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 .مفهوم اتريخ التشريع اإلسالمي -1

من أجل الوقوف على مفهوم التشريع اإلسالمي ال بد من تناول مفاهيم املادة ومها مفهومان الشريعة واتريخ 
 التشريع 

  :الشريعة:أوال
 
  : يف لغة العرب: الشريعة –أ 

 : تطلق على معنيني مها    
1.قوهلم شرعت اإلبل إذا وردت شريعة املاء  ومنه:مورد املاء الذي يقصد للشرب -1

: وقال الراغب 
: فقيل له, مث جعله امسا  لطريق النهج, مصدر:والشرع, شرعت له طريقا  : يقال. هنج الطريق الواضح: الشرع

تشبيها  بشريعة املاء من : مسيت الشريعة شريعة: قال بعضهم, واستعري ذلك للطريقة اإلهلية, شرع وشريعة
 .ُروي وتطّهرن شرع فيها على احلقيقة املصدوقة حيث أن م

العرب وذلك ابعتبار أن مورد املاء سبيل من املعىن السابق حبسب استعمال  وهو .املستقيمةالطريقة  -2
ففيها حياة نفوسهم  اخلري،وكذلك الشأن يف الطريقة املستقيمة اليت هتدي الناس إىل  لألبدان،احلياة والسالمة 

 .وري عقوهلم
  : الشريعة يف االصطالح - 

الشريعة : من األحكام كما يقول القرطيب يف تفسريه ، ولذلك قالوا : أي  ما شرع هللا لعباده من الدين
  : ، ولكن ما شرعه هللا لعباده من أحكام: والدين واملّلة مبعىن واحد هو 

 . ابعتبار وضعها وبياهنا واستقامتها شريعةتسمى : هذه األحكام 
 . ابعتبار اخلضوع هلا وتعّبد هللا هبا دينا  وتسمى 
 . ابعتبار إمالئها على الناسمّلة وتسمى 

                                                             
. 71تاريخ الفقه اإلسالمي  ص:انظر دمحم علي السايس -

1  



: الشرع يف اللغة عبارة عن البيان واإلظهار والشريعة هي االنتماء ابلتزام العبودية ، وقيل : ويقول اجلرجاين 
يعة والدين ربطا  حمكما  ابعتبار بني الشر  -رمحه هللا  -الشريعة هي الطريق يف الدين ، وهبذا ربط اجلرجاين 

 .2الشريعة طريقا  يف الدين
سن القوانني اليت تعرف منها األحكام ألعمال املكلفني وما : التشريع يف االصطالح الشرعي والقانوين هو

حيدث هلم من األقضية واحلوادث، فإن كان مصدر هذا التشريع هو هللا سبحانه بواسطة رسله وكتبه فهو 
اإلهلي، وإن كان مصدره الناس سواء أكانوا أفراد ا أم مجاعات، فهو التشريع الوضعي، والقوانني التشريع 

 :اإلسالمية نوعان
 قوانني سنها هللا سبحانه آبايت قرآنية، وأهلمها رسوله وأقره عليها، وهذه تشريع إهلي حمض، - 

تهدين استنباطا من نصو  التشريع وقوانني سنها جمتهدو املسلمني من الصحابة واتبعيهم واألئمة اجمل-
اإلهلي وروحها ومعقوهلا ومما أرشدت إليه من مصادر، وهذه تعترب تشريعا إهليا ابعتبار مرجعها ومصدرها، 

 . .وتعترب تشريعا وضعيا ابعتبار جهود اجملتهدين يف استمدادها واستنباطها
  

 :اتريخ التشريع:اثنيا 
هو العلم الذي يبحث عن حال الفقه اإلسالمي يف عصر الرسالة وما بعده من العصور من حيث تعيني و

األزمنة اليت أنشئت فيها تلك األحكام وبيان ما طرأ عليها من نسخ وختصيص وتفريع وما سوى ذلك  وعن 
 3.حال الفقهاء واجملتهدين وما كان هلم من شأن تلك األحكام

 

 .شريع والفقه ومكانة الشريعة اإلسالميةأمهية دراسة الت-2 

فتاريخ التشريع والفقه اإلسالمي هو أحد هذه العلوم اليت مل يتوافر على خدمتها من العلماء إال هذه املادة مهمة جدا 
في أتليفا موجزا يرسم اخلطوط العامة ملناهج البحث اليت ينبغي أن يقتالذين ألفوا يف هذا الفن  النزر اليسري من هؤالء

" اتريخ التشريع اإلسالمي"أثرها الدارس هلذا العلم، فتكون دليال له يعينه على استكمال عناصره، ومن ذلك 
" اتريخ الفقه اإلسالمي"للدكتور على حسن عبد القادر، و" نظرة عامة يف اتريخ الفقه اإلسالمي"للخضري، و
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لعبد العظيم شرف " اتريخ التشريع اإلسالمي" للدكتور دمحم يوسف موسى، و" اتريخ الفقه اإلسالمي"و. للسايس
 .الدين

، "اتريخ املذاهب اإلسالمية: "وقد ألف فضيلة األستاذ دمحم أبو زهرة جمموعة من الكتب يف أحباث موضوعية منها
ابن تيمية"و" ابن حزم"و" أمحد"و" الشافعي"و" مالك"و" أيب حنيفة"و" زيد بن علي: "وكتبه عن األئمة ". 

لألستاذ علي حسب هللا، وكذلك  " أصول التشريع اإلسالمي"ومن الكتب اليت عاجلت هذا املوضوع أيضا كتاب 
دمحم بن احلسن احلجوي الثعاليب الفاسي، وهو أوفاها يف : أتليف" الفكر السامي يف اتريخ الفقه اإلسالمي"كتاب 

 .حبثه

فلسفة التشريع "للزرقا، " املدخل الفقهي العام: "وعاته مثلوهناك كتب أخرى ختدم هذا العلم، وتتناول كثري ا من موض
مناهج التشريع اإلسالمي يف القرن الثاين "ملدكور، وصدر حديثا " مدخل الفقه اإلسالمي"للمحمصاين، " يف اإلسالم

 4.للدكتور دمحم بلتاجي" اهلجري

سائله وأهدافه ومثاره حىت تتحقق االستفادة منه، وإذا كان املقصوُد من دراسة اتريخ علم من العلوم التعريَف مببادئه وم
فإن الفقه اإلسالمي، مل يعد قاصر ا على جمموعة األحكام الفرعية يف العبادات واملعامالت ولكنه، ابملفهوم العام أصبح 

اسة؛ ألن منهجا متكامال لشعب احلياة اإلنسانية كلها، يف العقيدة والعبادة، واالجتماع واالقتصاد، والتشريع، والسي
الطور الذي وصل إليه الفقه اإلسالمي يف آخر مراحله كان بناء مرتاصًّا، ينظم العمران البشري وأنواع املعامالت 
والعالقات اإلنسانية للمسلمني تنظيما دقيقا، وهذا يعطي دراسة اتريخ التشريع والفقه اإلسالمي أمهية كبرية؛ ألهنا 

صر مقوماهتا، حيث كانت شريعة اإلسالم هي القاعدة اليت أقيم عليها بناء أمته، تتناول احلياة اإلسالمية يف أخص عنا
 .واملنطلق الذي ارتكزت عليها يف حضارهتا

من األمور املهمة اليت جتعل هذا العلم ذا أمهية ابلغة هو الوقوف على طرق وأساليب استجابة التشريع اإلسالمي _
املسلم يف خمتلف املراحل وخاصة مناهج الفقهاء يف استنباط اآلحكام ملا استجد للوقائع والنوازل اليت تعرض هلا اجملتمع 

 .من القضااي
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الوقوف على اىحلس التشريعي والتقنيين الذي ميتلكه الفقهاء وامللكة الفقهية والتشريعية اليت يتوفرون عليها عرب -
أو الحقة والوقوف على اهلداية اإلهلية يف الفقه  سابقةمساراهتم التعليمية والرتبوية ومقارنة ذلك ابجملتمعات األخرى 

 .اإلسالمي ومنه ميكن الوصول إىل اإلعجاز التشريعي يف اإلسالم 

الوقوف على حماوالت التقنني والتقعيد وابلتايل الوصول إىل نظرايت تشريعية ومنه الوقوف على فلسفة التشريع يف _ 
فدة اليت جتعل بىن اجملتمع االجتماعية والثقافية والسياسية مضطربة ومنها اإلسالمي ومنه االنطالق لزحزحة القوانني الوا

 .حماربة التفكك االجتماعي والسياسي 

 

 .الفرق بني الشريعة والدين والفقه والقانون -2
َن الدِّينِّ َما َوصَّى بِّهِّ نُوح ا) :قال تعاىل "القرآن مل يفرق بني الشريعة والدين   ( َشرََع َلُكم مِّّ

َن الدِّينِّ َما مَلْ ََيَْذن بِّهِّ اّللَُّ ) :وقال    (أَْم هَلُْم ُشرََكاء َشَرُعوا هَلُم مِّّ
 :أهم الفروق بني الشريعة السماوية والقوانني الوضعية

القوانني الوضعية هي ما يرتضيه احلاكم والناس من نظم حيتكمون إليها خبالف الشرائع السماوية فهي _0
 .ظام مات ارتضاه هللا لعباده من ن

الشرائع السماوية تريب اإلنسان على مثال من األخالق احلسنة مث تكون القوانني جزءا من ذلك التشريع _2
 .خبالف القوانني الوضعية اليت تلتفت فقط إىل ما جيب على الفرد للناس

 الشرائع السماوية إجيابية وسلبية أي أتمر ابملعروف وتنهى عن املنكر ابتداء -3
الشريعة السماوية أداين يتعبد هبا وامتثاهلا طاعة وخمالفتها معصية أخرواي وهو األصل وإن تقررت فيها _4

 .عقوابت مادية يف الدنيا كالسرقة والزان
الشريعة السماوية حتاسب على األعمال الداخلية واخلارجية والقبلية أما الوضعية فتشمل بعض األعمال _ 5

 .اخلارجية فقط
 .ابلراب  ضعية جتيز ما حترمه القوانني السماوية كالتعامل الو القوانني_6
 



 .5األطوار اليت مر هبا التشريع اإلسالمي-4

إىل وفاته سنة  601سنة وأشهر من بعثته سنة "22"وهو عهد اإلنشاء والتكوين، ومدته : األول عهد الرسول
 .م632

هجرية إىل  00سنة ابلتقريب من وفاة الرسول سنة  01وهو عهد التفسري والتكميل، ومدته : الثاين عهد الصحابة
 .أواخر القرن اهلجري األول

إىل سنة  011سنة من سنة  251واألئمة اجملتهدين، وعهد النمو والنضج التشريعي، ومدته : الثالث عهد التدوين
 .هجرية 351

 .جري الرابع وال يعلم هنايته إال هللاوهو عهد اجلمود والوقوف، وقد ابتدأ من أواسط القرن اهل: الرابع عهد التقليد

سنة وبضعة أشهر، ولكن كانت آاثره جليلة؛ ألنه خلف " 22"هذا العهد كانت سنواته قليلة؛ ألهنا مل تزد عن 
نصو  األحكام يف القرآن والسنة، وخلف عدة أصول تشريعية كلية، وأرشد إىل عدة مصادر ودالئل يتعرف هبا 

 .هبذا خلف أسس التشريع الكاملحكم ما ال نص على حكمه، و 

 6 األولالعصر 

 .م632إىل وفاته سنة  601سنة وأشهر من بعثته سنة "22"وهو عهد اإلنشاء والتكوين، ومدته : عهد الرسول

 :وقد كان هذا العهد فرتتني متمايزتني

هجرته، يف هذه الفرتة كان سنة وبضعة أشهر من بعثته إىل حني " 02"وهي : مدة وجود الرسول مبكة: الفرتة األوىل
املسلمون أفرادا قالئل مستضعفني مل تتكون منهم أمة ومل تكن هلم شئون دولة، وكان هم الرسول فيها موجها إىل بث 
الدعوة إىل توحيد هللا وحتويل وجوه الناس عن األواثن، واألصنام واتقاء أذى الذين وقفوا يف سبيل دعوته وأمعنوا يف  

به، مل يوجد يف هذه الفرتة جمال، وال داع إىل التشريع العملي وسن القوانني املدنية والتجارية كيده وكيد من آمن 
يونس، والرعد، والفرقان، ويس، واحلديد آية من آايت األحكام : وحنوها، وهلذا مل توجد يف السور املكية ابلقرآن مثل

 .ملاضنيالعملية، وأكثر آايهتا خا  ابلعقيدة، واخللق والعرب من سري ا
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مدة وجود الرسول ابملدينة، وهي عشر سنوات ابلتقريب من اتريخ هجرته إىل اتريخ وفاته، يف هذه : والفرتة الثانية
الفرتة عز اإلسالم وكثر عدد املسلمني وتكونت منهم أمة وصارت هلم شئون دولة، وذللت العقبات يف سبيل الدعوة، 

ظيم عالقة أفراد األمة الناشئة بعضهم ببعض، وتنظيم عالقاهتم بغريهم يف ودعت احلاجة إىل التشريع وسن القوانني لتن
حاليت السلم واحلرب، وهلذا شرعت ابملدينة أحكام الزواج والطالق، واإلرث واملداينة واحلدود، وغريها، والسور املدنية 

واألحزاب هي اليت اشتلمت على آية البقرة، وآل عمران، والنساء واملائدة، واألنفال، والتوبة، والنور، : ابلقرآن مثل
 .األحكام مع ما اشتملت عليه من آايت العقائد واألخالق والقصص

 من توىل السلطة التشريعية يف هذا العهد؟

كانت السلطة التشريعية يف هذا العهد لرسول هللا وحده، وما كان ألحد غريه من املسلمني أن يستقل بتشريع حكم 
 ألنه مع وجود يف واقعة لنفسه أو لغريه؛

لرسول بينهم وتيسر رجوعهم إليه فيما يعرض هلم، مل يسوغ واحد منهم لنفسه أن يفيت ابجتهاده يف حادثه، أو يقضي 
ابجتهاده يف خصومة، بل كانوا إذا عرضت احلادثة أو شجر اخلالف أو خطر السؤال أو االستفتاء رجعوا إىل الرسول 

عن أسئلتهم اترة آبية أو آايت قرانية يوحي إليه هبا ربه، واترة ابجتهاده هو يفتيهم ويفصل يف خصوماهتم، وجييب 
الذي يعتمد فيه على إهلام هللا له، أو على ما يهديه إليه عقلة وحبثه وتقديره، وكل ما صدر عنه من هذه األحكام هو 

 .ده نفسهتشريع للمسلمني، وقانون واجب عليهم أن يتبعوه سواء أكانت من وحي هللا أم من اجتها

وقد ورد أن بعض الصحابة اجتهد يف عهد الرسول، وقضى ابجتهاده يف بعض اخلصومات، أو استنبط ابجتهاده 
إن هللا سيهدي : "علي بن أيب طالب، الذي بعثه الرسول إىل اليمن قاضي ا وقال له: حكم ا يف بعض الوقائع مثل

 حىت تسمع من اآلخر كما مسعت من األول، فإنه قلبك ويثبت لسانك فإذا جلس بني يديك اخلصمان، فال تقضني
مب تقضي إذا عرض لك : "، ومثل معاذ بن جبل الذي بعثه الرسول إىل اليمن وقال له"أحرى أن يتبني لك القضاء

احلمد هلل الذي : "فقال الرسول. أجتهد رأيي: ؟ فقال معاذ"قضاء ومل جتد يف كتاب هللا وال يف سنة رسوله ما تقضي به
 7."سول رسول هللا مل يرضي هللا ورسولهوفق ر 

ومثل حذيفة بن اليمان الذي أرسله الرسول للقضاء بني جارين اختصما يف جدار بينهما، وادعى كل منهما أنه له، 
نعم : "أجتهد وأنت حاضر، قال: ، فقال عمرو"احكم يف هذه القضية: "وعمرو بن العا  الذي قال له الرسول يوما
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 .حديث حسنه بعض المحدثين وضعفه بعضهم لكن األصوليين رفعوه لدرجة الشهرةال-



، والصحابيني اللذين خرجا يف سفر وحضرهتما الصالة، ومل جيدا ماء "وإن أخطأت فلك أجر إن أصبت فلك أجران
فتيمما وصليا مث وجدا املاء يف الوقت، فأما أحدمها فأداه اجتهاده إىل أن يتوضأ، ويعيد الصالة وأما الثاين فأداه 

 .اجتهاده إىل أن صالته األوىل أجزأته، وال إعادة عليه ومل يعدها

ا غري الرسول كانت له سلطة التشريع يف عهد الرسول؛ ألن هذه ولكن  هذه اجلزئيات وأمثاهلا ال تدل على أن أحد 
اجلزئيات منها ما صدر يف حاالت خاصة تعذر فيها الرجوع إىل الرسول لبعد املسافة أو خوف فوات الفرصة، ومنها 

ول، فالرسول يف حياته كانت يف يده وحدة السلطة ما كان القضاء أو اإلفتاء فيه تطبيق ا ال تش ال إبقرار الرس
التشريعية، وما صدر عن غريه مل يكن تشريعا إال إبقراره، وهلذا مل يوجد يف عهد الرسول رأاين يف واقعة ومل يعرف أحد 

 .من الصحابة يف عهده ابلفتيا أو االجتهاد

 :مصادر للتشريع يف هذا العهد

 :كان للتشريع يف عهد الرسول مصدران

  القرآن الكرمي: أوال  
  : ومعىن القرآن لغة   :تعريفه لغة  

 .القرآن يف األصل مصدر-
َنا مَجَْعُه َوقـُْرآنَُه : )قال تعاىل  إذا مجعناه : "قال ابن عباس ,(َفإَِّذا قَـرَْأاَنُه َفاتَّبِّْع قـُْرآنَهُ { 55/05}إِّنَّ َعَليـْ

كما أن التوراة , فصار له كالعامل, ملسو هيلع هللا ىلص وقد خص ابلكتاب املنزل على دمحم " وأثبتناه يف صدرك فاعمل به
 .أنزلت على موسى واإلجنيل أنزل على عيسى عليهما السالم

 .وقد صار علما  ابلغلبة على الكتاب العزيز, اجلمع والضم-
   

 :تعريف القرآن اصطالحا  
وكان آية دالة على صدقه , ونقل إلينا تواترا  لنتعبد بتالوته وأحكامهملسو هيلع هللا ىلص الم هللا الذي أنزله على دمحم ك

أو كالم هللا تعايل املنزل  بلسان عريبملسو هيلع هللا ىلص وقد نزل به جربيل على رسول هللا   فيما ادعاه ممن الرسالة
 "املنقول إلينا ابلتواتربواسطة جربيل بلسان عريب املعجز أبقصر سورة منه املتعبد بتالوته 



َعَلى قَـْلبَِّك لَِّتُكوَن مَِّن اْلُمنذِّرِّيَن { 003}نـََزَل بِّهِّ الرُّوُح اأْلَمِّنُي { 002}َوإِّنَُّه َلَتنزِّيُل َربِّّ اْلَعاَلمِّنَي )
فظهر , فتحدى به رسول هللا العرب وهم أرابب الفصاحة والبيان(. بِّلَِّساٍن َعَريبٍِّّ مُّبِّنيٍ { 004}

ْثلِّهِّ َواْدُعواْ )هبذا كانت احلجة عليهم و , عجزهم َّا نـَزَّْلَنا َعَلى َعْبدِّاَن َفْأتُوْا بُِّسورٍَة مِّّن مِّّ َوإِّن ُكنتُْم يفِّ َرْيٍب ممِّّ
ُتْم َصادِّقِّنيَ   .(ُشَهَداءُكم مِّّن ُدونِّ اّللِّ إِّْن ُكنـْ

ْثلِّهِّ ُمْفتَـ )   َراَيٍت َواْدُعوْا َمنِّ اْسَتَطْعُتم مِّّن ُدونِّ اّللِّ إِّن ُكنُتْم أَْم يـَُقوُلوَن افْـتَـَراُه ُقْل َفْأتُوْا بعشر سور مِّّ
 (َصادِّقِّنيَ 

نُس َواجلِّنُّ َعَلى َأن ََيْتُوْا مبثلِّ َهَذا اْلُقْرآنِّ اَل ََيْتُوَن مبِِّّْثلِّهِّ َوَلْو َكاَن بَـ ) ْعُضُهْم لِّبَـْعٍض ُقل لَّئِّنِّ اْجَتَمَعتِّ اإلِّ
 (َظهِّري ا

  :أركان اإلعجاز
العرب عن معارضة القرآن مع توافر الداعي عجز أهل اللغة يف ريعان شباهبا وعنفوان قوهتا مع عجز 

 .انتفاء موانع التحدي
  :مظاهر اإلعجاز

واحلرف الواحد منه يف موضعه من اإلعجاز الذي ال يغين عن غريه يف , فهو معجز يف ألفاظه وأسلوبه
واجلملة يف موضعها من اإلعجاز , يف متاسك اجلملةوالكلمة يف موضعها من اإلعجاز . متاسك الكلمة
  .يف متاسك اآلية

  .جيد فيه القارئ صورة حية للحياة والكون واإلنسان, وهو معجز يف بيانه ونظمه
  .وهو معجز يف معانيه اليت كشفت الستار عن احلقيقة اإلنسانية ورسالتها يف الوجود

  .وتكوين جمتمع مثايل تسعد الدنيا على يديه ,وهو معجز يف تشريعه وصيانته حلقوق اإلنسان
قال جل , وحجة هللا البالغة يف كل عصر ومصر, هو أساس الدين ومصدر التشريع, والقرآن الكرمي

َآ أَنَزَل اّلّلُ َواَل تـَتَّبِّْع أَْهَواءُهْم َواْحَذْرُهْم َأن يـَْفتُِّنوَك َعن بـَْعضِّ َما أَ : )شأنه نَـُهم مبِّ نَزَل اّلّلُ إَِّلْيَك َوَأنِّ اْحُكم بـَيـْ
َن النَّاسِّ َلَفا يبَـُهم بِّبَـْعضِّ ذُنُوهبِِّّْم َوإِّنَّ َكثِّري ا مِّّ َا يُرِّيُد اّلّلُ َأن ُيصِّ ُقوَن َفإِّن تـََولَّْوْا َفاْعَلْم َأَّنَّ أََفُحْكَم { 40}سِّ

  (اجْلَاهِّلِّيَّةِّ يـَبـُْغوَن َوَمْن َأْحَسُن مَِّن اّللِّ ُحْكم ا لَِّقْوٍم يُوقُِّنونَ 
قال أبو عبد الرمحن , تالوة له وحفظا  ودراسة ملعانيه وعماُل ملا فيهملسو هيلع هللا ىلص وتلقاه الصحابة عن رسول هللا 

عثمان بن عفان وعبد هللا بن مسعود وغريمها أهنم كانوا إذا , حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن: السلمي



فتعلمنا : قال. ها من العلم والعملعشر آايت ال يتجاوزوهنا حىت يتعلموها وما فيملسو هيلع هللا ىلص تعلموا من النيب 
  .القرآن والعلم والعمل مجيعا  

جياُل , وتوارثت األمة نقله ابلكتابة على مر الدهور ,وهكذا استمر حفظ املسلمني للقرآن يف كل عصر
  .(إِّانَّ حَنُْن نـَزَّْلَنا الذِّْكَر َوإِّانَّ َلُه حَلَافُِّظونَ : )وذلك مصداق قوله تعاىل, بعد جيل  ممن غري حتريف أو تبديل

 
  :ما جاء جممال  وما جاء مفصال  

وجاءت أكثر أحكامه جمملة , احلالل واحلرام وقد اشتمل القرآن الكرمي على أصول الشريعة وقواعدها من
تشري إىل مقاصد الشريعة وتضع بني األئمة واجملتهدين املصباح الذي يستنبطون يف ضوئه أحكام 

  .يف كل زمان ومكان, جزئيات احلوادث
كما يف , وإَّنا فّصل القرآن ما ال بد فيه من التفصيل الذي جيب أن يسمو عن مواطن اخلالف واجلدل

وذلك  , أو ألنه يبىن على أسباب ال ختتلف وال تتغري بتغري األزمنة واألمكنة, ائد وأصول العباداتالعق
 .كما يف تشريع املواريث وحمرمات النكاح وعقوبة بعض اجلرائم

 
  : (مفّرقا  )نزول القرآن منجما   

ى قَـْلبَِّك إبِِّّْذنِّ اّللِّ ُمَصدِّقا  لَِّما بـَنْيَ َيَديْهِّ َوُهد ى َوبُْشَرى ُقْل َمن َكاَن َعُدوًّا جلِِّّّرْبِّيَل َفإِّنَُّه نـَزََّلُه َعلَ : )قال تعاىل
  (لِّْلُمْؤمِّنِّنيَ 

وأن هذا النزول غري , ملسو هيلع هللا ىلص فهذه اآلايت وغريها تدل على نزول جربيل ابلقرآن على قلب رسول هللا 
على أن , فظ التنزيل دون اإلنزالويدل التعبري بل. فاملراد به نزوله منجماُ , النزول األول إىل السماء الدنيا

 .املقصود النزول على سيبل التدرج والتنجيم
أن التنزيل خيتص املوضع الذي يشري إليه إنزاله , والفرق بني اإلنزال والتنزيل يف وصف القرآن واملالئكة

 .واإلنزال عام, ومرة بعد أخرى, مفرقا  
 :احلكم من نزول القرآن منجما  

  :ملسو هيلع هللا ىلصفؤاد رسول هللا  تثبيت: احلكمة األوىل
وتصدى له قوم غالظ األكباد فطروا , فوجد منهم نفورا  وقسوة ,دعوته إىل الناسملسو هيلع هللا ىلص لقد وجه رسول هللا 

مع رغبته الصادقة يف إبالغهم , يتعرضون له بصنوف األذى والعنت, وجبلوا على العناد, على اجلفوة



ُنوا)حىت قال هللا فيه , اخلري الذي حيمله إليهم ٌع نَـّْفَسَك َعَلى آاَثرِّهِّْم إِّن ملَّْ يـُْؤمِّ ََذا احلَْدِّيثِّ  فَـَلَعلََّك اَبخِّ هبِّ
ويشحذ عزمه , مبا يثبت قلبه على احلق, فرتة بعد فرتةملسو هيلع هللا ىلص فكان الوحي يتنزل على رسول هللا , (َأَسف ا

  .للمضي قدماُ يف طريق دعوته
ْ َكَما )وهذه كانت سنة األنبياء من قبله كذلك جاء القرآن َيمره ابلصرب كما صرب الرسل من قبله  َفاْصربِّ

 .(اْلَعْزمِّ مَِّن الرُُّسلِّ َصبَـَر أُْوُلوا 
يهدد , ودخله احلزن ألذاهم نزل القرآن دعما  وتسليه له, لتكذيب قومهملسو هيلع هللا ىلص وكلما اشتد أمل رسول هللا 

  .وجيازيهم على ما كان منهم, املكذبني أبن هللا يعلم أحواهلم
اَيتَِّنا َفاْسَتْكبَـُرواْ وََكانُواْ قَـْوم ا جمُّْرِّمِّنيَ مُثَّ بـََعثـَْنا مِّن بـَْعدِّهِّم مُّوَسى َوَهاُروَن إِّىَل فِّْرَعْوَن َوَمَلئِّهِّ )  (آبِّ
يُع اْلَعلِّيمُ ) ِّ مجِّيع ا ُهَو السَّمِّ  (َواَل حَيْزُنَك قَـْوهُلُْم إِّنَّ اْلعِّزََّة ّللِّ

  :التحدي و اإلعجاز: احلكمة الثانية 
ز وحتد ميتحنون هبا رسول هللا يف وكانوا يسألون أسئلة تعجي, وابلغوا يف عتوهم, فاملشركون متادوا يف غيهم 

واستعجال ( َيْسأَُلوَنَك َعنِّ السَّاَعةِّ )كعلم الساعة , ويسوقون له من ذلك كل عجيب من ابطلهم, نبوته
َّا )العذاب  ْلَعَذابِّ َوَلن خُيْلَِّف اّللَُّ َوْعَدُه َوإِّنَّ يـَْوم ا عِّنَد َربَِّّك َكأَْلفِّ َسَنٍة ممِّّ ُلوَنَك ابِّ , (تـَُعدُّونَ َوَيْستَـْعجِّ

 .ومبا هو أوضح معىن يف مؤدى أسئلتهم, فيتنزل القرآن مبا يبني وجه احلق هلم
   : تيسري حفظه وفهمه: احلكمة الثالثة 

ليس هلا دراية , سجلها ذاكرة حافظة, لقد نزل القرآن الكرمي على أمة أمية ال تعرف القراءة وال الكتابة
نـُْهْم يـَتْـُلو )حتفظ وتفهم  مث, ابلكتابة والتدوين حىت تكتب وتدون يِّّنَي َرُسوال  مِّّ ُهَو الَّذِّي بـََعَث يفِّ اأْلُمِّّ

ْم َويـَُعلُِّّمُهُم اْلكَِّتاَب َواحلِّْكَمَة َوإِّن َكانُوا مِّن قَـْبُل َلفِّي َضاَلٍل مُّبِّنيٍ  الَّذِّيَن يـَتَّبُِّعوَن ( )َعَلْيهِّْم آاَيتِّهِّ َويـُزَكِّيهِّ
َّ األُمِّّ  وأن تفهم , ,فما كان لألمة األمية أن حتفظ القرآن كله بيسر لو نزل مجلة واحدة(. يَّ الرَُّسوَل النَّيبِّ

 .فكان نزوله مفرقا  خري عون هلا على حفظه يف صدورها وفهم آايته, معانيه وتتدبر آايته
   

   :مسايرة احلوادث و التدرج يف الشريعة:  احلكمة الرابعة
تناول أصول اإلميان ابهلل تعاىل ومالئكته وكتبه ورسلة واليوم لقد كان القرآن الكرمي ابدئ ذي بدء ي

  .اآلخر
  .وينهى عن الفحشاء واملنكر, وكان َيمر مبحاسن األخالق اليت تزكو هبا النفس ويستقيم عوجها



  .مث تدرج التشريع ابألمة يف عالج ما أتصل يف النفوس من أمراض اجتماعية
  .اليت متر ابملسلمني يف جهادهم الطويل إلعالء كلمة هللاكما كان القرآن يتنزل وفق احلوادث 

َفآتِّ َذا اْلُقْرََب َحقَُّه َواْلمِّْسكِّنَي َواْبَن : )وشرع األصل العام للزكاة مقاران  ابلراب  ,ففي مكة شرعت الصالة
َوَما آتـَيـْتُم مِّّن رِّاب  لِّيَـْربـَُو يفِّ { 33}السَّبِّيلِّ َذلَِّك َخيـٌْر لِّلَّذِّيَن يُرِّيُدوَن َوْجَه اّللَِّّ َوأُْوَلئَِّك ُهُم اْلُمْفلُِّحوَن 

 (َفاَل يـَْربُو عِّنَد اّللَِّّ َوَما آتـَيـُْتم مِّّن زََكاٍة تُرِّيُدوَن َوْجَه اّللَِّّ َفُأْوَلئَِّك ُهُم اْلُمْضعُِّفونَ  أَْمَوالِّ النَّاسِّ 
  .وأدلة التوحيد, تبني أصول اإلميان -وهي مكية–ونزلت سورة األنعام 

 .مث نزل بعد ذلك تفصيل هذه األحكام
ن تفصيل أحكامها نزل ابملدينة كآية املداينة وآايت حترمي ولك, فأصول املعامالت املدنية نزلت مبكة_

 .الراب
أما بيان حقوق كل من الزوجني وواجبات احلياة الزوجية فقد , وأسس العالقات األسرية نزلت مبكة_

 .جاء يف التشريع املدين
حَلقِّّ َواَل تـَْقتـُُلوْا النـَّْفَس الَّيتِّ َحرََّم اّلّلُ إِّ : )وأصل حرمة الدماء نزل مبكة_ ولكن تفصيل عقوابهتا من  (الَّ ابِّ

 .االعتداء على النفس واألطراف نزل ابملدينة
 :ومثال التدرج يف التشريع التدرج يف حترمي اخلمر

ْنُه َسَكر ا َورِّْزق ا َحَسن ا إِّنَّ يفِّ َذلَِّك آل: )فقد نزل قوله تعاىل  ُذوَن مِّ يلِّ َواأَلْعَنابِّ تـَتَّخِّ يَة  َومِّن مَثََراتِّ النَّخِّ
وابلرزق , وإذا كان املراد ابلسكر ما يسكر من اخلمر–من معامل االمتنان بنعمه سبحانه , (لَِّقْوٍم يـَْعقُِّلونَ 

فإن وصف الرزق أبنه  -وهذا ما عليه مجهور املفسرين -ما يؤكل من هاتني الشجرتني كالتمر والزبيب
 .السكرحسن دون وصف السكر يشعر مبدح الرزق والثناء عليه وحده دون 

َما إِّمْثٌ َكبِّرٌي َوَمَنافُِّع لِّلنَّاسِّ َوإِّمْثُُهَمآ َأْكبَـُر مِّن : )مث نزل قوله تعاىل رِّ ُقْل فِّيهِّ َيْسأَُلوَنَك َعنِّ اخلَْْمرِّ َواْلَمْيسِّ
َما  (نَـّْفعِّهِّ

 .فقارنت اآلية بني منافع اخلمر وفيما يصدر عن شرهبا من مضار ومفاسد
 .(َها الَّذِّيَن آَمُنواْ اَل تـَْقَربُواْ الصَّاَلَة َوأَنُتْم ُسَكاَرىاَي أَيُـّ : )مث نزل قوله تعاىل

 .فاقتضى هذا االمتناع عن شرب اخلمر من األوقات اليت يستمر أتثريها إىل وقت الصالة



َا اخلَْْمُر َواْلَمْيسِّ : )مث نزل التحرمي القاطع للخمر يف قوله تعاىل ُر َواأَلنَصاُب َواأَلْزاَلُم اَي أَيُـَّها الَّذِّيَن آَمُنوْا إَِّّنَّ
ْن َعَملِّ الشَّْيطَانِّ َفاْجَتنُِّبوُه َلَعلَُّكْم تـُْفلُِّحوَن  َنُكُم اْلَعَداَوَة { 01}رِّْجٌس مِّّ ْيطَاُن َأن يُوقَِّع بـَيـْ َا يُرِّيُد الشَّ إَِّّنَّ

رِّ َوَيُصدَُّكْم َعن ذِّْكرِّ اّللِّ َوَعنِّ ال  .(صَّاَلةِّ فَـَهْل أَنُتم مُّنتَـُهونَ َواْلبَـْغَضاء يفِّ اخلَْْمرِّ َواْلَمْيسِّ
إَّنا نزل أو ما نزل منه سورة من املفصل فيها ذكر : قالت, ويوضح هذه احلكمة ما روي عن عائشة اهنع هللا يضر

" ال تشربوا اخلمر"ولو نزل أول شيء , حىت إذا اثب الناس إىل اإلسالم نزل احلالل واحلرام, اجلنة والنار
 ."ال ندع الزان أبدا  : "لقالوا" ال تزنوا"ولو نزل , أبدا   ال ندع اخلمر: لقالوا

  :الداللة القاطعة على أن القرآن الكرمي تنزل من حكيم محيد:  احلكمة اخلامسة
يف أكثر من عشرين عاماُ تنزل اآلية أو اآلايت على ملسو هيلع هللا ىلص إن هذا القرآن الذي نزل منجما  على رسول هللا 

رصني , مرتابط املعاين, دقيق السبك, اإلنسان ويتلو سوره فيجده حمكم النسج فرتات من الزمن يقرؤه
: كأنه عقد فريد نظمت حباته مبا مل يعهد له مثيل يف كالم البشر, متناسق اآلايت والسور, األسلوب

َلْت مِّن لَُّدْن َحكِّيٍم َخبِّريٍ ) من كالم البشر لوقع فيه ولو كان هذا القرآن , (كَِّتاٌب ُأْحكَِّمْت آاَيتُُه مُثَّ ُفصِّّ
َوَلْو َكاَن مِّْن عِّندِّ َغرْيِّ اّللِّ َلَوَجُدوْا فِّيهِّ )واستعصى أن يكون بينه التوافق واالنسجام , التفكك والنفصام

 .(اْختِّاَلف ا َكثِّري ا
  :التشريع يف مكة

إصالح العقيدة وتعميق جدورها واحلفاظ  إىل -قرابة ثالثة عشر قران   –اجته التشريع طوال العصر املكي 
عنواان  لتحقيق " وأن دمحما  رسول هللا, أشهد أن ال إله إال هللا"وجعل اإلسالم الشهادتني . على تطهريها

  .ومفتاحا  يدخل به اإلنسان يف اإلسالم وجتري عليه أحكامه, العقيدة
العقلية وذلك بلفت أنظار الناس إىل  ومنهج اإلسالم يف الدعوة إىل تلك العقائد يعتمد على احلجة

  .وتدبر ما فيه من دالئل القدرة وبديع اخللق, التفكري يف الكون
 :قال تعاىل: مثال

بِّلِّ َكْيَف ُخلَِّقْت ) َوإِّىَل اجلَِّبالِّ َكْيَف { 03}َوإِّىَل السََّماء َكْيَف رُفَِّعْت { 05}أََفاَل يَنظُُروَن إِّىَل اإْلِّ
َبْت   (اأْلَْرضِّ َكْيَف ُسطَِّحتْ  َوإِّىَل { 00}ُنصِّ

, وإىل جانب هذا نزل القرآن الكرمي يف مكة إببطال ما توارثته اجلاهلية من عقائد فاسدة وتقاليد ابطلة
 .وبني هلم األصول الكلية يف احلالل واحلرام أمرا  وهنيا  , وتطهري النفس, وحثهم على مكارم األخالق
 :فحرم وأد البنات وقتل النفس



يِّّ َذنٍب قُتَِّلتْ { 3}ْلَمْوُؤوَدُة ُسئَِّلْت َوإَِّذا ا) حلَْقِّّ ), (أبَِّ    .(َواَل تـَْقتـُُلواْ النـَّْفَس الَّيتِّ َحرََّم اّلّلُ إِّالَّ ابِّ
 :واألمر حبفظ الفروج إال على األزواج أو ملك اليمني, وورد املكي من القرآن بتحرمي الزىن

هِّْم َحافِّظُوَن ) ْم َأْو َما َمَلَكْت أمَْيَانـُُهْم َفإِّنَـُّهْم َغيـُْر َمُلومِّنيَ }51}َوالَّذِّيَن ُهْم لُِّفُروجِّ هِّ  (إِّالَّ َعَلى َأْزَواجِّ
وندد مبا حرموه على أنفسهم وخصوا به , والتقرب إىل الشركاء, وهنى القرآن املكي عن الذبح لغري هللا 

 .وأمر ابألكل مما ذكر اسم هللا عليه, آهلتهم
  :التشريع يف املدينة  

   .التشريع يف املدينة ملواجهة الطوائف املختلفة اليت تعيش فيها نزل
  .العرب من املهاجرين واألنصار 
  .املنافقون 
  .اليهود 

 .وهي األركان العملية اليت يبىن عليها اإلسالم, وتناول التشريع يف املدينة بقية العبادات
 .فشرع هللا الزكاة والصوم واحلج

وما , وبني ما جيب يف املداينة من كتابة أو إشهاد, فأحل هللا البيع وحرم الراب, وتناول شؤون التعامل
 .وأرشد إىل التجارة وهنى عن أكل األموال ابلباطل, يكون من أداء أو إمهال

 .والطالق واملرياث والوصية, العشرة يف احلياة الزوجية, وتناول نظام األسرة يف النكاح
 .وما يتبع ذلك من عهود أو يفء أو غنيمة أو أسر, ة اجلهادوتناول مشروعية القتال وفرضي

وهي , صيانة للحقوق اإلنسانية العامة اليت جاءت هبا امللل مجيعا  , وتناول العقوابت على اجلرائم الكربى
 .فيما فرض من قصا  أو حد. والعقل, والنسل, واملال, والنفس, حفظ الدين: الكليات اخلمس

 .وحتكيم كتاب هللا تعاىل, وتناول شؤون القضاء واحلكم ابلعدل بني الناس
َآ أَنَزَل اّلّلُ َواَل تـَتَّبِّْع َأْهَواءُهمْ ) نَـُهم مبِّ  .(َوَأنِّ اْحُكم بـَيـْ

 تعداد السور املكية و املدنية
  :تعداد السور املكية و املدنية_

واملختلف   سورةأن املدين ابالتفاق عشرون : حةأقرب ما قيل يف تعداد السور املكية واملدنية إىل الص
فيكون جمموع القرآن مئة , وهو اثنتان ومثانون سورة, ما سوى ذلك مكي ابتفاق:فيها اثنتا عشرة سورة

 .وأربع عشرة سورة



فقد يكون يف املكية بعض آايت , وال يقصد بوصف السورة أبهنا مكية أو مدنية أهنا أبمجعها كذلك
 .ولكنه وصف حبسب أكثر آايهتا, نية بعض آايت مكيةويف املد, مدنية

وسورة كذا مدنية إال آية كذا فإهنا , سورة كذا مكية إال آية كذا فإهنا مدنية: ولذلك َييت يف االتسمية
 .كما جند ذلك يف املصاحف, مكية

 
 :ضابط معرفة املكي واملدين

  ةخاص اتكل رأي منها مبين على اعتبار   ,للعلماء يف املكي واملدين ثالثة آراء اصطالحية
  :االعتبار األول

  ,واملدين ما نزل بعد اهلجرة, وإن كان بغري مكة, فاملكي ما نزل قبل اهلجرة, اعتبار زمن النزول
ومثالة ما نزل عام الفتح , فما نزل بعد اهلجرة ولو مبكة أو عرفة أو غريمها مدين. وإن كان بغري املدينة 

ُم َوحلَُْم اخلِّْنزِّيرِّ َوَما أُهِّلَّ لَِّغرْيِّ اّللِّ بِّهِّ َواْلُمْنَخنَِّقُة : )كقوله تعاىل, الوداعأو حبجة  َتُة َواْلدَّ ُحرَِّمْت َعَلْيُكُم اْلَميـْ
ُتْم َوَما ُذبَِّح َعَلى يـْ ُمواْ  َواْلَمْوُقوَذُة َواْلُمتَـَردِّّيَُة َوالنَّطِّيَحُة َوَما َأَكَل السَُّبُع إِّالَّ َما ذَكَّ النُُّصبِّ َوَأن َتْستَـْقسِّ

أَلْزاَلمِّ َذلُِّكْم فِّْسٌق اْليـَْوَم يَئَِّس الَّذِّيَن َكَفُروْا مِّن دِّينُِّكْم َفاَل خَتَْشْوُهْم َواْخَشْونِّ اْليـَْوَم َأكْ  َمْلُت َلُكْم دِّيَنُكْم ابِّ
ْساَلَم دِّين ا َفمَ  يُت َلُكُم اإلِّ مثٍْ َفإِّنَّ اّلّلَ َوأمَْتَْمُت َعَلْيُكْم نِّْعَميتِّ َوَرضِّ نِّ اْضطُرَّ يفِّ خَمَْمَصٍة َغيـَْر ُمَتَجانٍِّف إلِِّّّ

يمٌ    .(َغُفوٌر رَّحِّ
   

  :االعتبار الثاين
ما نزل ابملدينة : واملدين, فاملكي ما نزل مبكة وما جاورها كمىن وعرفات واحلديبية, اعتبار مكان النزول

  .وما جاورها كأحد وقباء وسلع
  :االعتبار الثالث 

 .ما كان خطااب  ألهل املدينة: واملدين, ما كان خطااب  ألهل مكة: فاملكي, اعتبار املخاطب
وما فيه , مكي( اَي أَيُـَّها النَّاسُ : )ويبىن على هذا الرأي عند أصحابة أن ما يف من القرآن من قوله تعاىل

 .مدين( اَي أَيُـَّها الَّذِّيَن آَمُنواْ : )قوله تعاىل
   : مميزات املكي



والرد على , وإثبات الرسالة وابلبعث واجلزاء آبايت هللا الكونية, الدعوة إىل التوحيد وعبادة هللا وحده .1
  ,وذكر القيامة وأهواهلا, املشركني وجمادلتهمم

وفضح جرمية املشركني يف سفك , وضع األسس العامة للتشريع والفضائل اليت عليها يقوم اجملتمع .2
  .وما كانوا عليه من سوء العادات, و وأد البنات, اليتامى ظلما   وأكل أموال, الدماء

وتسلية لرسول , ذكر قصص األنبياء واألمم السابقة زجرا  للكفار حىت يعتربوا مبصري املكذبني قبلهم .3
  .ويطمئن إىل االنتصار عليهم, حىت يصرب على أذاهمملسو هيلع هللا ىلص هللا 
 .باراتوإجياز الع, قَِّصُر الفواصل مع قوة األلفاظ .4
أما املدين (. اَي َبينِّ آَدمَ : )وقوله, (اَي أَيُـَّها النَّاسُ : )صيغة اخلطاب يف املكي تكون عامة كقوله تعاىل .5

  .(اَي أَيُـَّها الَّذِّيَن آَمُنواْ : )فصيغة اخلطاب فيه غالبا  للمؤمنني
 :ومل يرد يف املدين توجيه اخلطاب إىل الناس إال يف سبع آايت

اَي أَيُـَّها النَّاُس ُكُلوْا ممَِّّا يفِّ اأَلْرضِّ َحاَلال  طَيِّّبا  َواَل تـَتَّبُِّعواْ ), (اَي أَيُـَّها النَّاُس اْعُبُدوْا َربَُّكمُ ) اثنتان من البقرة  
 (ُخطَُواتِّ الشَّْيطَانِّ 

َخرِّينَ ) ,(اَي أَيُـَّها النَّاُس اتَـُّقوْا َربَُّكمُ : )وأربع يف النساء أوهلا اَي ), (إِّن َيَشْأ يُْذهِّْبُكْم أَيُـَّها النَّاُس َوََيْتِّ آبِّ
حلَْقِّّ مِّن رَّبُِّّكمْ   .(اَي أَيُـَّها النَّاُس َقْد َجاءُكم بـُْرَهاٌن مِّّن رَّبُِّّكمْ ), (أَيُـَّها النَّاُس َقْد َجاءُكُم الرَُّسوُل ابِّ

  .(َلْقَناُكم مِّّن ذََكٍر َوأُنَثىاَي أَيُـَّها النَّاُس إِّانَّ خَ : )وواحدة يف احلجرات
ومل َيت إال مرة واحدة يف املدنية يف , فقد جاء القسم فيها ثالثني مرة, يكثر القسم يف اآلايت املكية .6

َا عَ : )قوله تعاىل َعثُنَّ مُثَّ َلتـُنَـبـَُّؤنَّ مبِّ َعثُوا ُقْل بـََلى َوَريبِّّ َلتـُبـْ ْلُتْم َوَذلَِّك َعَلى اّللَِّّ َزَعَم الَّذِّيَن َكَفُروا َأن لَّن يـُبـْ مِّ
ريٌ    .(َيسِّ

   :مميزات املدين
ونظام األسرة وصالت اجملتمع والدولة , بيان العبادات واملعامالت واحلدود واملواريث وفضيلة اجلهاد .1

  .ومسائل التشريع, وقواعد احلكم
ريفهم لكتب هللا وجتنيهم وبيان حت, خماطبة أهل الكتاب من اليهود والنصارى ودعوهتم إىل اإلسالم .2

 .على احلق واختالفهم من بعد ما جاءهم العلم بغيا  بينهم
  .الكشف عن سلوك املنافقني وحتليل نفسيتهم وإزاحة الستار عن خباايهم وبيان خطرهم على الدين .3
  .طول املقاطع واآلايت يف أسلوب يقرر الشريعة ويوضح أهدافها ومراميها .4



 
 الصحف والصدور وأشهر احلفاظحفظ القرآن يف  

وعن , أول احلفاظ له هبذا املعىن ملسو هيلع هللا ىلصفقد كان رسول هللا  -مبعىن حفظه واستظهاره –أما مجع القرآن 
من عبد هللا بن : خذوا القرآن من أربعة: يقول ملسو هيلع هللا ىلصمسعت النيب : قال, عبد هللا بن عمرو بن العا 

 .مسعود وسامل ومعاذ وأيب بن كعب
أربعة كلهم من : من مجع القرآن على عهد رسول هللا ؟ فقال: سألت أنس بن مالك: "معاذ قال وعن

أحد : من أبو زيد؟ قال: قلت, أيّب بن كعب ، ومعاذ بن جبل ، وزيد بن اثبت ، وأبو زيد: األنصار
 ."عموميت

 هـ 41هـ إىل سنة 00يف عصر اخللفاء الراشدين من سنة  الفقه
 

 :8 هذا العهداخلطة التشريعية يف

املراد من اخلطة التشريعية الطريق اليت يتبعها رجال التشريع يف الرجوع إىل مصادر التشريع واملبادئ العامة اليت يراعوهنا 
فيه، وملا كان هذا العهد هو عهد التكوين؛ ووضع األسس التشريعية كانت اخلطة التشريعية فيه هي اخلطة األساسية 

 .للتشريع اإلسالمي

الطريق اليت اتبعها الرسول يف الرجوع إىل مصادر التشريع، فهي أنه كان إذا طرأت حاجة إىل تشريع ينتظر وحي  فأما
هللا آبية أو آايت فيها حكمه، فإن مل يوح إليه علم أن هللا وكل التشريع يف هذه الواقعة إىل اجتهاده، فاجتهد مهتداي  

 .تقديره املصلحة ومشورة أصحابهيف اجتهاده ابلقانون اإلهلي، وروح التشريع و 

 :ما خلفه هذا العهد من آاثر تشريعية

املصدر التشريعي األول وهو الوحي اإلهلي صدرت عنه آايت األحكام يف القرآن، واملصدر التشريعي الثاين وهو 
هد اجتهاد الرسول صدرت عنه أحاديث األحكام، وجمموعة نصو  هذه اآلايت واألحاديث هي ما خلفه هذا الع

من آاثر تشريعية، وهي القانون األساسي للمسلمني، وهي أساس التشريع ومرجع كل جمتهد إسالمي يف أي عصر من 
العصور، فإذا وقعت واقعة ودل على حكمها نص قاطع من نصو  هذه اجملموعة، فال جمال فيها الجتهاد أي جمتهد 
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جماال لالجتهاد، ولكن على أن يسري اجملتهد  يف أي عصر، وإذا مل يدل على حكمها نص قاطع من نصوصها كانت
يف اجتهاده على ضوء هذه اجملموعة أبن يقيس على ما ورد فيها، أو يهتدي بروحها ومعقوهلا ومبادئها العامة، وليس 

 :له أن خيالف ابجتهاده نصا من نصوصها، أو خيرج عن مبدإ من مبادئها مقدار النصو  يف هذه اجملموعة

ة من النصو  ليست كثرية، فعدد آايت األحكام املتعلقة ابلعبادات وما يلحق هبا من اجلهاد حنو مواد هذه اجملموع
آية،  211آية، وعدد اآلايت املتعلقة ابملعامالت، واألحوال الشخصية واجلناايت والقضاء والشهادة حنو  041

قيم يف أعالم املوقعني، وأكثرها تبيني حديث كما ذكره ابن ال 4511وعدد أحاديث األحكام يف أنواعها املختلفة حنو 
 .ملا أمجل من أحكام القرآن، أو تقرير وتوكيد، وابقيها تشريع أحكام سكت عنها القرآن

وآايت األحكام يف القرآن مفرقة يف مجلة سور، وليست اآلايت اخلاصة بفرع قانوين واحد جمموعة يف سورة واحدة، 
يف سورة البقرة، واملائدة، والنور، وآايت اجملموعة املدنية وهي حنو سبعني  فآايت العقوابت وهي حنو عشر آايت مفرقة

 .آية مفرقة أيضا يف مجلة سور، وهكذا سائر آايت األحكام

وأما أحاديث األحكام فقد مجعها رواة األحاديث حسب أبواب الفقه، فأحاديث البيع جمموعة يف ابب البيع 
 .ا كذلكوأحاديث الرهن والشركة، واحلدود وغريه

ومن اليسري أن جتمع يف كل فرع قانوين آايت األحكام اخلاصة به، وأمهات أحاديث األحكام اخلاصة به، وبعض آاثر 
الصحابة والتابعني اليت فيها تفسري لنص من هذه النصو ، وتكون هذه اجملموعة هي األحكام األساسية اليت وردت 

 .القواننييف القرآن، والسنة خاصة هبذا الفرع من 

 :أسلوب النصوص يف هذه اجملموعة

ا يف بيان ما شرع هبا بل تنوعت أساليبها وتعددت صيغها يف  مل تلتزم آايت األحكام وأحاديث األحكام أسلواب واحد 
التعبري عن األحكام، فالنصو  اليت دلت على التحرمي اترة عربت ابلنهي عما حرم، واترة دلت على حترميه ابلوعيد 

ه واترة صرحت أبنه ال حيل أو حرم، والنصو  اليت دلت على اإلجياب اترة عربت ابألمر مبا وجب، واترة على فعل
دلت على إجيابه ابلوعيد على تركه واترة صرحت أبنه وجب أو فرض أو كتب، والسبب يف تنوع هذه األساليب أن 

كل مناسبة أسلوب يناسبها، فقد النصو  كما قدمنا شرعت يف أوقات خمتلفة حسب احلوادث واملناسبات، ول
تقتضي املناسبة الداللة على حترمي الشيء ابلوعيد على فعله، وقد تقتضي التصريح بتحرميه، فاملناسبة اليت اقتضت 

 .تشريع احلكم اخلا  اقتضت أسلواب  خاصًّا يف بيانه



وأخالق وتشريع فحسب، وإَّنا  أن القرآن مل يقصد منه بيان ما تضمنه من عقائد: وسبب آخر لتنوع هذه األساليب
قصد منه مع هذا إعجاز الناس عن أن َيتوا مبثله ليكون برهاان  على صدق الرسول، ومن وجوه اإلعجاز تنوع أساليب 

 .البيان

وكما تنوعت أساليب النصو  من انحية صيغها وعباراهتا، تنوعت من انحية أخرى وهي أن بعض النصو  تتبع 
حكمة تشريعه، وبعضها تقرر احلكم جمردا عن بيان علته، واحلكمة يف هذا أن الشارع ببيانه بيان احلكم ببيان علته و 

علة التشريع، وحكمته يف بعض األحكام يلفت العقول إىل أن األحكام التشريعية ليست تعبدية وإَّنا هي معللة 
 .مبصاحل الناس، ويفتح ابب االجتهاد يف تشريع كل ما حيقق مصلحة أو يدفع مفسدة

 :أنواع األحكام اليت اشتملت عليها هذه النصوص

 األحكام على وجه عام تنقسم ثالثة أقسام،

 تتعلق ابإلميان ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر، أحكام اعتقادية: القسم األول -0
تتعلق ابلفضائل اليت جيب على اإلنسان أن يتحلى هبا، والرذائل اليت جيب  أحكام خلقية: والقسم الثاين  -2

 على اإلنسان أن يتخلى عنها، 
تتعلق أبعمال املكلفني من عبادات ومعامالت، وجناايت، وخصومات،  أحكام عملية: والقسم الثالث -3

 .وعقود وتصرفات

كمل هذا األساس ومتممه وقد أفاض القرآن، وأسهبت فهو م: النوع الثاينأساس الدين، أما : فهو النوع األولفأما 
 .السنة يف بياهنما وإقامة براهينهما

وقد ابتدأ أمر اإلسالم هبما فكان املسلمون يف مكة ال خياطبون إال بعقائد وأخالق؛ ألن تكوين العقيدة وتقومي اخللق 
 .مها األساس الذي يبىن عليها كل تشريع وتقنني

وهو األحكام العملية، فهذا هو الفقه وهو املراد من األحكام عند اإلطالق، ومن تتبع فقه القرآن  النوع الثالثوأما 
 .والسنة وجد أن كل فرع من فروع القوانني له يف القرآن مواد ختصه وتبني أحكامه

 .آية" 041"أبنواعها حنو  ففي العبادات

 .ريمها حنو سبعني آيةمن زواج وطالق، وإرث ووصية وحجر وغ ويف األحوال الشخصية



 .من بيع، وإجارة، ورهن، وشركة، وجتارة، ومداينة وغريها حنو سبعني آية ويف اجملموعة املدنية

 .من عقوابت وحتقيق جناايت حنو ثالثني آية ويف اجملموعة اجلنائية

 .وما يتعلق هبا حنو عشرين آية ويف القضاء والشهادة

حاديث بعضها يبني حكما أمجله القرآن، وبعضها يشرح حكما سكت ويف كل ابب من هذه األبواب كثري من األ
عنه، وقد كملت عنه هذه األحكام اجلزئية، بعدة أصول تشريعية كلية، وهبذا خلف عهد الرسول تشريعا كامال وافيا 

 .حباجة املسلمني يف كل بيئة

 : اثنيا السنة النبوية الشريفة

 : 9العصر الثاين من عصور التشريع

 :الصحابةعهد  -

للهجرة، وانتهى يف أواخر القرن األول اهلجري، وأطلقنا عليه عهد  00: هذا العهد ابتدأ بوفاة رسول هللا يف سنة
الصحابة؛ ألن السلطة التشريعية فيه توالها رءوس أصحاب الرسول، ومنهم من عاش إىل العقد العاشر اهلجري مثل 

 .هـ03أنس بن مالك الذي تويف سنة 

هو عهد التفسري التشريعي، وفتح أبواب االستنباط فيما ال نص فيه من الوقائع، فإن رءوس الصحابة  وهذا العهد
 .صدرت عنهم آراء كثرية يف تفسري نصو  األحكام يف القرآن والسنة تعد مرجعا تشريعيا لتفسريها وتبيينها

 .اد واالستنباطوصدرت عنهم فتاوى كثرية أبحكام يف وقائع ال نص فيها تعترب أساسا لالجته

 :من تولوا سلطة التشريع يف هذا العهد

خلف للمسلمني قانوان مكوان من نصو  األحكام يف القرآن والسنة،  -وهو عهد الرسول- العهد التشريعي األول
ومواد هذا القانون األساسي ليس كل واحد من املسلمني أهال ألن يرجع إليها بنفسه، ويفهم ما تدل عليه من 

مواد : جهة اثنيةالذين ال يتوصلون إىل فهم النصو  إال بواسطة من يفهمهم إايها، ومن  فيهم العامةألن األحكام؛ 
هذا القانون مل تكن نشرت بني املسلمني نشرا عاما جيعلها يف متناول كل واحد منهم؛ ألن نصو  القرآن كانت يف 
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،  أول هذا العهد مدونة يف صحف خاصة حمفوظة يف بيت الرسول وبيوت بعض أصحابه، والسنة مل تكن مدونة أصال 
مواد القانون شرعت أحكاما حلوادث وأقضية وقعت حني تشريعها، ومل تشرع أحكاما حلوادث فرضية : جهة اثلثةومن 

حيتمل وقوعها، وقد طرأت للمسلمني حاجات وحوادث وأقضية مل تطرأ يف عهد الرسول، وال يوجد فيما خلفه من 
 .حكمهاالنصو  ما يدل على 

هلذه األسباب الثالثة رأى العلماء من الصحابة والرءوس فيهم أن عليهم واجبا تشريعيا ال بد أن يقوموا به، وهذا 
 .10نصو  األحكام يف القرآن والسنة الواجب هو أن يبينوا للمسلمني ما حيتاج إىل التبيني، والتفسري من

 :عهد التدوين واألئمة اجملتهدين -3

سنة، ومسى  251من أول القرن الثاين اهلجري، وانتهى يف أواسط القرن الرابع اهلجري، فهو ابلتقريب  هذا العهد ابتدأ
عهد التدوين واألئمة اجملتهدين؛ ألن حركة الكتابة والتدوين نشطت فيه، فدونت السنة، وفتاوى املفتني من الصحابة 

اجملتهدين، ورسائل يف علم أصول الفقه؛ وألن مواهب  والتابعني واتبعيهم، وموسوعات يف تفسري القرآن، وفقه األئمة
عدد كبري من رجال االجتهاد والتشريع ظهرت فيه وسرت فيهم روح تشريعية كان هلا أثر خالد يف التقنني، واستنباط 

 .األحكام ملا وقع وما حيتمل وقوعه

يعية أغنت الدولة اإلسالمية ابلقوانني وهذا هو العهد الذهيب للتشريع اإلسالمي، فقد َّنا فيه ونضج وأمثر ثورة تشر 
 .واألحكام على سعة أرجائها واختالف شئوهنا وتعدد مصاحلها

 :واألسباب اليت أدت إىل َّنو الفقه اإلسالمي ونشاط حركة االجتهاد يف هذا العهد كثرية، ولكن أمهها ما َييت

افها ومشلت برعايتها كثريا من الشعوب املختلفة أن الدولة اإلسالمية يف هذا العهد اتسعت رقعتها وتباعدت أطر : أوال
األجناس، والعادات واملعامالت واملصاحل؛ ألن حدود الدولة اإلسالمية امتدت شرقا إىل الصني، وغراب إىل بالد 

وهذه البلدان وشعوهبا ال بد هلا من قوانني يرجع إليها قضاهتا، ووالهتا وفتاوى يرجع إليها أفرادها، وال . األندلس
هلذا بذل العلماء جهودهم يف الرجوع إىل هذه املصادر، واستمدوا من . صدر هلذا التقنني واإلفتاء إال مصادر الشريعةم

نصو  الشريعة وروحها، وما أقامه الشارع من دالئلها، أحكام ما طرأ للدولة من مصاحل وحاجات، بل زاد نشاطهم 
التشريع اإلسالمي حباجة، ومل يقصر عن مصلحة، والنشاط  فشرعوا أحكاما حلوادث فرضية، وهبذا النشاط مل يضق

 .السياسي يبث روح النشاط يف كل شئون الدولة
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أن الذين تصدوا للتقنني واإلفتاء يف ذلك العهد وجدوا طرق التشريع ممهدة وصعابه ميسرة؛ ألهنم وجدوا : واثني ا
    11 املصادر التشريعية يف متناوهلم ووجدوا كثريا

وذلك أن املصحف الذي دون يف عهد عثمان بن . إدخال اإلصالح يف رسم كتابته وشكل حروفه: الثاينوالطارئ 
عفان ومنه نسخت عدة مصاحف ووزعت يف األمصار، كان مكتواب ابخلط الكويف ال نقط وال شكل، وكان االعتماد 

ري العربية وخيف أن يقع بعض القارئني يف قراءته على التلقي من احلفظة، ولكن ملا دخل يف اإلسالم كثري من األمم غ
عالمات لشكل أواخر  -زايد بن أبيه-يف اخلطأ أو اللبس، وضع أبو األسود الدؤيل بناء على طلب أمري العراق 

وعالمة الكسرة نقطة حتته، وعالمة الضمة نقطة إىل جانبه، . فجعل عالمة الفتحة نقطة فوق احلرف. الكلمات
 .وعالمة التنوين نقطنت

ألفا مسطوحة فوق احلرف، وعالمة الكسرة ايء حتته،  الفتحةعدل اخلليل بن أمحد هذه العالمات فجعل عالمة  مث
فوقه، ومل يقتصر على شكل أواخر الكلمات بل زاد شكل الكلمات كلها، ووضع نصر بن عاصم  اوعالمة الضمة واو 

وهبذا التنافس يف . احلروف بنقطة أو اثنتنيالنقط ملا ينقط من  -احلجاج بن يوسف-بناء على طلب أمري العراق 
حفظ القرآن والتزايد يف حفظته، وهذا اإلصالح والتهذيب يف رمسه، وشكله، ونقطه، ومتييز كل حرف مبا يعني على 

 .النطق به صحيحا متت للمصدر التشريعي األول وسائل التكميل والضبط والتيسري

د طرأ عليه أيضا يف أول هذا العهد طارئ له أثر تشريعي عظيم، وذلك وهو السنة، فق املصدر التشريعي الثاينوأما 
انظر ما كان من : "أن اخلليفة عمر بن عبد العزيز كتب يف عهد خالفته إىل وايل املدينة أيب بكر دمحم بن عمر بن حزم

 بن شهاب ، وكلف أيضا هبذا التدوين دمحم"وذهاب العلماء. حديث رسول هللا فاكتبه، فإين خفت دروس العلم
الزهري، فقام كل منهما بتدوين ما استطاع تدوينه من السنة، وهبذا بدأ تدوين نصو  املصدر التشريعي الثاين بعد أن 
لبثت يف القرن اهلجري األول كله يرجع إليها يف صدور رواهتا وحفاظها فقط، وتتابع على هذا التدوين كثري من 

املوطأ يف صحيح احلديث بناء على طلب اخلليفة : ك بن أنس كتابههـ دون اإلمام مال041ففي سنة . العلماء
ما جتمع فيه األحاديث : املنصور، ويف القرن الثاين اهلجري دون أصحاب املسانيد يف السنة مسانيدهم، واملسند هو

 حسب رواهتا، فيجمع ما رواه عمر على حدة، وما رواه أبو بكر على

 .السنة ومكانتها يف التشريع -5

                                                             
 (241: ص)نفس المرجع - 11



  :السنة لغة  

ويف احلديث النبوي هبذا , وقد ورد استعماهلا يف القرآن الكرمي, سواء أكانت حممودة أم مذمومة, هي الطريقة والسرية 
  .املعىن

  .(ْت ُسنَُّة اأَلوَّلِّنيِّ ُقل لِّلَّذِّيَن َكَفُرواْ إِّن يَنتَـُهواْ يـَُغَفْر هَلُم مَّا َقْد َسَلَف َوإِّْن يـَُعوُدواْ فَـَقْد َمضَ : )ففي القرآن يقول تعاىل

  .(ُسنََّة َمن َقْد َأْرَسْلَنا قَـبـَْلَك مِّن رُُّسلَِّنا َواَل جتُِّد لُِّسنَّتَِّنا حَتْوِّيال  : )ويقول

, حىت لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه, لتتبعن َسَنن من كان قبلكم شربا  بشرب وذراعا  بذراع" ملسو هيلع هللا ىلصومن احلديث يقول 
  .متفق عليه" فمن؟: قال, والنصارىاليهود : قلنا اي رسول هللا 

  : اصطالحا   السنة

  : اءعند  الفقه السنة

وقد " الواجب والفرض والسنة واملكروه واملباح"فهي أحد األحكام اخلمس, من غري وجوب ملسو هيلع هللا ىلصثبت عن النيب  ما
  .وطالق البدعة كذا, فيقولون طالق السنة كذا, يستعملوهنا يف مقابل البدعة

  : األصولينيعند   السنة

  .غري القرآن من قول أو فعل أو تقرير ملسو هيلع هللا ىلصصدر عن النيب  ما

  : عند  احملدثني السنة

 .12مأكثره دوهي مرادفة للحديث عن ،أو فعل أو تقرير أو صفة أو سرية من قول ملسو هيلع هللا ىلصأُثر عن النيب  ما

 :السنة يف العقيد

 13"الشرعية طريقة يف الدين حمدثة تضاهي"هي ما يقابل البدعة وحد البدعة هو 

  أو حجية السنة :األخذ ابلسنة وجوب
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فقد أخرب هللا سبحانه وتعاىل , وتلي كتاب هللا يف املرتبة , من مصادر التشريع اإلسالمي هي املصدر الثاين والسنة
  .(إِّْن ُهَو إِّالَّ َوْحٌي يُوَحى{ 3}َوَما يَنطُِّق َعنِّ اهْلََوى : )عن نبيه بقوله

  .(َوَأطِّيُعوا اّللََّ َوَأطِّيُعوا الرَُّسولَ ), (َوَما آاَتُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما نـََهاُكْم َعْنُه َفانتَـُهوا: )ابتباعه وطاعته وأمر

يبَـُهْم َعَذابٌ : )من خمالفته وحذران َنٌة َأْو ُيصِّ يبَـُهْم فِّتـْ   .(أَلِّيمٌ  فَـْلَيْحَذرِّ الَّذِّيَن خُيَالُِّفوَن َعْن أَْمرِّهِّ َأن ُتصِّ

ُ َوَرُسولُُه أَْمر ا َأن َيُكوَن هَلُُم اخلِّيَـَرُة مِّْن أَْمرِّهِّمْ : )جيعل لنا اخلرية أمام حكمه ومل َنٍة إَِّذا َقَضى اّللَّ   .(َوَما َكاَن لُِّمْؤمٍِّن َواَل ُمْؤمِّ

هِّْم َحَرج ا َفاَل َوَربَِّّك اَل يـُْؤمُِّنوَن َحىتََّ حُيَكُِّموَك فِّ : )ذلك من أصول اإلميان وجعل ُدوْا يفِّ أَنُفسِّ نَـُهْم مُثَّ اَل جيِّ يَما َشَجَر بـَيـْ
َّا َقَضْيَت َويَُسلُِّّمواْ َتْسلِّيم ا   .(ممِّّ

  .(مَّْن يُطِّعِّ الرَُّسوَل فَـَقْد َأطَاَع اّللَّ : )على املؤمنني إطاعته ألهنا من طاعة هللا وفرض

 

  :األحكام الواردة يف السنة أقسام

كمجمل فرائضه من الزكاة والصالة واحلج وحترمي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ,  خللقه نصا  ما أابنه هللا .1
 .وحترمي الزىن واخلمر وأكل امليتة وحلم اخلنزير وبيان فرض الوضوء

كتفصيل مواقيت الصالة وعدد , بسنته القولية والعملية ملسو هيلع هللا ىلصوبينه الرسول , ما جاء حكمه يف القرآن جممال   .2
, ومناسك احلج, وبيان أحكام الصوم, وبيان مقادير الزكاة وأوقاهتا واألموال اليت تزكى, ركعاهتا وسائر أحكامها

وهو . لكرميمما وقع جممال  يف القرآن ا, واجلناايت, والبيوع, وتفاصيل األنكحة, يؤكل وما ال يؤكل والذابئح والصيد وما
َ لِّلنَّاسِّ َما نـُزَِّل إَِّلْيهِّمْ : )الذي يدخل يف اآلية الكرمية   .(َوأَنزَْلَنا إَِّلْيَك الذِّْكَر لِّتـُبَـنيِّّ

, حيث فرض هللا يف كتابه طاعة رسول, مما ليس فيه نص على حكمه يف القرآن ملسو هيلع هللا ىلصما سن ُه رسول هللا  .3
  .فمن قبل هذه السنة امتثل أمر هللا( يُعوا الرَُّسولَ َأطِّيُعوا اّللََّ َوَأطِّ : )واالنتهاء إىل حكمه

 أحكام السنة أبحكام القرآن عالقة

  :مع القرآن على ثالثة أوجه السنة



فيكون توارد القرآن والسنة على احلكم الواحد من ابب توارد األدلة ,أن تكون موافقة له من كل وجه: أحدها
  .وتضافرها

 .ريد ابلقرآن و تفسريا  لهأن تكون بياان  ملا أ:والثاين

 .أو حمرمة ملا سكت عن حترميه,أن تكون موجبة حلكم يسكت القرآن عن إجيابه :والثالث

 هذه األحكام جيب األخذ هبا و العمل هبا وكل

 من ترك السنة اكتفاء  ابلقرآن التحذير

ال ألفني أحدكم متكئا  على أريكته َيتيه : "بقوله ,إىل هؤالء املكابرين ذاّما  هلم وحمذرا  منهم ملسو هيلع هللا ىلصأشار الرسول  وقد
 ."األمر مبا أمرت به أو هنيت عنه فيقول ال أدري ما وجدان يف كتاب هللا اتبعناه

إذ عولوا على ما , إن االقتصار على الكتاب رأي قوم ال خالق هلم خارجني عن السنة: "وحذر الشاطيب منهم فقال 
فأداهم ذلك إىل االخنالع عن اجلماعة وأتويل , فاطرحوا أحكام السنة, ن كل شيءبنيت عليه من أن الكتاب فيه بيا

  ."القرآن على غري ما أنزل هللا

ومن  , ال تكتبوا عين: "فقال, يف ابدئ األمر عن كتابة احلديث خشية أن خيتلط ابلقرآن ملسو هيلع هللا ىلصهنى رسول هللا   وقد
رواه مسلم من " كذب علي متعمدا  فليتبوأ مقعده من النارومن  , وحدثوا عين وال حرج, كتب عين غري القرآن فليمحه

 .أذن بكتابة احلديث مث حديث أيب سعيد اخلدري

 

ولوال تدوينه , وإابحته -أي تدوين السنة -وأمجع املسلمون على تسويغ ذلك, مث إنه زال اخلالف: "ابن الصالح قال
  ."يف األعصر األخرية( أي لضاع ) يف الكتب لدرس

ال إال كتاب هللا أو فهم أعطيه رجل : هل عندكم كتاب؟ قال: قلت لعلي: "قال, البخاري عن أيب حجيفة وروى
العقل وفكاك األسري وال يقتل مسلم : فما يف هذه الصحيفة؟ قال: قلت: قال, مسلم أو ما يف هذه الصحيفة

 ."بكافر



ما خصنا إال ما كان يف قراب : بشيء؟ قال ملسو هيلع هللا ىلصل هللا هل خّصكم رسو , ُسئل علي هنع هللا يضر: أمحد عن أيب الطفيل وروى
  .لعن هللا من ذبح لغري هللا: فأخرج صحيفة مكتوب فيها. سيفي هذا

 

 14:العصر الثالث

 :عهد التدوين واألئمة اجملتهدين -

سنة، ومسى  251هذا العهد ابتدأ من أول القرن الثاين اهلجري، وانتهى يف أواسط القرن الرابع اهلجري، فهو ابلتقريب 
عهد التدوين واألئمة اجملتهدين؛ ألن حركة الكتابة والتدوين نشطت فيه، فدونت السنة، وفتاوى املفتني من الصحابة 
والتابعني واتبعيهم، وموسوعات يف تفسري القرآن، وفقه األئمة اجملتهدين، ورسائل يف علم أصول الفقه؛ وألن مواهب 

ظهرت فيه وسرت فيهم روح تشريعية كان هلا أثر خالد يف التقنني، واستنباط  عدد كبري من رجال االجتهاد والتشريع
 .األحكام ملا وقع وما حيتمل وقوعه

وهذا هو العهد الذهيب للتشريع اإلسالمي، فقد َّنا فيه ونضج وأمثر ثورة تشريعية أغنت الدولة اإلسالمية ابلقوانني 
 .مصاحلهاواألحكام على سعة أرجائها واختالف شئوهنا وتعدد 

 :واألسباب اليت أدت إىل َّنو الفقه اإلسالمي ونشاط حركة االجتهاد يف هذا العهد كثرية، ولكن أمهها ما َييت

أن الدولة اإلسالمية يف هذا العهد اتسعت رقعتها وتباعدت أطرافها ومشلت برعايتها كثريا من الشعوب املختلفة : أوال
ألن حدود الدولة اإلسالمية امتدت شرقا إىل الصني، وغراب إىل بالد  األجناس، والعادات واملعامالت واملصاحل؛

وهذه البلدان وشعوهبا ال بد هلا من قوانني يرجع إليها قضاهتا، ووالهتا وفتاوى يرجع إليها أفرادها، وال . األندلس
هذه املصادر، واستمدوا من هلذا بذل العلماء جهودهم يف الرجوع إىل . مصدر هلذا التقنني واإلفتاء إال مصادر الشريعة

نصو  الشريعة وروحها، وما أقامه الشارع من دالئلها، أحكام ما طرأ للدولة من مصاحل وحاجات، بل زاد نشاطهم 
فشرعوا أحكاما حلوادث فرضية، وهبذا النشاط مل يضق التشريع اإلسالمي حباجة، ومل يقصر عن مصلحة، والنشاط 

 .ون الدولةالسياسي يبث روح النشاط يف كل شئ
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أن الذين تصدوا للتقنني واإلفتاء يف ذلك العهد وجدوا طرق التشريع ممهدة وصعابه ميسرة؛ ألهنم وجدوا : واثني ا
من الوقائع واملشاكل قد عاجلها سلفهم من قبلهم، فالقرآن مدون ومنشور  املصادر التشريعية يف متناوهلم ووجدوا كثري

ة مدون أكثرها من بدء القرن الثاين اهلجري، وكذلك فتاوى الصحابة والتابعني، بني خلاصة املسلمني وعامتهم، والسن
فاليسر الذي وجده جمتهدو ذلك العهد يف رجوعهم إىل القرآن والسنة والنور الذي حملوه من فتاوى سلفهم من 

لف يستثمر عقله الصحابة، واتبعيهم ومن آاثرهم يف تفسري النصو  كاان من عوامل نشاطهم، ووفرة إنتاجهم واخل
 .وعقل سلفه

أن املسلمني يف ذلك العهد كانوا شديدي احلر  على أن تكون مجيع أعماهلم من عبارات ومعامالت، وعقود : واثلث ا
وتصرفات على وفق أحكام الشريعة اإلسالمية، فلهذا كانوا يف كلياهتم وجزئياهتم يرجعون إىل املفتني ورجال التشريع، 

 .ومن هذا اتصلت جهودهم وَّنا إنتاجهم. لك العهد موردا ال ينقطع وارده من أفراد ووالة وقضاةفكان اجملتهدون يف ذ

أن ذلك العهد نشأت فيه أعالم هلم مواهبهم واستعداداهتم، وساعدهتم البيئة اليت عاشوا فيها على استثمار : ورابعا
 .هذه املواهب واالستعدادات

أيب حنيفة وأصحابه، ومالك وأصحابه، والشافعي وأصحابه، : ذهم أمثالفتكونت امللكة التشريعية لكثري من أفذا
وأمحد وأصحابه، وغريهم من معاصريهم من األئمة واجملتهدين، واقتدوا هبذه امللكات على تنمية الفقه اإلسالمي وسد 

ا؛ ألن العقول فالبيئة اإلسالمية يف ذلك العهد أنضجت عقول ذوي املذاهب من رجاهل. احلاجة التشريعية للدولة
الراجحة كالبذر الصاحل إذا وجد الرتبة الطيبة واجلو املالئم آتى مثراته، وال خري يف صالح البذر إذا خبثت الرتبة وفسد 

 .اجلو، كما أنه ال خري يف طيب الرتبة، وحسن اجلو إذا فسد البذر

 :من توىل سلطة التشريع يف هذا العهد

الذين تصدوا لإلفتاء والتشريع يف خمتلف األمصار مجاعة من التابعني أخذوا عنهم  يف أواخر القرن األول الزم الصحابة
وحفظوا فتاويهم؛ وفهموا منهم أسرار التشريع وطرق االستمداد لألحكام، وهؤالء التابعون : القرآن، ورووا عنه السنة

وسعيد بن . دينة، وعلقمة بن قيسسعيد بن املسيب ابمل: منهم من كان يستفيت، ويفيت يف حياة الصحابة أنفسهم مثل
 أليس فيكم سعيد بن: جبري ابلكوفة، حىت روي أن عبد هللا بن عباس كان إذا حج أهل الكوفة واستفتوه قال هلم

جبري؟ وقد الزم هؤالء التابعني يف حياهتم مجاعة من اتبعي التابعني تلقوا عنهم ما تلقوه عن الصحابة؛ من القرآن 



ما علموه من الفقه وأسرار التشريع، والزم اتبعي التابعني مجاعة من طبقة األئمة األربعة والسنة، وأخذوا عنهم 
 .اجملتهدين ومعاصريهم من رجال التشريع

فلما انقرض رجال التشريع من الصحابة خلفهم يف تويل سلطة التشريع تالميذهم من التابعني، وخلف هؤالء 
 .الميذهم من األئمة األربعة اجملتهدين وأقراهنمتالميذهم من اتبعي التابعني، وخلف هؤالء ت

فكان رجال التشريع يف كل مصر من أمصار املسلمني طبقات؛ وكل طبقة يعد رجاهلا تالميذ لسلفهم وأساتذة 
خللفهم، ومن الزموا املشرعني يف حياهتم، وأخذوا عنهم علمهم وفقههم تصدوا إلفتاء الناس من بعدهم، والقيام مبا  

 .ه أساتذهتم، وهبذا اتصلت حركة التشريع يف األمصاركان يقوم ب

ففي املدينة أشهر أساتذة التشريع من الصحابة عمر بن اخلطاب، وعلي بن أيب طالب؛ وعبد هللا بن عمر، وزيد بن 
 :اثبت، وأشهر تالميذ هؤالء

هؤالء دمحم بن شهاب الزهري؛ وحيىي : وأشهر تالميذ. سعيد بن املسيب؛ وعروة بن الزبري؛ وسائر فقهاء املدينة السبعة
 .مالك بن أنس وأقرانه: وأشهر من خلف هؤالء. بن سعيد

وأشهر . عكرمة، وجماهد، وعطاء: وأشهر تالميذه. ويف مكة أشهر أساتذة التشريع من الصحابة عبد هللا بن عباس
 .لشافعي يف حياته األوىلا: سفيان بن عيينة، ومفيت احلرم مسلم بن خالد، وأشهر من خلف هؤالء: تالميذهم

. علقمة بن قيس، والقاضي شريح: ويف الكوفة أشهر أساتذة التشريع من الصحابة عبد هللا بن عباس، وأشهر تالميذه
 .وأشهر تالميذه محاد بن أيب سليمان أستاذ أيب حنيفة وأصحابه. إبراهيم النخعي: وأشهر تالميذمها

مفيت مصر يزيد بن : عبد هللا بن عمرو بن العا  وأشهر تالميذه ويف مصر أشهر أساتذة التشريع من الصحابة
الشافعي يف حياته : الليث بن سعد وأقرانه من بين عبد احلكم، وأشهر من خلف هؤالء: وأشهر تالميذه. حبيب
 .األخرية

ألمة وإَّنا ومل يكتسب رجال التشريع من كل طبقة من هذه الطبقات سلطة التشريع من تعيني اخلليفة، أو انتخاب ا
الصحابة واطمأنوا إىل عدالتهم، وضبطهم، وعلمهم، وفقههم، فرجعوا إليهم  وثق املسلمون هبم كما وثقوا أبساتذهتم من

يسأهلم الوالة والقضاة يف األقضية واخلصومات، ويستفتيهم األفراد يف وقائعهم وما يطرأ هلم من احلاجات، وكانت كل 
 .واطمئنان املسلمني إىل بياهنم النصو  وفتاويهم فيما ال نص فيه طبقة ترث من سلفها العلم والثقة،



: وكان أكثر رجال التشريع يف هذا العهد يقومون بتدريس العلوم الشرعية ورواية احلديث، ومنهم ويل القضاء مثل
فيت وإَّنا كان ومنهم من كان يتجر، كأيب حنيفة، فلم يكن اإلفتاء وظيفة ينقطع هلا امل. شريح، والشعيب، وأيب يوسف

 .واجبا يتصدى للقيام به من آنس يف نفسه القدرة على أدائه مع اشتغاله بوظيفته أو جتارته أو دراسته

 :مصادر التشريع يف هذا العهد

القرآن، والسنة، واإلمجاع، واالجتهاد ابلقياس أو أبي طريق من طرق : كانت مصادر التشريع يف هذا العهد أربعة
فيت إذا وجد نصا يف القرآن أو السنة يدل على حكم ما استفيت فيه، وقف عند النص وال يتعدى فكان امل. االستنباط

حكمه، وإذا مل جيد يف الواقعة نصا ووجد سلفه من اجملتهدين أمجعوا يف هذه الواقعة على حكم، وقف عنده وأفىت به، 
استنبط احلكم ابلطرق اليت أرشد إليها الشارع وإذا مل جيد نصا على حكم الواقعة وال إمجاعا على حكم فيها، اجتهد و 

 .لالستنباط

 :ما طرأ على مصادر التشريع

وقد طرأ على املصدر التشريعي األول، وهو القرآن، يف هذا العهد طارائن هلما أثرمها يف حفظه، وضبطه وصونه من 
 .أي حتريف

احلفاظ عنهم، وأشهر هؤالء القراء السبعة الذين عناية طائفة من املسلمني حبفظه، مجيعه وتصديهم لتلقي : األول
اشتهروا ابحلفظ والضبط واإلتقان، وما انقرضوا يف القرن الثاين اهلجري إال وقد خلفهم يف احلفظ والضبط تالميذهم، 
وخلف هؤالء تالميذهم واتصل سند احلفاظ الذين تنافسوا يف الضبط وساعدوا على ازدايد حفظة القرآن والتنافس يف 

 .إن تالوته عبادة وإنه يتلى كل صالة. فظهح

وذلك أن املصحف الذي دون يف عهد عثمان بن . إدخال اإلصالح يف رسم كتابته وشكل حروفه: والطارئ الثاين 
عفان ومنه نسخت عدة مصاحف ووزعت يف األمصار، كان مكتواب ابخلط الكويف ال نقط وال شكل، وكان االعتماد 

ن احلفظة، ولكن ملا دخل يف اإلسالم كثري من األمم غري العربية وخيف أن يقع بعض القارئني يف قراءته على التلقي م
عالمات لشكل أواخر  -زايد بن أبيه-يف اخلطأ أو اللبس، وضع أبو األسود الدؤيل بناء على طلب أمري العراق 

مة الضمة نقطة إىل جانبه، وعالمة الكسرة نقطة حتته، وعال. فجعل عالمة الفتحة نقطة فوق احلرف. الكلمات
 .وعالمة التنوين نقطنت



مث عدل اخلليل بن أمحد هذه العالمات فجعل عالمة التفحة ألفا مسطوحة فوق احلرف، وعالمة الكسرة ايء حتته، 
وعالمة الضمة واو فوقه، ومل يقتصر على شكل أواخر الكلمات بل زاد شكل الكلمات كلها، ووضع نصر بن عاصم 

وهبذا التنافس يف . النقط ملا ينقط من احلروف بنقطة أو اثنتني -احلجاج بن يوسف-أمري العراق  بناء على طلب
حفظ القرآن والتزايد يف حفظته، وهذا اإلصالح والتهذيب يف رمسه، وشكله، ونقطه، ومتييز كل حرف مبا يعني على 

 .تيسريالنطق به صحيحا متت للمصدر التشريعي األول وسائل التكميل والضبط وال

وذلك  فقد طرأ عليه أيضا يف أول هذا العهد طارئ له أثر تشريعي عظيم،وأما املصدر التشريعي الثاين وهو السنة، 
انظر ما كان من : "أن اخلليفة عمر بن عبد العزيز كتب يف عهد خالفته إىل وايل املدينة أيب بكر دمحم بن عمر بن حزم

، وكلف أيضا هبذا التدوين دمحم بن شهاب "وذهاب العلماء. العلمحديث رسول هللا فاكتبه، فإين خفت دروس 
الزهري، فقام كل منهما بتدوين ما استطاع تدوينه من السنة، وهبذا بدأ تدوين نصو  املصدر التشريعي الثاين بعد أن 

ين كثري من لبثت يف القرن اهلجري األول كله يرجع إليها يف صدور رواهتا وحفاظها فقط، وتتابع على هذا التدو 
املوطأ يف صحيح احلديث بناء على طلب اخلليفة : هـ دون اإلمام مالك بن أنس كتابه041ففي سنة . العلماء

ما جتمع فيه األحاديث : املنصور، ويف القرن الثاين اهلجري دون أصحاب املسانيد يف السنة مسانيدهم، واملسند هو
حدة بصرف النظر عن موضوع احلديث، وأقدم  اه أبو بكر علىحسب رواهتا، فيجمع ما رواه عمر على حدة، وما رو 

صحيح : ويف القرن الثالث اهلجري دونت كتب صحاح السنة الستة وهي. ما وصل إلينا منها مسند اإلمام أمحد
اد وإذا قيل يف احلديث رواه الستة، أو متفق عليه فاملر . البخاري، ومسلم، وأيب داود، والنسائي، والرتمذي، وابن ماجه

 .أنه رواه هؤالء مجيعهم، ودون كثريون غري هؤالء عدة جماميع يف السنة

 :اخلطة التشريعية يف هذا العهد

يف صدر هذا العهد حني كانت السلطة التشريعية يف طبقة التابعني وكبار اتبعيهم، كانت خطتهم التشريعية هي خطة 
أساتذهتم من الصحابة يف رجوعهم إىل مصادر التشريع، ويف مبادئها العامة اليت راعوها يف تشريعهم، وهلذا كانت 

سع مسافات اخلالف بينهم ومل تتجاوز أسباب اختالفهم فتاويهم على قدر ما وقع من احلوادث واألقضية، ومل تت
األسباب الثالثة اليت من أجلها اختلفت فتاوى الصحابة، ولكن من ابتداء هذا العهد وقعت بني بعض رجال التشريع 

ربيعة : مناظرات واختالفات، وكانت تؤذن بظهور خطط تشريعية جديدة، فقد وقعت يف املدينة حبوث تشريعية بني
 عبد الرمحن وبني دمحم بن شهاب الزهري ونظرائه، أدت إىل أن كثريين من فقهاء املدينة كانوا يفارقون جملس بن أيب

فلما آلت السلطة . الشعيب ربيعة، وإىل أهنم لقبوه ربيعة الرأي، ووقع يف الكوفة مثل هذا بني إبراهيم النخعي، وبني



األئمة اجملتهدين، أيب حنيفة، وأقرانه، وأصحابه، ومالك وأقرانه  التشريعية يف أواسط القرن اهلجري الثاين إىل طبقة
وأصحابه، كانت قد تكونت عدة آراء يف خطة التشريع وطرأت مجلة عوامل جعلت من رجال التشريع أحزااب  كل 
حزب له مذهب تشريعي خيتلف عن مذاهب اآلخرين يف أحكامه، ويف طرق استنباطه ويف بعض مبادئه العامة، ومن 

 .ذا تعددت اخلطط التشريعية لرجال التشريع، وتكونت املذاهب الفقهيةه

 :أسباب اختالف األئمة اجملتهدين وتكون املذاهب

بينا أنه يف عهد الرسول مل يقع اختالف يف حكم الواقعة؛ ألن املرجع التشريعي واحد، وأنه يف عهد الصحابة ملا تعدد 
عض األحكام، وصدرت عنهم يف الواقعة الواحدة فتاوى خمتلفة، وأن هذا رجال التشريع منهم وقع بينهم اختالف يف ب

االختالف كان ال بد أن يقع بينهم؛ ألن املراد من النصو  خيتلف ابختالف العقول ووجهات النظر؛ وألن السنة مل 
ملصاحل اليت يكن علمهم هبا وحفظهم هلا على السواء، ورمبا وقف بعضهم منها على ما مل يقف عليه اآلخر؛ ألن ا

تستنبط ألجلها األحكام خيتلف تقديرها ابختالف البيئات اليت يعيش فيها رجال التشريع، فلهذه األسباب اختلفت 
فتاويهم وأحكامهم يف بعض الوقائع واألقضية مع اتفاقهم على مصادر التشريع، وترتيب رجوعهم إليها واملبادئ 

ومل خيتلفوا يف أصول التشريع، وال يف خطته، ولكن ملا آلت السلطة . ع فقطأي أهنم اختلفوا يف الفرو . التشريعية العامة
التشريعية يف القرن الثاين اهلجري إىل طبقة األئمة اجملتهدين اتسعت مسافة اخلالف بني رجال التشريع، ومل تقف 

باب تتصل مبصادر أسباب اختالفهم عند األسباب الثالثة اليت بين عليها اختالف الصحابة، بل جاوزهتا إىل أس
التشريع وابلنزعة التشريعية وابملبادئ اللغوية اليت تطبق يف فهم النصو ، وهبذا مل يكن اختالفهم يف الفتاوى والفروع 
فقط، بل كان اختالف ا أيضا يف اسس التشريع وخططه، وصار لكل فريق منهم مذهب خا  يتكون من أحكام فرعية 

 .استنبطت خبطة تشريعية خاصة

 : اختالف اخلطة التشريعية لألئمة اجملتهدين إىل اختالفهم يف أمور ثالثة ويرجع

 .يف تقدير بعض املصادر التشريعية: ألولا

 . يف النزعة التشريعية: والثاين 

 .يف بعض املبادئ اللغوية اليت تطبق يف فهم النصو : والثالث

 



 :ما خلفه هذا العهد من آاثر تشريعية

 :من اآلاثر التشريعية ثالثةأهم ما خلفه هذا العهد 

صحاح السنة اليت دونت فيه، فبعضها مجعت فيها األحاديث على طريق املسانيد، وبعضها مجعت فيه : األول
وقد تنافس علماء احلديث يف اجلمع والضبط وتعرف الرواة، كما أشران إىل ذلك من . األحاديث حسب أبواب الفقه

 .قبل

مجع املسائل املرتبطة مبوضوع واحد بعضها مع بعض، وتعليل األحكام واالستدالل تدوين الفقه وأحكامه، و : الثاين
عليها؛ ألن الدولة اإلسالمية يف هذا العهد ملا استعت أرجاؤها وزادت حضارهتا وجدت فيها أقضية، وحوادث ونظم  

ال نص فيه، وتنافسوا يف كانت جماال فسيحا لالجتهاد واجملتهدين، فاجتهدوا يف فهم النصو ، ويف االستنباط فيما 
هذا االجتهاد، وأتثروا يف طرق اجتهادهم وحبثهم بطرق البحث اليت ظهرت يف حبوث من دخلوا يف اإلسالم من األمم 

 .غري العربية، وفيما نقل إىل املسلمني من علوم وفنون

مؤيدة ابلربهان، وهبذا صار الفقه  بل كانت آراء وحبواث معللة. فلهذا مل تكن فتاوى اجملتهدين يف هذا العهد جمرد فتاوى
وأحكامه علما ذا مسائل كلية تطبق على ما وقع وما مل يقع، وكان من أحكامه أحكام حلوادث مل تقع أصال، ودونت 
فيها موسوعات ال تزال مرجع املسلمني حىت اليوم؛ ومن أشهر هذه املوسوعات يف مذهب اإلمام أيب حنيفة كتب 

رواها دمحم بن حسن عن أيب يوسف عن أيب حنيفة، ومجعها كتاب الكايف للحاكم الشهيد،  ظاهر الرواية الستة اليت
ويف مذهب اإلمام . ويف مذهب اإلمام مالك كتاب املدونة اليت رواها سحنون عن ابن القاسم عن اإلمام مالك

ألئمة األربعة وغريهم من كتاب األم الذي أماله الشافعي على تالميذه مبصر، وغري ذلك كثري يف مذاهب ا: الشافعي
 .اجملتهدين

تدوين علم أصول الفقه، وذلك أنه ملا اختذ كل جمتهد يف هذا العهد خطة تشريعية خاصة، عين بوضع األصول،  -3
 .واألسس اليت بىن عليها خطته واجتهاده، وكان كل جمتهد منهم يثبت مبادئه وأصوله يف ثنااي مسائله وأحكامه

ففي كثري من موضوعات املوطأ أشار اإلمام مالك إىل مبادئه وقواعده التشريعية، وكذلك اإلمام أبو حنيفة وأصحابه، 
ولكن أول من مجع هذه القواعد مرتبة معللة مقاما على  . حىت نقل أن أاب يوسف كتب كتااب مستقالًّ يف أصول الفقه

ولذا اشتهر أنه واضع . الشافعي يف رسالته املشهورة يف علم األصول كل قاعدة منها برهاهنا، هو اإلمام دمحم بن إدريس
 .أنه رتبه، وصاغ قواعده صوغا علميا، ومل يبتدئ وضعه: علم أصول الفقه، واحلقيقة



 .وهذه نـَُبذ موجزة يف ترمجة بعض رءوس االجتهاد يف هذا العهد

 :اإلمام أبو حنيفة

حنن من : هـ قال حفيده إمساعيل بن محاده" 051"هـ، وتويف ببغداد سنة 31هو النعمان بن اثبت، ولد ابلكوفة سنة 
أبناء فارس األحرار، وهللا ما وقع علينا رق قط، ذهب جدي اثبت إىل علي وهو صغري فدعا له ابلربكة فيه، ويف 

وكان أبو حنيفة خزازا . إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود تلقى أبو حنيفة الفقه عن محاد بن أيب سليمان عن. ذريته
وإعالم املشرتي ابلثمن احلقيقي وكراهة املماكسة، وملا طلب الفقه  ، وقد اشتهر بني الناس بصدق املعاملة0ابلكوفة

ن فيها على رأس املائة الثانية نبغ فيه نبوغا عظيما، وكان يطرح املسألة على من حيضر من طالب العلم، ويتناقشو 
مجيعا حىت يستقر الرأي على جواب فيها أو حيتفظ كل برأيه، وهبذا كانت مسائل فقهه ال تتقرر إال بعد املناظرة 

 .واألخذ والرد فيها غالبا

 :وكانت خطته يف استنباط األحكام الفقهية ما قال هو نفسه

ملسو هيلع هللا ىلص، واآلاثر الصحاح عنه اليت فشت يف -إين آخذ بكتاب هللا إذا وجدته، فلما مل أجده فيه أخذت بسنة رسول هللا 
أيدي الثقات، فإذا مل أجد يف كتاب هللا وال سنة رسول هللا، أخذت بقول أصحابه من شئت وأدع من شئت، مث ال 
 أخرج عن قوهلم إال قول غريهم؛ فإذا انتهى األمر إىل إبراهيم، والشعيب، واحلسن، وابن سريين، وسعيد بن املسيب،

 .فعلي أن أجتهد كما اجتهدوا

وقد برع يف القياس، واالستحسان وتوسع فيهما، وكذا أصحابه حىت اتسعت بذلك املسائل الفقهية وكثرت كثرة 
عظيمة جدا، وكانوا كلهم يفرتضون صورا ملسائل ويلتمسون لكل صورة جوااب، وهبذا خالفوا سنة من قبلهم، فقد كان 

احلوادث اليت وقعت ابلفعل، وال يفرتضون حوادث وال رسائل، وال يفرعون تفريعات  أولئك ال ينظرون إال يف أحكام
ال وجود هلا ابلفعل، بل كان بعضهم حيجم عن جواب املسألة إذا مل جيد نصا فيها، وابجلملة فقد نشط فقه الرأي 

ومن انحية الرأي . على يد أيب حنيفة وأصحابه، ومن كان معه من فقهاء العراق وقضت بذلك احلضارة اجلديدة
والتماس العلل واألوصاف املناسبة لألحكام أمكن وضع الروابط اليت تربط مسائل الشريعة بعضها ببعض، ورد كل 
طائفة منها إىل أصل تبىن عليه وقواعد تنظمها، حىت أصبح الفقه علما ذا قواعد وأصول بعد أن كان مسائل مبعثرة ال 

كانوا يقفون عند املروي من السنة ويهابون التكلم ابلرأي، انتهى األمر بكثري منهم   ألفة بينها وال ارتباط، حىت الذين
 .إىل اآلخذ ابلرأي حتت اسم القياس واملصاحل املرسلة، كما يظهر ذلك من مراجعة كتب املذاهب األربعة وغريها



وَّنت هبم مسائل مذهبه وقدكان أليب حنيفة أصحاب أجالء، أخذوا العلم عنه وشاركوه يف الرأي واالستنباط، 
وكثرت، وقد امتزجت أقواهلم أبقوال إمامهم، ومسيت مجلة ذلك مذهب أيب حنيفة مع أهنا خليط من آرائه وآراء 

أستاذه مالك بن أنس، وكما انفصل  تالميذه، ومل يفكر أحد منهم يف االنفصال من أستاذه، كما انفصل الشافعي عن
 .أبو يوسف، ودمحم بن احلسن: صحاب أيب حنيفة صاحباهومن أشهر أ. أمحد عن أستاذه الشافعي

وكان يشتغل أوال برواية . هـ003هـ، وتويف سنة 003فأما أبو يوسف، فهو يعقوب بن إبراهيم األنصاري، ولد سنة 
وله كتاب اخلراج يف نظام األموال والضرائب، . احلديث، مث اتصل أبيب حنيفة، فكان أكرب أصحابه وأفضل معني له

وهو الذي نشر مذهب أيب حنيفة؛ ألنه كان قاضي القضاة يف عهد اخلليفة العباسي هارون . طبع أكثر من مرةوقد 
 .فكان ال يويل قاضيا إال كان على مذهب أيب حنيفة. الرشيد

هـ، نشأ ابلكوفة وكان حيضر جملس أيب حنيفة وهو 030هـ، وتويف سنة 032وأما دمحم بن احلسن، فقد ولد سنة 
ان أبو حنيفة يتوسم فيه النباهة والذكاء، ولكن أاب حنيفة تويف وهو صغري السن؛ فأمت دراسته على أيب صغري، وك

: يوسف، وهو الذي مجع مسائل فقه أيب حنيفة، وتوىل كتابتها وأمالها يف كتبه الستة املشهورة وهي األصل املسمى
وله كتب أخرى . لكبري وكتاب السري الصغري، والزايداتمببسوط دمحم، واجلامع الكبري، واجلامع الصغري، وكتاب السري ا

وأليب يوسف كتب مروية عنه كذلك، وزيد على . مل ترو عنه ابلشهرة اليت رويت هبا الكتب األوىل، ولذا مسيت ابلنوادر
وبذا صارت . ابلواقعات: ذلك فيما يعد أجوبة الفتاوى حلوادث مل توجد هلا أجوبة فيما نقل عن األصحاب مسيت

 :مسائل الفقه احلنفي مؤلفة من ثالثة أنواع

 .كتب ظاهر الرواية، وهو املرجع الذي يعتمد عليه يف املذهب احلنفي: األول

 .كتب النوادر، وهي يف الرتبة الثانية: والثاين

 .الواقعات، وهي يف الرتبة الثالثة؛ ألهنا خترجيات ملشايخ املذهب: والثالث

السلطان يف بالد املشرق بواسطة أيب يوسف كما أسلفنا وإبيثار اخللفاء العباسيني له وقد انتشر املذهب احلنفي بقوة 
، "سيسليا"حىت غلب على جزيرة صقلية " 411"يف القضاء على غريه، وانتشر كثريا ببالد املغرب إىل قريب سنة 

و اآلن منتشر يف بالد اهلند وانتشر مبصر أيضا يف أوائل الدولة العباسية، وزامحه مذهب مالك، ومذهب الشافعي، وه
من " 231"انظر املادة "وهو مرجع القضاء يف مصر إىل اآلن  وهو السائد على البالد الرتكية،. بكثرة عظيمة جدا

 .، وقد أدخلت بعض تغيريات قليلة من املذاهب األخرى"0030لسنة  53القانون رقم 



 :اإلمام مالك

 .ملسو هيلع هللا ىلص-وقد كان أجداده أبو عامر من أصحاب رسول هللا هو مالك بن أنس األصبحي أصله من اليمن؛ 

وكان إماما يف . هـ، ومل يرحل عن املدينة إىل غريها من البالد050هـ ابملدينة املنورة، وتويف هبا سنة 03ولد مالك سنة 
 .احلديث، وإماما يف الفقه معا، وقد أمجع الناس على فضله وإمامته يف كل منهما

عتماده يف فتواه على كتاب هللا أوال مث على السنة، ولكنه كان يقدم عمل أهل املدينة على خرب الواحد إذا كان وكان ا
خمالفا؛ وذلك العتقاده أن أهل املدينة توارثوا ما كانوا يعملون به عن سلفهم، وسلفهم توارثوه عن الصحابة، فكان 

األئمة خالفوه يف هذا، حبجة أن كثري من السنة محله بعض ولكن الشافعي وبعض . ذلك أثبت عنده من خرب الواحد
الصحابة معهم إىل األمصار والبلدان املفتوحة اليت رحلوا إليها واستقروا فيها، فليست السنة كلها حمصورة يف عمل أهل 

أكان  املدينة، بل بعضها والكثري منها موجود يف غريها، وعلى ذلك إذا صح احلديث عند هؤالء أخذوا به سواء
 .موافقا لعمل أهل املدينة أم كان خمالفا له، على عكس مالك يف هذا

وبعد السنة يرجع مالك إىل القياس، ومما ال شك فيه أن كثريا من مسائل مذهبه بين على املصاحل املرسلة، حىت إنك 
 .لتجد بعض أحكام املسائل فيه ختصيص لعموم الكتاب ابملصلحة

ث وتفقه به، وحضر دروسه أهل مصر، وأهل املغرب، وأهل األندلس، وانتفعوا به انتفاعا  وقد تلقى الشافعي عنه احلدي
كبريا، ونقلوا مذهبه، ونشروه يف بالدهم، وكان هو املذهب السائد على بالد األندلس بواسطة أمري تلك البالد كما 

 .نشر اخللفاء العباسيني مذهب أيب حنيفة

 .املغرب، وصعيد مصر، وبالد السودان ومذهب مالك اآلن هو السائد على بالد

وقد طبعت املدونة اليت هي أساس فقه مالك مرتني مبصر وهي منتشرة هبا، وكذلك وضع املوطأ جمردا من الشرح، 
 .وطبع مشروحا بشروح مطولة وموجزة وهو منتشر عندان بكثرة

عية يف مصر، وكذلك من مذهب واقتبس املشرع املصري بعض أحكام من مذهب مالك لرتجع إليها احملاكم الشر 
 .م0021الشافعي ابتداء من سنة 

 

 :اإلمام الشافعي



هـ مبدينة غزة يتيما، 051ولد سنة . يف عبد مناف -ملسو هيلع هللا ىلص-هو دمحم بن إدريس الشافعي القرشي، يلتقي نسبه مع النيب 
 .هـ وضرحيه هبا مشهور214مث انتقلت به أمه إىل مكة، وتويف مبصر سنة 

وكان أبوه إدريس قد سافر إىل غزة يف حاجة له هناك، وكانت أم الشافعي حامال به، فتويف والده إدريس هناك، وولد 
 .الشافعي بتلك املدينة فرجعت به أمه إىل مكة بعد سنتني من مولده؛ ألن مكة هي الوطن األصلي آلابء الشافعي

ذيل ببادية العرب، وكانوا من أفصح العرب، فاستفاد مث خرج إىل قبائل ه. وقد حفظ الشافعي القرآن يف صباه
 .الفصاحة منهم، وحفظ كثري ا من أشعارهم، وقد كان يضرب به املثل يف الفصاحة

وتفقه الشافعي مبكة على شيخ احلرم ومفتيه مسلم بن خالد، مث رحل إىل املدينة بعد أن حفظ املوطأ وقرأه على 
 .تاذ الثاين للشافعيفمالك هو األس. مالك، وأخذ العلم عنه

مث سافر إىل العراق ثالث مرات، والتقى يف خالهلا أبصحاب اإلمام أيب حنيفة، وكانت له مناظرات مع دمحم بن 
هـ، ونزل مدينة الفسطاط اليت فيها جامع عمرو بن 003احلسن، ونشر ابلعراق مذهبه القدمي، مث جاء إىل مصر سنة 

واستمر ميلي على تالميذه ويفيدهم من علمه وفقهه إىل  العا ، ونشر علمه بني املصريني، وكون مذهبه اجلديد مبصر،
 .كما أسلفنا  214أن توفاه هللا تعاىل إليه سنة 

 .وقد طبع مبصر، وهو أساس مذهبه. ومن إمالئه كتاب األم وهو كتاب جليل عظيم الفائدة

وبذلك ضبط طرق رسالته املعروفة،  وضعه لعلم أصول الفقه، فقد كتب فيه -رمحه هللا-ومن مفاخر الشافعي 
والشافعي هو الذي نشر مذهبه نفسه يف : االجتهاد واستنباط األحكام، وابتعدت عن الفوضى ابلقدر املستطاع

وقام بذلك تالميذه بعده، فزاحم مذهب احلنفية ومذهب املالكية، وأصبحت له السيادة على ريف . العراق، ويف مصر
 .عض اليمن واحلجاز وأواسط آسياوعلى أكثر بالد الشام، وب" الوجه البحري"مصر 

 :اإلمام أمحد

 .هـ240هـ وتويف ببغداد سنة 064سنة  0هو أمحد بن حنبل الشيباين املروزي، ولد مبدينة مرو

وقد محل إىل بغداد رضيعا، فلما شب تلقى احلديث عن أكابر احملدثني من أهل عضره؛ وتلقى عنه احلديث األئمة 
 .العظام، منهم البخاري ومسلم



قد غلب عليه االشتغال ابحلديث، حىت لقب إبمام أهل السنة، وصنف مسنده املشهور يف ستة جملدات، وهو و 
 .مطبوع مبصر

 .وأخذ الفقه عن اإلمام الشافعي، والزمه مدة مقامه ببغداد، فهو تلميذ للشافعي يف الفقه

ج مذهبه من حدود العراق إال بعد القرن وهو من األئمة اجملتهدين، لكنه إىل احلديث أميل منه إىل الفقه، ومل خير 
الرابع، ومل يظهر ظهورا بينا يف مصر إال يف القرن السابع، وقد غلب على بغداد يف القرن الرابع، وهو اآلن املذهب 
السائد يف البالد النجدية، ويوجد يف بعض أحناء العراق والشام واحلجاز؛ وله طالب يف األزهر مبصر، ولكنهم قليلو 

 .جدا ابلنسبة ألتباع املذاهبالعدد 

كتاب املغين البن : وقد مجع بعض أصحاب اإلمام أمحد أقواله وفتاويه يف جملدات لكننا مل نطلع عليها، ومن كتبه
قدامة يف اثين عشر جملدا، وهو مطبوع مبصر وهو من أجل وأعظم الكتب الفقهية، ويوجد غريه كاإلقناع، واملقنع 

 .الطالب، وكل هذه الكتب مطبوعة مبصر وشروحهما، والفروع، ودليل

 15:عهد التقليد -

هذا هو العهد الذي فرتت فيه مهم العلماء عن االجتهاد املطلق، وعن الرجوع إىل املصادر التشريعية األساسية 
الستمداد األحكام من نصو  القرآن، والسنة واستنباط األحكام فيما ال نص فيه أبي دليل من األدلة الشرعية، 

 .تزموا اتباع ما استمدوه من األئمة اجملتهدين السابقني من األحكاموال

سياسية، وعقلية، : هذا العهد من منتصف القرن الرابع اهلجري ابلتقريب حني طرأت على املسلمني عدة عواملابتدأ 
 .وخلقية، واجتماعية أثرت يف كل مظهر من مظاهر هنوضهم وأحالت نشاطهم التشريعي إىل فتور

ووقفت حركة االجتهاد والتقنني، وماتت يف العلماء روح االستقالل الفكري، فلم يردوا املعني الذي ال ينضب ماؤه 
أيب حنيفة، : وهو القرآن والسنة، بل راضوا أنفسهم على التقليد، ورضوا أن يكونوا عالة على فقه األئمة السابقني

وحرموا . يف دوائر حمدودة من فروع مذاهب هؤالء األئمة وأصوهلا ومالك، والشافعي، وأمحد، وأقراهنم، وحصروا عقوهلم
على أنفسهم أن خيرجوا عن حدودها، وبذلوا جهودهم يف ألفاظ أئمتهم، وعباراهتم ال يف نصو  الشارع ومبادئه 

ث خيالف كل آية أو حدي: العامة، وبلغ من ركوهنم إىل أقوال أئمتهم أن قال أبو احلسن الكرخي من العلماء احلنفية
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وهبذا وقف التشريع عند ما وصل إليه أئمة العهد السابق، وقصر عن مسايرة . ما عليه أصحابنا فهو مؤول أو منسوخ
كل حزب ابالنتصار ملذهبهم، وأتييد أصوله وفروعه بكل ،ما جيد من التطورات، واملعامالت، واألقضية، والوقائع

كان التأييد ابإلشادة  واترةلى صحة ما ذهبوا إليه وبطالن ما خالفه، كان التأييد إبقامة الرباهني عفتارة . الوسائل
وهذا وذاك شغل علماء املذاهب وصرفهم عن األساس التشريعي . بزعمائهم ورءوسهم، وعد آايت نبوغهم ومقدرهتم

مذهب  وصار الواحد منهم ال يرجع إىل نص قرآين أو حديث إال ليلتمس فيه ما يؤيد. األول وهو القرآن والسنة
إمامه، ولو بضرب من التعسف يف الفهم أو التأويل، وهبذا فنيت شخصية العامل يف ضربيته وماتت روح استقالهلم 

 .العقلي، وصار اخلاصة كالعامة أتباعا مقلدين

هو  أنه ملا أمهل املسلمون تنظيم السلطة التشريعية، ومل يضعوا نظاما كفيال أبال جيرتئ على االجتهاد إال من :واثلثا
أهل له، دبت الفوضى يف التشريع واالجتهاد وادعى االجتهاد من ليس أهال له وتصدى إلفتاء املسلمني جهال عبثوا 
بنصو  الشريعة، وحبقوق الناس ومصاحلهم، وهبذا تعددت الفتاوى وتباينت، وتبع هذا تعدد األحكام يف األقضية؛ 

الواحد فتستحل دماء وأموال يف انحية من نواحي املدينة، حىت كان القضاء خيتلف يف احلادث الواحد، يف البلد 
وتستباح من انحية أخرى منها، وكل ذلك انفذ من املسلمني وكله يعترب من أحكام الشريعة، فلما فزع من هؤالء 

اجلوا العلماء حكموا يف أواخر القرن الرابع بسد ابب االجتهاد، وتقييد املفتني والقضاة أبحكام األئمة السابقني، فع
 .الفوضى ابجلمود

أن العلماء فشت فيهم أمراض خلقية، حالت بينهم وبني السمو إىل مرتبة االجتهاد، فقد فشا بينهم التحاسد  :ورابع ا
واألاننية، فكانوا إذا طرق أحدهم ابب االجتهاد، فتح على نفسه أبوااب  من التشهري به، وحط أقرانه من قدره، وإذا 

قصدوا إىل تسفيه رأيه تفنيد ما أفىت به ابحلق والباطل، فلهذا كان العامل يتقي كيد زمالئه وجترحيهم أفىت يف واقعة برأيه، 
أبنه مقلد وانقل، ال جمتهد ومبتكر، وهبذا ماتت روح النبوغ ومل ترفع يف الفقه رءوس وضعفت ثقة العلماء أبنفسهم 

 .وثقه الناس هبم، فولوا وجههم مذاهب األئمة السابقني

 :العلماء التشريعية يف هذا العهدجهود 

ولكن هذه العوامل اليت قعدت ابلعلماء عن االجتهاد املطلق؛ واستمداد األحكام الشرعية من مصادرها األوىل، مل 
 .وهلذا قسم العلماء كل مذهب إىل طبقات. تقعدهم عن بذل جهود تشريعية يف دوائرهم احملدودة

 



 :أسباب وقوف حركة االجتهاد

 :العوامل اليت أدت إىل هذا الوقوف والتزام تقليد السابقني أربعةوأهم 

انقسام الدولة اإلسالمية إىل عدة ممالك يتناحر ملوكها ووالهتا وأفرادها، فهذا االنقسام شغل والة األمور  :أوال  
ل العام وفرتت اهلمم ابحلروب والفنت، واتقاء املكايد، وتدبري وسائل القهر والغلبة، وشغل الناس معهم، فدب االحنال

 .يف العلوم والفنون، وكان هلذا االحنالل أثره يف وقوف حركة التشريع

أنه ملا انقسم األئمة اجملتهدون يف العهد الثالث إىل أحزاب، وصار لكل حزب مدرسة تشريعية هلا تزعتها : واثني ا
 :يف املذهبأهل االجتهاد : لطبقة األوىل وخطتها، عين تالميذ كل مدرسة أو أعضاء

وهؤالء ال جيتهدون يف الشرع اجتهاد ا مطلق ا، وإَّنا جيتهدون يف الوقائع على أصول االجتهاد اليت قررها أئمتهم، وقد 
خيالف الواحد منهم مذهب زعيمه يف بعض األحكام الفرعية، ومن هؤالء احلسن بن زايد يف احلنفية، وابن القاسم 

ين يف الشافعية، فهؤالء قادرون على استمداد األحكام الشرعية من مصادرها وأشهب يف املالكية، والبويطي واملاز 
ومن اخلطأ أن . األوىل، ولكنهم ألزموا أنفسهم أن يكون استمدادهم على وفاق استمداد أئمتهم وأساسهم هو أساسهم
جتهاد املطلق يف يعد من هذه الطبقة أبو يوسف ودمحم بن احلسن، وزفر أصحاب أيب حنيفة؛ ألن هؤالء من أهل اال

الشرع، وهلم آراء مستقلة ومنزلتهم من أيب حنيفة منزلة الشافعي من مالك، ومنزلة أمحد من الشافعي إال أهنم مزجوا 
 .مذهبهم مبذهب زعيمهم، وأطلق على جمموعها امسه، ولو أراد كل واحد منهم لكان له مذهب مستقل

 ال رواية فيها عن إمام املذهبأهل االجتهاد يف املسائل اليت : الطبقة الثانية

وهؤالء ال خيالفون األئمة يف أحكام فرعية وال يف أصول اجتهادية، وإَّنا يستنبطون أحكام املسائل اليت ال رواية فيها 
حسب أصول أئمتهم، وابلقياس على فروعهم كاخلصاف، والطحاوي، والكرخي من احلنفية، واللخمي وابن العريب 

 .، وأيب حامد الغزايل وأيب إسحاق اإلسفراييين من الشافعيةوابن رشيد من املالكية

 :أهل التخريج: الطبقة الثالثة

ولكنهم إلحاطتهم أبصول املذهب ومأخذه يستخرجون علل أحكامه . وهؤالء ال جيتهدون يف استنباط أحكام املسائل
فإليهم . معني حلكم حيتمل وجهني ومبادئها، وهبذا يقتصرون على تفسري قول جممل من أقوال أئمتهم أو تعيني وجه



 .املرجع يف إزالة اخلفاء والغموض الذي يوجد يف بعض أقوال األئمة، وأحكامهم كاجلصا  وأضرابه من علماء احلنفية
 أهل الرتجيح: الطبقة الرابعة

ية أو من وهؤالء يوازنون بني ما روي عن أئمتهم من الرواايت املختلفة، ويرجحون بعضها على بعض من جهة الروا
: ومن هؤالء. هذا أصح رواية أو هذا أوىل النقول ابلقول، أو هذا أوفق للقياس أو أرفق ابلناس: جهة الدراية فيقولون

 .القدودي، وصاحب اهلداية، وأضراهبما من علماء احلنفية

 أهل التقليد احملض: الطبقة اخلامسة

األدلة والضعيف، ومن هؤالء أصحاب املتون املشهورة املعتربة  ولكنهم مييزون بني النوادر وظاهر الرواية، بني القوي من
 .يف مذهب أيب حنيفة، كصاحب الكنز والوقاية

 :أسباب اخلمود التشريعي

فمن هذا يؤخذ أن جهود العلماء التشريعية يف هذا العهد اجتهت إىل أقوال األئمة وأحكامهم، وأهنم بدل أن ينظروا يف 
التوفيق بني مظاهر التعارض منها، واستنباط األحكام منها، قصروا نظرهم على أقوال النصو  الشرعية وتعليلها، و 

األئمة وتعليلها والرتجيح بني املتعارضات منها، وبعد أن كان املسلمون يف العهد السابق فيهم عامة يقلدون، وأئمة 
هم رجال وحنن : بقه، من الفقهاءيقلدون صاروا كلهم يف العهد مقلدين، ونسي العلماء ما قاله أبو حنيفة فيمن س

إذا صح : "وقول الشافعي. ملسو هيلع هللا ىلص-ما من أحد إال ويؤخذ من قوله ويرتك إال املعصوم : وما قاله مالك بن أنس. رجال
 :وادر النشاط التشريعي احلديث ".احلديث فهو مذهيب

من كبار علمائها، وكلفتهم وضع قانون يف  يف أواخر القرن اهلجري الثالث عشر مجعت احلكومة العثمانية طائفة
املعامالت املدنية تكون مآخذه الفقه اإلسالمي، ولو من غري املذاهب املعروفة مىت كان احلكم املأخوذ يتمشى وروح 

هـ، وصدر األمر 0236وقد اجتمع هؤالء العلماء وسنوا القانون الذي مسي جملة األحكام العدلية يف سنة . العصر
هجرية، وأخذوا فيه أحكام البيع ابلشرط من مذهب ابن شربمة وهذه أول ثغرة يف خط 0202يف سنة ابلعمل به 

ويف مصر ملا كثرت شكاوي الناس من التزام احلكم مبذهب أيب حنيفة يف أحكام . التقليد احملض للمذاهب األربعة
هذه الشكاوي، وأصدرت القانون رقم أوىل اخلطوات لتاليف  0021احملاكم الشرعية، خطت احلكومة املصرية يف سنة 

الذي اشتمل على بعض أحكام يف األحوال الشخصية ختالف مذهب أيب حنيفة، ولكنها مل خترج  0021لسنة  52
خطت خطوة اثنية أبعد مدى من األوىل أكثر توفيقا، وأصدرت : م0020ويف سنة . عن مذاهب األئمة األربعة



على بعض أحكام يف األحوال الشخصية ختالف مذهب أيب حنيفة، الذي اشتمل  0020لسنة  25القانون رقم 
خطت خطوة اثلثة وكونت : م0036ويف سنة . ومذاهب سائر األئمة األربعة، ولكنها مل خترج عن املذاهب اإلسالمية

مجاعة من كبار علماء الشرع والقانون، وكلفتهم وضع قانون شامل ألحكام األحوال الشخصية وما يتفرع منها، 
على أال تتقيد مبذهب . لوقف، واملواريث، والوصية، وغريها مما يدخل يف اختصا  احملاكم الشرعية واجملالس احلسبيةوا

دون مذهب بل أتخذ من آراء الفقهاء أكثرها مالءمة ملصاحل الناس والتطور االجتماعي، وقد أمتت هذه اجلماعة 
الوقف، وصدرت فعال هذه القوانني وصارت من قوانني وضع مشروعات قانون املواريث، وقانون الوصية، وقانون 

وعسى أن خنطو اخلطوة الرابعة، وأنخذ يف سنن القوانني الشرعية اليت حتقق مصاحل الناس، . الدولة املعمول هبا اآلن
وتساير روح العصر وتطوراته، مبا ال خيالف نصا يف القرآن والسنة الصحيحة، ولو مل تكن مأخوذة من مذاهب 

وهبذا يبعث النشاط التشريعي اإلسالمي من مرقده، وحييا الفقه اإلسالمي ابلتطبيق العملي والدراسة . قنيالساب
  .املقارنة، وما ذلك على هللا تعزيز

 دور اإلحياء والتجديد

 :هذا الدور متيز ابآليت

 جملة األحكام العدلية العثمانية ومن مث احلنبلية  اكتساب طرائق التقنني كما هو العرف عند الغربيني  فنشأت_0
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 :16عليها التشريع اإلسالمي يف عهد تكوينه فأظهرها أربعةوأما املبادئ العامة اليت بىن 

وهذا التدرج كان يف زمن التشريع وكان يف أنواع األحكام اليت شرعت، فالتدرج الزمين التدرج يف التشريع، : األول
دى ظاهر من أن األحكام اليت شرعها هللا ورسوله مل تشرع دفعة واحدة يف قانون واحد، وإَّنا شرعت متفرقة يف م

اثنتني وعشرين سنة، وبضعة أشهر حسب ما اقتضاها من األقضية واحلوادث وكان لكل حكم اتريخ لصدوره وسبب 
خا  لتشريعه، واحلكمة يف هذا التدرج الزمين أنه ييسر معرفة القانون ابلتدرج مادة فمادة، وييسر فهم أحكامه على 

 .ريعهاأكمل وجه ابلوقوف على احلادثة، والظروف اليت اقتضت تش

والتدرج يف أنواع ما شرع من األحكام ظاهر من أن املسلمني مل يكلفوا يف أول عهدهم ابإلسالم مبا يشق عليهم فعله، 
 .أو ما يشق عليهم تركه بل سلك هبم سبيل التدرج، وأخذوا ابلرفق حىت تكون استعدادهم واستأهلوا للتكليف

يف اليوم والليلة ركعات حمددة يف كل فريضة، بل طلبت منهم ففي أول أمرهم مل تفرض عليهم الصالة مخس فرائض 
صالة مطلقة ابلغداة والعشي، ومل تفرض عليهم الزكاة والصيام إال بعد اهلجرة بسنة، وكان التكليف قبل ذلك مبا 

نوا يتعاملون استطاعوا من صدقة وصوم ومل حيرم عليهم اخلمر وامليسر، وكثري من عقود الزواج والراب واملعامالت اليت كا
هو العالج إلصالح النفوس اجلاحمة، : هبا يف جاهليتهم إال ابملدينة، واحلكمة يف هذا التدرج يف أنواع األحكام أنه

 .والوسيلة لتقبل التكاليف وامتثاهلا من غري ضجر وال عنت، وهو من احلكمة يف الدعوة

 شرعها هللا ورسوله مل تشرع إال على قدر احلاجات اليت ، وهذا يتجلى يف أن األحكام اليتالتقليل من التقنني: والثاين
دعت إليها واألقضية، واحلوادث ايل اقتضتها ومل تشرع منها أحكام حلل مسائل فرضية أو للفصل يف خصومات 

: ويتجلى أيضا مما ورد يف القرآن والسنة من النهي عن اإلكثار من األسئلة اليت تقتضي تشريعا فقد قال تعاىل. حمتملة
نَي يُـ } ، وهنى { نَـزَُّل اْلُقْرآُن تـُْبَد َلُكمْ اَي أَيُـَّها الَّذِّيَن آَمُنوا اَل َتْسأَُلوا َعْن َأْشَياَء إِّْن تـُْبَد َلُكْم َتُسؤُْكْم َوإِّْن َتْسأَُلوا َعنـَْها حِّ

ا من سأل عن شيء أعظم املسلمني يف املسلمني جرم: "رسول هللا عن قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة املال، وقال
إن هللا فرض فرائض فال تضيعوها وحد حدودا فال : "، وقال"مل حيرم على املسلمني فحرم عليهم من أجل مسألته

 ."تعتدوها، وحرم أشياء فال تنتهكوها، وسكت عن أشياء رمحة بكم غري نسيان فال تبحثوا عنها

                                                             
 ويسميها السايس والقطان بخصائص  التشريع   -جمع حكمة–هناك من يذكرها على أنها مبادي كخالف  ومن يعتبرها حكم - 16



صاحلهم فينبغي أن يقتصر يف كل عصر على تشريع ما واحلكمة يف هذا التشريع إَّنا هو دفع حاجات الناس، وحتقيق م
اقتضته حاجاته، ومصاحله حىت ال جيد الالحقون من تشريع السابقني عقبات حتول دون تشريع ما يدفع حاجتهم 

 .وحيقق مصاحلهم

تصرف مل الشريعة اإلسالمية أن األصل يف األشياء اإلابحة فكل حيوان، أو مجاد أو عقد أو ومن املبادئ املقررة يف 
يشرع له حكم أبي دليل شرعي، فحكمه اإلابحة وعلى هذا ال حرج من تقليل التقنني؛ ألن كل ما ال قانون فيه فهو 

 .على اإلابحة األصلية

وهذا أجلى ظاهرة يف التشريع اإلسالمي، ففي كثري من األحكام تصريح أبن احلكمة يف  التيسري والتخفيف :والثالث
يُرِّيُد اّللَُّ َأْن }: وقال عز شأنه{ يُرِّيُد اّللَُّ بُِّكُم اْلُيْسَر َواَل يُرِّيُد بُِّكُم اْلُعْسرَ }: يف قال تعاىلتشريعها التيسري والتخف

ْنَساُن َضعِّيف ا أن : وورد يف صحيح السنة{ َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم يفِّ الدِّينِّ مِّْن َحرَجٍ }: ، وقال{ خُيَفَِّف َعْنُكْم َوُخلَِّق اإلِّ
لوال أن أشق على أميت ألمرهتم ابلسواك عند  : "ا خري بني أمرين إال اختار أيسرمها ما مل يكن إمث ا، وأنه قالالرسول م

، ويف كل احلاالت اخلاصة اليت يكون فيها حكم العزمية شاقًّا شرعت الرخصة، فأبيحت احملظورات عند "كل صالة
مها حرج، واعترب اإلكراه، واملرض، والسفر، واخلطأ، الضرورات، وأبيح ترك الفرض والواجب إذا كان يف أداء أحد

 .والنسيان، واجلهل من األعذار اليت تقتضي التخفيف

وبرهان هذا أن الشارع علل كثريا من أحكامه مبصاحل الناس، ودل بشواهد : مسايرة التشريع مصاحل الناس: والرابع
قرر أن األحكام تدور مع عللها وجودا وعدما، وهلذا عدة على أن املقصود من تشريع األحكام حتقيق مصاحل الناس، و 

شرع هللا بعض األحكام مث أبطلها ونسخها ملا اقتضت املصلحة تعديلها، فقد فرض االجتاه يف الصالة إىل بيت 
، مث نسخها، وفرضها  القدس، مث نسخه، وفرض االجتاه يف الصالة إىل الكعبة، وفرض عدة املتوىف عنها زوجها حوال 

والرسول هنى عن ادخار حلوم األضاحي ألجل الوفود اليت كانت ابملدينة أايم العيد، وأابح . أشهر وعشرة أايمأربعة 
ادخارها ملا رحلت تلك الوفود، وهنى عن زايرة القبور مث أابحها، فهذا النسخ، والتبديل والتعديل يف وقت التشريع 

ذه املسايرة نفسها راعى الشارع عرف الناس وقت التشريع برهان على أن التشريع اإلسالمي ساير مصاحل الناس، وهل
ما دام ال يهدم أصال من أصول الدين، فراعى الكفاءة يف الزواج وراعى العصبية يف اإلرث والوالية، وفرض الدية على 

 .ب ضرراالعاقلة؛ ألن من مصاحل الناس أن تراعى عاداهتم وما جرى به عرفهم ما دام ال يعارض أصال دينيا وال جيل


