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بسم هللا الرحمان الرحيم
الحمد هلل رب العالمين ،وأفضل الصالة وأزكى التسليم على سيد الورى أجمعين سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
سبحانك اللهم ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم؛ سبحانك اللهم ال فهم لنا إال ما
فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم.
وبعد ،فهذا ملخص المحاضرات المقدمة في مادة تاريخ التشريع اإلسالمي للسداسي األول،
سع فيها بالرجوع ألهم المصادر والمراجع في
يقرب المادة العلمية للطالب ،ويُرشدهم للتو ُّ
هذا الفن ،ويُجيب عن الكثير من اإلشكاليات العلمية ،ومن أبرزها؛ ما يلي:
 ما هو مفهوم تاريخ التشريع اإلسالمي؟ ويتفرع عنه أسئلة منها :ما مفهوم التاريخ؟وما هو علم التاريخ؟ وما هي موضوعات تاريخ العلوم؟ وما هي أبرز المصادر
والمراجع المؤلفة في علم تاريخ التشريع اإلسالمي؟
 ما هي أقسام الشريعة اإلسالمية؟ وما هو تعريف الفقه؟ وما هي أقسام الفقهاإلسالمي؟ وما هو الفرق بين الشريعة والفقه؟ وما هو الفرق بين الشريعة
السماوية والقانون الوضعي؟ وما هو استمداد علم تاريخ الفقه؟ وما الفوائد من
دراسة تاريخ التشريع اإلسالمي أو الفقه اإلسالمي؟
 كيف نشأ علم تاريخ الفقه؟ وما هي معالم مناهج التأليف فيه؟ كيف تم ّخض وولد التشريع اإلسالمي؟ وما هي مصادره وينابيعه األساسية؟ وكيفالتعرف عليها؟ وكيف ظهرت مصادر وأصول أخرى؟
يمكن
ّ
 ما هي أدوار التشريع ومراحله األساسية في تاريخ الفكر اإلسالمي؟ وما هي أبرزاتجاهات العلماء المعتمدة في تقسيم هذه األدوار؟
 بماذا تميّزت حالة العرب والعالم قبل البعثة النبوية؟ وما هي المهام التي جاء بهااإلسالم؟ وبماذا تميّز التشريع في عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟ وما هي
أصوله ومصادره؟ وكيف بدأ الوحي على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟ ما
مفهوم تنزل القرآن الكريم؟ وما هي تنزالته؟ وبماذا تميَّز العهد المكي والمدني؟
وما مكانة السنة النبوية في التشريع؟ وما هي أدوارها؟ وهل كان النبي صلى هللا
عليه وسلم يجتهد في هذا العهد؟ وهل سمح عليه السالم للصحابة رضي هللا عنهم
باإلجتهاد؟ ث ّم بماذا تميّز الفقه والتشريع في عهد الخلفاء الراشدين؟ وما هي
مصادر الفقه في هذا العهد؟ وكيف ت ّم جمع القرآن في هذا العهد؟ وما هي أسباب
اختالف فقهاء الصحابة في األحكام الشرعية في هذا العهد؟ ومن هم فقهاء
الصحابة الذين عرفوا باالجتهاد؟ ...
وهللا تعالى من وراء القصد وهو يهدي السبيل.
وصلى هللا وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
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أوال :مفهوم تاريخ التشريع اإلسالمي وأبرز ما ألّف فيه
التاريخ :أجمع العلماء على ّأن كلمة التّاريخ تعني "اإلعالم بالوقت" أو "تعريف الوقت"
وأرخه ،وآرخه
أرخ الكتابّ ،
وإن اختلفت آراؤهم في تفسيرها لغة وفي اشتقاقاتها .يقالّ :
بمعنى وقَّتَهُ أي بيّن وقته.
وعلم التّاريخ هو علم يشتمل على ذكر الوقائع وأوقاتها ومجرياتها وأحداثها ،وأثارها في
حياة اإلنسان.
تطوره ،وتراجم رجاله ،وما قدّموه
ي علم من العلوم يشتغل ببيان نشأته ومراحل ّ
وتاريخ أ ّ
من نتائج فكرية في خدمة هذا العلم والنّهوض به.
ي ٍّ كتب التّاريخ العام ،عند ذكرها للوقائع؛ وحياة من
وتاريخ العلوم تتناوله بشكل عرض ّ
الرجال؛ وتعريفها بالحياة العلمية والفكرية في عصر من العصور.
اشتهر من ّ
وعملية استخالص هذه المعطيات التاريخية وترتيبها بشكل علمي؛ وإفرادها بمصنّفات
صة لتصير فنّا من الفنون وعلما من العلوم؛ له موضوعه وقواعده وفوائده ،بشكل
خا ّ
منهجي متكامل لم تلق من االهتمام الكافي ما يجب .وهذا ال يعني بك ّل حال إغفال من سبق
من العلماء تاريخ العلوم في مناهج بحوثهمّ ،
ألن بعضهم تناولها وإن بشكل مجمل.
والتاريخ في االصطالح هو فهم الماضي؛ إلفادة الحاضر ،والتّخطيط للمستقبل ،وهذا
المعنى نجده حاضرا في تعريف ابن خلدون لكلمة التاريخ في المقدمة حيث يقول":التاريخ
العمران من األحوال؛
عرض لذلك
ي ِّ الذي هو ُ
ٌ
ع ْمران العالم ،وما َي ِّ
ِّ
خبر عن االجتماع اإلنسان ّ
مثل التو ُّحش والتآنس ،والعصبيَّات ،وأصناف التقلُّبات للبشر بعضهم على بعض ،وما ينشأ
عن ذلك من ال ُملك والدول ومراتبها ،وما ينتحله البشر بأعمالهم ومساعيهم من الكسب
والمعايش ،والعلوم والصنائع ،وسائر ما يحدث من ذلك العمران من األحوال" مقدمة ابن
خلدون ص.33
وقد وجدناه يُبرز حقيقةَ
وثمار دراسته بقوله ":وهو في ظاهره ال
التاريخ وماهيتَه وفوائ َد
َ
ِّ
يزيد على إخبار عن األيَّام والدول ،والسوابق من القرون األ ُ َول ،تنمو فيها األقوال،
وتُضرب فيها األمثال ،وتؤ ّدِّي إلينا شأن الخليقة كيف تقلَّبت بها األحوال ،واتَّسع للدول فيها
النطاق والمجال ،وع َّمروا في األرض حتَّى نادى بهم االرتحال ،وحان منهم الزوال ،وفي
باطنه نظر وتحقيق ،وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق ،وعلم بكيفيَّات الوقائع وأسبابها عميق"
ٌ
وتحقيق وتأ ُّم ٌل
نظر
مقدمة ابن خلدون ص .9فمن خالل هذا التعريف يتأ ّكد أن التّاريخ هو ٌ
ي ِّ فيما مضى من العصور؛ بقصد رصد أسباب
ودراسة
ٌ
وفحص لمختلف أوجه النشاط البشر ّ
الظواهر التاريخيَّة المختلفة ،ومحاولة كشف جوانب العالقة السببيَّة في طيَّات األحداث
التاريخيَّة ،ورصد بدايات األحداث ومعرفة أصولها .فالتاريخ على هذا األساس جزء من
الحكمة المنشودة وهي معرفة اإلنسان من خالل تاريخه وهو ضرورة حضارية..
لتطور أحوال البشريَّة
والتاريخ بهذا المفهوم  -الذي أبرزه ابن خلدون  -يُعتبر استكشافًا ُكليًّا
ُّ
ً
فضال عن مصير
منذ بداية الخليقة ،ومحاولةً لح ِّّل اللغز المتع ِّلّق بالوجود البشري في الكون،
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اإلنسان في الحاضر والمستقبل .فالتّاريخ هو علم يرتبط بالزمان والمكان وما يحصل فيهما
من وقائع وأحداث؛ وما يترتب عنها من آثار في حياة اإلنسان.
التشريع اإلسالمي :تطلق كلمة الشريعة في اللّغة على معان عدّة ،فهي مشتقّة من مصدرالراء ،ومن معانيها اللّغوية
شرع" بتشديد ّ
الراء ،والتّشريع مصدر فعل" ّ
"شرع" بتخفيف ّ
الطريقة المستقيمة كما في قوله تعالى{ :ث ّم جعلناك على شريعة من األمر فاتّبعها وال تتّبع
أهواء الذين ال يعلمون} الجاثية 18/وقوله سبحانه{ :لك ّل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا}
المائدة.48/
وبيان ّ
ّ
ُ
الحق سبحانه{ :شرع لكم من الدّين ما
الطريقة كما ورد به قول
س ُّن
ومن معانيها َ
صى به نوحا }..الشورى .13/وقوله سبحانه{ :أم لهم شركا ُء شَرعوا لهم من الدّين ما لم
و ّ
ّللاُ} الشورى.21/
يأذن به ّ
كما تُطلق ال ّ
اس؛ يُقال:
شريعة في اللّغة على ال َم ْنبَع الذي يتف ّجر منه الماء فيستقي منه النّ ُ
ق لها.
"شرع الماشيةَ" ،إذا أوردها شريعة الماء فشربت ولم يَس ِّ
ّللاُ تعالى لعباده وهي نه ُج ّ
الطريق الواضح
فالشريعة كما جاءت به القواميس هي ما شرعه ّ
تشبيها بشريعة الماء من جهة ّ
أن من شرع فيها تط ّهر وارتوى حقيقة.
والشريعة في االصطالح هي األحكام التي شرعها هللا سبحانه لعباده على لسان رسوله عليه
طاب ال ّ
شارع المتعلّق بأفعال
الصالة والسالم – المقصود باألحكام الشرعية في هذا المقامِّ :خ ُ
المكلّفين اقتضا ًء؛ طلبا أو تخييرا أو وضعا ،والمو ّجه إليهم قصد تنظيم حياتهم االقتصادية
تصرفاتهم  ،...وعليه فالحكم الشرعي يقابله
واالجتماعية وعالقتهم ببعضهم وتجديد آثار
ّ
عند علماء القانون ما يصطلحون عليه القاعدة القانونية – .وعلى هذا األساس فالشريعة
اإلسالمية هي ما شرعه وسنّه هللا تعالى لعباده من العقائد والعبادات واألخالق والمعامالت
شعبها المختلفة سوا ٌء التي ت ُ ِّ ّ
ونُ ُ
ظم الحياة ب ُ
نظ ُم األحوال الشخصية كالزواج والطالق
والمواريث ..والتي ّ
تنظم العالقات المالية بين أفراد المجتمع كالبيوع واإلجارة والعقود
المالية عموما؛ وكذلك ما تُحفظ به حقوق العباد وكرامتهم من عقوبات وحدود وديات
وتعازير..
وآيات القرآن الكريم التي تناولت هذه الشرائع أطلق عليها العلماء اسم "آيات األحكام"،
واختلفوا في عددها بين قائل هي مئتا آية؛ وقائل هي خمسمئة آية أو أكثر..
سلم ،وفي االصطالح
والشريعة اإلسالمية ِّنسبةً إلى اإلسالم ،وهو في اللغة
ٌ
مصدر لفعل أَ َ
يُستعمل إلفادة ال ُخضوع واالنقياد ألمر هللا سبحانه والتّسليم لقضائه و ُحكمه بفضل اإليمان
واليقين.
وقد ت ّم استعمال لفظة اإلسالم للدّاللة على عقيدة التوحيد المشتركة بين الديانات السماوية
ّ
الحق
سابقين باإلسالم؛ كما في قول
جميعها؛ لذلك وصف القرآن الكريم األنبياء والرسل ال ّ
ونور يحكم بها النّبيون الذين أسلموا} المائدة .46/وفي
سبحانه{ :إنّا أنزلنا التّوراة فيها ُهدى
ٌ
4

قوله جل في عاله{ :ما كان إبراهيم يهوديا وال نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما} آل
أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى هللا قال
عمران .66/وفي قوله تعالى{ :فل ّما
ّ
الحواريون نحن أنصار هللا آمنّا باهلل واشهد بأنّا مسلمون} آل عمران.51/
كما اشتهر استعمال لفظ اإلسالم بمعنى الدّين الذي جاء به سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلّم
عن ربّه ّ
عز وج ّل ،مثل قول هللا تعالى{:اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي
ورضيت لكم اإلسالم دينا} المائدة{ ،3/ومن يبتغ غير اإلسالم دينا فلن يُقبل منه} آل
عمرانّ ،84/
{إن الدّين عند هللا اإلسالم} آل عمران.18/وبهذا المعنى يعتبر الدّين ُمرادفا
للشريعة اإلسالمية؛ فيندرج فيه ك ّل ما جاء به الرسل عليهم السالم من العقائد واألخالق
واألحكام الشرعية الفرعية التّكليفية ،كما تُرادف الشريعةُ بهذا المعنى لفظ الدين والملّة.
ولفظة الدين تعني شرعا خضوع العبد لربّه الذي خلقه ،وتستعمل في القرآن الكريم للدّاللة
على األحكام التي شرعها هللا سبحانه ،وتأتي أحيانا ُمرادفةً لل ّ
شريعة؛ وفي أحيان أخرى
إلفادة العقائد والمبادئ التي اتفقت عليها الشرائع السماوية .ومن نماذج داللة كلمة الدين
على األحكام التي شرعها هللا تعالى لعباده قول الباري تعالى{ :اليوم أكملت لكم دينكم
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم دينا} المائدة{ .3/لكم دينكم ولي دين}
الكافرون .2/ومن اآليات الدالة على إطالق كلمة الدين على ما اتفقت عليه الرساالت
السماوية من عقيدة التوحيد قوله تعالى{ :أال ّّلل الدّين الخالص والذين اتّخذوا من دونه أولياء
ُقربونا إلى هللا ُزلفى} الزمر....3/
ما نعبدهم إالّ لي ّ
وعلى هذا األساس فالشريعة ربانية المصدر بخالف القوانين الوضعية التي ال تزيد عن
كونها تشريع وضعي بشري.
 أقسام الشريعة اإلسالمية:بناء على مفهوم الشريعة اإلسالمية السالف الذكر الذي يشمل جميع ما شرعه هللا تعالى
لعباده وبلّغه الرسل عليهم السالم  ،يمكن تقسيم الشريعة إلى ثالثة أقسام؛ وهي:
وتعرف أحكام التّوحيد بأنّها "العلم بالقواعد الشرعية
أ /األحكام المتعلّقة بالتوحيد والعقيدة:
ّ
االعتقادية المكتسبة من أدلّتها اليقينية" ،وهي متعلّقة بثالثة موضوعات:
 اإلالهيات :وهي ما تعلّق باهلل تعالى من األحكام كالصفات الواجبة والمستحيلة والجائزةفي حقّه سبحانه ،حيث وجب على المؤمن أن يعتقد ّ
أن هللا تعالى كام ٌل كماال يليق بذاته
والوجود و ُمخالفة الحوادث
المقدّسة؛ كمال ال يتناهى وال يُحصى كالحياة وال ِّقدم والبقاء ُ
والقدرة واإلرادة والعلم والسمع والبصر والكالم .وأنّه سبحانه يستحيل في حقّه صفات
النّقص التي تتنافى مع الصفات الواجبة كال ُحدوث والفناء .وأنّه تعالى يجوز في حقّه فعل ما
يشاء وترك ما يشاء.
النبوات :وهي ما يرتبط باألنبياء والرسل عليهم السالم من أحكام تُثبت لهم صفات الكمال
 ّصدق واألمانة والتبليغ والفَطانة ،وتنفي عنهم ما استحال من
البشري الواجبة فيهم مثل ال ّ
صفات النقص البشري ال ُمخلّة بأداء الرسالة مثل الكذب وال ِّكتمان والخيانة ..؛ وتُجيز في
حقّهم بعض الصفات البشرية كالنوم واألكل وطلب الرزق الحالل..
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سمعيات :وهي األحكام االعتقادية التي د ّل عليها النّق ُل فقط دون العقل؛ أي ما د ّل عليه
 ال ّللنبوات واإلالهيات التي للعقل نصيب في
الكتاب والسنّة وال مجال لداللة العقل عليه خالفا ّ
سمعيات واجبة االعتقاد البعث والثواب والعقاب والحشر والنّشر
الداللة عليهما؛ ومن ال ّ
والحساب والميزان...وهي موضوع مباحث علم التّوحيد أو ما يصطلح عليه العلماء بأصول
الدّين أو العقيدة أو علم الكالم.
وغاية هذه األحكام االعتقادية هي أن يُصبح اإليمان والتّصديق باألحكام الشرعيّة راسخا
و ُمحكما ال تزحزحه ال ُّ
شبَهُ واألباطيل ،فينعكس ذلك على المؤمنين في الدنيا حيث تنتظم
أحوالهم وشؤونهم بالعدل والحق وضمان المصالح وبقاء النّوع البشري وتحقيق ال ُّ
شهود
الحضاري ..مقابل النّجاة من عذاب يوم القيامة والفوز بالجنّة.
وطريق تحصيل هذه العقائد هو إعمال العقل والفكر بالتدبّر والتبصر الذي يوصل إلى
اإليمان القاطع بالدليل النّاصع ،ال بالتّقليد وال اإلكراه أو الخوارق المادية ..وهذا ما أشار
إليه الحق سبحانه ودعا له في مناسبات كثيرة منها قوله تعالى{ :وفي األرض آيات للموقنين
وفي أنفسكم أفال تُبصرون} الذارياتّ .21،20/
{إن في خلق السماوات واألرض واختالف
الليل والنّهار آليات ألولي األلباب} آل عمران{ .190/سنريهم آياتنا في اآلفاق وفي أنفسهم
حتّى يتبيّن أنّه الحق أولم يكف بربك أنّه على ك ّل شيء شهيد} فصلت.53/
ب /األحكام المتعلّقة باألخالق :وهي األحكام األخالقية التي جاءت بالقيم والفضائل التي
تُعتبر أساس المجتمع ودعامة قيامه ،وقد كان النبي عليه السالم ال َمثل األسمى للمسلمين في
ق عظيم} القلم.4/
التحلّي بمكارم األخالق؛ كما مدحه هللا تعالى في قوله{ :وإنّك لعلى ُخلُ ٍّ
وكان الهدف األساس من بعثته هو تربية النّاس على ُحسن الخلق؛ بدليل الحديث الصحيح
الذي رواه اإلمام البخاري في صحيحه في كتاب األدب المنفرد عن أبي هريرة رضي هللا
عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :إنّما بُعثت ألُت ِّ ّم َم مكارم األخالق".
ج /األحكام التكليفية الشرعية الفرعية :وهي أحكام الفقه اإلسالمي بمختلف أبوابه؛ من
عبادات ومعامالت وأحوال شخصية وعقوبات وسياسة شرعية..
والفقه في اللغة يُطلق على الفهم ،ومنه قوله تعالى{ :فما لهؤالء القوم ال يكادون يفقهون
حديثا} ،النساء  .78وقوله تعالى{ :قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول} ،هود  )81وقوله
عليه السالم ”:من يرد هللا به خيرا يفقهه في الدين" (أخرجه اإلمام البخاري في كتاب العلم؛
ّ
{فأن ّّلل
باب من يرد هللا به خيرا يفقهه في الدين؛ وفي كتاب ال ُخ ُمس؛ باب قول هللا تعالى:
سهُ} األنفال 41/وفي كتاب االعتصام بالكتاب والسنة؛ باب قول النبي صلى هللا عليه
ُخ ُم َ
وسلّم" :ال تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق" .كما أخرجه اإلمام مسلم في كتاب
الزكاة؛ باب النهي عن المسألة ،وفي كتاب اإلمارة؛ باب قول الرسول صلى هللا عليه وسلّم:
"ال تزال طائفة من أ ّمتي ظاهرين على الحق ال يضرهم من خالفهم" .والترمذي في كتاب
العلم؛ وابن ماجة في المقدمة فضل العلم والحث على طلبه ،واإلمام مالك في كتاب الموطإ
في كتاب القدر؛ باب جامع فيما جاء في أهل القدر؛ والدارمي في المقدمة في باب االقتداء
بالعلماء ،واإلمام أحمد بن حنبل في مسنده .).وميّز ابن القيم الجوزية بين الفقه والفهم ِّوفق
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ما نقله عنه محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي الفاسي في "الفكر السامي في تاريخ الفقه
الفهم بسبب ّ
أن الفقه هو فهم مراد المتكلّم من
أخص من
اإلسالمي" عندما
ُّ
اعتبر الفقهَ
ِّ
َ
ض َع له اللَّف ُ
ظ ..ص.2
كالمه؛ وهو قَ ٌ
فهم ما ُو ِّ
در زائ ٌد على ُم َج َّر ِّد ِّ
وفي االصطالح هو العلم باألحكام الشرعية العملية ال ُمكتسبة من أدلّتها التّفصيلية :واألحكام
ال ّ
سمع؛ أي الوحي بنوعيه القرآن والسنّة،
شرعية هي األحكام التي تلقاها المسلمون بطريق ال ّ
وال يدخل فيها األحكام العقلية المنطقية .وهي أحكا ٌم شرعية تكليفية؛ كوجوب إقامة
صلوات الخمس؛ ووجوب حفظ األمانات؛ وتحريم قتل النّفس ظلما؛ وأكل أموال النّاس
ال ّ
بالباطل ...وأحكام شرعية وضعية؛ كالسبب والشرط والمانع والصحة والبطالن؛ كبُطالن
عقد المجنون؛ وكدخول الوقت شرط إلقامة الصالة ...وهذه األحكام الشرعية مقيّدة بكونها
عمليّة تتعلّق بأفعال المكلّفين ،فأخرج هذا القي ُد األحكام العقدية لتعلُّقها بالقلوب وليس بعمل
األبدان .وهذا الفقه الذي نتحدّث عنه مأخوذٌ و ُمستنب ٌ
ط من أدلّة الشرع التفصيلية وليس
الكلية؛ مثل قول هللا تعالىُ { :ح ّرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وع ّماتكم وخاالتكم
الرضاعة وأ ُ ّمهات
وبنات األخ وبنات األخت وأ ُ ّمهاتكم الالّتي أرضعنكم وأخواتكم من ّ
هن فإن لم تكونوا دخلتم ّ
نسائكم وربائبكم الالّتي في ُح ُجوركم من نسائكم الالّتي دخلتم بِّ ّ
بهن
سلَف
فال ُجناح عليكم وحالئل أبنائكم الذين من أصالبكم وأن تجمعوا بين األُختين إالّ ما قد َ
ّ
إن هللا كان بكم رحيما} النساء.23/
ويُقابل الفقه اإلسالمي الذي تستم ّد أحكا ُمه أدلَّتَها من الوحي بنوعيه القرآن والسنة مصطلح
القانون الذي يُع ّد تشريعا وضعيّا من وضع اإلنسانّ ،
نظم بقواعده ومبادئه وأنظمته ُ
شؤون
الحياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية وغيرها .ومن الفوارق الجوهرية بين الفقه
والقانون الوضعي؛ ما يتميّز به الفقهُ من ارتباط بالعقيدة اإللهية القائمة على التّوحيد؛
وارتباط بفضائل األخالق ومحاسن ال ّ
الوحي.
شيم التي جاء بها
ُ
وكلمة القانون هي كلمة يونانية في أصلها وفق ما ذكره م ّناع القطان في كتابه "تاريخ
التشريع اإلسالمي" ،لذلك لم تكن ُمتداولة بين علماء المسلمين األوائل؛ واستعملها في
ال ُمقابل ال ُمتأ ِّ ّخرون متأثّرين بدراسة القوانين الوضعية .وقد استُعملت بمعنى القاعدة ،وفي
اللغة العربية استُعملت للدّاللة على ِّمقياس ُك ِّّل شيءٍّ .
بعد استعراضنا لمفاهيم المصطلحات ال ُم َر ِّ ّكبَ ِّة لعنوان هذه المادة العلمية نخلُص إلى تعريف
لمفهوم هذا ال ُم َر َّكب في ُ
شموليته؛ ونختار تعريفا واضحا ،يخلو من الغُموض؛ وهو تعريف
اختاره الشيخ محمد علي السايس في كتابه "تاريخ الفقه اإلسالمي" وتَبعه في ذلك الدكتور
وهبة الزحيلي في كتابه "تاريخ التشريع اإلسالمي" وهو" :العلم الذي يبحث عن حالة الفقه
اإلسالمي في عصر الرسالة وما بعده من العصور -من حيث تعيين األزمنة التي أُن ِّشئت
فيها تلك األحكام ،وبيان ما طرأَ عليها من نسخ وتخصيص وتفريع ،وما ِّسوى ذلك – وعن
شأن في تلك األحكام" وال ُمالحظ على هذا التعريف
حالة الفقهاء والمجتهدين ،وما كان من ٍّ
أخص
أنّه جعل تاريخ التشريع اإلسالمي ُمرادِّفا لتاريخ الفقه اإلسالمي؛ وكما نعلَم فالفقه هو
ّ
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صا واستنباطا؛ فيدخل
س ُّن األحكام نَ ّ
من التشريع ،وعلى هذا األساس يكون التشري ُع هو َ
الفقه في ُمس ّماهُ .انظر كتاب "تاريخ التشريع اإلسالمي" للدكتور وهبة الزحيلي ص  .6ألن
الفقه تندرج فيه آرا ُء المجتهدين من أمة رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم المستندة على نوعي
ي زمان ومكان؛
الوحي الكتاب والسنّة .وأحكام الشريعة ثابتة ال تتب ّد ُل وال تتغيّر؛ صالحةٌ أل ّ
خالفا ألحكام الفقه اإلسالمي التي يطرأ ُ عليها التّغيير بسبب تبدّل األحوال واألعراف
وتَحْ ُك ُمها المصالح جلبا والمفاسد دفعا.
أقسام الفقه اإلسالمي:
ينقسم الفقه إلى أقسام متعددة باعتبارات متنوعة
أوال :أقسام الفقه باعتبار مصدره:
ينقسم بهذا االعتبار إلى ثالثة أقسام؛ وهي:
1ـ ما كان مصدره دليال قطعيا في داللته؛ مثل وجوب الصالة ووجوب الزكاة ووجوب
الحج والصوم وحرمة الزنا والسرقة والقذف ووجوب تقسيم التركة وفق ما جاء في القرآن
والسنة؛ وغير ذلك مما جاء في القرآن والسنة أو ثبت بإجماع األمة وباألخص الصحابة ولم
يحتمل إال معنى واحدا .فمثل هذا ال يجوز إعمال االجتهاد فيه بنفي أو تجوير.
2ـ ما كان مصدره الدليل الظني الداللة مثل حكم صالة الوتر وحكم قراءة الفاتحة في
الصالة ومثل العدة هل تحسب بالحيض أم بالطهر وغير ذلك من األحكام التي تثبت باآليات
أو األحاديث التي تحتمل ألفاظها أكثر من معنى؛ فمثل هذا النوع يكون االجتهاد فيه إلثبات
أحد المعاني من بين تلك المعاني وال يكون االجتهاد لنفي ذلك الدليل وهذا معنى قولهم ال
اجتهاد مع النص.
3ـ ما كان مصدره أدلة ظنية كالقياس والمصلحة المرسلة واالستحسان واالستصحاب
والعرف وغيرها من األدلة المعتمدة في الشريعة اإلسالمية فهذه األحكام تعتبر شرعية؛ ألن
تلك األدلة المثبتة لها أدلة شرعية ،ومثل هذا الفقه محل االجتهاد إلثبات األحكام إذ من
المعلوم أن مسائل الناس متجددة واألدلة الشرعية لم تأت بتفصيل كل حكم إنما جاءت في
أكثرها قواعد عامة لتحتمل أحكام الجزئيات ومن هنا كانت الشريعة اإلسالمية صالحة لكل
زمان ومكان.
ثانيا :أقسام الفقه باعتبار ُمحتواه و َمضمونه.
الفقه اإلسالمي شامل لنواحي الحياة وتصريفاتها كلها وقد قسمه بعضهم بهذا االعتبار إلى
ثالثة أقسام وقسمه بعضهم إلى قسمين رئيسيين هما:
األول :العبادات :وهي مجموعة األحكام الشرعية العملية التي تنتظم في أبواب فقهية تنظم
عالقة المكلف العملية بخالقه .واألبواب التي تضمها العبادات هي باب أو كتاب :الطهارة ـ
الصالة ـ الزكاة ـ الحج ـ العمرة ـ الصيام ـ األيمان وبعضهم يعبر باليمين وبعضهم بالحلف ـ
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النذر ـ التذكية الشرعية وهي الذبح والنحر والعقر والفعل ال ُمذهب للحياة ـ األضحية ـ
العقيقة ـ الصيد ـ األطعمة ـ األشربة وبعضهم يجعل الصيد وما بعده تحت عنوان الحظر
واإلباحة ـ وبعضهم يلحق الجهاد بهذا القسم.
الثاني :المعامالت وهي مجموعة األحكام الشرعية العملية التي تنظم عالقة المسلم بغيره
سواء كان يشاركه في الدين أو يخالفه فيه .وتحت هذا القسم أنواع كثيرة من الفقه:
1ـ أحكام األحوال الشخصية وتسمى فقه األسرة أو المناكحات وهي األحكام الفقهية التي
تهتم ببناء األسرة وكيفية تكوينها وما ينشأ من حقوق على أساسها؛ ومن األبواب التي
تتض ّمنها :باب النكاح ويدخل فيه الخطبة ـ الصداق ـ الفرقة الزوجية :الطالق ـ النشوزـ
الخلع ـ التطليق ـ الظهار ـ اللعان ـ اإليالء ـ ال ِّعدد ـ النفقة ـ الحضانة ـ الرضاع ـ الوالية ـ
القسم بين الزوجات ـ الوصية ـ الميراث ..إلخ.
2ـ األحكام المدنية وهي مجموعة أحكام شرعية عملية تنظم التعامل المالي بين المسلم
وغيره ويمكن تقسيمها إلى عدة أنواع؛ وهي:
أ) المعاوضات وتعني العقود وتضم :عقد البيع ـ الخيارات ـ بيع السلم ـ بيع الصرف ـ الربا
ـ اإلجارة ـ الشركات بأنواعهاـ المساقاة ـ المزارعة ـ المرابحة ـ المضاربة ـ القرض ـ
الرهن ـ ويدخل فيها المال ـ الملكية
ب) التبرعات والهبات واألحباس وتضم :باب الهبة ـ الوقف ويدخل فيهما الرقبى والعمري
وأدخل الوقف والهبة حديثا في قانون األحوال الشخصية ـ اإلعارة ـ العطية ـ الوكالة ـ
الكفالة ـالحوالة ـ الجعالة ـ الصلح وغيرها
ج) األمانات وتضم الوديعة ـ اللقطة والضمان المالي.
3ـ المرافعات وهي مجموعة أحكام شرعية عملية تبين كيفية التقاضي والتحاكم واالدعاء
وفصل الحكم القضائي ،ومن األبواب التي تنضوي تحت هذه المجموعة (باب القضاء ـ
البينات ـ الشهادة ـ اإلقرار ـ الدعوى ـ القسمة وبعض الفقهاء يجعله تحت األحكام المدنية
وغير ذلك)
4ـ الجنايات وهي مجموعة أحكام شرعية عملية تبين الفعل الذي يعد جريمة وتصف العقوبة
المترتبة عليه ويلحق بعض الفقهاء بهذه المجموعة كيفية إثبات تلك الجريمة ومن األبواب
تحت هذه المجموعة  (:باب القتل ـ القصاص في النفس وفي ما دون النفس ـ باب الديات ـ
القسامة ـ الضمان في االعتداء ـ باب حد الزنا ـ القذف ـ السرقة ـ الحرابة ـ الخمر ـ الردة ـ
البغي ـ التعزير)
وبعض الفقهاء كتب في ذلك القسم كتابات مستقلة تحت مسمى القضاء أو أدب القاضي أو
غير ذلك من المسميات ذات الصلة.
5ـ األحكام الدستورية وهي مجموعة أحكام شرعية عملية تبين كيفية حكم الدولة اإلسالمية
وما ينبغي أن يكون عليه الحكم فيها وعالقة الحاكم بالمحكوم وتمثل باب اإلمامة أو الخالفة
والوالية والوزارة ويلحق بها بعضهم الجهاد وكثير من الفقهاء لم يذكروها في تبويبهم،
وألف كثير منهم فيها كتبا مستقلة ودمج بعضهم معها القضاء.
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6ـ أحكام العالقات الدولية :مجموعة أحكام شرعية عملية تبين عالقة الدولة المسلمة بغيرها
من الدول في حالة الحرب وفي حالة السلم وألحقها الفقهاء بالقسم السابق.
7ـ األحكام االقتصادية :مجموعة أحكام فقهية تبين موارد ومصارف الدولة اإلسالمية وحق
السائل والمحروم وتضم باب الخراج والعشور وغيرها ويجعلها بعضهم في كتب مستقلة
تحت مسمى األموال.
يمكن حصر أهم هذه الفُروق في الجوانب اآلتية:
 -1بين الشريعة والفقه عموم وخصوص من وجه؛ حيث تشتمل الشريعة على األحكام
العَ َملية وال ِّعلميّ ِّة أوالعقدية واألخالق ،بينما يختص الفقه باألحكام العَ َملية فقط .ويشمل الفقه
اجتهاد العلماء سواء فيما أصابوا فيه أو أخطأوا ،وال يُعَد من الشرع إال ما أصاب فيه
المجتهدون فقط.
 -2الشريعة أكم ُل وأع ُم من الفقه ،وهي المقصودة بقوله تعالى {اليَ ْو َم أَ ْك َم ْلتُ لَ ُك ْم دِّينَ ُك ْم
ْالم دِّينَاً} .ولذلك تتناول الشريعة القواعد واألصول
علَ ْي ُك ْم نِّ ْع َمتِّي َو َر ِّ
َوأَتْ َم ْمتُ َ
ضيتُ لَ ُك ُم ِّ
اإلس َ
سنَّة اعتماداً على هذه القواعد وتلك
العامة ،أما الفقه فهو استنباط المجتهدين من الكتاب وال ُ
األصول.
 -3أحكام الشريعة صواب ال خطأ فيها ،وأحكام الفقه التي استنبطها الفقهاء قد يدخلها الخطأ
الناتج من فهمهم .ولكن ينبغي التحذير من الدعوى الخطيرة – التي تولى ِّكبرها بعض
ال ُكتاب ال ُمعاصرين – والتي ترمي إلى نزع الصفة التشريعية عن االجتهادات الفقهية تمهيداً
لنزع القداسة عن الشريعة نفسها ،حيث يَعتبِّر أصحاب هذه الدعوى الشريعة آراء رجال
أكثر من أن تكون أحكاما ً إلهية .وهذا خطأ بَيِّّن؛ فإن الشريعة أحكام إلهية ،والفقه مأخوذ من
تلك الشريعة اإللهية ،واستنباط العلماء صائب في معظم األحيان و ُم َعبِّّر عن هذه األحكام
التشريعية ،وإنما الخطأ الصادر – أحيانا ً – يكون فقط من فهمهم الشخصي لبعض
النصوص واألدلة .انظر "تاريخ الفقه اإلسالمي" لـ د .عمر سليمان األشقر.
فالفقه – بال ريب – عل ٌم شرعي ،ألنه من العلوم المبنية على الوحي اإللهي ،وعمل العقل
في استنباط األحكام ليس مطلقا ً من كل قيد ،بل هو ُمقَيَّد باألصول الشرعية في االستدالل.
انظر "مدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية" لـ د .يوسف القرضاوي.
 -4الشريعة عامة بخالف الفقه؛ المحصور في الجوانب العملية التكليفية المتعلّقة بفعل
س ْلنَاكَ ِّإال َرحْ َمةً ِّل ْل َعالَ ِّمينَ } .وهذا العموم ملموس من واقع
{و َما أَ ْر َ
األبدان ،قال تعالى َ
الشريعة ومقاصدها ونصوصها التي تُخاطب البشر كافة.
 -5الشريعة اإلسالمية ُم ْل ِّزمة للبشرية كافة ،فكل إنسان إذا توفرت فيه شروط التكليف ُم ْلزَ م
سلوكاً ،بخالف الفقه ال ًمستَن َبط من األدلة الشرعية
بكل ما جاءت به عقيدة وعبادة و ُخلُقا ً و ُ
عن طريق اجتهاد المجتهدين؛ فرأي أي مجتهد ال ي ُِّلزم مجتهداً آخر .والفقه قد يُعالج
صلُح لمشكالت زمان أو مكان آخر،
مشكالت المجتمع في زمان أو مكان بعالج يُمكن أال َي ْ
بخالف الشريعة الكاملة لكل زمان ومكان.
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 الفرق بين الشريعة والقانون الوضعي:المقصود بالقوانين الوضعية هي :مجموعة من القواعد واألنظمة التي يضعه أهل
الرأي في أمة من األمم ،لتنظيم شؤون حياتهم السياسية واالجتماعية واالقتصادية.
وبالتالي يوافق عليها صاحب السلطان والجماعة ،حيث تكون مرجعا لهم يتعاملون
بمقتضاها.
وأهم الفروق بين التشريع السماوي والقوانين الوضعية هي:
 -1القانون الوضعي من صنع البشر الذين يتصفون بالنقص والقصور ،وتتحكم فيهم
االهواء والنزعات فيقعون تحت تأثير هاته العوامل ،فيما يشرعون من قوانين؛ خالفا
للشريعة ألنّها وحي إالهي منزه عن ذلك كله ،قال تعالى " :أال يعلم من خلق وهو
اللطيف الخبير " وقال تعالى " :وهللا يعلم وأنتم ال تعلمون " وقال " ال يضل ربي
وال ينسى".
  -2الشريعة سماوية خالية عن معاني الجور ،والنقص ،والهوى .وأما القوانينالوضعية فال تنفك عن هذه المعاني.
 -3الشريعة تحتوي على األمر والنهي؛ فتأمر بالمعروف وترغب فيه عن طريق
الوعد الحسن ،وتنهى عن المنكر وتنفر منه بالوعيد المخيف .أما القانون الوضعي
فإنما يهتم بالنهي عن األذى درءاً للمفاسد في المجتمع ،وإن دعا إلى الخير فبالتتبع ال
بالقصد .وهذه مسألة سلبية.
 -4الشريعة لها هيبة واحترام في نفوس المؤمنين بها حكاما كانوا أو محكومين،
ألنها صادرة من عند هللا .ومن ثم فلها صفة الدين وهو أمر يجعل اإلنسان مطيعا ً
طاعة اختيارية ،ال قسر فيها وال إجبار .أما القانون الوضعي فإنه يفتقد هذه الصفة.
ومن ثم فإن النفوس تتجرأ على مخالفته متى استطاعت.
 -5الجزاء في الشريعة جزاء دنيوي وأخروي .أما القانون الوضعي فالجزاء فيه
دنيوي محض تنفذه السلطات.
  -6الشريعة تحاسب على األعمال الداخلية والخارجية ،أي على أعمال القلبوالجوارح .أما القانون الوضعي فال يتعرض إال لبعض األعمال الخارجية.
 -7قواعدُُ الشريع ِّة كليةٌُ ثابتةٌُ مستقرةٌُ صالحة لكل زمان ومكان ،كما أنها
علَ ْي ُك ْم
وحي منزه عن كل نقص ،قال هللا تعالى{ :ال َي ْو َم أَ ْك َم ْلتُ لَ ُك ْم دِّينَ ُك ْم َوأَتْ َم ْمتُ َ
ْالم دِّينَاً} .أما القوانين الوضعية فهي مؤقتة لجماعة معينة
ِّن ْع َم ِّتي َو َر ِّ
ضيتُ لَ ُك ُم ِّ
اإلس َ
لذا فهي بحاجة إلى التغيير كلما تطورت الجماعة وتجددت مطالبها ،كما أن
واضعوها عرضة لألهواء والنزاعات التي قد تحيد بهم عن طريق الحق.
  -8القانون الوضعي نظام محدود القواعد ،يُلبي حاجات الجماعة في تنظيم حياتهمالحاضرة ،بينما التشريع االلهي أَوسع من ذلك إذ ينظم عالقة االنسان بخالقه،
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وعالقته بنفسه ،وعالقته بأخيه االنسان وعالقته بالعوامل المحيطة به من نبات
وحيوان وجماد...
الوضعي األخالقَ  ،حيث يجع ُل ال ُمخالفةَ قاصرةً على ما يُحد ُ
ُ
ِّث
القانون
  -9يُهملُ
ضررا ُمبا ِّشرا لألفراد أو الجماعات كاإلخالل بالنّظام العام؛ فال تعاقب القوانين
الوضعية على الزنى مثال إذا كان برضى الطرفين؛ بخالف الشريعة االسالمية فإنها
ت ُعلي من شأن االخالق وتجعلها غاية تربوية للعبادات وللعقائد ،والتزام أدبي في
المعامالت ،حتى تستقيم الحياة.
  -10سلطة القانون الوضعي على النفس البشرية سلطة هشة وضعيفة ،ألن سلطةالعقوبة الدنيوية وحدها ال تكفي لردع المجرمين ،ويمكن التحايل على القانون
لإلفالت من العقاب؛ أما التشريع االلهي فينبثق من فكرة الحالل والحرام من منطلق
اإليمان باهلل واليوم االخر ،ويربي الضمير االنساني ليكون رقيبا على صاحبه في
السر والعلن ،يخشى عقاب هللا األخروي أكثر من خشيته للعقاب الدنيوي؛ ومن تم
فهو يتعبد هللا تعالى بامتثال أحكام شريعته طواعية ،وينتظر الجزاء منه وحده على
ذلك .
 -11يهت ّم القانون الوضعي أساسا بالزجر عن المفاسد؛ ِّوفق نظره الخاص ،بينما
التشريع االلهي يقوم على قانون جلب المصالح ودفع المفاسد .وعليه نجد القانون
الوضعي ي ُ
ُجيز أحيانا ما يُحرمه التشريع االلهي كاالتجار في الخمور؛ وفتح دور
اللهو والمجون؛ والتعامل بالربا؛ وإباحة العالقات الجنسية القائمة على التراضي
خارج مؤسسة الزواج ،...بح ّجة أن هذا كفيل بمصلحة الناس ،او ال يأتي بضرر
على االقل ،والواقع المحسوس يُكذب ذلك قبل الشرع.
 األسس التي قام عليها التشريع اإلسالمي:قام التشريع على أسس ودعائم متينة من أهمها
/1قلة التكاليف :التكاليف في الشريعة اإلسالمية قليلة ،ومما يدل على ذلك أن
األعرابي يؤمن ويتعلم أحكام اإلسالم في وقت وجيز ،وهي محصورة في أمر
ونهي ،والمطلوب في النهي تركه وفي األمر فعل المستطاع منه .ومن النماذج على
ذلك :أن الصالة المفروضة محصورة العدد والزمن وال تستغرق كل اليوم ,وأن
الزكاة واجبة في أنواع معينة من األموال والقدر المخرج الستغرق كل المال بل
أعلى قدر مخرج هو خمس المال في الركاز ,وكذلك الصوم المفروض إنما هو شهر
واحد والواجب في اليوم الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ,والحج
المفروض مرة في العمر وهو أيام معدودة وال يستغرق كل الزمن.
/2التدرج في التشريع :لم تنزل آيات القرآن جملة واحدة وبالتالي لم تُفرض التكاليف
اإلسالمية في وقت واحد ,ولهذا ِّح َك ٌم وأسرار منها ما هو تشريعي كمسايرة الحوادث
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وسهولة التطبيق فإن الحكم المتدرج في تشريعه أدعى للتطبيق وأيسر في الفهم قال
علَ ْي ِّه ْالقُ ْر ُ
اح َدةً َكذَلِّكَ ِّلنُثَبِّّتَ بِّ ِّه فُ َؤادَكَ
آن ُج ْملَةً َو ِّ
لى(وقَا َل الَّذِّينَ َكفَ ُروا لَ ْو َال نُ ِّ ّز َل َ
تعا َ
سنَ تَ ْف ِّسيراً) الفرقان 32 :ــ33
ق َوأَحْ َ
َو َرتَّ ْلنَاهُ ت َْرتِّيالً َو َال يَأْتُونَكَ بِّ َمثَ ٍّل ِّإ َّال ِّجئْنَاكَ بِّ ْال َح ّ ِّ
 ’ .والناظر لكثير من أحكام الشريعة يجد أنها متدرجة إما تدرجا في تأخر تاريخ
فرضيتها ،وإما تسلسال في فرضيتها ،فالصوم والحج والزكاة؛ وكثير من
المحظورات كتحريم الربا وغيره تأخر في تاريخ فرضيته حتى العهد المدني.
ومن األمثلة على تسلسل التشريع تحريم الخمر فقد حرمت على أربعة مراحل:
)1التلميح :وهو تلميحٌُ للسامع بالوصف غير الحسن المفهوم من ضد الوصف
الحسن ومنه قوله تعالى( :ومن ثمرات النخيل واألعناب تتخذون منه سكرا ورزقا
حسنا) فتبين أن الخمر ليس رزقا حسنا على تفسير كلمة سكرا بالمسكر  ،وهذا
ضعُهُ في اعتباره في مستوى
ف الواعي يَ ْل َم ُح الفرق بجالء ويَ َ
يجعل السام َع ال ُمكلّ َ
التحفظ.
)2الترجيح :وهو ترجيح جانب المفسدة في الخمر على جانب المصلحة  ،وفيه قوله
تعالى( :يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر
من نفعهما) ومعلوم أن القرآن الكريم سمى المفاسد بالذنوب واآلثام؛ وسمى المصالح
بالنفع والحسنات.
 )3التحريم المؤقت :وفيه قوله تعالى( :يا أيها الذين آمنوا ال تقربوا الصالة وأنتم
سكر ب ُمقتضى النّهي
فحرم عليهم سبحانه أن يأتوا الصالة وهم في حال ال ُّ
سكارىّ )...
الوارد في اآلية.
 )4التحريم النهائي :وفيه قول هللا تعالى(:إنما الخمر والميسر واألنصاب واألزالم
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون )..وقد جاء بعد سلسلة من اإلعداد
والتهيئة الجتثاث تلك العادة القبيحة والسيئة التي ت ََرب َّْوا عليها و ُ
ط ِّبعوا بها.
ت الشريعةُ اإلسالمية مصالح العباد الدينية والدنيوية،
ع ِّ
 /3مراعاة المصالح :لقد َر َ
وقامت على هذا األساس ،فمصالح العباد تنحصر في ثالثة أنواع؛ وهي:
مصالح ضروريةـ مصالح حاجية ـ مصالح تحسينية ،وأحكام الفقه اإلسالمي كلها
تدور حول حماية وحفظ هذه المصالح ورعايتها جلبا و َدفعا.
 /4اليُسر ورفع الحرج :وحضور هذه القاعدة في نصوص الشرع وأحكامه واضحة
ج ِّليّةٌ ،ومن مظاهر اليُسر في الشريعة اإلسالمية؛ ما يلي:
أ ـ األدلة التي أمرت باليسر ورفع الحرج والضرر ،وهي كثيرة جدا في كتاب هللا
ِّين
{و َما َج َع َل َ
علَ ْي ُك ْم فِّي ال ّد ِّ
وسنة المصطفى صلى هللا عليه وسلم ،منها قوله تعالىَ :
ّللاُ بِّ ُك ُم ْاليُ ْس َر َوال ي ُِّري ُد بِّ ُك ُم ْالعُسْر} البقرة/ج.184
ج} الحج/ج{ .76ي ُِّري ُد َّ
ِّم ْن َح َر ٍّ
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س ُ
ّللاُ نَ ْفسا ً ِّإال
ف َّ
{ي ُِّري ُد َّ
ض ِّعيفاً} النساء{ .28/ال يُ َك ِّلّ ُ
ان َ
ف َ
اإل ْن َ
ع ْن ُك ْم َو ُخ ِّلقَ ْ ِّ
ّللاُ أَ ْن يُ َخ ِّفّ َ
ُو ْس َع َها} البقرة/ج .285ومنها قول الرسول صلى هللا عليه وسلم ألبي موسى
األشعري ومعاذ بن جبل ":يسرا وال تعسرا وبشرا وال تنفرا وتطاوعا وال تختلفا"
رواه البخاري في صحيحه كتاب الجهاد باب ما يكره من التنازع واالختالف
 259/2حديث  ،3038رواه مسلم في صحيحه كتاب الجهاد والسير باب في األمر
بالتيسير  1359/3حديث 1733
أ ـ األدلة التي أمرت باليسر ورفع الحرج والضرر ،وهي كثيرة جدا في كتاب هللا
ِّين
{و َما َجعَ َل َ
علَ ْي ُك ْم فِّي ال ّد ِّ
وسنة المصطفى صلى هللا عليه وسلم ،منها قوله تعالىَ :
ّللاُ بِّ ُك ُم ْاليُس َْر َوال ي ُِّري ُد بِّ ُك ُم ْالعُسْر} البقرة/ج.184
ج} الحج/ج{ .76ي ُِّري ُد َّ
ِّم ْن َح َر ٍّ
س ُ
ّللاُ نَ ْفسا ً إِّال
ف َّ
{ي ُِّري ُد َّ
ض ِّعيفاً} النساء{ .28/ال يُ َك ِّلّ ُ
ان َ
ف َ
اإل ْن َ
ع ْن ُك ْم َو ُخ ِّلقَ ْ ِّ
ّللاُ أَ ْن يُ َخ ِّفّ َ
ُو ْسعَ َها} البقرة/ج .285ومنها قول الرسول صلى هللا عليه وسلم ألبي موسى
األشعري ومعاذ بن جبل ":يسرا وال تعسرا وبشرا وال تنفرا وتَطاوعا وال تختلفا"
رواه البخاري في صحيحه كتاب الجهاد باب ما يكره من التنازع واالختالف
 259/2حديث  ،3038رواه مسلم في صحيحه كتاب الجهاد والسير باب في األمر
بالتيسير  1359/3حديث .1733
ب ـ األحكام ال ُمخففة إبتداءا :جاءت أحكام الشريعة كلها مخففة في وضعها؛ فهي
الئقة ومناسبة ألوضاع المكلفين وقدراتهم؛ حيث إن الطهارة والصالة والحج
عجز المكلفين
والصوم والزكاة وغيرها من التكليفات التعبدية مخففة بدليل أنها ال ت ُ ِّ
بها وال تُج ِّهدهم وهم يستطيعون فعلها فالصالة ال تستغرق سائر وقتهم وال تأخذ
عليهم كافة وضعهم والطهارة ميسورة مقدورة؛ والزكاة تجب بالنصاب وبالتالي ال
تجب على الكل وتجب في أموال محددة ال تجب في كل األموال والقدر المخرج من
المال في الزكاة ال يتجاوز في أعلى تقديره خمس المال وهو واجب في نوع واحد
بالركاز – الدَّفين من الذهب
من األموال قَ ّل أن تتوفر لدى األفراد وهو ما يسمى ِّ ّ
والفضّة  -والمعدن ،ويجب عشر المال في نوع من المزروع ونصف العشر في نوع
آخر منه وباقي األموال السائلة والنقدية يجب فيها ربع العشر وهي نسبة قليلة جدا .
ج ـ األحكام المخففة ألجل أعذار وأسباب :فَضالً على التخفيف األصلي ،هناك
تخفيف ألجل أسباب وأوضاع هي التي تسمى بأسباب التخفيف .فإذا حل بالمكلف
تخفيف
سبب من هذه األسباب تدخلت الشريعة بالتخفيف عنه والتخفيف أنواع:
ُ
تنقيص كقصر الصالة للمسافر ،وتخفيف تأخير كجمع التأخير للمسافر والمريض
ٍّ
وتأخير الصالة إلنقاذ الغريق أو إطفاء الحريق .الخ ،وتخفيف تقديم كجمع التقديم
وكتقديم أداء الزكاة على وقت وجوبها ،وتخفيف إسقاط كإسقاط الصوم والصالة عن
الحائض والنفساء وإسقاط الجمعة عن المسافر وإسقاط الجماعة عن المريض ومن
يشتغل بإنقاذ غريق أو إطفاء حريق ...الخ،
وتخفيف إبدال كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم لمن تعذر عليه استعمال الماء لمرض
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أو تأخر برء أو عدم الماء .وتخفيف تغيير كتغيير نظم الصالة في حالة الخوف
وعدم األمن؛ فهناك صالة في هذا الوضع تسمى صالة المسايفة والمناشبة وهذه
يسقط فيها استقبال القبلة والركوع والسجود ويكون إماء حسب المتاح الميسور.
وتخفيف اضطرار وهو عموم الترخص في حالة الضرورة وفي حالة الحاجة.
د ـ عدم التكليف بال ُمحال أو بالشاق :وهذا ظاهر في الشريعة حيث لم تكلف أتباعها
بما يشق أويستحيل عليهم فعله عقال أو عرفا.
ض َع عن هذه األمة األحكام الثقيلة والتكليفات الشاقة التي كلفت بها األمم
هـ ـ ُو ِّ
السابقة مما يسمى باآلصار واألغالل وقد جاء في القرآن الكريم من وصف النبي
صلى هللا عليه وسلم نبي هذه األمة أنه يضع األغالل واآلصار قال تعالى(الَّذِّينَ
اإل ْن ِّجي ِّل يَأْ ُم ُر ُهم
الر ُ
يَتَّبِّعُونَ َّ
ي الَّذِّي يَ ِّجدُونَهُ َم ْكتُوبا ً ِّعن َد ُه ْم فِّي التَّ ْو َراةِّ َو ِّ
سو َل النَّبِّ َّ
ي األ ُ ِّ ّم َّ
ع ِّن ْال ُمن َك ِّر َوي ُِّح ُّل لَ ُه ُم َّ
ض ُع
الطيِّّبَا ِّ
بِّ ْال َم ْع ُر ِّ
وف َويَ ْن َها ُه ْم َ
علَ ْي ِّه ُم الخبائث َويَ َ
ت َويُ َح ِّ ّر ُم َ
ص ُروهُ َواتَّبَعُواْ
ص َر ُه ْم َواأل َ ْغالَ َل الَّتِّي َكان ْ
ع ْن ُه ْم إِّ ْ
علَ ْي ِّه ْم فَالَّذِّينَ آ َمنُواْ بِّ ِّه َو َ
َت َ
َ
ع َّز ُروهُ َونَ َ
نز َل َمعَهُ أ ُ ْولَـئِّكَ ُه ُم ْال ُم ْف ِّل ُحونَ ) (األعراف ) 157 :
النُّ َ
ِّي أ ُ ِّ
ور الَّذ َ
فهذه األمة لم تُكلّف بما ُك ِّلّفت به األمم السابقة من التكاليف الشاقة الثقيلة.
 أه ّم المصادر والمراجع في تاريخ التشريع اإلسالمي:يقول األستاذ مناع القطان عن هذا العلم ومن ألّف فيه ... ":فتاريخ التشريع والفقه
اإلسالمي هو أحد هذه العلوم التي لم يتوافر على ِّخدمتها من العلماء إالّ النّزر اليسير
ط العا ّمةَ
س ُم ال ُخطو َ
من هؤالء الذين ألّفوا في هذا ّ
الفن الحديث ،تأليفا موجزا َير ُ
ّارس لهذا العلم ،فتكون دليال له يُعينُهُ
لمناهج البح ِّ
ي أثرها الد ُ
ث التي َينبغي أن َيقت ِّف َ
على استكمال عناصره"...
إذن هناك مصنّفاتٌ اشتملت على الحديث عن بعض جوانب تاريخ التشريع والفقه
يٍّ؛ ليس َمقصوداً بذاته ،منها:
ع َر ِّ
بشك ٍّل َ
ض ّ
ّ
والطبقات مثل "ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعالم
 كتب التّراجممذهب مالك" للقاضي عياض ت  544هجرية.
 الكتب المصنّفة في مناقب أئمة المذاهب الفقهية األربعة وفضائلهم: ما صنّفه علماء المذاهب الفقهية لل ّدِّفاع عنها وبيان ُح َج ِّجها: كتب التّاريخ. كتب الفهارس والبرامج واألثبات والمشيخات والمعاجم.ف فيها؛ منها
 الكتب التي اعتنت بإحصاء العلوم وذكر أسماء الفُنون ومقاصدها وما أ ُ ِّلّ َما تحدّث عن علم الفقه وأعالمه ومراحله وأبرز مصنّفاته:
 " /1مفتاح السعادة ومصباح الريادة " لطاش كبرى زاده ت  968هجرية.
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" /2كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون" لحاجي خليفة ت  1067هجرية.
" /3كشاف اصطالحات الفنون" للتّهانوي ت  1158هجرية.
" /4أبجد العلوم" لصديق حسن القنوجي ت  1307هجرية.
ف بالمذهب
 المداخل المذهبية الخا ّصة ،وهي عبارة عن رسائل أو كتب ت ُ ِّ ّ
عر ُ
واصطالحاته؛ ومراتب فقهائه؛ والكتب المعتمدة للفتوى فيه:
منها :مقدمة "إتحاف المقتنع بالقليل في شرح مختصر خليل" ويُس ّمى أيضا "نور
البصر في شرح المختصر" لصاحبه أبي العبّاس السجلماسي الهاللي المالكي
المتوفي سنة  1175هجرية ،بدأ في شرح مختصر خليل بن إسحاق المتوفي سنة
 776هجرية؛ في فقه المالكية ،ووافته ال َمنِّيَّةُ وهو في يشرح كتاب ّ
الطهارة (انظر
إتحاف المقتنع ص .)5وعندما بلغ في شرحه قول الشيخ خليلُ " :مبَيِّّنا ِّلما به الفتوى"
سع في إيراد قواعد الفتوى في المذهب؛ وما يُعتمد عليه من الكتب وما ال يُعتمد
تو ّ
عليه( .إتحاف المقتنع ص)141
ُمقابل المؤلّفات التي اعتنت ببعض جوانب علم تاريخ التشريع اإلسالمي أو تاريخ
صت في دراسة بعض
الفقه اإلسالمي بشكل عرضي ،هناك مصنّفات أخرى اخت ّ
صصت فيه بشكل مباشر؛ وكان ظهورها مرتبطا بالقرن
جوانب هذا العلم؛ أو تخ ّ
األخير؛ نذكر منها:
-" 1تاريخ اإلسالم السياسي والدّيني والثقافي واالجتماعي" للدكتور حسن إبراهيم،
صا بالثقافة؛ تحدّث فيه بإيجاز عن العلوم النقلية والعقلية؛ والحركة
أفرد فيه بابا خا ّ
العلمية لك ّل علم منها في ارتباطه بعصور اإلسالم التي د ّ ُِّون فيها.
ضحى اإلسالمُ -
ظهر اإلسالم "-للمفكر األستاذ أحمد أمين ،تناول
-" 2فجر اإلسالمُ -
فيها الحركة العلمية والعقلية في تاريخ اإلسالم؛ وما احتوت عليه من علوم
ومعارف.
 -" 3تاريخ التشريع اإلسالمي"  /مناع القطان.
“ 4تاريخ التشريع اإلسالمي"  /الشيخ محمد الخضري .ت  1345هجرية." 5-تاريخ التشريع اإلسالمي"  /للدكتور عبد العظيم شرف الدين.
-"6خالصة تاريخ التشريع اإلسالمي"  /عبد الوهاب خالف.
" 7-تاريخ الفقه اإلسالمي"  /الدكتور محمد يوسف موسى.
" 8-تاريخ الفقه اإلسالمي"  /الشيخ محمد علي السايس.
" 9-تاريخ الفقه اإلسالمي"  /الدكتور محمد أنيس عبادة.
" 10-تاريخ الفقه اإلسالمي"  /الدكتور عمر سليمان األشقر.
" 11-نظرة عامة في تاريخ الفقه اإلسالمي"  /الدكتور علي حسن عبدالقادر.
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" 12-الفكر السامي في تاريخ الفقه اإلسالمي"  /محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي
الفاسي المغربي ت  1376هجرية.
خص بها
" 13-تاريخ المذاهب اإلسالمية"  /محمد أبو ُزهرة ،وله مؤلّفاتٌ أُخرى
ّ
أئمة المذاهب بالدراسة؛ وهي" :مالك بن أنس" "أبوحنيفة" "الشافعي" "أحمد بن
حنبل" "ابن حزم" "ابن تيمية" "ابن حزم" "زيد بن علي".
" 14-التشريع والفقه في اإلسالم (تاريخا ً ومنهجاً)"  /مناع القطان.
" 15-أصول التشريع اإلسالمي"  /علي حسب هللا.
" 16-المدخل الفقهي العام"  /لمصطفى الزرقا.
" 17-محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب االسالمي"  /د.عمر
الجيدي.
" 18-تاريخ النُّ ُ
ظم القانونية واالجتماعية"  /صوفي حسن طالب.
-"19تريخ التشريع اإلسالمي" لعبد العظيم شرف الدين.
وهناك مصنّفاتٌ أخرى تناولت بعض مباحث علم تاريخ التشريع اإلسالمي وبعضا ً
من موضوعاته؛ منها:
كتاب "المدخل الفقهي العام" للشيخ مصطفى الزرقا؛ ت  1420هجرية.
استمداد علم تاريخ الفقه:
لما كان هذا العلم حديث النشأة فإن مباحثه كانت منثورة في علوم شتى ،والباحثون
فيه متفاوتون فيما يستجلبونه منها ،غير أن ثمة قدراً مشتركا ً تتواطأ عليه المؤلفات
الموسومة بـ (تاريخ الفقه) أو (المدخل إلى الفقه) وما أشبه ذلك ،ويمكن ردها في
الجملة إلى العلوم التالية:
• أوالً :علوم القرآن :وجه االستمداد منها ظاهر ،عند الحديث عن مصادر الفقه وأولها
القرآن ،فيجري الحديث في نزوله وخصائصه ،ومكيه ومدنيه ،وآيات األحكام منه،
وناسخه ومنسوخه ،وأصول التشريع فيه....
• ثانياً :علوم الحديث :السنة هي المصدر الثاني للتشريع ،ومن ثم توجه الحديث عن
معناها ،وأقسامها وتدوينها ،ومراتبها في التشريع ،وأسباب ورود الحديث ،ومناهج
المحدثين في ضبطها وروايتها...
• ثالثاً :السيرة النبوية.
• رابعاً :علم أصول الفقه.
• خامساً :علم الفقه.
• سادساً :كتب الفتاوى واألقضية والنوازل والمسائل واألجوبة.
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• سابعاً :كتب التاريخ.
• ثامناً :كتب التراجم والطبقات.
• تاسعاً :كتب االنتصار للمذهب ومناقب األئمة.
• عاشراً :كتب البرامج والفهارس واألثبات والمعاجم والمشيخات.
 أهمية دراسة تاريخ التشريع اإلسالمي:ّ -1
إن التعرف على نشأة علم الفقه أو التشريع االسالمي ،ومراحل تطوره ،وما ميز
كل مرحلة منه ،وما ألفه أعالمه من إنتاج علمي ومعرفي ومنهجي .له أهمية قُصوى
تتجلى في استيعاب هذا التراث العلمي ،والوقوف عند جوانب الضعف وجوانب القوة
في هذا التاريخ ،واستخالص الدروس والعبر منها ،من أجل تجنُّب تكرار نقاط
الضعف والوقوع فيها مرة أ ُخرى ،واألخذ بنقاط القوة وتطويرها.
 -2تتمثل األهمية في هذا المقام في التجديد والتطوير بناء على حاجات الواقع
المعاصر.
 ثمرات هذا العلم وفوائده:•  ./1دراسة تاريخ الفقه سبيل إلى التعرف على العمق الحضاري ألم ٍّة يش ِّ ّكل الفقه
هويتها وامتيازها وقانون حياتها ومادة وجودها.
•  /.2دراسة تاريخ الفقه سبيل لمعرفة هدي الفقهاء في ترسيخ التدين في الناس وتقديم
مصالحهم والتلطف في إيصال الخير والنفع إليهم ،والتنقل بهم في أحوال الصالح لما
يطيقونه منها ومعالجة ذلك بالسياسة وحسن التدبير والتوسعة عليهم فيما تحتمله
الشريعة إن لحقهم العنت بغيره.
• / .3دراسة تاريخ الفقه تورث العلم بطرائق الفقهاء في تعلمهم وتعليمهم وتأدبهم
وتأديبهم.
• / .4دراسة تاريخ الفقه تدل داللة ظاهرة على أن الفقه كان مشروع أمة تشترك فيه
بمجموعها ،ويسهم أولهم وآخرهم في صناعته.
•  ./5دراسة تاريخ الفقه تورث في نفس المتعلم حسن التفهم لنشأة المدارس الفقهية
وأسباب اختالف الفقهاء ،وتوسع مداركه وتفتح آفاقه الحتمال الخالف السائغ وعدم
التبرم مما أذنت به الشريعة منه ،وما يتبع ذلك من إحسان الظن باألئمة الفقهاء
والتوازن العلمي والنفسي الذي يورث األناة والتؤدة والتريث ،وعدم الحسم فيما هو
من مظان الخالف وموارد النزاع ،ال سيما إذا اطلع على ما كان بين أئمة الفقه
والدين من المودة والمحبة والنصيحة وحسن الظن مع بقاء الخالف بينهم وعدم
ارتفاعه.
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•  ./6في دراسة تاريخ الفقه عون على تفهم المواقف واألحداث التي ال تُفهم دون
معرفة سياقها التاريخي ،بما فيه اطالع على القرائن المصاحبة لألقوال المنقولة،
بحيث تعرف بواعثها وظروفها وأغراضها ،التي ربما أفضت الغفلة عنها أو عن
بعضها إلى إساءة الفهم ثم إساءة الحكم.
•  ./7ومن فوائد دراسة تاريخ الفقه معرفة قَدْر الفقهاء ومراتبهم وآثارهم.
•  ./8ومن فوائد دراسة تاريخ الفقه أن ذلك معين على تجاوز النتائج واإلطالقات
تعن كما ُّ
المرسلة التي تجنح إليها النفوس بادي الرأي دون تمعن وال تأمل ،بل ُّ
يعن
سراب يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً.
•  ./9ومن فوائد دراسة تاريخ الفقه االطالع على اصطالحات أهل العلم وفهمها
بر ّدِّها إلى عرف زمانهم ،سواء كانت هذه االصطالحات في العلم نفسه ،أو في
تراتيب التدريس والقضاء والفتيا وما أشبه ذلك.
•  ./10دراسة تاريخ الفقه بأدواره المتعددة ،واالطالع على ألفاظ الفقهاء وتقسيماتهم
وتراتيبهم العلمية ناف ٌع للمبتدئ الذي يكون له هذا العلم بمثابة الخارطة اإلجمالية
والخطة الدراسية العامة؛ ليعلم ما هو مقبل عليه في دراسته التفصيلية ،كما أنها
نافعة كذلك لغير المتخصصين من أصحاب االهتمامات والتخصصات األخرى ،أو
من عامة الناس الذين يرغبون في تكوين معرفة عامة عن الفقه ونشأته ومدارسه
ورجاالته.
•  ./11دراسة تاريخ الفقه تكسب الدارس القدرة على التصدي للعبث العلمي
والمنهجي الذي يمارسه المستشرقون ومن نحا نحوهم ،حيث اتخذوا من دراستهم
لتاريخ التشريع عند المسلمين مرتعا ً للطعن في دينهم والتشكيك في أصولهم
وفروعهم.
نشأة علم تاريخ الفقه ومناهج التأليف فيه:
• علم (تاريخ الفقه) أو (تاريخ التشريع) بالصورة التي َيعهدها الناس اليوم في التأليف
والتعليم علم جديد ك َح َدث لم ينسج المتقدمون على منواله وال سبقوا إلى الكتابة فيه،
بل إنه (تاريخ الفقه) لم يظهر كشيء مستقل إال بعد نشأة كليات الشريعة.
• وال يعني هذا بطبيعة الحال أن األوائل أهملوا الحديث عنه بل هو منثور في كتاباتهم
ومصنفاتهم .وما يسميه المتأخرون (مبادئ العلوم العشرة) منتثرة في تصانيف
المتقدمين في الجملة وإن لم تجر على جمع المتأخرين وترتيبهم.
وقد قام الشهاب المقري المتوفي سنة  1041للهجرة بنظم هذه المبادئ في أبيات
شعرية جاء فيها:
رام فَنّا ً فليُقَ ّدِّم َّأوال
َمن َ

علما ً بح ِّ ّد ِّه وموضوعٍّ تَال
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وواضع ونسب ٍّة وما استم ّد
ٍّ

وحكم يعتمد
ض ِّل ِّه
منه وفَ ْ
ٍّ

واسم وما أفاد والمسائل
ٍّ

فتِّلك ع ْش ٌر لل ُمنى وسائل

وبعضهم منها على البعض اقتصر

ومن يكن يدري جميعها انتصر

• والذي يعنينا هنا أنه ال ينبغي االشتغال كثيراً بالهاجس االستشراقي أثناء دراسة
الفقه ،بمعنى أن يكون استحضار الدراسات االستشراقية وسؤاالتها بوصلة توجه
مسار الدراسة في هذا العلم؛ ألن ذلك مسار مختلف في خلفياته وأدواته والخالف فيه
ممتد الجذور إلى مصادر المعرفة ذاتها ،ومن ثم فال ينبغي أن يكون أسلوب التعليم
والتأليف والبحث في المجال اإلسالمي هو ذات األسلوب في الجدل االستشراقي
ونقاش أطروحات المستشرقين ،وال يعني ذلك بحال اطراح هذه الردود والمناقشات
وترك االستفادة منها في تاريخ الفقه ،بل يستفاد منها في الجانب البنائي ال في سجال
الرد والنقاش؛ فإن الناقد بصير وربما نبَّه دارسي تاريخ الفقه إلى موضوعات لم تلق
القدر الكافي من العناية ،فيكون أولئك سببا ً في تحريرها من زاوية الكشف عن حقيقة
األمر وسياقه وإن لم يكن في مسار الرد بالضرورة.
• والواقع أن المؤلفات في ميدان تاريخ الفقه ليست مقتصرة على هذا النمط من
ي في الشكل
التأليف ،وال ُكلها التزمت هذا الشكل من التقسيم ،بل هناك تَنوعٌ ثَر ُِّ ٌ
والمضمون.
• والواجب على من يكتب بعدهم أن يبدأ من حيث انتهوا ،ويعود على الكتابات األولى
بالدراسة والتمحيص والنقد واإلضافة ،فإن هذه هي جادة البحث التي ينبغي أن
تُسلك.
• قال ابن عابدين( :وقد يتفق نقل قول في نحو عشرين كتابا ً من كتب المتأخرين،
ويكون القول الخطأ أخطأ به أول واضع ،فيأتي من بعده وينقله عنه ،وهكذا ينقل
بعضهم عن بعض).
ثانيا :أدوار التشريع ومراحله في تاريخ الفكر اإلسالمي:
ذهب العلماء في تقسيم أدوار التشريع والفقه اإلسالمي اتجاهات ُمختلفة؛ فمنهم من
ضع ِّف ِّه؛
استحضر في تقسيمه جانب نشأة هذا التشريع
قوته و َ
وتطوره؛ ومراحل ّ
ُّ
وبالتالي ّ
مر منها إلى خمسة؛ وهي:
وزعوا أدواره التي ّ
 الدور األول :وهو عصر التشريع في عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلّم؛ وفي عهدالخلفاء الراشدين.
 الدور الثاني :الدور التّأسيسي للفقه ،ويشمل العمل الفقهي في العصر األموي،الحجاز ومدرسة العراق (مدرسة أهل الحديث وأهل الرأي)
والكالم على مدرسة ِّ
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 الدور الثاني :دور النّهضة الفقهية؛ وتأسيس المذاهب؛ وتدوين الحديث والفقه.استقرت المذاهب.
 الدور الرابع :دور التّقلي ِّد وس ِّ ّد باب االجتهاد بعد أنّ
اإلصالح الديني في الوقت الحاضر لفتح
 الدور الخامس :دور اليقظ ِّة الفقهيّة وحرك ِّةِّ
باب االجتهاد.
وفي ال ُمقابل هناك من يعتم ُد تَقسيما ً آخر يُراعي من خالله األحداث السياسية
سموا هذه األدوار
واالجتماعية التي أثرت في الفقه اإلسالمي؛ وبناء على ذلك فقد ق ّ
إلى ِّستّةٍّ؛ وهي:
 /1عهد التّشريع :من البِّعثة إلى وفاة الرسول صلّى هللا عليه وسلّم سنة  11هجرية.
األول :وهو مرحلة الفقه في عصر الخلفاء الراشدين من 11
 /2الدور الفقهي ّ
هجرية إلى  40هجرية.
صحابة و ِّكبار التّابعين
 /3الدور الفقهي الثاني :وهو مرحلة الفقه في عهد صغار ال ّ
إلى أوائل القرن الهجري الثاني.
ف
ص ِّ
 /4الدور الفقهي الثالث :وهو دور الفقه من أوائل القرن الثاني الهجري إلى ُم ْنتَ َ
القرن الرابع الهجري.
سقوط بغداد
 /5الدور الفقهي الرابع :وهو دور الفقه من ُمنتصف القرن الرابع إلى ُ
سنة  656هجرية.
 /6الدور الفقهي الخامس :وهو الدور الذي يبدأ ُ من سقوط بغداد سنة  656هجرية
الراهن.
إلى وقتنا ّ
وهذا التّقسيم هو الذي ارتضاه مناع خليل القطان في كتابه "تاريخ التشريع
اإلسالمي" حيث اعتنى فيه بما تميّزت به ك ُّل مرحلة دون الخوض في تفاصيل
أحداثها.

أوال :عصر التّشريع يتمث ّ ُل في المرحلة الممتدة من بعثة رسول هللا صلى
هللا عليه وسلّم إلى وفاته سنة  11هجرية.
قبل الحديث عن التشريع في عهد الرسول صلى هللا عليه وسلّم ينبغي معرفة الحالة
التي كان عليها العرب والعالم إبّان البعثة النبويّة؛ والوقوف على حقيقة الرسالة التي
جاء بها.
 -حالة العرب والعالم عند البعثة النبويّة وبيان المه ّمة التي جاء بها اإلسالم:
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حكم العالَ َم دولتان كبيرتان قريبا
في القرن السادس الميالدي أي قُبَ ْي َل البعثة النبويّة
َ
من الجزيرة العربية ،وهما :دولة الفُرس في الشمال الشرقي؛ ودولة الروم في
ال ّ
شمال والغرب ،وقد تميَّزَ ِّكال ُهما بحضارةٍّ وثقافة وقانون وعقائد.
 تعاقب على بالد فارس الملوك األكاسرة؛ الذين تم ّكنوا من بسط النُّفو ِّذ على أجزاءٍّساسانيةُ "
سسوا الحضارة الفارسيةَ ،وتع ّد “الدولة ال ّ
كبيرةٍّ من العالم ال ُمحيط بهم ،وأ ّ
آخر دولة حكمت الفرس قبل بعثة الرسول صلى هللا عليه وسلّم؛ حيث امت ّد ُحكمها
من سنة 226م إلى سنة 651م عندما فَتَحها ال ُمسلمون.
الفرس بعبادة المظاهر ّ
الطبيعية؛ وسادتهم تعالي ُم "زرادشت" الذي اعتقدوه
عرف
ُ
ُ
نبيّا؛ ويقوم هذا الدّين على اإليمان بإالهين اثنين :إاله الخير الذي خلق ك ّل شيءٍّ
الشر الذي خلق ك ّل شيءٍّ في ِّه ش ٌَّر،
ار ،وإاله
نافع؛ وهو يتج َّ
ِّ ّ
سد عندهم في النّ ِّ
ٍّ
حسن ٍّ
ُّ
والظل َم ِّة؛ والخير
ّائم بين النّور
ص ُّو َرهم لل ِّنّزاعِّ الد ِّ
وعلى هذا ال ُمعتقد بنوا تَ َ
والشر...والفوز ال ِّنّهائي سيكون – حسب اعتقادهم – لروح الخير .ويرى الدين
ّ
يعيش َحياتين :حياة ٌ أولى هي الحياة الدنيا؛ وحياة أخرى بعد
الزرادشتية أن اإلنسان
ُ
الموت رهينةٌ بعمله في األولى؛ كما يرى ّ
أن يوم القيامة قريبٌ وعنده سينتصر إاله
الشر.
الخير على إاله
ّ
وخرجت أيضا من رحم بالد فارس تعاليم "ماني" الذي تُنسب إليه "المانوية"؛ وهي
ال تختلف كثيرا عن تعاليم "زرادشت" ...
ع ِّرف عهد الدّولة الساسانية بقوانين ِّ ّ
منظمة لشؤون األسرة ّ
والملكية؛
والزواج؛ ِّ
و ُ
والرق؛ وبعض ال ُّ
شؤون العا ّم ِّة.
ِّ ّ
 وأ ّما الدّولة الروم فقد كان يح ُك ُمها القياصرة ُ الذين بسطوا سيطرتهم على مناطقسط ،بما فيها بالد المغرب ومصر وال ّ
شام؛ وقد أقامت
واسعة في البحر األبيض المتو ّ
الروماني؛
هذه الدّولةُ حضارتها على الفلسفة النّظرية والجدل المنطقي اليوناني ث ّم ّ
ف
وتوارثت آراء سقراط وأفالطون وأرسطو ،وانتشرت فيها عقائد النّصرانية ِّب ُمختلَ ِّ
مذاهبها ،حيث استعانت بالفلسفة اليونانية على ال ُمجادلة وتأييد عقائدها وتعاليمها ض ّد
الوثنيين.
ي
وكانت مدينة اإلسكندرية بمصر مركزَ مزج الدين بالفلسفة ،ومنه انبثق ما ُ
س ِّ ّم َ
واستمر انتشار النّصرانية بالمغرب
بمذهب األفالطونية الحديثة سنة  200م تقريبا،
ّ
ومصر والحبشة والعراق وال ّ
شام  ...وفي ُمقابل هذا الوضع ،عرفت اليهودية انتشارا
بشمال الجزيرة العربية وبيثرب بالمدينة ،وتميّزوا بعقائدهم وموروثاتهم الدّينية.
ع ِّرفوا بالنِّّظام القَبَلي وأعرافه االجتماعية؛ وكان أكثرهم من البَ ْد ِّو
وأ ّما العرب فقد ُ
صحاري؛ وكان يَح ُكمهم رؤسا ُء القبائ ِّل ،وبعض النُ ُ
ظ ٌم
الر َّح ِّل الذين يعيشون في ال ّ
ُ
ّ
والطائف؛
االجتماعية كالزواج وال ِّقصاص ...وكان بعضهم يُقي ُم بال ُمدُن كم ّكةَ ويثرب
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صناعة ِّ ّ
والزراعة؛ وقد ساعدت أسواقهم الكبرى؛ واجتماعهم في
يُزا ِّول ال ِّتّجارة وال ِّ ّ
موسم الح ّج على نُ ُم ّ ِّو عالقاتهم ال ِّتّجارية بالشام الرومانية؛ والعراق الساسانية وباليمن
صيف.
في رحلتي الشتاء وال ّ
العرب مع الثقافة الفارسية والرومانية اللّتان شهدتا صراعات ونزاعات دارت
تفاعل
ُ
رس إمارةَ الحيرة على نهر
بينهما ،واستفاد ُك ٌّل منهما من العرب؛ حيث أ َّ
س الفُ ُ
س َ
س الغساسنةُ إمارةً لهم في
عدي أميرا ،كما أ ّ
عمرو بن ُ
الفُرات؛ وجعلوا عليها َ
س َ
ال َّ
شام .وكان آخر ملوك الحيرة هو النُّعمان بن المنذر الخامس؛ زوج هند؛ ال ُملَقَّب
ب ال ّ
ب عليه
بأبي قابوس؛
ِّ
َض َ
شاعر العربي المشهور النّابغة الذُّبياني؛ وقد غ ِّ
صاح َ
س َجنَهُ حتّى مات حوالي سنة 602م.
ِّكسرى فَ َ
وكان آخر ملوك الغساسنة جبلة بن األيهم سنة 614م ،ول ّما فتح ال ُمسلمون ال َّ
ام أسلم
ش َ
ع َم ُر بن الخطاب ِّوفا َدتَهُ .وقد وقع أن لَ َ
ط َم رجالً من بني
ِّجبِّلّةُ وقَد َِّم المدينةَ؛
وأكرم ُ
َ
صاص ،فأخذته ال ِّع َّزة ُ
مر :ال بُ َّد أن
فزارة؛ فنابذهُ وطلب إلى عمر ال ِّق
باإلثم ،فقال له ُ
ع ُ
ِّ
َ
قيصر وأقام بالقُس َ
ط ْن ِّطي ِّن َيةَ حتّى توفي بها سنة  20للهجرة.
ب إلى
أُقَ ِّّيدَكَ  ،فَ َه َر َ
َ
الواقع هو ّ
الحيرة بثقافة الفُرس؛
العرب تأثّروا بثقافة الفرس والروم (تأثّر
أن
عرب ِّ
ُ
َ
صل ِّة التي ربطتهم بالعرب في
كما تأثّر الغ ّ
سانيون بثقافة اليونان والديانة الرومانية لل ِّ ّ
ِّش ْب ِّه الجزيرة العربية)
تم َّكن ْ
واستقرت في َمعا ِّق َل لها وهي "تَيْماء" و
ب؛
ّ
َت اليهودية من دُخول بال َد العر ِّ
"فَ َدك" و "خيبر" و "يثرب" ،كما استطاعت النصرانيةُ أيضا الدُّخو َل واتخاذ
“نَجْ ران".
خوم فارس
 ساهمت العوام ُل الثالثةُ أال وهي - :ال ِّتّجارة ُ واإلمارات الموجودة على ت ُ ِّب ونفا ِّذ
والروم والديانة اليهودية والنصرانيةُ – في نق ِّل ال َم َدنِّيا ِّ
ت ال ُمجا ِّورةِّ للعر ِّ
الثقاف ِّة الغ َِّريب ِّة عنها.
سال ُم؛ وبفضل
العرب ِّبفض ِّل ما َو ِّرثوهُ من ِّملَّ ِّة
ع
إبراهيم وإسماعي َل عليهما ال ّ
ُ
استطا َ
َ
طبيعتهم ال َخ ِّشنَ ِّة؛ وانتشار الجه ِّل والوثنِّيَّ ِّة فيهم؛ ُموا َج َهةَ هذه العواملَ .وكانت للعرب
َّ
يومها تقالي ٌد في األك ِّل وال ُّ
وسائر ال ُمعامالتِّ،
كاح
ب وال ِّلّ ِّ
شر ِّ
ِّ
والطال ِّ
باس والنِّّ ِّ
ق والبُيوعِّ
 ...و ُم َح َّرماتٌ
الجنايات وما
كتحريم األ ُ َّمهات والبنات واألخوات ،و ُ
عقوبات في ِّ
ِّ
شاكلها...
ب قبل البِّعثَ ِّة النب ِّويَّ ِّة ،وهي حياة ٌ َه ْي َمنَ
هذه باختصار هي حالةُ العالَ ِّم والعر ِّ
عليها ُّ
الظل ُم واإلستبدا ُد والفسا ُد وال َّ
الروحي ِّة.
شقا ُء؛ وقتل قِّيَ ِّم الحياةِّ اإلنساني ِّة و َمطا ِّلبِّها ّ
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ماء ل ِّهدايَ ِّة العقول والقلوب الحائرة التّائهة بعقيدة التّوحيد لتحيَى
فجاءت دعوة ُ ال َّ
س ِّ
بال ِّع ْل ِّم النّافِّ ِّع والعد ِّل وال ُمساواةِّ ،...ودعوته صلى هللا عليه وسلّم عا َّمةٌ لإلنسانية
َجمعاء باختالف أوطانها وأجناسها ..يقول هللا تعالى{ :قل يا أيّها النّاس إنِّّي رسول
اس بشيرا ونذيرا}
هللا إليكم جميعا} األعراف{ 158/وما أرسلناك إالّ كافّةً للنّ ِّ
سبأ.28/
التشريع في حياة الرسول صلى هللا عليه وسلم( :من بِعثته عليه السالم سنة
610م إلى وفاته عليه السالم سنة  11للهجرة  632 /م)
الشريعةُ اإلسالميةُ هي شريعةٌ بُ ِّع َ
ث بها سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلّم ِّم ْن قِّبَ ِّل هللاِّ
تعالى ،وهي ُمرتبطةٌ بحياة رسول هللا عليه السالم ،يقول هللا سبحانه{ :أم لهم ُ
شركا ُء
ِّين ما لم يأذن به هللا} الشورى.21/
ش ََرعوا لهم من ال ّد ِّ
ي
ي باللّ ِّ
ي إاله ٌ
فظ والمعنى معاً؛ وهو القرآن الكريم ،وإ ّما وح ٌ
والتّشري ُع إما ّ وح ٌ
فظ؛ وهو السنّة النبويّةُ الشريفةُ ،وفي هذا المعنى ورد قول هللا تعالى:
بالمعنى دون اللّ ِّ
ُ
ي يو َحى} النجم3/و.4
{وما
ينطق َ
ع ِّن ال َه َوى إن هو إالّ َوحْ ٌ
ع والرسول صلى هللا عليه وسلّم هو ال ُم َب ِّّي ُن لشَر ِّع ِّه ،يقول
فاهللُ تعالى هو ال ُمش ِّ َّر ُ
ُّ
الحق
اس ما نُ ِّ ّز َل إليهم} النحل .44/لذلك جعل
ِّكر لت ُ َب ِّيّنَ للنّ ِّ
تعالى{ :وأنزلنا إليك الذّ َ
ع
الرسو َل فقد أطا َ
تعالى طاعةَ رسو ِّل ِّه من طاعته كما في قوله سبحانهَ { :من ي ُِّط ِّع ّ
إلهام منه ،كما جاء في
كم رسوله عليه السالم عن
ٍّ
هللا} النساء .80/وجع َل سبحانه ُح َ
اس بما أراك هللاُ}
الكتاب
قوله تعالى{ :إنّا أنزلنا إليك
بالحق لتَح ُك َم بين النّ ِّ
َ
ّ ِّ
النساء .105/ولذلك فللتّ
رئيسيان؛ وهما :الكتاب والسنة،
صدران
ي ِّ َم
ِّ
ِّ
شريع اإلسالم ّ
ِّ
وبوفاة رسول هللا عليه السالم انتهى عصر التّشريع.
 بد ُء الوحي ِ على رسول هللا صلى هللا عليه وسلّم:وأول ما بدئ به الوحي الرؤيا الصادقة ،فكان ال يرى رؤيا إال جاءت مثل َفلق
الصبح ،وذلك لما جرت به عادة هللا في خلقه من التدريج في األمور كلها حتى تصل
إلى درجة الكمال .ومن الصعب جداً على البشر تلقي الوحي من ال َملَك ألول مرة ،ثم
حبّب إليه عليه الصالة والسالم الخالء ،ليبتعد عن ُ
ظلُمات هذا العالم وينقطع عن
الخلق إلى هللا فإن في العزلة صفا َء السريرة .وكان يخلو بغار ِّحراء فيتعبَّد فيه
الليالي ذوات العدد ،فتارة عشراً ،وتارة أكثر إلى شهر .وكانت عبادته على دين أبيه
إبراهيم عليه السالم ويأخذ لذلك زاده ،فإذا فرغ رجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى
جاءه الحق وهو في غار حراء ،فبينما هو قائم في بعض األيام على الجبل إ ْذ ظهر
له شخص ،وقال :أبشر يا محمد أنا جبريل ،وأنت رسول هللا إلى هذه األمة .ثم قال
ي لم يتعلم القراءة قبالً.
له :اقرأ ،قال :ما أنا بقارئ ،فإنه عليه الصالة والسالم أم ّ
فأخذه فغطه بالنمط الذي كان ينام عليه حتى بلغ منه الجهد ،ثم أرسله ،فقال :اقرأ.
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ّ
فغطه ثانية ثم أرسله ،فقال :اقرأ .قال :ما أنا بقارئ ،فأخذه
قال :ما أنا بقارئ .فأخذه
ّ
سانَ ِّم ْن
اإلن َ
فغطه الثالثة ،ثم أرسله فقال{ :ا ْق َرأْ بِّاس ِّْم َربّكَ الَّذِّى َخلَقَ (َ )1خلَقَ ِّ
ق( )2ا ْق َرأْ َو َربُّكَ ا ْ
سانَ َما لَ ْم يَ ْعلَ ْم} [العلق:
علَّ َم بِّ ْالقَلَ ِّم(َ )4
ال ْك َر ُم( )3الَّذِّى َ
َ
اإلن َ
علَّ َم ِّ
علَ ٍّ
الر ْوع الذي
 ]5-1فرجع بها عليه الصالة والسالم
يرجف فؤادُه ،مما أَلَم به من َّ
ُ
استلزمته مقابلة ال َملَك ألول مرة فدخل على خديجة زوجه ،فقال« :زملوني
زملوني»ُ ،
لتزول عنه هذه القشعريرة ،فزملوه حتى ذهب عنه الروع .فقال لخديجة
وأخبرها الخبر« :لقد خشيت على نفسي» .ألن ال َملك غطه حتى كاد يموت ،ولم يكن
له عليه الصالة والسالم ِّعلم قَبْل ذلك بجبريل وال بشكله ،فقالت خديجة :كال وهللا ما
يخزيك هللا أبدا ،إنك لتصل الرحم ،وتحمل الكل ،وتُكسب المعدوم ،وتُقري الضيف،
واألوهام ،وال ِّمراء أن هللا
وت ُعين على نوائب الحق .فال يسلَّط هللا عليك الشياطينَ
َ
اختارك لهداية قومك .ولتتأكد خديجة مما ظنته أرادت أن تَثبَتَ م ّمن لهم علم بحال
سل ،ممن اطلعوا على كتب األقدمين ،فانطلقت به خديجة حتى أتت ورقة بن
الر ُ
ُّ
صر في الجاهلية ،وكان يكتب الكتاب
نوفل ابن عم خديجة .وكان امرأ قد تن َّ
العبراني ،فيكتب من اإلنجيل بالعبرانية ما شاء هللا أن يكتب ،وكان شيخا كبيرا قد
مي .فقالت له خديجة :يا ابن عم! اسمع من ابن أخيك ،فقال :يا ابن أخي ماذا ترى؟
َ
ع َ
فأخبره رسول هللا خبر ما رأى ،فقال له ورقة :هذا الناموس الذي كان نَز َل هللاُ على
موسى – ألنه يعرف أن رسول هللا إلى أنبيائه هو جبريل ،ثم قال :يا ليتني فيها
جذعا – شابا جلداً – إذ يخرجك قومك من بالدك التي نشأت بها ،لُمعاداتهم إيّاك،
وكراه َيتهم لك حينما تطالبهم بتغيير اعتقادات وجدوا عليها آباءهم فاستغرب عليه
الصالة والسالم ما نسب لقومه مع ما يعلمه من حبهم له التصافه بمكارم األخالق
ق حتى سموه األمين ،وقال« :أَ َو ُم ْخرجي هم» قال :رجل قط بمثل ما جئت به
ِّ
وص ْد ِّ
َّ
ودي ،وقد نطق بذلك القرآن الكريم ،قال تعالى في سورة إبراهيمَ { :وقَا َل الذِّينَ
إال ُ
ع َ
ضنَا أَ ْو لَتَعُود َُّن في ِّملَّتِّنَا} [إبراهيم ]13 :ولتمام
َكفَ ُرواْ ِّل ُر ُ
س ِّل ِّه ْم لَنُ ْخ ِّر َجنَّ ُك ْم ّم ْن أَ ْر ِّ
ق ورقة برسالة الرسول األكرم عليه الصالة والسالم قال :وإن يدْر ْكني يومك
تصدي ِّ
ص ْركَ نصراً ّ
الوحي .والحديث
مؤزراً – معضداً – ثم لم يلبث ورقةُ أن توفي وفَت ََر
أَ ْن ُ
ُ
أخرجه الشيخان في الصحيحين.
والراجح أن الوحي ابتدأ النبي عليه السالم في شهر رمضان؛ وقد أكمل أربعين سنةً.
وبعد بداية الوحي نزل على رسول هللا صلى هللا عليه وسلّم سورة المدثر؛ ِّوفق ما
روى الشيخان في صحيحيهما عن ابن عبّاس رضي هللا عنه عن أبي سلمةَ عن جابر
رضي هللا عنه وكان من أصحاب رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -كان يحدث -
قال  :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -وهو يُحدث عن فترة الوحي  -قال في
حديثه  " :فبينما أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي  ،فإذا الملك الذي
جاءني بحراء جالسا على كرسي بين السماء واألرض "  .قال رسول هللا  -صلى هللا
ور ِّعبتُ ) منه فرقا  ،فرجعت فقلت زملوني زملوني
عليه وسلم  " : -ف ُجئثْتُ (فَ ِّزعت ُ
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ثروني  ،فأنزل هللا تعالى  {:يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر
 ،فَ َد ُ
والرجز فاهجر} في رواية  -قبل أن تُفرض الصالة ُ  -وهي األوثان قال  " :ثم تتابع
الوحي " .أخرجه الترمذي أيضا وقال  :حديث حسن صحيح .
وقوله عليه السالم :ز ِّ ّملوني؛ يعني َد ِّثّروني؛ وهو ال يقتضي نزول قول هللا تعالى:
ق على
{يأيها ال ُمزَ ِّ ّمل} على قلبه عليه السالم في ِّحينِّها ،لكون نزولها تأ ّخر با ِّتّفا ٍّ
نزول قوله{ :يا أيّها ال ُم َد ِّثّر} باإل ِّتّفاق ،بدليل َّ
أن َّأو َل المد ِّثّر هو األمر باإلنذار ،وذلك
يام الليل وترتيل القرآن.
في ّأو ِّل البِّعثَ ِّة ،بينما ّأول ال ُمزَ ِّ ّمل فهو
ُ
األمر ب ِّق ِّ
ُّ
تنزالتُ القرآن الكريم:
مفهوم نزول القرآن :النزول لغة يطلق ويراد به :الحلول ،يقال نزل فالن بالمدينة:
حل بها؛ وبالقوم :حل بينهم ،وال ُمتعدى منه معناه :اإلحالل ،يقال :أنزلته بين القوم،
ار ًكا َوأَنتَ َخي ُْر
أي أحللته بينهم ،ومنه قوله تعالى )َ .وقُل َّر ّ ِّ
نز ْلنِّي ُمنزَ ًال ُّمبَ َ
ب أَ ِّ
نزلِّينَ ( (المؤمنون :اآلية 29
ْال ُم ِّ
ويطلق أيضا ً على تحرك الشيء من أعلى إلى أسفل .يقال :نزل فالن من الجبل،
وال ُمتعدى منه معناه :التحريك من علو إلى أسفل ،ومنه قوله تعالى (:وأنزلنا ِّمنَ
س َماء َماء (المؤمنون :اآلية 18
ال َّ
وكال المعنيين اللغويين ال يليقان بنزول القرآن على وجه الحقيقة ،لما تقتضيه من
الجسمية والمكانية واالنتقال ،سواء أردنا بالقرآن :المعنى القديم القائم بذاته تعالى ،أو
الكلمات األزلية ،أو اللفظ العربي المبين ،الذي هو صورة ومظهر للكلمات الحكمية
القديمة ،لما علمت من تنزه الصفة القديمة ومتعلقها وهو الكلمات الغيبية األزلية عن
المواد مطلقاً ،وألن األلفاظ أعراض سيالة .تنتهي لمجرد النطق بها .وال يتأتى منها
نزول وال إنزال .
وعلى هكذا يكون المراد بالنزول المعنى المجازي .فإن أردنا بالقرآن :الصفة القديمة
أو متعلقها ،فالمراد باإلنزال اإلعالم به بواسطة إثبات األلفاظ والحروف الدالة عليه.
من قبيل :إطالق الملزوم وإرادة الالزم .وإن أردنا اللفظ العربى الدال على الصفة
القديمة .يكون المراد :نزول حامله به سواء أردنا بالنزول :نزوله إلى السماء الدنيا،
أو على النبي صلى هللا عليه وسلم ،ويكون الكالم من قبيل المجاز بالحذف ،وهذا هو
ما يتبادر إلى األذهان عند إطالق لفظ النزول
ّ
التنزل القرآني؛ وهي على النّحو اآلتي:
في القرآن الكريم ثالث آيات تحدّثت عن
َهر رمضان الذي أُنزل فيه القُرآن} وقوله
قول هللا تعالى في سورة البقرة { :185 /ش ُ
سبحانه في سورة الدخان { :3 /إنّا أنزلناه في ليل ٍّة ُمباركةٍّ} وقوله ج ّل شأنه في سورة
القَدْر { :1/إنّا أنزلناهُ في ليل ِّة القَد ِّْر}.
26

تعارض بين هذه اآليات ألنها تتحدّث عن نزول
ِّهن البعض ُوجو ُد
قد
ٍّ
ُ
يتبادر إلى ذ ِّ
القرآن الكريم في مناسبات متنوعة و ُمختلفة ،في شهر رمضان وفي ليلة مباركة وفي
ليلة القدر؟ والحقيقة هي أن اآليات الكريمات ُم ّ
نزهة عن التعارض " فالليلة ال ُمباركة
هي ليلة القدر من شهر رمضان" على ح ِّ ّد قول مناع القطان في "تاريخ التشريع
فاإللتباس يَتَ َ
ط َّر ُق لمدى التّوافق بين هذه اآليات الكريمات والواقع
اإلسالمي".
ُ
التّاريخي في نُزول القرآن على الرسول صلى هللا عليه وسلّم ُمنَ ّجما في ُمدّة تتراوح
بين ثالث وعشرين سنة وخمس وعشرين سنة على َح ِّ ّد قول علماء القرآن؟
 فمن العلماء من ذهب إلى ّوح
أن القرآنَ
َ
الكريم نزل ّأوالً ُجملَةً واحدةً إلى اللَّ ِّ
مرةً أُخرى إلى بيت ال ِّع َّزةِّ في
حفوظ ،ث ّم نزل من اللَّوح
ال َم
المحفوظ ُجملَةً ِّ
ِّ
ِّ
واح َدةً َّ
فرقا؛ فتكون بذلك للقرآن نَن َُّزال ٍّ
ت ثالثةٍّ.
ال ّ
سماء الدُّنيا ،ث ّم بعدها نزل ُم ّ
ماء الدُّنيا في ثال ٍّ
ث و ِّعشرين
 ومن العلماء من ذهب إلى أن القرآن الكريم نزل إلى ال ّس ِّ
سنة ،حيث يُنزل هللا تعالى ما يُقَ ّد ُِّر نُزولَهُ في ُك ِّّل ليل ِّة قَد ٍّْر من ُك ِّّل سنةٍّ.
والحكمة من نزول القرآن الكريم ُمنَ َجما ً تتجلّى فيما تتجلّى في تقوية فؤاد سيدنا محمد
ِّ
صلى هللا عليه وسلّم؛ وتثبيته في مواجهة أذى الكفار والمشركين؛ ثم من أجل أن
َي ِّع َيهُ و َيحفظه؛ وليُجيب عن بعض األسئلة ال ُم َو َّج َهة إليه؛ وفيه داللةٌ قو َّيةٌ على أنّه من
ث ال ُمخا َ
عند هللا ربّ العالمين و َب ْع ُ
طبينَ به على تَلَ ِّقّي ِّه بالقبول واإليمان واالمتثال؛
وأما التدرج في األحكام القرآنية كتحريم الخمر فيتض ّم ُن َم ْن َهجا ً تربويا عظيما َينقُ ُل به
ال ُم َكلَّفين من حا ٍّل إلى حا ٍّل ويُ َه ِّيّؤهم لتلقي أحكام هللا سبحانه بالرضى والقَبول.
وتنقسم فترة نزول القرآن على رسول هللا صلى هللا عليه وس ّلم إلى عهدين اثنين؛
وهما:
المكرمة؛ و َيمت ُّد من البعثة النبوية إلى
 العهد المكي :يتمثّل في فترة نزول الوحي بم ّكةّ
الهجرة النبوية إلى المدينة المنورة .ومدته حوالي  12سنة وبضعة أشهر؛ أو ثالثة
عشر سنة.
وقد غلب على القرآن المكي الحديث عن العقائد كإثبات الوحدانية والربوبية
واأللوهية والنبوة والبعث والجزاء ...؛ وإبطال العقائد الشركية والوثنية ،والوعد
والوعيد؛ وترسيخ القيم األخالقية السامية؛ والحديث عن قصص األنبياء واألقوام
السابقين ألخذ العبرة....
والقرآن المكي هو ما نزل قبل هجرة سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم من مكة إلى
المدينة على أرجح األقوال وأشهرها عند علماء القرآن الكريم ،وتتميز من حيث
شكلها عادة بقصر سورها وآياتها كسور جزء ع ّم يتساءلون .باستثناء سورة النصر
والفلق والناس على الصحيح ،ألن معظمها جاء لتصحيح العقيدة والسلوك األخالقي
المنحرف..
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 العهد المدني :ويتمثل في الفترة ال ُممتدة من هجرة النبي عليه السالم من مكة إلىالمدينة؛ إلى وفاته صلى هللا عليه وسلم سنة  11هجرية؛ ومدتها حوالي  10سنوات.
وقد تميّز بتشريع األحكام الشرعية التكليفية العملية؛ كأحكام األسرة من زواج
وطالق وعدة واإلرث والوصية وأحكام العقود كالبيع واإلجارة والشركة؛ وأحكام
الجهاد والعقوبات والحدود...
والقرآن المدني على القول الراجح والمشهور هو ما نزل بعد الهجرة؛ ولو نزل في
مكة ،وتمتاز سورها من حيث الشكل عادة بطولها وطول آياتها كسورة البقرة وآل
عمران والنساء ..والسبب في طولها – وهللا أعلم – هو تقرير األحكام العامة
والخاصة.
وترتيب اآليات والسور القرآنية أمر توقيفي من هللا تعالى ال اجتهاد فيه من الرسول
صلى هللا عليه وسلم كما علّمه الملك جبريل عليه السالم ،وكما ثبّته هللا سبحانه في
قلبه عليه الصالة والسالم .وقد كان للرسول عليه السالم ُكتّابٌ يكتبون القرآن الذي
ينزل عليه؛ إضافة لذلك اجتهد الصحابةُ رضي هللا عنهم في حفظ اآليات القرآنية
صدر .وقبل وفاة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عرض جبريل
التي نزلت حفظ
ٍّ
عليه السالم عليه القرآن؛ على النحو الموجود في المصاحف الشريفة؛ كما قام عليه
ص ُحفٍّ أودعها عند حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي هللا
السالم بجمع القرآن في ُ
عنهما وكان ذلك قبل انتقاله إلى الرفيق األعلى.
حفظ القران في الصحف والصدور:
يعبر العلماء عن هذا الموضوع بجمع القرآن.
جمع القرآن  -بمعنى حفظه واستظهاره  -فقد كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أول
الحفاظ له بهذا المعنى ،وتيسر لعدد من أصحابه ذلك ،هم جماعة القراء كالخلفاء األربعة
وحذيفة بن مسعود وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت ،...وتدل األخبار
ي أنه قُتِّ َل يوم بئر معونة سبعون من حفظة القرآن
على أن عددهم لم يكن قليال حيث ُر ِّو َ
الكريم ،وأنه اشتهر من بين هؤالء :عبد هللا بن مسعود ،وسالم بن معقل "مولى أبي حذيفة"
ومعاذ بن جبل ،وأبي بن كعب ،وزيد بن ثابت ،وأبو زيد "ابن السكن" وأبو الدرداء ،وقد
ورد في البخاري ذكر هؤالء :عن عبد هللا بن عمرو بن العاص ،قال :سمعت النبي صلى
هللا عليه وسلم يقول" :خذوا القرآن من أربعة ،من عبد هللا بن مسعود ،وسالم ،ومعاذ ،وأبي
بن كعب".
وقد اشتهر بإقراء القرآن من الصحابة سبعة :عثمان بن عفان ،وعلى بن أبي طالب ،وأبي
بن كعب ،وزيد بن ثابت ،وعبد هللا ابن مسعود ،وأبو موسى األشعري
واألمة العربية كانت بسجيتها قوية الذاكرة والحفظ في الصدور .وقد اتخذ الرسول صلى
هللا عليه وسلم كتابا للوحي كزيد بن ثابت وأبي بن كعب بالرغم من األدوات البسيطة
ب أو جريد النخل واللخاف (صفائ ُح ِّ
كالرقاع (قطع من الجلد أو الثوب) والعُ ُ
جارةِّ
س ِّ
الح َ
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ف منها أو َّ
ف الذي
الرقيقة) والكرانيف (ٍّأصول تبقى في جذع النخلة بعد قطع ال َّ
الط َر ِّ
س َع ِّ
يَنبُتُ عليه ورق النَّخ ِّل ).واألقتاب (وهي قطع األخشاب التي توضع فوق ظهر البعير
علَ ْي ِّه) .وقد كان جبريل عليه السالم يعارض الرسول صلى هللا عليه وسلّم بالقران
ب َ
ليُر َك َ
كل سنة من ليالي رمضان ،وأنه كل ما كتب من القران يوضع في بيت النبي وينسخه
الصحابة ألنفسهم ،كما أن القران في عهده لم يجمع في مصحف واحد ألن الوحي كان ينزل
تباعا.
العرضة من العرض ،والمقصود بها :مدارسة جبريل القرآن للنبي صلى هللا عليه وسلم كل
المعظم.
عام في شهر رمضانَ
َ
فعن عائشة رضي هللا عنها وعن أبيها أن فاطمة الزهراء رضي هللا عنها قالت ":أخبرني
سنَ ٍّة َم َّرةً أَ ْو
ار ُ
ضهُ ْالقُ ْرآنَ فِّي ُك ِّّل َ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم أَ َّن ِّجب ِّْري َل َكانَ يُعَ ِّ
ص ِّب ِّري،
هللا َوا ْ
ضهُ ْاآلنَ َم َّرتَي ِّْنَ ،و ِّإنِّّي َال أ ُ َرى ْاأل َ َج َل ِّإ َّال قَ ِّد ا ْقت ََر َ
ار َ
َم َّرتَي ِّْنَ ،و ِّإنَّهُ َ
ع َ
ب ،فَاتَّ ِّقي َ
ف أَنَا لَ ِّك) رواه مسلم رقم 2450
فَإِّنَّهُ نِّ ْع َم ال َّ
سلَ ُ
سنَ ٍّة َم َّرةًَ ،و ِّإنَّهُ
ار ُ
ض ِّني القُ ْرآنَ ُك َّل َ
وفي رواية البخاري رقم ِّ ( 3624إ َّن ِّجب ِّْري َل َكانَ يُ َع ِّ
ض َر أَ َج ِّليَ ،و ِّإنَّ ِّك أَ َّو ُل أَ ْه ِّل بَ ْيتِّي لَ َحاقًا بِّي) فَبَ َكيْتُ ،
ام َم َّرتَي ِّْنَ ،والَ أ ُ َراهُ ِّإ َّال َح َ
ار َ
َ
ع َ
ضنِّي ال َع َ
ض ِّح ْكتُ ِّلذَلِّكَ
س ِّ
س ِّ
فَقَالَ( :أَ َما ت َْر َ
اء ال ُمؤْ ِّمنِّينَ ) فَ َ
ضيْنَ أَ ْن تَ ُكونِّي َ
اء أَ ْه ِّل ال َجنَّ ِّة ،أَ ْو نِّ َ
سيِّّ َدةَ نِّ َ
وقد شهد هذه العرضة من الصحابة ،عبد هللا بن مسعود ،وزيد بن ثابت.
قال ابن كثير " :والمراد من معارضته له بالقرآن كل سنة :مقابلته على ما أوحاه إليه عن
هللا تعالى ،ليبقي ما بقي ،ويذهب ما نُسخ توكيدًا ،أو استثباتًا وحف ً
ظا؛ ولهذا عرضه في السنة
األخيرة من عمره عليه السالم ،على جبريل مرتين ،وعارضه به جبريل كذلك؛ ولهذا فهم
عليه السالم اقتراب أَ َجله .وعثمان ،رضي هللا عنه ،جمع المصحف اإلمام على العرضة
األخيرة .وخص بذلك رمضان من بين الشهور؛ ألن ابتداء اإليحاء كان فيه؛ ولهذا يستحب
دراسة القرآن وتكراره فيه ،ومن ثم اجتهاد األئمة فيه في تالوة القرآن" تفسير ابن كثير
ج/1ص .51
ض ُح لنا ّ
عرض القرآنَ على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قبل
أن جبري َل عليه السال ُم قد
يتَّ ِّ
َ
وفاته؛ على النحو الموجود في المصاحف الشريفة؛ كما قام عليه السالم بجمع القرآن في
كتاب الوحي ِّ من الصحاب ِّة رضي هللا عنهم؛ أودعها عند حفصة بنت
ص ُحفٍّ كان يكتبها
ُ
ُ
عمر بن الخطاب رضي هللا عنهما وكان ذلك قبل انتقاله إلى الرفيق األعلى.
مكانة السنة النبوية الشريفة في التشريع وأدوارها:
تميّز عهد التشريع في عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم بقيامه على مصدرين أساسيين:
القرآن والسنة.
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والسنة في اللغة هي الطريقة والعادة ال ُمتَّبعة والمسلوكة سواء كانت حسنةً أو قبيحةً ،وفي
اصطالح علماء الحديث هي ما نُقل عن الرسول صلى هللا عليه وسلم من قول أو فعل أو
صف ٍّة ِّخلقي ٍّة أو ُخلُقيّة أو سيرة ،وعند األصوليين هي ما نُقل عن النبي صلى هللا
تقرير أو ِّ
عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير.
ي غير َمتلو بمعنى غير متعبّد
والسنة هي المصدر الثاني في التشريع بعد القرآن وهي وح ٌ
بتالوته خالفا للقرآن الذي يُعتبر وحيا متلوا ُمتعبّدا بتالوته.
واألدلة على ُحجيّة السنّة كثيرة منها ما ورد في القرآن الكريم وذلك من وجوه؛ منها:
الرسول فقد أطاع هللا) ،فجعل هللا تعالى طاعة رسوله صلى
األول :قال هللا تعالى( :من يطع ّ
هللا عليه وسلم من طاعته.
ثم قرن طاعته بطاعة رسوله ،قال تعالى( :يـا أيّها الّذين أمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا
الرسول).
ّ
الثاني :حذر هللا عز وجل من مخالفة رسوله صلى هللا عليه وسلم ،وتوعد من عصاه
بالخلود في النار ،قال تعالى( :فليحذر الّذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبُهم
عـذاب ألـيم).
الثالث :جعل هللا تعالى طاعة رسوله صلى هللا عليه وسلم من لوازم اإليمان ،ومخالفته من
عالمات النفاق ،قال تعالى( :فال وربك ال يؤمنون حتّى يحك ُّموك فيما شجر بينهم ث ّم ال
يجدوا في أنفسهم حرجا ً مـ ّما قضيت ويسلموا تسليماً).
الرابع :أمر سبحانه وتعالى عباده باالستجابة هلل والرسول ،قال تعالى( :يا أيّـُها ا ّلذين أمنوا
وللرسول إذا دعاكم لما يُحييكم.)..
استجيبوا هلل ّ
الخامس :ثم أمرهم سبحانه برد ما تنازعوا فيه إليه ،وذلك عند االختالف ،قال تعالى( :فإن
والرسول).
تنازعتم في شيء فرد ُّوه إلى هللا ّ
السادسة :شهادة هللا تعالى لرسوله صلى هللا عليه وسلم بال ِّعصمة عن النطق بالباطل في
قوله سبحانه( :وما ينطق عن الهوى إن هو إال وحي يوحى) النجم3 /و..4

أدوار السنة ووظائفها:
أدوار أساسيةٌ تؤ ّدِّيها وهي:
وللسنّة
ٌ
 السنة النبوية مؤكدة للقرآن الكريم السنة النبوية ُمبينة للقرآن الكريم كما أكد ذلك هللا تعالى ذلك في قوله{ :وأنزلنا إليكالذكر لتبين للناس ما نُ ِّ ّز َل إليهم ولعلهم يتف ّكرون} النحل /ج.44
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فﺠاﺀت الﺴﻨة ففﺼلﺖ وبينت ما جاء ُمجمال في القرآن الكريم ككيفية الﺼالة بالسنة
القﻮلﻴة والفعلية؛ وصح عﻦ الﺮسﻮل صلى هللا علﻴه وسلﻢ أنه قال " :صلﻮا كﻤا
رأيﺘﻤﻮني أصلي" (رواه الﺒﺨاري .)605 :وكﺬلﻚ بﻴﻨﺖ الﺴﻨة أعﻤال الﺤج ومﻨاسﻜه؛
وقال صلى هللا علﻴه وسلﻢ " :خﺬوا عﻨي مﻨاسﻜﻜﻢ" (رواه الﺒﺨاري) .وبﻴﻨﺖ العقﻮد
الﺠائﺰة؛ والعقﻮد الﻤﺤﺮمة في الﻤعامالت؛ وغﻴﺮها...
 السنة النبوية تضيف أحكاما جديدة ،من ذلك تشريع الﺴﻨة بعﺾ ما سﻜﺖ عﻨه القﺮآنولﻢ يﺒﻴﻦ حﻜﻤه؛ مﺜﻞ :تﺤﺮيﻢ الﺘﺨﺘﻢ بالﺬهﺐ ولﺒﺲ الﺤﺮيﺮ على الﺮجال.

أقسام السنة من حيث السند:
ينقسم الحديث من حيث السند إلى قسمين رئيسيين :المتواتر واآلحاد.
 -1المتواتر :هو ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب ،من أول السند إلى
منتهاه ،واستندوا إلى أمر محسوس .ومنه ما هو متوتر لفظا ،ومنه ما هو متواتر معنى.
 فالمتواتر اللفظي :هو الحديث الذي توافرت فيه شروط التواتر مع اتفاق الرواة علىلفظه في واقعة واحدة .ومثاله :حديث" :من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعدة من النار".
 والمتواتر المعنوي :هو أن ينقل جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب وقائع مختلفةتشترك في أمر يتوافر عندهم ،ومثاله :أحاديث رفع اليدين في الدعاء فقد ورد عن
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نحو مائة حديث جاء فيها أنه رفع يديه في الدعاء.
 -2اآلحاد :وحديث اآلحاد هو :ما اختل فيه شرط من شروط التواتر ،سواء أكان
مشهورا ،أم عزيزا ،أم غريبا.
أـ والمشهور عند المحدثين :هو ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين ،ولم يبلغ حد
التواتر .وسماه جماعة من الفقهاء المستفيض النتشاره ،من فاض الماء يفيض فيضا.
ب -والعزيز :هو ما رواه اثنان في أي طبقة من طبقات السند ،بحيث ال يقل العدد عن
اثنين ،ولو زاد العدد في بعض الطبقات ،وسمي عزيزا لعزته ،أي قوته بمجيئه من
طريق آخر،
 جـ -والغريب :ما تفرد بروايته راو واحد في أي طبقة من طبقات السند .ومثاله :حديثالنهي عن بيع الوالء وهبته.

القطعي والظني من السنة:
 السنة المتواترة قطعية الثبوت عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،ألن التواتر يفيدالقطع بصحة الخبر ،وقد تكون قطعية الداللة إذا لم تحتمل سوى معنى واحدا في
الداللة على الحكم والمعنى ،وقد تكون ظنية الداللة إذا احتملت أكثر من معنى كاللفظ
المشترك الذي يفيد معنيين فأكثر .وسنة اآلحاد ظنية الثبوت عن رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم ،ألن سندها ال يفيد القطع بصحة الخبر ،وقد تكون قطعية الداللة إذا كان
نصها ال يحتمل تأويال .وقد تكون ظنية الداللة إذا كان نصها يحتمل التأويل.
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 إذا قارنا بين القرآن والسنة من حيث القطعية والظنية تبين لنا :أن القرآن من حيثالثبوت كله قطعي .ومن حيث الداللة منه ما هو قطعي الداللة ،ومنه ما هو ظني
الداللة .أما السنة فمنها ما هو قطعي الثبوت ،ومنها ما هو ظني الثبوت ،وكل واحد
منهما قد يكون قطعي الداللة وقد يكون ظني الداللة.

حجية السنة الصحيحة سواء أكانت متواترة أم آحادا:
والسنة سواء أكانت متواترة أم أحادا إذا كانت صحيحة توفر سندها ورواتها على العدالة؛
وتمام الضبط؛ واتصال السند؛ والسالمة من الشذوذ والعلة ،تكون حجة يجب اتباعها
والعمل بها.
أما السنة المتواترة فأمرها ظاهر ،ألنها قطعية الثبوت عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
وبالنسبة للسنة اآلحاد إذا كانت ظنية الثبوت عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فإن هذا
غلَبَةُ الظن تَستلز ُم
الظن قد ترجح بسبب ما توافر في الرواة من العدالة وتمام الضبط ،و َ
ٌ
األحكام ال ّ
ِّّ
الظن
شرعي ِّة مبنية على
ب
وجوب العمل بالخبر عند العلماء .والحق أن أغلَ َ
ِّ
اجح؛ ولو طلبناها بالقطع ل َّ
عز ْ
ق الذي رفعه هللا سبحانه
ت علينا ووقعنا في
الحرج وال َّ
ّ
ض ْي ِّ
ِّ
الر ِّ
عن عباده.

شبه المخالفين في حجية السنة:
هناك شبهةٌ أثارها بعض المغرضين في القديم والحديث مفادها أن القرآن الكريم بدالالته
المختلفة هو المصدر الوحيد لألحكام الشرعية ،ويجب االقتصار عليه وحده ،واستدلوا على
ْالم
ضيتُ لَ ُك ُم ْ ِّ
علَ ْي ُك ْم ِّن ْع َم ِّتي َو َر ِّ
ذلك بمثل قوله تعالىْ { :ال َي ْو َم أَ ْك َم ْلتُ لَ ُك ْم دِّينَ ُك ْم َوأَتْ َم ْمتُ َ
األس َ
ش ْيءٍّ } .النحل.89/
َاب تِّ ْبيَانًا ِّل ُك ِّّل َ
علَيْكَ ْال ِّكت َ
{ون ََّز ْلنَا َ
دِّينًا} المائدة .3/وقولهَ :
قالوا :فما صدر عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم باعتباره إماما للمسلمين ،يُقَ ِّ ّد ُر ما ت ُمليه
مصلحت ُهم ،فهو اجتهاد منه ،يتغير تبعا للمصلحة ،وليس تشريعا عاما للمسلمين في جميع
األزمنة واألحوال ،ولو كانت السنة تشريعا ألمر رسول هللا بتدوينها ،كما أمر بذلك في
القرآن ،وإنما ثبت عنه النهي عن كتابتها حيث قال" :ال تكتبوا عني ،ومن كتب غير القرآن
ي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار" أخرجه
فليمحه ،وحدثوا عني وال حرج ومن كذب َ
علَ َّ
اإلمام مسلم في صحيحه .فلما اشتد بالنبي صلى هللا عليه وسلم وجعه قال" :إيتوني بكتاب
أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده" قال عمر :إن النبي صلى هللا عليه وسلم غلبه الوجع ،وعندنا
كتاب هللا ،حسبنا" رواه اإلمام مسلم في صحيحه.
{وأَ ْنزَ ْلنَا ِّإلَيْكَ ال ِّ ّذ ْك َر ِّلت ُ َب ِّيّنَ
قالوا :وبيان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم للقرآن في قوله تعالىَ :
اس َما نُ ِّ ّز َل ِّإلَ ْي ِّه ْم} .يراد به ما تواتر عنه عمليا ،كهيئة الصالة ،وكيفة الحج ،ونحو ذلك
ِّللنَّ ِّ
وما عدا هذا مما ورد عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير فإنه إذا
صحت روايته يكون من قبيل االجتهاد الذي يتغير تبعا للمصلحة ،وليس تشريعا عاما دائما.
الرد على هذه الشبهة:
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 أمرنا هللا عز وجل باتباع الرسول صلى هللا عليه وسلم؛ واتباعه عليه السالم بعد وفاته اليتحقَّ ُق إالّ بالتمسك بما جاء به عن ربّه تعالى بشرط ص ّحة نسبته إليه.
اإلسالم دينا}
 قول هللا تعالى{ :اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكمَ
الكتاب تِّبيانا ً لك ِّّل شيءٍّ } النحل .89/يعني ّ
أن المولى
المائدة .3/وقوله سبحانه{ :ونزلنا عليك
َ
والحرام وبيّن لنا القواعد والمنهج الذي ارتضاه لنا في
سبحانه قد وضع لنا أصو َل الحال ِّل
ِّ
الحياةٍّ ،وال يعني بحا ٍّل بيانَ األحكام الشرعية التفصيلية لك ّل ما سيقع وينزل بالعباد فهذا
مجا ٌل وا ِّس ٌع لورثة علوم الرسول صلى هللا عليه وسلّم يجتهدون فيه بنا ًء على الكتاب والسنة
القرآن الكريم وتَفصيلَهُ تكفّلت به السنةُ النبويةُ
الصحيح ِّة  ...ث ّم َّ
إن بيانَ ما جا َء في
ِّ
اس ما نُ ِّ ّز َل إليهم ولعلّهم
ِّكر ِّلتُبَيِّّنَ للنّ ِّ
الصحيحةُ بدلي ِّل قوله سبحانه{ :وأنزلنا إليكَ الذّ َ
يتف ّكرون} النحل .44/انظر إلى أحكام الصالة والزكاة والحج وغيرها التفصيلية في السنة
النبوية الصحيحة القولية والفعلية والتقريرية ....والسنة النبوية بإجماع علماء األمة حجة
شذَّ عن هذا األصل األصيل.
التشريع وال عبرةَ بمن َ
شرعية ومصدر يلي القرآن في
ِّ

جمع الحديث وتدوينه:
بدأ تدوين السنة النبوية على يد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز عندما كتب كتابه إلى
حزم عامله على المدينة المنورة جاء فيه ":انظر ما كان من حديث رسول هللا
أبي بكر بن
ٍّ
ع ْم َرةَ – المرا ُد ما عند عمرةَ بنت عبد
سنة ماضية أو حدي ِّ
صلى هللا عليه وسلم أو ُ
ث َ
شةَ رضي هللا عنها وكذلك القاسم بن
ث عائ َ
علم بحدي ِّ
الرحمان األنصارية التي كانت على ٍّ
محمد بن أبي بكر-فاكتبه فإنّي ِّخفتُ على دروس العلم وذهاب أهله( ".رواه اإلمام الدارمي
في سننه وكذلك ابن سعد في الطبقات الكبرى) ،وقد كتب عمر أيضا إلى األمصار األخرى:
يقضي
"انظروا إلى حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاجمعوهُ" .فقدّر هللا سبحانه أن
َ
الخليفةُ
عمر بن عبد العزيز رضي هللا عنه دون أن يكتم َل هذا الجم ُع.
ُ
ب
بعد هذا
قام به اإلما ُم محمد بن شها ٍّ
الجمع ِّ
غير الشام ِّل للسنة جا َء الجم ُع ال ُموالي الذي َ
ِّ
شغَ ِّف ِّه بجمعها؛
بدافع حبّه للسنّ ِّة النبوي ِّة و َ
الزهري استجابةً منه للخليفة عمر بن عبد العزيز
ِّ
ث وجمعها من حفظتها ومصادرها وم َّهد بذلك لمن جاء بعدهُ من أئمة
صي األحادي ِّ
فقام بتق ّ
الحديث؛ ومنهم :اإلمام مالك بن أنس وأبو محمد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج؛
وسفيان بن عيينة؛ ومحمد بن إسحاق؛ وسعيد بن أبي عروبة؛ والربيع بن صبيح؛ وسفيان
الثوري؛ والليث بن سعد؛ وعبد هللا بن المبارك؛ وعبد الرزاق بن همام الصنعاني؛ وسعيد
بن منصور؛ وابن أبي شيبة...وقد أبدع هؤالء األئمة بما صنّفوه من جوامع الحديث التي
جمعوا فيها إلى جوار الحديث النبوي الشريف أقوال الصحابة وبعض فتاوي التابعين خالفا
لمن يأتي بعدهم من المصنفين الذين اقتصروا على التصنيف في الحديث فقط ،من مصنفات
هؤالء األئم ِّة نذكر" :الموطأ" لإلمام مالك بن أنس ،و "المصنف" لعبد الرزاق بن همام
الصنعاني ،و "المصنف" ألبي بكر بن شيبة ،و "السنن" لسعيد بن منصور...

مناهج تدوين الحديث وأشهر مصنفاته:
نهج المصنفون للحديث مناهج مختلفة ومتنوعة في التأليف:
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أوال :طريقة المسانيد :وهي جمع أحاديث كل صحابي على حدة ،والمسانيد التي
صنفها األئمة المحدثون كثيرة ،وترتيب أسماء الصحابة فيها قد يكون على نسق
حروف المعجم ،وقد يكون على نظام السابق في اإلسالم ،أو القبائل أو البلدان.
من أشهرها :مسند أبي داوود سليمان بن داوود الطيالسي المتوفي سنة  204للهجرة،
ومسند اإلمام أحمد بن حنبل المتوفي سنة  241هجرية..
والبحث في المسانيد يَ ُ
شق على الباحث الذي يبحث عن أحاديث األحكام ألن أحاديثها
ورتبت حسب ُمسند الصحابي ومروياته وليس وفق أبواب الفقه ومواضيعه ،ثم
ُجمعت ُ
إن المسانيد تضم إلى جانب صحيح الحديث ما لم يصح عن رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم.
ثانيا :طريقة الموضوعات واألبواب :جمع كثير من المصنفين األحاديث مرتبة على
حسب الموضوعات واألبواب في العقائد واألحكام الفقهية واآلداب وغيرها ،كما في
الجوامع ،أو في األبواب الفقهية واآلداب ،كما في السن ،مما سهل على الباحثين
الرجوع إليها في مواضعها .ومن أشهر هذه المصنفات :الجامع الصحيح لإلمام محمد
بن إسماعيل البخاري ،والجامع الصحيح لإلمام مسلم بن الحجاج النيسابوري ،وسنن
أبي داوود سليمان بن األشعت السجستاني ،وسنن ابن ماجة محمد بن زيد ،وجامع
اإلمام الترمذي محمد بن عيسى بن سورة السلمي ،وسنن اإلمام النسائي أبي عبد
الرحمان أحمد بن علي ،وصحيح ابن خزيمة محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري،
وسنن الحافظ علي بن عمر الدارقطني ،وسنن الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين
البيهقي ،وسنن اإلمام عبد هللا بن عبد الرحمان الدارمي..
ثالثا :طريقة المعاجم :ومن المصنفين من جمع األحاديث على طريقة المعاجم ،وذلك
بترتيبها على حسب أسماء الصحابة أو شيوخ المصنف على حروف المعجم ،ومن
أشهر من صنف بهذه الطريقة اإلمام الطبراني أبي القاسم سليمان بن أحمد في المعجم
الكبير والصغير واألوسط.
رابعا :التأليف الموضوعي :ومن المؤلفين من اعتنى بجميع األحاديث المتعلقة
بموضوع من الموضوعات ،كأحاديث األذكار ،واألحاديث اآلداب والفضائل ،وأحاديث
الترغيب والترهيب .ومنها" :رياض الصالحين" ألبي زكريا يحيى بن شرف النووي،
و"الترغيب والترهيب" لزكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري ،و"األدب
المفرد" لإلمام البخاري....
خامسا :كتب األحكام :ومن المؤلفين من اقتصر على جمع أحاديث األحكام فقط ،ورتبها
على أبواب الفقه .منها" :بلوغ المرام من أدلة األحكام" للحافظ أحمد بن علي بن حجر
العسقالني...

أهم الكتب الحديثية وشروحها:
 -1الموطأ :يعتبر اإلمام مالك أول من عرف بالتدوين والتأليف ،وكتابه "الموطأ" أقدم
مؤلف معروف في الحديث ،سماه بذلك ألنه وطأ به الحديث ،أي يسره للناس ،أو
لمواطأة علماء المدينة له فيه وموافقتهم عليه .فقد روى عن مالك أنه قال:
"عرضت كتابي هذا على سبعين فقيها من فقهاء المدينة ،فكلهم واطأني عليه،
فسميته الموطأ" تنوير الحوالك على موطإ مالك لإلمام السيوطي.
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وجمهور المالكية يُقدم أحاديث الموطأ على الصحيحين للبخاري ومسلم ،ومن علماء
الحديث من جعله في طبقة الصحيحين ...وله شرو ٌح عدة؛ نذكر منها "التمهيد لما في
الموطإ من المعاني واألسانيد" و "اإلستذكار في شرح مذهب علماء األمصار"
لمؤلفهما ابن عبد البر القرطبي المالكي ،و"المنتقى" ألبي الوليد الباجي،
 -2مسند اإلمام أحمد بن حنبل :وهو كتاب كبير يشتمل على نحو أربعين ألف حديث ،رتبه
اإلمام أحمد على مسانيد الصحابة ،مراعيا في ترتيب أسمائهم أمورا متعددة منها:
أفضليتهم ،ومنها مواقع بلدانهم التي نزلوها ،ومنها قبائلهم ،وربما جعل أحاديث بعضهم
في أكثر من موضع ،فال يستطيع الباحث أن يهتدي إلى جميع مرويات الصحابي إال
بمراجعة فهارس األجزاء كلها.
 -3الجامع الصحيح للبخاري :وهو أصح كتاب بعد كتاب هللا عزوجل عند جمهور
المحدثين ،اقتصر فيه اإلمام محمد بن إسماعيل البخاري على الحديث الصحيح ،وهو
أول من أفرد الصحيح بالتأليف ،لكنه لم يستوعبه ،ورتبه على الموضوعات واألبواب
وضمنه عددا من التعاليق والمتابعات ،وتبلغ أحاديثه الموصولة بال تكرار ""2602
حديثا .ومن أهم شروحه" :فتح الباري شرح صحيح اإلمام البخاري" للحافظ ابن حجر
العسقالني ،و"عمدة القارئ شرح صحيح البخاري" لبدر الدين العيني الحنفي ،و"إرشاد
الساري إلى صحيح البخاري" لإلمام القسطالني..
 -4صحيح مسلم :لإلمام أبي الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري ،وهو يلي صحيح
البخاري عند جمهور المحدثين ،وذهب بعض العلماء المغاربة والمشارقة إلى تقديمه على
صحيح البخاري ،وقد اقتصر مسلم فيه على األحاديث الصحيحة المسندة المرفوعة ،ولم
يكثر من التعاليق .ومن أبرز شروحه" :المنهاج في شرح مسلم بن الحجاج" للحافظ أبي
زكريا محيي الدين النووي..
 -5سنن أبي داود السجستاني :اقتصر أبو داود في كتابه على أحاديث األحكام دون أحاديث
الفضائل والرقائق واآلداب ،ولم يلتزم الصحة في أحاديثه ،ولكنه خرج الحديث الصحيح
والحسن والضعيف المحتمل ،ورتب أحاديثه ترتيبا جيدا ،واعتبره العلماء في مقدمة كتب
السنن األربعة .ومن أشهر شروحه" :تهذيب السنن" البن القيم..
 -6جامع الترمذي :ألفه اإلمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى السلمي الترمذي ،وخرج
أحاديثه ،الصحيح والحسن والضعيف والغريب والمعلل ،وهو أحد الكتب الستة .ومن أبرز
شروحه" :عارضة األحوذي على الترمذي" للحافظ أبي بكر محمد بن عبد هللا بن العربي
المعافيري اإلشبيلي المالكي.
 -7سنن النسائي :ألفه اإلمام الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن علي بن شعيب النسائي،
وذكر العلماء أن اإلمام النسائي صنف في أول األمر كتابا يقال له "السنن الكبرى" .ثم
استخلص منه كتاب "السنن" المطبوع المتداول المعروف الذي سمي "المجتبى من السنن"
فإذا أطلق المحدثون وقالوا :رواه النسائي فمرادهم هذا المختصر المسمى بالمجتبى ،وهو
أحد الكتب الستة الكبرى .ومن أبرز شروحه " سنن النسائي بشرح السيوطي" لإلمام جالل
الدين السيوطي.
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 -8سنن ابن ماجه :ألفه أبو عبد هللا محمد بن يزيد بن ماجه الربعي القزويني ،وهو سادس
الكتب الستة ،ومن العلماء من يجعل موطأ مالك سادس الكتب الستة ،ألنه أعلى درجة من
سنن ابن ماجه ،ومنهم من يجعل مسند الدارمي سادسها لقلة الضعفاء في رجاله ،وقد خرج
ابن ماجه الحديث الصحيح والحسن والضعيف .ومن أشهر شروحه "مصباح الزجاجة على
سنن ابن ماجة" للحافظ جالل الدين السيوطي...
من أجل إغناء الرصيد المعرفي والتوسع أكثر في معرفة كتب السنة يرجى الرجوع إلى
كتاب "بحوث في تاريخ السنة المشرفة" للدكتور أكرم ضياء العمري طبعته مؤسسة
الرسالة.
لم تتوقف جهو ُد العلماء في التصنيف في السنة بل تطورت ونمت وأبدعت وأخذت اتجاهات
ومناهج جديدة ،نشير إليها:
 المستدركات :وهي مصنفات حديثية يستدرك فيها مؤلفوها ما فات أو أغفل من الحديثعند مصنفي السنة وكان على شرطهم ،ومنها" :المستدرك على الصحيحين" ألبي عبد
هللا الحاكم النيسابوري .وقد جمع فيه األحاديث التي جاءت على شرط اإلمامين
البخاري ومسلم ولم يخرجاه أو على شرط أحدهما ولم يخرجه ،وقد أضاف إليها
األحاديث التي صحت عنده وإن لم تكن على شرطهما أو شرط أحدهما.
َ
أحاديث مختارةٍّ من ع َّدةِّ مصنفات حديثي ٍّة
 المجاميع :وهي كتب حديث جمع مصنفوهاأخرى ورتبوها وفق ترتيب تلك المصنفات ،ومن أبرزها" :جامع األصول من أحاديث
الرسول" ألبي السعادات العروف بابن األثير ،وقد جمع فيه أحاديث أصول ستة؛ وهي
الجامع الصحيح للبخاري ومسلم وسنن أبي داوود والترمذي والنسائي وموطإ اإلمام
مالك عوض سنن ابن ماجة لكثرة أحاديثه الضعيفة حسبه .ومنها "مجمع الزوائد ومنبع
الفوائد" للحافظ علي بن أبي بكر الهيثمي ،وقد جمع فيه األحاديث الزائدة في مسند
أحمد ومسند أبي يعلى الموصلي ومسند أبي بكر البزار ومعاجم الطبراني الثالثة
الكبير واألوسط والصغير عن األحاديث المجموعة في كتب السنة الستة...
 االهتمام بتخريج األحاديث ومعرفة موضعها وتسهيل الكشف عنها :اعتنى الكثير منالمحدثين بتأليف كتب حديثية تفيد في معرفة موضع الحديث في مصادره األصلية التي
ب الحديث
أخرجته بسنده وتبين مرتبته .ودون هذا في المرتبة العلمية الكتب التي تَ ْن ِّس ُ
وتعزوه إلى مصنف من المصنفات التي ال تعتبر مصدرا أصليا من كتب السنة،
فتعرف القارئ بأن هذا الحديث مذكور في كتاب كذا ،وإن لم يكن هذا الكتاب من
مصادر السنة األصلية ،ومن أشهر هذه المصنفات نذكر" :نصب الراية ألحاديث
خرج
الهداية" للحافظ جمال الدين أبي محمد عبد هللا بن يوسف الزيلعي الحنفي ،الذي ّ
فيه الزيلعي أحاديث كتاب "الهداية في الفقه الحنفي" لعلي بن أبي بكر المرغيناني
كلّها؛ حيث اهت ّم ببيان مواضعها في كتب السنة؛ وأقوال أئمة الجرح والتعديل في
األحكام .و"الدراية
ث
ضخمةٌ لتخريج أحادي ِّ
رواتها ،وقد عدّه العلما ُء بحقيق ٍّة موسوعةٌ َ
ِّ
في تخريج أحاديث الهداية" للحافظ ابن حجر العسقالني الذي لخص فيه كتاب "نصب
الراية" للحافظ الزيلعي .ومنها "المغني عن حمل األسفار في األسفار في تخريج ما في
خرج فيه
اإلحياء من األخبار" للحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي وقد ّ
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فع؛
أحاديث كتاب "إحياء علوم الدين" ألبي حامد الغزالي الشافعي؛ وهو عظيم النّ ِّ
غزير الفائدة يكشف ما احتواه اإلحياء إلى جانب الصحيح من الضعيف والموضوع.
ي
ومنها كتب األطراف التي تذكر
طرف الحدي ِّ
َ
ث الذي َي ُد ُّل على َب ِّق َيتِّ ِّه؛ ث ّم أساني َدهُ التي ُر ِّو َ
بها ،ومن أشهرها ،نذكر" :تحفة األشراف بمعرفة األطراف" للحافظ جمال الدين أبي
الحجاج يوسف بن عبد الرحمان المزي ،وقد جمع فيه أحادث الكتب الستة وبعض ُمل َحقا ِّتها.
و"ذخائر المواريث في الداللة على مواضع الحديث" لمؤلفه الشيخ عبد الغني النابلسي ،وقد
جمع فيه أحاديث الكتب الستة وموطأ اإلمام مالك.
كتب حدي ٍّ
وتخريج ِّه من مصادره ،وهي ُمتَفاوتةٌ في
ف عن الحديث
ومنها
ث ت ُ َي ِّ ّ
ُ
ِّ
س ُر ال َك ْش َ
التخريج؛ ومن أبرزها" :الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير" لجالل عبد
مستوى
ِّ
ف في ِّه األساني َد واختصر الروايات ورتَّ َبهُ
الرحمان بن أبي بكر السيوطي ،وقد حذف ال ُمص ِّنّ ُ
ث ثم ما بعده ،كوضعه أحاديث المناهي تحت حرف
على ُح
روف ال ُمع َجم ُمرا ِّعيا ّأو َل الحدي ِّ
ِّ
النون ،لييسر على الباحث
ف على عشرة آالفٍّ
صنَّ ُ
الكشف عن الحديثِّ ،وقد احتوى ال ُم َ
َ
وواح ٍّد وثالثينَ حديثا ،اختارها المؤلف من كتابه "جمع الجوامع" المشهور بالجامع الكبير
سنّ ِّة؛ وهو ُم َرتَّبٌ على قسمين:
ف ضخ ٌم حاول من خالله اإلما ُم السيوطي َجم َع ال ُ
وهو ُمصنّ ٌ
روف ال ُمعجم ،واألحاديث الفعلية رتّبها وفق مساني ِّد
ب ُح
ِّ
األحاديث القولية رتَّ َبها حسب ترتي ِّ
صحابة؛ بدءاً بالعشرة ال ُمبَ َّ
األسماء وال ُكنى.
شرينَ بالجنّ ِّة ثم على حروف ال ُمع َجم في
ِّ
ال ّ
بعض ال ُمستشرقين "المعجم
ومنها المعجم المفهرس لأللفاظ أو للموضوعات والمعاني :ألّف
ُ
َ
الباحث على معرفة مصادر الحديث
المفهرس أللفاظ الحديث النبوي" وهو كتابٌ قَ ِّيّ ٌم يُساع ُد
النبوي ال ّ
شريف بواسط ِّة معرف ِّة كلم ٍّة يَ ِّق ُّل دورانُها على األلسن ِّة من متن الحديث ،وقد ض ّم
الكتاب ألفا َ
ب السنّ ِّة؛ وهي الكتب الستّة؛ وموطأ اإلمام
هذا
ظ الحدي ِّ
ُ
ث الموجود ِّة في أشهر كت ِّ
مالكٍّ ؛ ومسند اإلمام أحمد؛ ومسند الدارمي .وطريقة ترتيب الحديث فيه تُشبهُ طريقةَ ترتيب
كنوز السنّة"
"مفتاح
كتاب
ونذكر
ص ٍّة لتلك الكتب.
المعاجم اللُّغويّ ِّة؛ مع وضع
رموز خا ّ
ُ
َ
ٍّ
ِّ
ِّ
للمستشرق الهولندي الدكتور أرند جان فنسنك ،رتَّبهُ ِّوفقَ الموضوعات والمعاني وليس
ق حروف المعجم ،وقد ترجمه للغة العربية األستاذ محمد فؤاد عبد
األلفاظ وال َمباني ،على نَ َ
س ِّ
الباقي.
 األحاديث المشتهرة على األلسنة أو الموضوعة :اهتم كثير من العلماء في مختلفالعصور باألحاديث المشتهرة على ألسنة الناس ،فبينوا درجاتها :ضعيفها وموضوعها
الذي ال أصل له ،وإن شاع وانتشر على األلسنة ،ومن العلماء من عني بالموضوعات
خاصة .ومن أهم الكتب التي عنيت بذلك:
"الآللئ المنثورة في األحاديث المشهورة ،مما ألفه الطبع وليس له أصل في الشرع"
للحافظ ابن حجر العسقالني.
"المقاصد الحسنة في بيان كثير من األحاديث المشتهرة على األلسنة" لمحمد بن عبد
الرحمن السخاوي.
"الدرر المنتثرة في األحاديث المشتهرة" لجالل الدين السيوطي.
"الموضوعات" البن الجوزي.
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"المنار المنيف في الصحيح والضعيف" البن القيم الحوزية ،وقام بتحقيقه الشيخ عبد
الفتاح أبو غدة.
"الآللئ المصنوعة في األحاديث الموضوعة" لجالل الدين السيوطي.
"األسرار المرفوعة في األخبار الموضوعة" المشهور بالموضوعات الكبرى؛ لمؤلفه
المال علي القاري؛ وقد قام بتحقيقه الشيخ محمد الصباغ.
"الفوائد المجموعة في األحاديث الموضوعة" لمحمد بن علي الشوكاني.
"سلسلة األحاديث الضعيفة" للشيخ محمد ناصر الدين األلباني.
تطور منهج التعامل مع السنة النبوية ودراستها بظهور مصنّفات في علم مصطلح
ّ
الحديث؛ وفي علم الرجال؛ وعلم الجرح والتعديل؛ ووضعوا جملةً من الضوابط
لمعرفة مدى صحة السند والمتن ،وذلك بوضع شروط صارمة لقبول الرواية من
الراوي تتعلق بالعدالة والضبط والجرح والتعديل؛ واتصال السند والخلو من الشذوذ
والعلة ..ومن أبرز هذه المصنفات نذكر:
مصنفات في معرفة الصحابة رضي هللا عنهم :وهي ال تتناول عدالَتَهم ألن هللا تعالى
َ
الباحث في
قد عدلهم في القرآن الكريم؛ وإنما تفصل الكالم في تاريخهم الذي يفيد
التمييز بين المرسل من الحديث والموصول ...منها“ :االستيعاب في معرفة
األصحاب" البن عبد البراألندلسي المالكي ،و"أسد الغابة في معرفة الصحابة" لعز
الدين أبي الحسن علي بن محمد بن األثير الجزري ،و"اإلصابة في تمييز الصحابة"
للحافظ ابن حجر العسقالني.
المصنفات في الطبقات :وهي مصنفات تعنى بتراجم الشيوخ حسب الترتيب الزمني؛
ومنها "الطبقات الكبرى" ألبي عبد هللا محمد بن سعد الواقدي؛ و"تذكرة الحفاظ" ألبي
عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي.
المصنفات في رواة الحديث عامة :وهي مصنفات لم تخص بتراجم كتب بعينها،
ومنها" :التاريخ الكبير" لإلمام البخاري؛ و"الجرح والتعديل" البن أبي حاتم.
المصنفات في رجال ورواة كتب مخصوصة في الحديث :ومنها ما هو مخصوص
برواة ورجال الصحيحين البخاري ومسلم ،نحو "الجمع بين رجال الصحيحين" ألبي
الفضل محمد بن طاهر المقدسي المشهور بابن القسراني .ومنها ما هو خاص برجال
ورواة كتب السنة الستة؛ نحو "الكمال في أسماء الرجال" للحافظ عبد الغني المقدسي،
وقد تَ َعقَّ َبهُ العلما ُء بالتهذيب واالختصار؛ منها "تهذيب الكمال" للمزي ،و"تهذيب
التهذيب" للذهبي ،و"تهذيب التهذيب" و"تقريب التهذيب" البن حجر العسقالني،
و"خالصة تهذيب الكمال" للخزرجي.
المصنفات في رجال ورواة الحديث الثقات الذين جمعوا بين العدالة والحفظ ،ومن
أبرزها "كتاب الثقات" لمحمد بن أحمد بن حبان البستي.
ويقابلها المصنفات في رجال ورواة الحديث الضعفاء ،ومن أبرزها "الضعفاء الكبير"
و"الضعفاء الصغير" للبخاري ،و"الضعفاء والمتروكون" للنسائي ،و"ميزان االعتدال
في نقد الرجال" للذهبي..
بدء كتابة السنة في عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم:
ش َّكلَ ْ
ت مكةُ مركزا
العرب قبل البعثة النبوية بعدم معرفتهم القراءة والكتابة ،و َ
عرف
ُ
ُ
العرب حينها
تجاريا تواجد به بعض القارئين والكاتبين ،وكذلك المدينة ،ولهذا نُعِّتَ
ُ
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باأل ّميينَ  .وقد كان عدد هؤالء في مكة أكثر من عددهم بالمدينة ،ولع ّل هذا ما جعل
ُ
بدر المكيين منهم بافتداء أنفسهم مقابل
الرسول صلى هللا عليه وسلم
يأذن ألسرى ٍّ
بيان المدينة كيفية القراءة والكتابة .اتخذ الرسول صلى هللا عليه
تعليم عشرةٍّ من ِّ
ص ِّ
وسلم ُكتّابا ً يكتبون ما نزل عليه من الوحي ،وقد بلغ عددهم أربعين رجال كان أكثرهم
من المكيين؛ وقد ذكر أسماءهم محمد عبد الحي الكتاني في كتابه "نظام الحكومة
النبوية أو التراتيب اإلدارية" ومن بينهم صحابيات جليالت أورد البالذري أسماء عد ٍّد
منهن في كتابه "فتوح البلدان" كأ ِّ ّم المؤمنين حفصة؛ وأ ِّ ّم كلثوم بنت عقبة؛ وال ِّ ّ
شفاء
بنت عبد هللا القرشية؛ وعائشة بنت سعد؛ وكريمة بنت المقداد؛  .....بعد ذلك َكث ُ َر
اب بفضل أمر النبي صلى هللا عليه وسلم لعبد هللا بن سعيد بن العاص
القرا ُء وال ُكتّ ُ
ّ
تعليم أهل المدينة الكتابة؛ وقد كان من بين المتقنين للكتابة كما ذكر ابن عبد البر في
كتابه "االستيعاب" .كما أن الرسول عليه السالم استجاب لطلب المؤمنين من األنصار
المبايعين عندما أرسل لهم مصعب بن عمير ليقرئهم القرآن ويعلمهم الدين وأحكامه.
ومن المعلوم أن الصحابة رضي هللا عنهم كانوا يعتدون في حفظ الحديث على حفظ
الصدور ،وليس على الكتابة في السطور ّ
ألن ه ّمتهم تعلقت بتلقي القرآن الكريم،
فانشغلوا بجمعه وكتابته ،خَش َيةَ التباس السنة بالقرآن إذا كتب الحديث معه ،وقد نهى
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في باديء األمر عن كتابة الحديث ،وقال" :ال تكتبوا
عني ،ومن كتب عني غير القرآن فيلمحه ،وحدثوا عني وال حرج ،ومن كذب علي
متعمدا فليتبوأ مقعده من النار" أخرجه اإلمام مسلم من طريق أبي سعيد الخدري؛
وأخرج اإلمام البخاري شطره األخير .وهذا الحديث هو أص ُّح ما روي في النهي عن
كتابة السنة؛ والذي نقله العلماء هو ّ
أن الصحابةَ والتابعين لهم قد اختلفوا في الكتابة؛
الكثير منهم؛ بينما أجازه أكثرهم؛ ث ّم حص َل إجماعُ األ ّم ِّة على جوازه.
حيث َك ِّر َههُ
ُ
ُ
يوثق بحفظه؛ ويُخشى عليه
ص من
و َموضع اختالفهم هو المراد من النهي؛ فقيل يَ ُخ ُّ
ُ
أحاديث إباحة الكتابة على من
در ،بينما تُحم ُل
ب ال على
ِّ
حفظ ال َّ
أن َيتّ ِّك َل على الكتا ِّ
ص ِّ
ال يوثَ ُق بحفظه ،كما وردت به بعض األخبار؛ منها صحيفة علي رضي هللا عنه؛
وحديث أبي هريرة أن عبد هللا بن عمرو بن العاص كان يكتب وال أكتب.
ٌ
يف اختالط السنة
وقيل :إن حديث النهي منسوخ بهذه األحاديث ،والنهي
كائن عندما ِّخ َ
بالقرآن ،فلما ارتف َع المانع أذن عليه السالم ألصحابه بالكتابة.
وقيل :إنما نهي عن كتابة السنة مع القرآن في صحيفة واحدة لكيال يختلطا فيشتبه
األمر على القارئ في الصحيفة الواحدة.
وحين نزل أكثر الوحي وحفظه الكثير من الصحابة رضي هللا عنهم ،وأمن اختالطه
بسواه ،أذن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لبعض صحابته إذنا خاصا في كتابة
الحديث ،ليساعدهم ذلك على زيادة الضبط إن خيف نسيانهم بسبب تعويلهم على حفظ
صدورهم ،ولم يوثق بحفظهم .ولعله خص بهذا اإلذن من كان أشد ضبطا وحفظا،
وبهذا ينتفي ما قيل من تعارض بين النصوص الواردة في النهي عن كتابة الحديث
واإلذن في ذلك ،وقد اتفقت الكلمة بعد الصدر األول على جواز كتابة الحديث؛ ولوال
ت السنةُ .وتفيد بعض اآلثار أن النبي صلى هللا عليه وسلم قد أذِّنَ بكتابة
س ِّ
ذلك َال ْن َد َر َ
السنة أواخر حياته عليه السالم لجميع الصحابة رضي هللا عنهم وعامتهم ،فانبروا
للكتابة ،ومن أشهر الصحف المكتوبة في العصر النبوي "الصحيفة الصادقة" التي
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كتبها جامعها عبد هللا بن عمرو بن العاص من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وقد
ذكر أهل السير أنها اشتملت على ألف حديث ،وأن عبد هللا بن عمرو بن العاص كان
يكتب كل شيء سمعه من رسول هللا ،فنهاه بعض الصحابة ،ألنه بشر يتكلم في
الرضا والغضب ،فأمسك عن الكتابة ،ثم استفتى رسول هللا قائال :أأكتب كل ما أسمع؟
 ...قال :نعم ،قال :في الرضا والغضب؟ قال :نعم فإني ال أقول في ذلك إال حقا"
وروى ذلك اإلمام أحمد في مسنده .وقد قال عنها عبد هللا بن عمرو بن العاص ":ما
يرغبني في الحياة إال الصادقة والوهط ،فأما الصادقة فصحيفة كتبتها عن رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم ،وأما الوهط فأرض تصدق بها عمرو بن العاص كان يقوم
عليها" وقد أخرج اإلمام أحمد هذه الصحيفة في مسنده بعنوان :مسند عبد هللا بن
عمرو بن العاص ورواه البزار في سننه؛ وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله.
ي ِّ صلَّى هللاُ عليه وسلَّ َم ب ُ
فمنهم َمن
ق ُمتع ّدِّدةٍّ؛ ِّ
صحابةُ ال ِّكرا ُم َيحفَظون ُ
لقد كان ال َّ
طر ٍّ
سنَّةَ النب ّ
كان يَحفَ ُ
ب ،ومنهم ال ُمكثِّ ُر وال ُم ِّق ُّل في
ص ِّ
ظ ب َع ْق ِّله وقَ ْلبِّهِّ ،
ُدون في ال ُّ
حف وال ُكت ُ ِّ
ومنهم َمن كان ي ّ ِّ
ك ِّّل ذلك ،والدليل على ذلك ما رواه اإلمام البخاري في صحيحه في باب العلم عن أبي
ث رسو ِّل هللاِّ صلَّى هللاُ عل ْي ِّه وسلَّ َم مني
هريرة رضي هللا عنه قال ":ما كان أح ٌد
أعلم بحدي ِّ
َ
أكتب ،
يكتب بي ِّد ِّه ويعي بقل ِّب ِّه  ،وك ْنتُ أعي وال
عمرو فإنَّهُ كان
ُ
ُ
بن ٍّ
إال ما كان من عب ِّد هللاِّ ِّ
ب عنه فأذِّنَ له" .كما أن الصحابي الجليل
استأذنَ رسو َل هللاِّ صلَّى هللاُ عل ْي ِّه وسلَّ َم في الكتا ِّ
عبد هللا بن عباس رضي هللا عنه قد كتب الشيء الكثير من سنة الرسول صلى هللا عليه
وسلم وسيرته في ألواح يَحملُها معه في مجالس العلم ،وكان تلميذه سعيد بن جبير يكتب عنه
ما يملي عليه ،واستمرت هذه الصحيفةُ في االنتشار حيث تداولها العلماء المحدثون من
التابعين وتابعيهم؛ ورووا منها؛ واستشهد المفسرون برواياتها ..والمؤكد عند العلماء
تدوين لها.
المحققين أن هذه الكتابة للسنة لم تكن بمثابة جم َع
ٍّ
اجتهاد النبي صلى هللا عليه وسلم وأصحابه في فترة نزول الوحي عليه:
ثبت في هذا العهد أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان يجتهد فيما لم ينزل عليه وحي فيه؛ أو
فيما سؤل عنه ويحتاج السائل جوابا في الحين ومعرفة حكم هللا تعالى في مسألته ،وهذا ما
ذهب إليه جمهور علماء األ ّمة ،خالفا لمن قال منهم بعدم جواز صدور االجتهاد عنه إلمكان
س َّد ٌد بالقرآن؛ الستحالة إقراره
معرفة الحكم بالوحي .واجتهاد الرسول عليه السالم اجتها ٌد ُم َ
ص َّح ِّت ِّه ،منها:
على الخطإ من ِّقبل هللا سبحانه .وهذا ما تواردت النصوص على ِّ
 ما رواه اإلمام البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي هللا عنه؛ أن النبيصلى هللا عليه وسلم صلَّى إلى بيت ال َم ْقد ِِّّس ستة عشر شهرا؛ أو سبعة عشر شهرا،
وكان يُعجبه أن تكون ِّقبلتُهُ ِّق َب َل البيتِّ .وفي رواية أخرى" :وكان يُحبُّ أن ي َُو َّجهَ إلى
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ماء فَلَنُ َو ِّليَنَّكَ قِّ ْبلَةً تَرضاها}
الكعبة فأنزل هللا تعالى{ :قد نرى تقلُّب وجهك في ال ّ
س ِّ
البقرة/ج143فتو َّجهَ إلى الكعبة".
استقر به اجتهاده على أَ َح ِّقيَّ ِّة
ووجه الداللة في الخبر أن النبي صلى هللا عليه وسلم
ّ
أقره هللا ج ّل
البيت الحرام وأولويّته في أن يكون قِّ ْبلَةَ ال ّ
صالة عند المسلمين ،وهو ما ّ
في عاله عليه.
بعض المنافقين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يستأذنونه في التخلُّف
 في غزوة تبوك قَد َِّمُ
عن ال ُمشاركة ،فأذن لهم عليه الصالة والسالم؛ دون التبيُّن من أعذارهم ،فنزل على إثر ذلك
القرآن يُعاتبُه على اإلذن؛ وهو قول هللا ج ّل وعال{ :عفا هللا عنك ِّل َم أ ِّذ ْنتَ لهم حتّى يتبيّنَ لك
ص َدقوا وتَعلَ َم الكاذبين} التوبة.43/
الذين َ
المقصود بالعفو اإلذن للمنافقين ،وهو ٌ
إذن اجتهد فيه الرسول عليه السالم لعدم نزول الوحي
عليه عندما طلب المنافقون منه العفو .وفيه دلي ٌل على جواز االجتهاد منه عند الحاجة للحكم،
وانقطاع الوحي عنه.
وأ ّما اجتهادات الصحابة رضي هللا عنهم في عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فهي
كثيرة ،ومن حيث حصولها نوعان:
 /1اجتهادهم في غيبة الرسول صلى هللا عليه وسلم:
أرشد النبي عليه السالم أصحابه إلى االجتهاد عند فقد النص من الكتاب والسنة عند
بُعدهم عنه عليه السالم وعدم قُدرتهم على ُمراجعته؛ كما هو الحال عندما أرسل
عليه السالم معاذ بن جبل إلى اليمن .وأخبر عليه السالم أن ال ُمصيب له أجران؛ وأن
ُنكر عليهم إذا
المخطئ له أجر واحد ،وكان عليه السالم يُ ِّق ُّرهم إذا أصابوا الحق؛ وي ُ
أخطؤوا.
ومن أمثلة هذا النوع الكثيرة ما رواه اإلمام البخاري واإلمام مسلم أن الرسول صلى
هللا عليه وسلم قال ألصحابه رضي هللا عنهم يوم األحزاب  (:ال يُصلين أحدكم
العصر إالّ في بني قُريظة) فخرجوا رضي هللا عنهم امتثاال لألمر النبوي؛ وأدركهم
العصر في الطريق ،فافترقوا؛ فمنهم من صلّى العصر في الطريق ألنّهم فهموا معنى
ُ
صالة في
ع في ال ّ
سير وليس عين ال ّ
الكالم النبوي وأنّه عليه السالم أراد منهم اإلسرا َ
بني قريضة ،ومنهم من صلى العصر في بني قريضة وقوفا عند ظاهر الكالم
النبوي.
 /2اجتهاد الصحابة في حضرة الرسول صلى هللا عليه وسلم:
نختار منها ما رواه الشيخان البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري
على كثرتها
ُ
رضي هللا عنه أن أهل قريظة نزلوا على حكم سعد بن معاذ – في حكمه فيهم
باجتهاده في حضرة الرسول صلى هللا عليه وسلم وتصويب النبي عليه السالم له في
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حمار ،فل ّما دنا
حكمه – فأرسل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى سعدٍّ ،فأتاه على
ٍّ
قريبا من المسجد ،قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم( :قوموا إلى سيِّّدكم – أو
خيركم – فقعد عند النبي صلى هللا عليه وسلم فقالّ :
إن هؤالء نزلوا على حُكمكَ ،
قال :فإنِّّي أحكم أن تُقت َل ُمقاتلَتُهم ،وتُسبي ذراريهم ،فقال :لقد حكمت بما حكم به
الملك) وفي رواية بلفظ "قضيت بحكم هللا عز وجل" و لفظ "لقد حكمت اليوم فيهم
بحكم هللا الذي حكم به من فوق سبع سماوات".
وهذا الحديث جعله العلماء – منهم الخطيب البغدادي في كتابه " الفقيه وال ُمتفقّه "
وابن القيم في " إعالم الموقعين " – دليال على جواز االجتهاد بالرأي الجتهاد سعد
بن معاذ بالرأي في بني قريظة وإقرار النبي عليه السالم له.
ض ِّ ّم الحديث عن اجتهاد الرسول صلى هللا عليه وسلم وإذنه للصحابة رضي
وفي ِّخ َ
هللا عنهم باالجتهاد وإقراره لهم بذلك؛ وتصويبهم إذا جانبوا الصواب ،ينبغي التأكيد
على حقيقة أشار إليها مناع القطان في كتابه " تاريخ التشريع اإلسالمي" وهي أن
هذه االجتهادات وقعت من باب النّظر في التطبيق بالجزئيات ،وال يمكن اعتبارها
ص ُل
مصدرا من مصادر التشريع اإلسالمي؛ ما دام اجتهاد الرسول عليه السالم يح ُ
لمسيس الحاجة إليه بسبب تأخر الوحي ،الذي إذا نزل أَقَ َّرهُ عليه السالم على اجتهاده
الوحي  -القرآن -
أو بيَّنَ له َم ْك َمنَ الخطإ؛ فيكون حينئ ٍّذ مصدر التشريع في ال َمآ ِّل هو
ُ
سهُ.
نف ُ
وبالنسبة الجتهادات الصحابة رضي هللا عنهم في حضرته عليه السالم أو غيبته فهي
ُمتوقِّّفَةٌ على إقرار النبي عليه السالم لهم ،وهذا يعني أن التشريع في هذا العهد يرجع
في األصل لمصدري الوحي وهما الكتاب والسنة وال يعتبر االجتهاد في األحكام
الجزئية من المصادر التشريعية في العهد النبوي.
خصائص التشريع في القران والسنة:
ومن بين هذه الخصائص نذكر؛ ما يلي:
-

األمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهداية الناس للبر والخير؛ يقول تعالىّ :
{إن هذا
القرآن يهدي للَّتي هي أقوم}.
شمول الشريعة لشعب الحياة كلها؛ يقول سبحانه{ :وما فرطنا في الكتاب من شيءٍّ }.
الشريعة ال تقبل التجزيء؛ وذلك بأن يأخذ الناس من الشريعة بعضها ويتركون
بعضها؛ يقول سبحانه{ :أتومنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض}.
نصوص الشريعة اإلسالمية وكفايتها بحاجة البشرية وذلك بما هو قطعي وما هو
محتمل .أما القطعي :فهو األحكام الصريحة القطعية الواردة في القرآن والسنة
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الصحيحة .وهذه األحكام بينت أصول الحالل والحرام ،وأما المحتمل ،فهو عامة ما
ورد في الكتاب والسنة :أمرا ونهيا وإرشادا ،مما يحتمل معناه أكثر من وجه.
جملة األحكام التي جاء بها القران والسنة:
أركان اإليمان وأحكامه كلها ،األحكام المتعلقة بصلة العبد بربه وهي العبادات ،األحكام
المتعلقة بنظام األسرة وهي المصطلح عليها باألحوال الشخصية ،األحكام المتعلقة
بالمعامالت بين الناس ،األحكام المتعلقة بنظام الحكم ،األحكام المتعلقة بمؤاخذة المجرمين
ومعاقبتهم ،واألحكام المتعلقة بمعاملة غير المسلمين أو ما يُصطلح عليه بالعالقات الدولية
بين الدول اإلسالمية وغيرها ،األحكام المتعلقة بالطعام والشراب واللباس ،األحكام المتعلقة
بالفضائل األخالقية.
أهم ما أبطله القران والسنة من أحكام الجاهلية:
أبطل كل العقائد الوثنية ،وجميع مظاهر الشرك؛ وكل األعمال القبيحة الفاسدة كشرب
ق كما ذكر
الخمر ولعب الميسر واألنصاب واألزالم؛ ووأد البنات وقتل الولد خشية إمال ٍّ
القرآن الكريم ،واألنكحة الجاهلية ونظام التبني الجاهلي ،وتحريم الربا...
تاريخ تشريع بعض األحكام:
ما يتعلق بالعبادات :كمشروعية الصالة التي كانت في بداية البعثة  -كما يشهد بذلك
َمطلَ ُع سورة المزمل؛ وهي من أوائ ِّل ما نز َل  -هي صالة الليل؛ والتي نزل تخفيف إالهي
كما يشهد به آخر السورة بعد ستة عشر شهرا ،وقد شرع هللا خمسين صالة قبل أن يُخفف
على عباده في ليلة اإلسراء والمعراج قبل الهجرة النبوية بسنة ،ثم شرعت صالة الجمعة،
وتحويل ال ِّقبلة من بيت المقدس معراج رسول عليه السالم إلى البيت الحرام في السنة الثانية
للهجرة....
ما يتعلق بالمعامالت :كتحريم التطفيف في الكيل والوزن بعد الهجرة مباشرة ،ومشروعية
الوقف في السنة السابعة للهجرة ،ومشروعية المزارعة والمساقاة في السنة السابعة للهجرة
أيضا ،وتحريم بيع الخمر والميتة والخنزير واألصنام في السنة الثامنة من الهجرة عند فتح
مكة المكرمة....
ما يتعلق بشؤون األسرة أو أحكام األحوال الشخصية:
حر َم الرسول عليه الصالة والسالم في السنوات األولى من بعثته أنكحةَ الجاهلية ورغب
ّ
في الزواج؛ ونهى عن التبتل؛ وفي أوائل الفترة المدنية شرع هللا سبحانه أحكام الزواج كما
نصت عليه سورة النساء وغيرها من السور المدنية ،ومن أعظم ما قام به الرسول عليه
السالم مؤاخاته بين المهاجرين واألنصار والتي رتّب عليها المشرع التوارث بينهما؛ فقدم
األخوة على آصرة القراب ِّة؛ وبقي الحكم كذلك إلى غاية السنة الثالثة للهجرة بعد
آصرةَ
ّ
غزوة أحد حيث نزلت آيات الفرائض ،وفي السنة الثالثة للهجرة شرع هللا عز وجل الطالقَ
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ع هللاُ تعالى في
والرجعةَ وال ُخل َع
وأحكام ال ِّع َّدةِّ كما نزلت بها سورة الطالق والبقرة ،وشَر َ
ِّ ّ
َ
ب وهي قول هللا جل في عاله {:يا أيها
السنة الخامسة للهجرة االستئذانَ
والحجاب بآية الحجا ِّ
َ
الذين آمنوا ال تدخلوا بيوت النبيء إالّ أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا
دُعيتم فادخلوا فإذا َ
ط ِّعمتم فانتشروا }...األحزاب ،53/وهي المتعلقة بزوجات الرسول صلى
هللا عليه وسلم في سورة األحزاب؛ ث ّم نز َل في السنة نف ِّسها آيات االستئذان والحجاب في
سورة النور؛ وهي قول هللا سبحانه{:يا أيها الذين آمنوا ال تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتّى
تستأنسوا وتُس ِّلّموا على أهلها...وما تكتمون} النور27/إلى 29وقوله تعالى{:يا أيّها الذين
آمنوا ليستأذنكم الذين َملَكت أيمانكم }..النور58/و ،59وقوله سبحانه{ :قل للمؤمنين يَغُضُّوا
من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم ّ
إن هللا خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات
يغضضن من أبصارهن }...النور30/؛ .31وقوله جل جالله{ :والقواعد من النساء الالّتي
ّ
ّ
تبرجا ٍّ
ت بِّزينَ ٍّة وأن يستعففن
عليهن جنا ٌح أن يضعن
ال يرجون نكاحا فليس
ثيابهن غير ُم ِّ ّ
خير ّ
لهن وهللا سميع عليم} النور .60/ومن هذه التشريعات تشريع اإليالء في السنة الخامسة
من الهجرة النبوية وإبطال ما كان عليه الحال في الجاهلية من إطالة مدّته حتى السنةَ
سنتين؛ وحدّد مدّته في أربعة أشهر؛ يخير بعدها الزوج بين الفيء أو الطالق.
وال ّ
ومن التشريعات زواج المتعة الذي أبيح للضرورة وهي السفر والخروج في الجهاد في
النهي في فتح م ّكة؛ ث ّم
سبيل هللا تعالى؛ وقد نهى عنه في غزوة خيبر؛ ث ّم أُبي َح ثم وقع فيه
ُ
أُبي َح في غزوة أوطاس بعدها ثالثة أيام ث ّم ُم ِّن َع نهائيا في السنة الثامنة من الهجرة ،فقد أخرج
وكرم وجهه ّ
"أن الرسو َل
الشيخان البخاري ومسلم عن علي بن أبي طالب رضي هللا عنه ّ
صلّى هللا عليه وسلّم نهى عن نكاح المتع ِّة وعن لحوم الحمر األهلية زمن خيبر" .وفي
رواية أخرى "نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر اإلنسية"
التشريعات الجنائية :منها تشريع الرجم بسبب الزنا عند اإلحصان في السنة الرابعة من
الهجرة في حق الزاني المسلم وغير المسلم بما ثبت في السنة النبوية الطاهرة؛ وهو ما ذهب
إليه الجمهور ،وقد كان حكمه في بداية البعثة هو الحبس للمرأة؛ واإليذاء للرجل ثم نُ ِّس َخ
ب حادثة اإلفك؛ في السنة الرابعة من
ب وجل ِّد ال ِّبكر .ومنها تشريع ح ّد
ِّ
برجم الث ِّيّ ِّ
ع ِّق َ
القذف َ
الحراب ِّة في السنة السادسة أو السابعة للهجرة .وتشريع ال ِّقصاص
الهجرة ،ومنها تشريع ح ِّ ّد ِّ
فس وما دونها في السنة الثامنة من الهجرة؛ واللِّّعانَ في السنة التاسعة من الهجرة...
في النّ ِّ
التشريعات المتعلقة بالجهاد والسير والعالقات الخارجية أو الدولية:
في السنة األولى من الهجرة شرع هللا عز وجل الجها َد وأذِّنَ للمستضعفين بالقتال وال ّدِّفاعِّ
يقول جل جالله{ :أُذِّنَ للَّذينَ يُقاتَلونَ بأنّهم ُ
ظ ِّلموا ّ
وإن هللا على نصرهم لقدير }...الحج39/
إلى  .41ث ّم أمر هللا سبحانه المسلمين بقتال َمن قاتلهم ودفع الظلم وحماية الدين والنفس
وحرم ّ
عز وج ّل القتال في األشهر الحرم وفي البيت الحرام
والعرض والوطن والحرمات؛
ّ
إالّ إذا ابتدأ المشركون بالقتال ،وفي السنة الثانية للهجرة نزلت سورة األنفال التي شرع هللا
سبحانه فيها أحكام النفل والغنائم والخمس ثم في السنة نف ِّسها بعد غزوة بدر شرع تعالى
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صلح بعد الهجرة فت ّم الصلح مع بني قينقاع وبني النضير
بعض أحكام األسرى ثم شرع ال ّ
وبني قريضة الذين نقضوا العهد مع الرسول صلى هللا عليه وسلم ث ّم نزلت سورة براءة أو
التوبة سنة تسع من الهجرة النبوية وقد أخبر هللا فيها عباده بانتهاء كل قوم إلى عهدهم
وبقتال المشركين أينما وجدوا؛ وفيها شرع الجزيةَ على أهل الكتاب...

ثانيا :الفقه في عصر الخلفاء الراشدين من سنة  11هجرية إلى سنة 40
للهجرة
إن عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم هو عصر الوحي والتشريع الذي يقوم على الكتاب
والسنة ،وقد انتهى بوفاته عليه السالم في السنة الحادية عشر ،وقد تاله عصر الخلفاء
الراشدين وهو عهد الفقه في الشريعة .فما معنى الفقه لغة واصطالحا؟ وكيف كانت الحالة
السياسية في هذا العهد؟ وما تأثيرها في الفقه اإلسالمي حينئذ؟
تعريف الفقه :الفقه في اللغة هو إدراك الشيء وفهمه والعلم به .وفي االصطالح هو العلم
باألحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية ،وموضوع هذا العلم هو فعل
ف من حيث ما يثبت له من األحكام الشرعية الخمسة الحالل والمندوب والمباح
ال ُم َكلَّ ِّ
والمكروه والحرام.
الحالة السياسية في هذا العهد:
ب
بعد وفاة النبي صلى هللا عليه وسلم اشت ّد
األمر على ال ّ
ُ
صحابة رضي هللا عنهم ،حتّى كذّ َ
خبر الوفاة كعمر بن الخطاب رضي هللا عنه .وقد طفا الخالف بينهم فور وفاته عليه
بعضهم َ
السالم حول َمن يَ ْخلُفُهُ عليه السالم في تدبير شؤون األ ّمة بما يُص ِّل ُحها ،فقال المهاجرون
نحن ُّ
أحق بها ألنّنا األسبق في اإلسالم ونحن الذين ض ّحينا باألنفس والمال في سبيل هللا
تعالى ،وقال األنصار نحن ّ
أحق بها لنُصرتنا لرسول هللا عليه الصالة والسالم .ولكن
الخالف عندما اجتمعوا وتشاوروا فاختاروا األصل َح لها وهو أبو
سرعان ما تجاوز الصحابة
َ
بكر الصديق رضي هللا عنه .وفي عهد الخليف ِّة الصديق ظهرت ظاهرة ُ الر َّد ِّة؛ وادعاء النبوة
واالمتناع عن أداء الزكاة واتفق الصحابة على محاربة هؤالء حتى فاءت الجزيرة ُ العربيةُ
للفتح اإلسالمي ففتح الخليفةُ
إلى ربّها وعاد الناس جميعا لدينهم اإلسالم ُمخلصين؛ م ّما َم َّه َد
ِّ
يقضي هللا تعالى أمرا كان مفعوال.
الصدّيق الشام والعراق قبل أن
َ
وفي عهد الخليفة عمر رضي هللا عنه واصلت جيوش المسلمين تقدّمها وفتوحاتها ففتحت
بالد فارس والشام ومصر وبالد الروم؛ فظهرت مشاكل تتعلّق بحديثي العهد باإلسالم
وبتنظيم الجند وحكم البالد المفتوحة ....وقد كتب هللا تعالى التّوفيق للخليفة في معالجتها
وتدبيرها بالتشاور مع كبار الصحابة رضي هللا عنهم واالستناد إلى الكتاب والسنة الطاهرة.
الخالفةَ بعده ذو النورين عثمان بن عفان
وبعد استشهاد الخليفة الفاروق رضي هللا عنه تولّى ِّ
رضي هللا عنه فاستقامت له األمور أعواما ومضت الجيوش االسالمية في الفتح شرقا
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بعض
ع ِّهد عن الخليفة رقّةَ طبعه ونفسه ،ولين جانبه ،وهو األمر الذي استغلّه
وغربا .وقد ُ
ُ
ّ
والط َم ِّع فيه ،م ّما
والثراء وال ِّغنى
قريش ومن بني أميّة لطلب الجاه والسلطان
األقوام من
ِّ
ٍّ
ِّ
أضعف جانبه وأثار عليه فتنا عظيمةً ،وقد استغل المنافقون هذا الوضع فأدكوا الفتنة بين
المسلمين حتى انتهى عهد خالفته بارتقائه شهيدا رضي هللا عنه وأرضاه .وبعد مقتل الخليفة
عثمان فُتحت أبواب الفتنة على مصارعها؛ حيث أقبل الناس على علي بن أبي طالب رضي
هللا عنه وبايعوه؛ فجعل الكوفة عاصمة الخالفة؛ بينما عارض معاوية بن أبي سفيان التأمين
ص ِّفّين
لبيعة الخليفة في الشام ،فساء األمر عندما تواجه الجمعان في موقعة ال َج َم ِّل ث ّم موقعة ِّ
مع معاوية َدعوةً منهم
التي عرفت حادثة التحكيم برفع المصاحف على األسنّ ِّة من قِّبَ ِّل َج ِّ
لإلحتكام لكتاب هللا عز وج ّل ،فكانت الهدنة .لم يتوقف األمر عند هذا الحدّ؛
لعلي وأصحابه
ِّ
بل هاجت الفتنة وتطورت عندما رفض جمع من أتباع الخليف التحكيم وكفّروا عليّا ومن
معه ومعاوية ومن معه وهؤالء هم رؤوس الخوارج و َ
طلعتهم ،الذين دبّروا قت َل الخليفة
رضي هللا عنه؛ فتسنّى لهم ذلك عندما قَتَلَهُ ِّغيلَةً
ُ
الملعون عبد الرحمان بن ملجم في المسجد.
بعد هذه األحداث المؤلمة اجتمع جمهور المسلمين على معاوية بن أبي سفيان وانتهى عصر
ق:
الخلفاء الراشدين والمسلمون ثالثة فِّ َر ٍّ
جمهور المسلمين :بايعوا معاوية بن أبي سفيان رضي هللا عنه ورضوا بحكمه.
الشيعة :رفضوا بيعة معاوية ووالوا عليا وذريته.
الخوارج :وهم الذين كفروا عليا ومعاوية ونقموا عليهما وقتلوا الخليفة الراشد ِّغيلَةً.

مصادر الفقه اإلسالمي في هذا العصر:
اتسعت دائرة النوازل واألحداث مع توسع الفتوحات اإلسالمية ودخول غير العرب في
اس من األقضي ِّة فاتسعت
اإلسالم ،ودفع ذلك فقهاء األمة إلى االجتهاد ومعالجة ما يَ ُح ُّل بالنّ ِّ
دائرة الفقه ،ولم يكن بد من أن يكون النظر لحل أي مشكلة جديدة في كتاب هللا تعالى ،ألنه
أساس الدين ،ووحي هللا وكالمه المبين ،فإذا لم يجدوا في القرآن كان النظر في سنة رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم ألنها بيان للتنزيل ،فإذا وردت أقضية ال يرون فيها نصا من كتاب
هللا أو سنة رسوله لجؤوا إلى استشارة أهل الح ّل والعقد والرأي من فقهاء الصحابة ،فإذا
اجتمع رأيهم على شيء كان القضاء به ،وذلك هو ما يسمى باإلجماع ،وال يخفى أن
الصحابة قد اختلفوا في بعض المسائل الفقهية والقضايا التدبيرية بسبب اختالف ُمخرجات
ص إلى ّ
أن مصادر التشريع والفقه اإلسالمي في عصر الخلفاء
االجتها ِّد لديهم .نخلُ ُ
الراشدين؛ هي :القرآن والسنة واإلجماع والقياس أو اإلجتهاد.
جمع القران في عهد الخلفاء الراشدين:
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لم يكن المسلمون في حاجة لجمع القرآن الكريم في مصحفٍّ في عهد نزول الوحي لوجود
الرسول عليه السالم بينهم ،ولتعويلهم على حفظ الصدر وما يُكتب من القرآن في عهده
جمع للقران في مصحف واحد ت ّم في عهد الخليفة أبي بكر
صلى هللا عليه وسلم ،وأو ُل
ٍّ
رضي هللا عنه وذلك بعد موقعة اليمامة والتي كانت في مقاتلة أهل الردّة والتي استشهد فيها
سبعون من قراء الصحابة وكان ذلك بإشارة الصحابي عمر بن الخطاب رضي هللا عنه.
قام الصحابي زيد بن ثابت بتكليفٍّ من الخليفة بجمع القرآن من صدور بقية الحفظة ومن
سب وال ِّلّخاف والرقاعِّ ....بسبب قوة حفظه وبزوغ نجمه في الكتابة والقراءة القرآنية
العُ ُ
سنّى له جمع القرآن في ُمص َحفٍّ وضعه في بيت الخليفة الصديق .ثم
والفهم والتفسير .حتّى تَ َ
وضع في بيت الخليفة عمر بعد مبايعته ثم انتقل إلى ابنته حفصة بعد وفاته ،ثم أخذه الخليفة
عثمان منها.
وبعد الجمع األول جمع القران للمرة الثانية في عهد الخليفة عثمان رضي هللا عنه ،بعدما
اختلفت القراءات بسبب اختالف األحرف فوقع اللحن خاصة من غير العرب الذين أسلموا،
وأخبر بذلك حذيفة بن اليمان الخليفة فأجمع الصحابةُ أمرهم على جمع القرآن اعتمادا على
ما نسخ منه من الصحف األولى التي كانت عند أبي بكر رضي هللا عنه ،فطلب الخليفة
عثمان من حفصة أن تَ ُم َّدهُ بها ،فأرسل بها إلى زيد بن ثابت األنصاري وعبد هللا بن الزبير
وسعيد بن العاص وعبد الرحمان بن الحارث بن هشام ،وأمرهم أن ينسخوها في
المصاحف ،وأن يكتب ما اختلف فيه زيد مع رهط القرشيين الثالثة بلسان قريش ألنه نزل
ف إلى
بلسانهم .فكتب الصحابة المصاحف على القراءات المتواترة ،ور ّد عثما ُن ال ُّ
ص ُح َ
َ
ق بنسخة من المصحف ،وأبقى في المدينة مصحفه الذي
صةَ،
وبعث إلى ك ِّّل َم ْ
َحف َ
ص ٍّر وأُفُ ٍّ
اإلمام ،ث ّم أحرق ما عداها من المصاحف التي ُج ِّم َع ْ
ت ،وكان ذلك في سنة
ف
ي ِّب ُمص َح ِّ
ُ
ِّ
س ِّم َ
 25للهجرة.
الفتوحات اإلسالمية ومقتضياتها:
انتشرت الفتوحات اإلسالمية في األقطار المجاورة للجزيرة العربية ،فدخل أقوا ٌم من
الفُرس والروم في اإلسالم وبقيت عندهم رواسب من العقائد والتقاليد والعادات والثقافات
والقوانين كانت سببا في ظهور مستجدات وأقضية تحتا ُج إلى اجتها ٍّد من فقهاء الصحابة
ي ٍّ ،وألسباب
رضي هللا عنهم .تعاطى الصحابةُ مع هذه األقضي ِّة بحثا لها على ٍّ
حكم شرع ّ
أحكام أخرى.
مختلف ٍّة اتفقوا على بعض األحكام واختلفوا في
ٍّ
أهم القضايا التي اتفق عليها الصحابة رضي هللا عنهم في هذا العهد:
نحو إجماعهم على خالفة أبي بكر الصديق رضي هللا عنه عندما اجتمعوا في سقيفة بني
ساعدة ،ومحاربة مانعي الزكاة والمرتدين ،واتفاقهم على عدم ميراث النبي صلى هللا عليه
وسلم في قضية إرث فاطمة من الرسول صلى هللا عليه وسلم ،واتفاقهم في موضع دفن
ض فيه عليه السالم ،واتفاقهم في
الرسول صلى هللا عليه وسلم وهو موضع فراشه الذي قُبِّ َ
قضية جمع القران في مصحف واحد وفي قضية تدوين الدواوين.
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أهم القضايا التي اختلف فيها الصحابة رضي هللا عنهم في هذا العهد:
غنِّمها المجاهدون في الفتح ،حيث رأى عمر بن
منها اختالفهم في قسمة األرض التي َ
الخطاب عدم الحاجة إلى تقسيمها بداعي المصلحة العامة وما تحتاجه من نفقات ،فتبقى عند
مالكيها مقابل دفعهم الخرا َج ،التي يستعمله المسلمون في نفقات الجند والعمال والقضاة
وس ِّ ّد ُخلَّ ِّة المحتاجينَ  ،وقد وافق الخليفة في اجتهاده جماعةٌ من الصحابة كعلي وعثمان
ومعاد بن جبل وطلحة ،وخالفه بعضهم اآلخر كعبد هللا بن عوف؛ وعمار بن ياسر؛ وبالل؛
حيث ذهبوا إلى تخميس األرض ،وتقسيم أربعة أخماسها على المجاهدين ،والخمس المتبقي
لمن ذكرهم هللا تعالى في آية الغنيمة .ومنها اختالفهم في ح ّد شارب الخمر ،فقد كان العم ُل
جاريا على معاقبة شارب الخمر قبل خالفة عمر بن الخطاب رضي هللا عنه بضربه
صحابةَ بسبب
شرعِّ .فجمع عمر ال ّ
ب دون ح ٍّ ّد ُمعي ٍَّّن من قِّبَ ِّل ال ُم ّ
باأليدي وال ِّنّعا ِّل وأطراف الثيا ِّ
كثرة ال ُّ
عمر( ،وفق
َف ال ُحدو ِّد ثمانونَ  ،فأمر به
ب ،فقال عبد الرحمان بن عوف :أخ ُّ
ُ
شر ِّ
رواية مسلم بهذا اللفظ وهو خبر متفق عليه) .ومن الذين قالوا بذلك من الصحابة علي بن
أبي طالب رضي هللا عنه ،الذي قال" :فإنّه إذا شرب سكر ،وإذا سكر هذى ،وإذا هذى
افترى" أخرجه مالك في الموطأ .والحقيقة أن الخالف بين الفقهاء في ح ّد الخمر ال زال
قائما بين قائل بأربعين جلدة ،وقائل بثمانين جلدة ،ولم يُس ِّلّموا لمن قال بإجماع الصحابة على
ثمانين .ومنها اختالفهم في ربا الفضل ،حيث رأى ابن عباس رضي هللا عنه أن هللا تعالى
إنما حرم ربا النسيئة وليس ربا الفضل ،ووافقه في الحكم أسامة بن زيد؛ وزيد بن األرقم؛
وابن الزبير ،ودليلهم قول الرسول صلى هللا عليه وسلم" :ال ربا إال في النسيئة" الذي
أخرجه اإلمام البخاري في صحيحه .وهو معارض بقوله عليه السالم" :الذهب بالذهب
عير بال ّ
والفضة بالفضة والب ُُّر بالب ِّ ُّر وال ّ
بالملحِّ ،مثالً بمث ٍّل سواء
والمل ُح ِّ
مر بالتّمر ِّ
شعير والتّ ُ
ش ُ
األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيدٍّ" متفق عليه من
بسواءٍّ  ،يدا بي ٍّد ،فإذا اختلفت هذه
ُ
رواية عبادة بن الصامت ،وفي رواية أبي سعيد الخدري زيادة "فمن زاد أو استزاد فقد
أربى ،اآلخذ والمعطي فيه سواء" .ومنها اختالف الصحابة في الطالق الثالث ،حيث حكم
عمر بالطالق الثالث إذا صدر بلفظ واحدٍّ ،خالفا لما كان عليه األمر قبله سدا للذريعة بسبب
استهتار الناس فيه وتتابعهم عليه ،فرأى عمر معاقبتهم بلزومه وحرمانهم من إمكانية
التراضي والتوافق بعد الطالق .وقد وافقه أغلب الصحابة وخالفه بعضهم كعلي وأبي موسى
األشعري والزبير بن العوام وعبد الرحمان بن عوف .ومنها اختالفهم في صالة التراويح
حيث جمع عمر بن الخطاب الناس على صالة التراويح بعدما رأى المسلمين يصلونها
فُرادى ،وجعلها إحدى عشرة ركعة إلى عشرين ركعة أو أكثر ولم يتفق الصحابة على ذلك.
ّ
والرق؛ فأفتى عثمان بن عفان
ومنها اختالفهم في طالق الزوجين المختلفين في الحرية
وزيد بن ثابت وعمر بن الخطاب وعبد هللا بن عباس ّ
تحرم
بأن
الحرةَ تكون زوجةً للعبد ّ
ّ
الحرمة المؤبدةَ بطلقتين؛ واعتبر الطالق بالزوج ،ألنّه الموقّع ّ
ق؛ وهو المالك ل ِّعص َم ِّة
للطال ِّ
ي بن أبي طالب وعبد هللا بن مسعو ٍّد إلى
كاح؛ فاعتبروا الطالق بالرجل ،بينما ذهب عل ّ
النِّّ ِّ
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َحر ُم ب َ
تحريمها بثالث تطليقاتٍّ؛ وبيان قولهم هو َّ
لقتين؛
أن األ َمةَ تكون زوجةً لل ُح ِّ ّر فَت ُ
ط ِّ
ُ
الطالق .ومنها اختالفهم في عدة
فاعتبروا الطالقَ بالزوج ِّة؛ ألنها هي التي وقع عليها
الحامل المتوفى عنها زوجها ،فذهب بعض الصحابة في رواية عن علي بن أبي طالب وعبد
هللا بن عباس إلى أنّها تأتي بالعدتين معا ،أربعة أشهر وعشرا وأن تضع حملها؛ بحيث أنّها
ق .وقال بعض
تعتد بآخر األجلين ألنه لم يكن وضع الحمل إنقضا ًء للعدّة نَ ّ
صا ً إالّ في الطال ِّ
الصحابة عدّتها في وضع حملها .ومنها وقت وقوع الطالق في اإليالء؛ فذهب أكثر
الصحابة رضي هللا عنهم إلى ّ
أشهر يُخي ُّر بين الفَ ْي ِّء أو
أن ال ُمولي إذا انصرمت أربعة
ٍّ
الطالق؛ وهو مذهب عبد هللا بن عمر كما رواه البخاري؛ وهو رأى عثمان بن عفان وأبي
الدرداء وعائشة ،وذهب غيرهم كعلي بن أبي طالب وعبد هللا بن مسعود وزيد بن ثابت إلى
ّ
أشهر فت ُطلق طلقةً بائنةً .ومنها اختالفهم في النفقة
بانقضاء أربعة
ق
ِّ
ٍّ
أن عزيمةَ الطال ِّ
سكنى؛ ول ّما بلغه حديث فاطمة
والسكنى للمبتوتة؛ فذهب عمر بن الخطاب بأن لها النفقة وال ّ
بنت قيس أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لم يجعل لها نفقةً وال سكنى بعد الطلقة الثالثة؛
قال" :ال نترك كتاب ربنا لقول امرأة لعلها حفظت أو نسيت" وهللا تعالى يقول في سورة
ّ
الطالق{ :ال تُخرجوهن من
بيوتهن وال يخرجن إال أن يأتين بفاحش ٍّة ُم َب ِّّينَةٍّ} اآلية .1
قيس ،ورأى بعض
وأفتى غيره من الصحابة بأالّ نفقةَ لها وال ُ
سكنى بدليل حديث فاطمةَ بنت ٍّ
الصحابة أال نفقة لها وال سكنى إالّ إذا كانت حامال .ومح ّل الخالف في المطلقة طالقا بائنا
أ ّما المطلقة طالقا رجعيا فلها النفقة والسكنى ّ
النكاح ال زال قائما ،وإذا كانت
ألن ملك
ِّ
المطلقة طالقا بائنا حامال فلها النفقة باإلجماعِّ بدليل قول هللا عز وجل في سورة الطالق:
ّ
{وإن ّ
ض ْعنَ َحملَ ُه ّن} اآلية  ،6واختلفوا إذا كانت
كن أوالت حم ٍّل فأنفقوا
عليهن حتّى َي َ
المبتوتة غير حام ٍّل .ومنها اختالفهم في ميراث الجد مع اإلخوة؛ فقال زيد بن ثابت :يرث
معه اإلخوة على اختالف بينهم في كيفية الميراث؛ وهو المروي عن عمر بن الخطاب
وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد هللا بن مسعود ،وذهب أبو بكر الصديق وروي
عن عبد هللا بن الزبير وعبد هللا بن عباس وعمران بن حصين وعبد هللا بن عقبة إلى تنزيله
منزلة األب وحجب اإلخوة عن الميراث به .ومنها ميراث األخوات مع البنات؛ حيث روي
عن معاذ بن جبل وعبد هللا بن مسعود وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وزيد بن
ثابت وجمهور الصحابة ّ
أن األخوات األشقاء أو ألب عصبة مع البنات وإن لم يكن معهن
ع َد َل عن هذا الحكم فقال :في بنت وأخت للبنت
أ ٌخ ،وروي عن عبد هللا بن عباس أنّه َ
النصف بالفرض؛ وال شيء لألخت .واختلفوا في مسائل أخرى من الميراث كالكاللة
والمسألة المشتركة والعول.
أسباب االختالف في الفتوى:
من المجزوم به أن األقضية والنوازل تتجدد مع تقدم الزمان واختالف المكان وتعدد
ي في الكتاب والسنة،
األعراف وتنوع الثقافات ،وأغلب هذه النوازل لم يرد فيه حك ٌم شرع ٌ
وهو مجال اجتهاد الفقهاء إليجاد الحكم الشرعي المناسب باستنباطه من مصادره الشرعية
عول عليها .وينضاف لهذا نصوص الشريعة ظنية الثبوت أو الداللة أو هما معا ،التي
ال ُم ّ
49

تتطلب اجتهادا من المجتهدين بالتعامل معها ..وهذا المجال الحيوي هو ميدان اختلف فيه
الفقهاء ،ث ّم هو دليل على حيوية الفقه اإلسالمي وتجدّده ومواكبته لكل زمان ومكان.
واالختالف في الفروع الفقهية محمود سائغ بإجماع األ ّم ِّة إالّ من شذَّ عن ذلك وال عبرة به؛
وقد ألّف فيه العلماء وفي أسبابه وموجباته منذ ال ِّق َد ِّم مصنّفا ٍّ
ت بيّنوا فيها ما يجوز فيه
االختالف وما ال يجوز؛ مثل" :تخريج الفروع على األصول" لإلمام شهاب الدين محمود بن
أحمد الزنجاني المتوفي سنة  656هجرية؛ و"رفع المالم عن األئمة األعالم" لشيخ اإلسالم
تقي الدين بن تيمية ت  728هجرية ،و"اإلنصاف في بيان أسباب االختالف" لولي هللا بن
أحمد الدهلوي ،و"أسباب اختالف الفقهاء" لألستاذ علي الخفيف ،و"أسباب اختالف الفقهاء"
للدكتور عبد هللا التركي ،و"أثر االختالف في القواعد األصولية في اختالف الفقهاء"
للدكتور مصطفى الخن ....
أهم األسباب في اختالف فقهاء الصحابة في بعض األحكام الشرعية:
-

-

-

-

تفاوت الصحابة في فهم ما أجمل من القران؛ نحو اختالفهم في اللفظ المشترك الذي
يتردد بين معنيين فأكثر كلفظ "القرء" في قوله تعالى في سورة البقرة اآلية :227
والحيض..
{والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء} فهي تعني الطهر
َ
تفاوت الصحابة في السماع من الرسول صلى هللا عليه وسلم والتحري والتثبت في
األخذ بسنّته واالجتهاد بعد ذلك في فهمها واالستنباط منها .كانفراد محمد بن مسلمة
والمغيرة بن شعبة بحكم ميراث الجدة الذي أخذوه عن الرسول عليه السالم دون
جمهور الصحابة.
تفاوت الصحابة في االجتهاد في الحكم عند غياب النص الشرعي من الكتاب والسنة.
كاختالفهم في بعض مسائل الميراث منها الغراوية والتي تشتمل على زوج أو زوجة
وأب وأم .فالقرآن الكريم في سورة النساء /اآلية  11يقول{ :فإن لم يكن له ولد وورثه
أبواه فألمه الثلث فإن كان له إخوة فألمه السدس} ولم تبين اآلية حكم الميراث إذا ُوجد
مع األبوين أحد الزوجين ،وقد قضى فيها عمر بن الخطاب بالربع للزوجة ولألم واألب
ما بقي بالتعصيب للذكر مثل حظ األنثيين.
شدّة تثبت الصحابة في الرواية وخشيتهم من الوقوع في الكذب أو الخطأ ،فطلبوا من
الراوي ال ّ
شاهد.

االجتهاد في عهد الخلفاء الراشدين:
تنقسم أحكام الفقه اإلسالمي باعتبار طبيعة مصدرها إلى أربعة أقسام؛ وهي:
-

أحكام شرعية مصدرها نصوص قطعية الثبوت والداللة معا.
أحكام شرعية مصدرها نصوص ظنية الثبوت والداللة معا.
أحكام أجمع عليها علماء األمة؛ مصدرها اإلجماع.
ي ولم ينعقد عليها اإلجماع.
أحكام لم يرد عليها ٌّ
نص شرع ٌّ
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فالقسم األول ال مجال لالجتهاد فيه ،وبقية األقسام يسوغ فيها االجتهاد ما لم يرد فيها
إجماعٌ .وهذا هو المجال الذي اجتهد فيه الصحابة رضي هللا عنهم ،فكانوا يبذلون جهدهم
في البحث عن الحكم الشرعي في الكتاب؛ فإن لم يجدوا فيه حكما بحثوا في السنة النبوية
المطهرة؛ فإن لم ينعقد إجماعٌ على الحكم بعد اجتماعهم وتشاورهم اجتهدوا باعتماد القياس
على الكتاب والسنة؛ ويس ّمى رأيا .وقد تقدّم لنا أن الرسول عليه السالم قد دعاهم لالجتهاد
واجتهدوا في حضرته وغيبته؛ واتفقوا على بعض األحكام واختلفوا في بعضها اآلخر .وقد
بنى الصحابة رضي هللا عنهم الكثير من األحكام على القياس الصحيح ،نحو جعلهم العبد
ّ
نص هللا تعالى
كاح
المملوك على النصف من
ق وال ِّع َّدةِّ قياسا على ما َّ
ّ
والطال ِّ
الحر في النّ ِّ
ت
عليه في قوله عز وج ّل{ :فإذا
صف ما على ال ُمحصنا ِّ
أحص َّن فإن أتينَ بفاحش ٍّة فعلي ِّه َّن نِّ ُ
ِّ
فر الذين قتلوا نفسا
من العذاب} النساء .25/ونحو حكم عمر بن الخطاب بالقصاص من النّ ِّ
حق ،وهو حكم لم يرد به الكتاب والسنة ولم يقع عليه إجماعٌ ،ووافقه على رأيه عدد
بغير ّ ٍّ
كبير من الصحابة كعلي والمغيرة بن شعبة وابن عباس...
التوفيق بين ذم الرأي والعمل به:
ورد في سورة النساء قول هللا جل جالله{ :يا أيها الذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول
والرسو ِّل إن كنتم تومنون باهلل واليوم
فردّوه إلى هللا ّ
وأولي األمر منكم فإن تنازعتم في شيء ُ
صت اآليةُ على وجوب طاعة هللا عز وجل
اآلخر ذلك خير وأحسن تاويال} اآلية  .59فقد ن ّ
وطاعة رسوله صلى هللا عليه وسلم وطاعة أهل الح ّل والعقد في األمة ،ث ّم أمرنا المولى
ختلف في ِّه على القرآن الكريم ث ّم على السنّة ال ُمط ّهرة ،وفيه
تعالى رفع االختالف بعرض ال ُم
ِّ
داللة على اشتمالهما على ك ّل األحكام بالنص عليها بعينها ،أو بعمومها حيث تدخل في
ألن النكرة "شيء" جاءت في سياق ال ّ
كلياته وأصوله ّ
شرط "فإن تنازعتم" .إذن فاجتهاد
المجتهدين في األحكام الشرعية ال يكون مستندا على األهواء والشهوات ألنه ليس رأيا
مجردا عن الدليل الشرعي المعتبر ،وهذا ما يُفهم به ذ ّم الصحابة رضي هللا عنهم للرأي،
ّ
الرأي الباطل كالمخالف للنصوص الشرعية.

فقهاء الصحابة:
فقهاء الصحابة هم الذين طالت صحبتهم للرسول صلى هللا عليه وسلم وأخذوا عنه وحرصوا
عرفوا بالفقه والنّظر والقراءة والفتوى ،الذين يعلمون ناسخ القرآن
على اتباعه ،وهم الذين ُ
ومنسوخه وأسباب النزول وورود الحديث ،ومحكم القرآن ومتشابه ،وسائر دالالته ،و ِّعلَ ِّل ِّه..
وقد ذكر ابن القيم في "أعالم الموقعين" أن عدد الصحابة الذين ُحفظت عنهم الفتوى مئة
ونيف وثالثون ،منهم الرجال والنساء ،والعلماء يقسمونهم إلى ُمكثرين و ُم ِّقلّينَ
المكثرون منهم سبعة وهم :عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد هللا بن مسعود
وعائشة أم المؤمنين وزيد بن ثابت ،وعبد هللا بن عباس ،وعبد هللا بن عمر.
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قال أبو محمد بن حزم في كتاب "اإلحكام في أصول األحكام" الباب الثامن والعشرون
ج/5ص" :666ويمكن أن يُجمع من فتوى كل واح ٍّد منهم ِّس ْف ٌر ضخ ٌم  "...وقد جمع أبو بكر
محمد بن موسى بن يعقوب بن أمير المؤمنين المأمون فُتيا عبد هللا بن عباس -رضي هللا
عنهما -في عشرين كتابًا .انظر "سير أعالم النبالء" لشمس الدين الذهبي،
ج/3ص237؛.238
ومن فتاويه ما رواه البخاري في باب :إذا رأت المستحاضة الطهر ،قال ابن عباس:
صلَّ ْ
ت ،الصالة أعظم"
"تغتسل وتصلي ولو ساعة ،ويأتيها زوجها إذا َ
الصحابة المتوسطون في الفتوى :و قد أحصى أبو محمد بن حزم وابن قيم الجوزية أسماء
سلَ َمة ،وأنس بن مالك،
الصحابة المتوسطين فيما روي عنهم من الفُتيا؛ وهم :أبو بكر ،وأم َ
وأبو سعيد الخدري ،وأبو هريرة ،وعثمان بن عفان ،وعبد هللا بن عمرو بن العاص ،وعبد
هللا بن الزبير ،وأبو موسى األشعري ،وسعد بن أبي وقاص ،وسلمان الفارسي ،وجابر بن
عبد هللا ،ومعاذ بن جبل ،فهؤالء ثالثة عشر يمكن أن يجمع من فُتيا كل واحد منهم جز ٌء
صغير جدًّا ،ويضاف إليهم طلحة ،والزبير ،وعبد الرحمن بن عوف ،وعمران بن حصين،
ٌ
وأبو بكرة الثقفي ،وعبادة بن الصامت ،ومعاوية بن أبي سفيان....
انظر "أعالم الموقعين" ج/1ص 18و"سير أعالم النبالء" للذهبي ج229/2؛.230
الصحابة المقلون في الفتوى :وبقية الصحابة من المقلين في الفتوى حيث ال يُروى عن
الواحد منهم إال المسألة والمسألتان ،والزيادة اليسيرة على ذلك ،ويمكن أن يُجْ َمع من فُتْ َيا
صغير فقط بعد
جميعهم جز ٌء
التقصي والبحث وهم:
ِّ ّ
ٌ
أبو الدرداء ،وأبو اليسر ،وأبو سلمة المخزومي ،وأبو عبيدة بن الجراح ،وسعيد بن زيد،
ي بن كعب ،وأبو أيوب،
والحسن والحسين ابنا علي ،والنعمان بن بشير ،وأبو مسعود ،وأُب ُّ
وأبو طلحة ،وأبو ذر ،وأم عطية ،وصفية أم المؤمنين ،وحفصة ،وأم حبيبة ،وأسامة بن
زيد ،وجعفر بن أبي طالب ،والبراء بن عازب ،وقرظة بن كعب ،ونافع أخو أبي بكرة
ألمه ،والمقداد بن األسود ،وأبو السنابل ،والجارود العبدي ،وليلى بنت قائف ،وأبو محذورة،
وأبو شريح الكعبي ،وأبو برزة األسلمي ،وأسماء بنت أبي بكر ،وأم شريك ،والحوالء بنت
تويت ،وأُسيد بن الحضير ،والضحاك بن قيس ،وحبيب بن مسلمة ،وعبد هللا بن أنيس،
وحذيفة بن اليمان ،وثمامة بن أثال ،وعمار بن ياسر ،وعمرو بن العاص ،وأبو الغادية
السلمي ،وأم الدرداء الكبرى ،والضحاك بن خليفة المازني ،والحكم بن عمرو الغفاري،
ووابصة بنت معبد األسدي ،وعبد هللا بن جعفر البرمكي ،وعوف بن مالك ،وعدي بن حاتم،
وعبد هللا بن أبي أوفى ،وعبد هللا بن سالم ،وعمرو بن عبسة ،وعتاب بن أسيد ،وعثمان بن
أبي العاص ،وعبد هللا بن سرجس ،وعبد هللا بن رواحة ،وعقيل بن أبي طالب ،وعائذ بن
عمرو ،وأبو قتادة ،وعبد هللا بن معمر العدوي ،وعمير بن سعد ،وعبد هللا بن أبي بكر
الصديق ،وعبد الرحمن أخوه ،وعاتكة بنت زيد بن عمرو ،وعبد هللا بن عوف الزهري،
وسعد بن معاذ ،وسعد بن عبادة ،وأبو منيب ،وقيس بن سعد ،وعبد الرحمن بن سهل،
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وسمرة بن جندب ،وسهل بن سعد الساعدي ،ومعاوية بن مقرن ،وسويد بن مقرن ،ومعاوية
بن الحكم ،وسهلة بنت سهيل ،وأبو حذيفة بن عتبة ،وسلمة بنت األكوع ،وزيد بن أرقم،
وجرير بن عبد هللا البجلي ،وجابر بن سمرة ،وجويرية أم المؤمنين ،وحسان بن ثابت،
وحبيب بن عدي ،وقدامة بن مظعون ،وعثمان بن مظعون ،وميمونة أم المؤمنين ،ومالك بن
الحويرث ،وأبو أمامة الباهلي ،ومحمد بن مسلمة ،وخباب بن األرت ،وخالد بن الوليد،
وضمرة بن العيص ،وطارق بن شهاب ،وظهير بن رافع ،ورافع بن خديج ،وفاطمة بنت
محمد صلى هللا عليه وسلم ،وفاطمة بنت قيس ،وهشام بن حكيم بن حزام ،وأبوه حكيم بن
حزام ،وشرحبيل بن السمط ،وأم سلمة  -أم سلمة :ذكرها ابن حزم وابن قيم مكررة في المتوسطين
والمقلين - .ودحية بن خليفة الكلبي ،وثابت بن قيس بن الشماس ،وثوبان مولى رسول هللا
س ّرق ،والمغيرة بن شعبة ،وبريدة بن الحصيب األسلمي ،ورويفع بن
صلى هللا عليه وسلم ،و ُ
ثابت ،وأبو حميد ،وأبو أسيد ،وفضالة بن عبيد ،وأبو محمد مسعود بن أوس األنصاري،
وزينب بنت أم سلمة ،وعتبة بن مسعود ،وبالل مؤذن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،
وعرفة بن الحارث ،وسيار بن روح أو روح بن سيار ،وأبو سعيد بن المعلى ،والعباس بن
عبد المطلب ،وبسر بن أبي أرطأة ،وصهيب بن سنان ،وأم أيمن ،وأم يوسف ،وأبو عبد هللا
البصري....
وأغلب فتاوي الصحابة مروية في الموطآت والمسندات والسنن من كتب الحديث التي لم
تشترط تخريج المرفوع وحده من األحاديث النبوية ،هذا عدا ما ُجمع على حدة منها.
ومن تلك الكتب :موطأ اإلمام مالك ،ومسند الدارمي ،ومسند عبد هللا بن وهب ،ومصنف
عبد الرزاق ،وهو مطبوع بتحقيق حبيب الرحمن األعظمي ،ومصنف ابن أبي شيبة...

والحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم على سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه.
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