلػػدوف قػػد أشػػار خللمػػة مػػوجمة إىل نصػػاي  كػػل مػػ هب،  نػػالؿو نالحػػ  مػػن 

مدرسأأأة الحأأأدي  لأأأي الحجأأأاز، و مدرسأأأة ساسػػػني اللػػػ ين  ديػػػثالف األ مأأأذهبينال  اهب وخباصػػػةمػػػن ادلػػػ
مدرسػػة العػراؽ، ومالػػب خػػن أنػ  ديثػػل مدرسػػة احلػػدي  ، صػػاحب   و كػػاف أخػػو حنيفػة الأرأل لأأي العأأراق،
 : انالق من مدرسة احلدي  و حاوؿ أف ديمج خني فقه احلدي  و فقه أحدهما  آنراف مث ظهر م هباف
: انالػػػػق مػػػػن مدرسػػػػة العػػػػراؽ إ  أنػػػػه كػػػػاف مػػػػن أصػػػػ اب و  اني مأأأأا، ذهب الشأأأأالعيمأأأأالػػػػرأي، و هػػػػو 

 . بن حوب  مذهب اإلمام أحمدهو و ا نتصاص يف احلدي  
انتوػارح، حيػػ  قػاؿ يف ذلػػب: مث حػاوؿ اخػن نلػػدوف أف يت ػدث عػن أثػػر كػل مػ هب و ملانتػػه و حجػم 

ضبػػد خػػن حنبػػل فمقلػػدوح قليػػل لبعػػد م هبػػه عػػن ا جتهػػاد و أصػػالته يف معاضػػدة الروايػػة، و لألنبػػار أ"فامػػا 
        خعضػػػػها خػػػػبعض، و أكثػػػػرهم خالوػػػػاـ و العػػػػراؽ مػػػػن خغػػػػداد و نواحيهػػػػا، و هػػػػم أكثػػػػر النػػػػاس حفظػػػػا للسػػػػنة 

، حػػىت كػػانوا مػػا أملػن وكػػاف ذلػػم خبغػػداد صػػولة وكثػػرة  روايػة لل ػػدي  و مػػيال خا سػػتنباط إليػػه عػػن القيػػاسو 
 يتواقعوف م  الويعة يف نواحيها .وعظمت الفتنة من أجل ذلب ، مت انقا  ذلب عند اسػتيالء التػ  عليهػا 

 .ت2غ"
و أمػػا أخػػو حنيفػػة فقلػػدح اليػػـو أهػػل العػػراؽ و مسػػلمة اذلنػػد و الصػػني، و مػػا وراء النهػػر، و خػػالد  ويقػػوؿ : "

، وكاف  لميػ ح صػ اخة اخللفػاء مػن خػين العبػاس  ـودلا كاف م هبه أن  خالعراؽ ودارا السال .كلها العجم  
مػ  الوػافعية وحسػنت مبػاحثهم يف اخلالفيػات وجػاءوا منهػا خعلػم مسػػتارؼ  م، فلثػرت  ػآلفهم ومنػاظراهت

وأخػػو الوليػػد وأنظػػار  ريبػػة وهػػي خػػني أيػػدي النػػاس وخػػادلغرب منهػػا شػػيء قليػػل نقلػػه إليػػه القاضػػي اخػػن العػػرن 
ويالح  من نالؿ قوؿ اخػن نلػدوف الػ ي سػبق أف ا  صػاؿ العلمػي خػني ادلوػرؽ  ت1غالباجي يف رحلتهما"

 وادلغرب كاف ضعيفا جدا خني علمايه كما رأيت.
و  فر م هبػه خػالعراؽ و نػرا سػاا"و أما الوافعي فمقلدوح دبصر أكثر من سواها، و قػد كػاف انتوػويقوؿ :

وا احلنفية يف الفتوى و التدري  يف صبي  األمصار، و عظمت رلػال  ادلنػاظرات خيػنهم ما وراء النهر و قامس
 ت2غو ش نت كتب اخلالفيات خانواع استد  هتم"

رضبه اخ  عػاىل فػانت  دب هبػه أهػل ادلغػرب، و األنػدل ، و إف كػاف يوجػد خن أن   "و أما مالبويقوؿ :
قليػػػػل، ألف رحلػػػػتهم كانػػػػت  البػػػػا إىل احلجػػػػاز و هػػػػو منتهػػػػ  يف  ػػػػ(هم، إ  أنػػػػم م يقلػػػػدوا  ػػػػ(ح إ  يف ال

 ت3غسفرهم و ادلدينة يومئ  دار العلم، و منها نرج إىل العراؽ".
 بمذهب مالل وعوام  انتشاره  وأه  األندلس اختصاص الم اربة - 2

                                                 
 803-  802اخن نلدوف كتاب الع  وديواف ادلبتدأ واخل  ، دار اللتاب اللبناين، د، ف اجمللد الثاين ص (1)

2)
 80ناين، د، ف اجمللد الثاين ص   وديواف ادلبتدأ واخل  ، دار اللتاب اللباخن نلدوف كتاب الع     

1)
  804-  803اخن نلدوف كتاب الع  وديواف ادلبتدأ واخل  ، دار اللتاب اللبناين، د، ف اجمللد الثاين ص    

2
 804ادلصدر نفسه  اجمللد الثاين  ص    

 804ادلصدر نفسه  اجمللد الثاين  ص (2)
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    رب و يعلػػػل اخػػػن نلػػػدوف أسػػػباب انتوػػػار ادلػػػ هب ادلػػػاللي يف خػػػالد ادلغػػػرب خقولػػػه :"فرجػػػ  إليػػػه أهػػػل ادلغػػػ
األندل  و قلدوح دوف  (ح، شلن م  صػل إلػيهم طريقتػه، و أيضػا فالبػداوة كانػت  البػة علػ  أهػل ادلغػرب و 

و األندل ، وم يلونوا يعانوف احلضارة ال  ألهل العراؽ، فلانوا إىل أهل احلجػاز أميػل دلناسػبة البػداوة، و 
احلضػػارة و هتػػ يبها كمػػا وقػػ  يف  ػػ(ح مػػن هم، و م يانػػ   نقػػير دذلػػ ا م يػػمؿ ادلػػ هب ادلػػاللي  ضػػا عنػػ

كػاف  الميػ ح اف قػوا وأهل ادلغرب صبيعا مقلدوف دلالب رضبه اخ  عػاىل .وقػد   "......... ويقوؿ :ادل اهب"
وأمػػا  .ت4غمنػػداد واخػػن اللبػػاف ميدبصػػر والعػػراؽ ، فلػػاف خػػالعراؽ مػػنهم القاضػػي إمساعيػػل وطبقتػػه مثػػل اخػػن نػػو 

لي يف ادلغػػػرب فػػػإف اخػػػن نلػػػدوف يعلػػػل كمػػػا رأينػػػا يف النصػػػني السػػػػاخقني أف أسػػػباب انتوػػػار ادلػػػ هب ادلػػػال
 :  اآل  أسباب انتوار ادل هب ادلاللي يف ادلغرب  عود إىل

 :رحلة الم اربة إلى الحجاز: أ 
و ه ا السبب قد يلػوف أوضػر األسػباب و أكثرهػا واقعيػة، ذلػب أف مػوطن يقوؿ زلمد فاروؽ النبهاف: " 

ادلدينػػة، و كػػاف علمػػاء ادلغػػرب يػػا وف إىل ادلدينػػة، و يانػػ وف علػػم علمػػاء ادلوػػرؽ مػػن  ادلػػ هب ادلػػاللي هػػو
 ادلدينة، و لي  من خغداد، البعيدة عن طريق حجاج ادلغرب.

، أف علمػاء مصػر و علمػاء الوػاـ كػانوا يػا وف إىل ادلدينػة كمػا يػا  هػو و للن السهاؿ الػ ي يفػرض نفسػه
 و كاف ديلن أف ينتور ادل هب  ، هب ادلاللي يف مصر و الواـعلماء ادلغرب، فلماذا م ينتور ادل

ادلػػػاللي يف العػػػراؽ أيضػػػا و فػػػارس، و اذلنػػػد، للعامػػػل نفسػػػه، و قػػػد يلػػػوف أهػػػل فػػػارس و اذلنػػػد أقػػػرب إىل 
   ت1غ؟".  م هب مالب من م هب أن حنيفة، ألنه م هب أشد صلة خالسنة

.وإف كػاف يوجػد يف    دب هبػه أهػل ادلغػرب واألنػدليقوؿ اخن نلدوف : "وأما مالب رضبه اخ  عاىل فانت
 ػػػ(هم ، إ  أنػػػم م يقلػػػدوا  ػػػ(ح إ  يف القليػػػل ، دلػػػا أف رحلػػػتهم كانػػػت  البػػػا إىل احلجػػػاز ، وهػػػو منتهػػػ  
سػػفرهم .وادلدينػػة يومئػػ  دار العلػػم ، ومنهػػا نػػرج إىل العػػراؽ ، وم يلػػن العػػراؽ يف طػػريقهم فاقتصػػروا علػػ  

نة.وشيخهم يومئػ  وإمػامهم مالػب وشػيونه مػن قبلػه و لميػ ح مػن خعػدح .فرجػ  إليػه األن  عن علماء ادلدي
 ت2غأهل ادلغرب واألندل  وقلدوح دوف  (ح ، شلن م  صل إليهم طريقته" 

 ب : رابطة البداوة و البعد عن الح ارة:
احلضػػارة الػػ   يقػػوؿ اخػػن نلػػدوف : " فالبػػداوة كانػػت  البػػة علػػ  أهػػل ادلغػػرب واألنػػدل  وم يلونػػوا يعػػانوف

ألهػل العػػراؽ فلػػانوا إىل أهػػل احلجػػاز أميػػل دلناسػػبة البػػداوة .ذلػػ ا م يػػمؿ ادلػػ هب ادلػػاللي  ضػػا عنػػدهم وم 
    ت3غيان ح  نقير احلضارة وهت يبها كما وق  يف  (ح من ادل اهب" 

                                                 
4)

ألحد  مد خن عبد اخ أخو احلسني ادلعروؼ خاخن اللباف البصري  إماـ الفرضيني يف اآلفاؽ ، كاف إماما يف الفقه والفرايض صنف فيها كتبا لي زل   
طبقات  .سلتصر  218-217ص  17مثلها ، وعنه أن  الناس الفريض . وىف يف رخي  األوؿ سنة اثنتني وأرخ  ماية  خبغداد  ينظر س( أعالـ النبالء ج

 220 - 219هسسة اللتب الثقافية ص الفقها ربقيق عاد عبد ادلوجود وعلي معوض ط م
 310ـ مهسسة الرسالة    ص 1998 -هػ  1418زلمد فاروؽ النبهاف  الفلر اخللدوين من نالؿ ادلقدمة  الابعة األوىل      (1
(2)

 805للبناين، د، ف اجمللد الثاين ص اخن نلدوف كتاب الع  وديواف ادلبتدأ واخل  ، دار اللتاب ا   
3)

 806- 805اخن نلدوف كتاب الع  وديواف ادلبتدأ واخل  ، دار اللتاب اللبناين، د، ف اجمللد الثاين ص       
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ألنػدل ، و يقوؿ زلمد فػاروؽ النبهػاف : " يػرى اخػن نلػدوف أف البػداوة كانػت  البػة علػ  أهػل ادلغػرب و ا
هم أميل إىل أهل احلجػاز الػ ين كػانوا أقػرب إىل البػداوة، و م  انػ هم مظػاهر احلضػارة الػ  كانػت ألهػل 

و   أظػػػن أف هػػػ ا السػػػبب ديلػػػن أف يلػػػوف مقبػػػو  يف  عليػػػل سػػػبب انتوػػػار ادلػػػ هب ادلػػػاللي يف  العػػػراؽ.
يلػػوف  ػػ( مقنػػ  ألننػػا صلػػد خػػالدا  ادلغػػرب، ألف راخاػػة البػػداوة ليسػػت كافيػػة ذلػػ ا التعليػػل، و هػػو  عليػػل قػػد

أقرب إىل البداوة من ادلغرب و م  ذلب فإنا أن ت دب هب أهل العراؽ، و كػاف ديلػن دلػ هب مالػب أف 
 ينتور يف اجلميرة العرخية كلها، خسبب راخاة البداوة.

و أرجػػػر أف يلػػػوف موضػػػوع رحلػػػة احلجػػػاج إىل احلجػػػاز مػػػن العوامػػػل الػػػ  سػػػاعدت علػػػ  انتوػػػار ادلػػػ هب 
 بالسأوة وحأب م للوبأي تعلأ  الم اربأةادلاللي يف ادلغػرب و األنػدل  و إفريقيػا، و هنػاؾ عامػل آنػر و هػو 

 .صلى اا عليه و سلم و تعلق م بآل بيته، و تعاطف م مع آبم م و أحزان م
خعػد أف اسأتقبلوا المأولى إدريأس و كأان مأن آل البيأا و قد يلػوف هنػاؾ سػبب آنػر و هػو أف ادلغارخػة 

هأو ، و لعػل سبسػلهم دبػ هب مالػب و أحبوه و تعلقأوا بأه، و أناطوا به م مة اإلمارةادلورؽ،  هرب من
 ت4غ تعبير عن تمسر م بالسوة، و المذهب األ رب إلى السوة .

 :خاتمة البح  ونتا جه  
 فبعد أف جلنا خالب   والتنقيب خني صف ات كتاب الع    خن نلدوف  وصلنا إىل النتايا اآل ية :  

العالمة اخن نلدوف أرخ لعلم الفقه اإلسالمي ضمن  ارخيه للعلـو األنرى كعلم أصوؿ الفقه وعلم  -1
 ادلواري  وعلم الفلسفة و (ها من العلـو األنرى .

 للعلـو العقلية والنقلية: يف رأيه  -2
قف عليه العلم الابيعي ال ي يهتدي إليه اإلنساف  خفلرح ، وهو علم الفلسفية ال ي ديلن أف ي –أ 

ت ألنا وراء نااؽ  ةألما ورا يادلتعلم ويهتدي إليه خعقله . كما أنه يعتقد أف   فايدة من الفلسفةغ 
العقل، وإنلارح شبرة الليمياء ال  ربويل ادلعادف اخلسيسة إىل معادف شريفة ،ويعتقد خاالف صناعة 

 ت  عتقادح  أف   فاعل إ  اخالتوجيم النجـو غ 
 نقلية الوضعية   رلاؿ فيها للعقل إ  يف إحلاؽ الفروع من مسايلها خاألصوؿ العلـو ال -
اخلػػالؼ ضػػرورة يف فهػػم النصػػوص دلػػا  قتضػػيه الػػد  ت اللغويػػة .ودلػػا  قتضػػيه قاعيػػة الد لػػة وظنيهػػا  - 3

 الواردة يف النصوص
 و (ها  صباع والقياس  أنرى كاإلي ور  ةالوقاي  ادلتجددة   ويف هبا النصوص .فت تاج إىل أدل -  4
 

                                                 
4)
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  ازدهار الفقه إىل أسباب منها: ا ساع أمصار اإلسالـ .وادلللة الفقهية وذهاب األمية من يرج   – 5
 العرب دبمارسة اللتاب .

عػػػن نوػػاة ادلػػػ اهب وانتصػػاص أهػػػل ادلغػػرب واألنػػػدل  دبػػ هب مالػػػب وأرجػػ  سػػػبب ذلػػػب   حديثػػه – 6
 إىل:
 أرض احلجاز . رحلة ادلغارخة وأهل األندل  إىل -أ 
 راخاة البداوة والبعد عن احلضارة خني أهل ادلغرب واحلجاز.   -ب
 ورج وا أسباخا أنرى منها :  عدـ موافقة الباحثني اخن نلدوف فيما يراح من األسباب ادل كورة – 7
 مهػم  علق ادلغارخة خالسنة وحبهم للنيب صل  اخ عليػه و سػلم و  علقهػم خػآؿ خيتػه، و  عػاطفهم مػ  آ  -أ

 و أحمانم.
و أناطوا خه بعد أن هرب من المشرق، استقبلوا ادلوىل إدري  و كاف من آؿ البيت ن الم اربة إ -ب

 .هو  عب( عن سبسلهم خالسنة، و لع  تمسر م بمذهب مالل و أحبوح و  علقوا خه، مهمة اإلمارة
 لمذهب المالري ألن م يرونه األ رب إلى السوةالم اربة با تمسل -ا
و أناطوا خه بعد أن هرب من المشرق، استقبلوا ادلوىل إدري  و كاف من آؿ البيت ن الم اربة إ -ب

 .هو  عب( عن سبسلهم خالسنة، و لع  تمسر م بمذهب مالل و أحبوح و  علقوا خه، مهمة اإلمارة
 دل هب ادلاللي ألنم يرونه األقرب إىل السنة.ادلغارخة خا سبسب -ج
قايمة حوؿ ه ح النقاة وذلب إلعاايها مميدا من الب   والت قيق ق   بإشلالية الب    - 8

 العلميني . 
 واخ من وراء القصد وهو يهدي السبيل. 
وصل  اخ عل  نبينا زلمد وعل  آؿ خيته األطهار وص اخته األخرار ومن اهتدى هبداح ما خقي الليل  

 والنهار آمني.
 
 

 بلقاسم شتوان أ.د/
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