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 اإلسالمي مقدمة: مفهوم تاريخ التشريع
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)والتعريف للدكتور: "علي السايس" من كتابه "تاريخ الفقه  تاريخ التشريع اإلسالمي

 هـو الـعلـم الـذي يـبحـث عـن حـالـة الـفـقــه اإلسـالمــي فـــي               :اإلسالمي

 
اعتبار عصر الرسالة داخالً تحت لكن بالنظر إلى مفهوم الفقه اإلسالمي؛ ال يمكن 

مسمى الفقه اإلسالمي، ألن هذه المرحلة هي مرحلة تشريع لألحكام بالدرجة األولى وعليه 

 نفضل استبدال عبارة الفقه اإلسالمي بعبارة: "األحكام العملية". 
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 الدور الثاني: الفقه اإلسالمي في عهد الصحابة رضوان هللا عليهم 
 ر الصحابة()عصر كبا

 مدة الدور الثاني:  -أوال

 هـ . 40هـ وانتهى في سنة  11في سنة   هذا العهد ابتدأ بوفاة رسول هللا 

 

 سلطة التشريع في هذا العهد:  -ثانيا

 
ال بد أن يقوموا به، وهذا الواجب رأى العلماء من الصحابة والرؤوس فيهم  أن عليهم  واجبا تشريعيا 

ن ما يحتاج إلى التبيين والتفسير من نصوص األحكام في القرآن والسنة وأن هو أن يبينوا للمسلمي

  ينشروا بين

 

 

 
 أشهر المتصدرين للفتوى في هذا العصر الخلفاء األربعة وعبد هللا ابن مسعود وأبو موسى األشعري  

 ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت. 

 

 مصادر التشريع في هذا العهد:  -ثالثا
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 ما طرأ على مصادر التشريع في هذا العهد:  -رابعا
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 هـ أخذ الخليفة عثمان بن عفان هذه المجموعة من أم المــــــؤمنين حفصة،   25وفي سنة 

 

 
 



6 

 

 
 .الغرض منها وما قامت مقام التدوين

 
 في هذا العهد:  يةالتشريعالخطة  -خامسا
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وكان عدد المجتهدين من الصحابة إذ ذاك محصورا إجماعا  أي سمي : يصدر عنهم بهذا الشكل من الر

 يدل على  ذلك ما رواه البغوي في  يمكن استشارتهم واالطالع على نتيجة آرائهم فكان اإلجماع ميسورا.
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يشرعون لها متفاوتة فبناءا على اختالف البيئات اختلفت األنظار في تقدير المصالح والبواعث على 

 ريع األحكام. تش

 

 اآلثار التشريعية التي خلفها هذا العهد: -سادسا

 

 

 
 حكمها.
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 : أشهر المتصدرين للفتوى في هذا العصر -سابعا

 
 

 
 

 التابعين الدور الثالث: الفقه اإلسالمي في عهد 
هفـ إلفى الفى أوائفل  41 يبتدئ  هذا الدور من والية معاوية بن أبي سففيان سفنة: مدة الدور الثاني -أوال

 القرن الثاني من الهجرة.

 تخففرج علففى الصففحابة تالميففذهم، وسففموا التففابعين بتسففمية القففرآن الكففريم لهففم، إذ قففال سففبحانه : 

فهفي تسفمية هللا تعفالى لهفم، وذلفك  والسابقون األولون مفن المهفاجرين واألنصفار والفذين اتبعفوهم ب حسفان

لفة علفى أهميفة اقتفداء التفابعين بالصفحابة فقفد أثنفى هللا علفى التفابعين وفي اآلية دال شرف ليس فوقه شرف.

 ألجل ذلك.

 مميزات هذا الدور: -ثانيا

 ــــوا لتـفرق علمـــاء المسلـــمين في األمـــــــصار اإلســـــــــالمية فـــــــ ن الــــــــصحابة انتقــــ -1

ومنهم القارئ حتى عدت تلك البلفدان الجديفدة وطنفا  عن المدينة إلى سكنى غيرها من األمصار منهم المعلم

لهم وتخرج بهم جماعة من كبار التابعين الذين شاركوهم في الفتوى، وبذلك اتسع الفقفه وتشفعبت مناهجفه . 

يقففول الففدهلوي فففي اخففتالف المففدارس الفقهيففة: ل  ففار لكففل عففالم مففن علمففاء التففابعين مففذهب عففل حيالففه، 

سفعيد بفن المسفيب وسفالم بفن عبفد هللا  بفن عمفر بالمدينفة وبعفدهما ال هفري، فانتصب في كل بلفد إمفام مثفل 
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والقاضي يحي بن سعيد، وربيعة بن أبي عبد الرحمن فيها، وعطاء بفن أبفي ربفام بمكفة، وإبفراهيم النخعفي 

والشعبي بالكوفة، والحسن البصري بالبصرة، وطاووس بن كيسان بفاليمن، فظممفظ هللا أكبفادا إلفى علفومهم، 

، ومففذاهب العلمففاء وتحقيقففاتهم مففن عنففد وا فيهففا وأخففذوا عففنهم الحففديث، وفتففاوى الصففحابة وأقففاويلهمفرغبفف

أنفسهم، واستفتى فيها المستفتون، ودارت المسائل بينهم، ورفعفت إلفيهم األقةفية، وكفان سفعيد بفن المسفيب 

لف، وكفان سفعيد وإبراهيم وأضرابهما جمعفوا أبفواا الفقفه، وكفان لهفم ففي كفل بفاا أ فول تلقوهفا مفن السف

وأ فحابه يفذهبون إلفى أن أهفل الحفرمين أثبفت النفاس فففي الفقفه، وأ فل مفذهبهم فتفاوى عبفد هللا بفن عمففر، 

وعائشففة وابففن عبففاس وقةففايا قةففاة المدينففة، فجمعففوا مففن ذلففك مففا تيسففر لهففم، ثففم نظففروا نظففرة اعتبففار 

في الفقه ...وأ فل مذهبفه فتفوى  وتفتيش...وكان إبراهيم وأ حابه يرون أن عبد هللا بن مسعود أثبت الناس

عبد هللا بن مسعود، وقةايا علي رضي هللا عنه وفتفاواه، وقةفايا شفريح وغيفره مفن قةفاة الكوففة، فجمفع 

مع ذلك ما يسره هللا، ثم  نع في آثارهم كما  نع أهل المدينة وخّرج كما خرجفوا، فخلفل لفه مسفائل ففي 

هفاء المدينفة، وكفان أحفظهفم لقةفايا عمفر، ولحفديث أبفي ، وكان سعيد بن المسيب لسفان فقالفقه في كل باا

هريرة، وإبراهيم لسان فقهاء الكوفة...فاجتمع عليهما فقهاء بلدهما وأخذوا عنهما وعقلفوه وخّرجفوهل )حجفة 

 (. هللا البالغة، الدهلوي 

 بـــــــــــقوا مــــــــــــن شــــيوع روايــــــة الحـــــديث فقـــــد زال الــــــــمانع مـــن ذلك والــــذين  -2

الصحابة بعد الخلفاء الراشدين كانوا محط الرحال من األمصار لالستفتاء والتعلم وتجددت للناس حاجات 

اضطروا أن يبحثوا عن أحكامها التساع المدينة وال ملجظ لهم إال الصحابة ومن زاحمهم في الفتوى من 

ن األحاديث ومنها ما سمعوه من رسول هللا  لى هللا عليه وسلم كبار التابعين فكانوا يفتون بما حفظوا م

مباشرة ومنها ما سمعوه من كبار الصحابة وأل حاا الفتوى من هذا العصر عدد عظيم من األحاديث 

ص من مسند أحمد   313يروى عنهم ي يد عند بعةهم على اآلالف، فمسند أبي هريرة مثال مكتوا في 

ص، ويقرا من ذلك غيرهما من  غار الصحابة الذين  156ن عمر في بن حنبل ومسند عبد هللا ب

ص، ومسند عمر وهو إمام المفتين في  84عاشوا هذا الدور، على حين أن مسند أبي بكر مكتوا في 

ص، وهذه  85ص ومسند علي وهو  نوه في الفتوى مكتوا في  41الدور األول مكتوا في 

وال في كتاا واحد؛ ف ن األ حاا المفتين قد تفرقوا في  األحاديث لم تكن مجموعة في بلد واحد بل

األمصار كما قدمنا فروى أهل كل مصر عن الصاحب الذي ن له فكان في كل مصر ما ليس في اآلخر. 

وكان في المدينة عبد هللا بن عمر وعائشة أم المؤمنين وأبو هريرة وكان في مكة عبد هللا بن عباس وكان 

عمرو ابن العاص وكان بالبصرة أنس بن مالك وكان بالكوفة أبو موسى األشعري  في الفسطاط عبد هللا بن
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وتالميذ علي بن أبي طالب وابن مسعود كل هؤالء يفتون الناس بما عندهم من حديث رسول هللا  لى هللا 

 عليه وسلم.    

ق وهذه الميف ة وهفي شفيوع روايفة الحفديث مفع اختصفاص كفل قطفر بمحفدثين باإلضفافة إلفى التففر

السياسي الذي ذكرناه في الدور الثاني والمي ة األولى وهي التففرق المفادي للصفحابة ، أوجفدت ففي الفتفوى 

خالفا كثيرا كل منها عامل قوي في إحداث الخالف أوجدت للشيعة فتاوى وللخفوارج فتفاوى ولسفائر األمفة 

 فتاوى وهذه يختلف بعةها عن بعض.   

: وهو ما كان يخافه أبو بكر وعمر بن الخطاا رضفي هللا    مهور الكذا في الحديث عن رسول هللا -3

 عنهما.

روي عن مجاهد قال جاء بشير العدوي إلى ابن عباس فجعفل يحفدث ويقفول قفال رسفول هللا  فلى 

هللا عليه وسلم، قال فجعل ابن عباس ال يظذن لحديثه وال ينظر إليفه فقفال يفا ابفن عبفاس مفالي أراك ال تسفمع 

عن رسول هللا  لى هللا عليه وسلم وال تسمع. فقال ابن عبفاس إنفا كنفا مفدة إذا سفمعنا رجفال لحديثي أحدثك 

يقول قال رسول هللا  لى هللا عليفه وسفلم ابتدرتفه أبصفارنا وأ فغينا إليفه ب ذاننفا فلمفا ركفب النفاس الصفعبة 

 والذلول لم نظخذ إال ما نعرف.

الكفاذبون ضفربان:  –رحمفه هللا  -ضعيفاوقال النفووي ففي شفرم  فحيح مسفلم نقفال عفن القاضفي 

أحدهما ضرا عرفوا بالكذا في حديث رسول هللا  لى هللا عليه وسلم وهفو أنفواع: مفنهم مفن يةفع عليفه 

ما لم يقله أ ال إمفا ترفعفا واسفتخفافا كال نادقفة وأشفباههم ممفن لفم يفرج للفدين وقفارا. وإمفا حسفبة بف عمهم 

ديففث فففي الفةففائل والرغائففب. وإمففا إغرابففا وسففمعة كفسففقة متعبففدين الففذين وضففعوا األحاوتففدينا كجهلففة ال

المبتدعفة ومتعصفبي المفذاهب، وإمفا اتباعفا لهفوى أهفل الفدنيا فيمفا المحدثين. وإما تعصبا واحتجاجفا كفدعاة 

أرادوه وطلب العذر لهم فيما أتوه. وقد تعين جماعة من كل طبقة من هذه الطبقات عنفد أهفل الصفنعة وعلفم 

  الرجال.

 ال يةع متن الحديث ولكن ربما وضع للمتن الةعيف إسنادا  حيحا مشهورا.ومنهم من 

ومنهم من يقلب األسانيد أو ي يد فيها ويعتمد ذلك إما لإلغراا علفى غيفره وإمفا لرففع الجهالفة عفن 

 نفسه.

 ومنهم من يكذا فيدعي سماع ما لم يسمع ولقاء من لم يلق ويحدث بظحاديثهم الصحيحة عنهم.

وهفذه المشفكلة  إلفى كفالم الصفحابة وغيفرهم وحكفم العفرا والحكمفاء فينسفبها إلفى النبفي  ومنهم من يعمفد

 جعلت مهمة أهل الحديث في الدور اآلتي شاقة جدا .

 مـــــهور عــدد كبــــير من متـــــعلمي المـــوالي فـــــقد دخـــل في اإلســــالم كثـــير مــــــــــــــن  -4
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صر وكانوا يعرففون بفالموالي، ألن مفن أسفلم علفى يفد رجفل فهفو مفواله، ومفنهم مفن أبناء فارس والروم وم

كان ضرا عليه الرق، ومنهم من أسلم ولم يجر عليه رق وأخذ المسلمون كثيفرا مفن أبنفاء أسفرى وربفوهم 

ة تحت كنفهم وعلموهم القرآن والسنة فحفظوا وفهموا واستعانوا بما عندهم من الكتابة والنباهة علفى اإلجفاد

، في جميع األمصار اإلسالمية وشاركوا الصحابة وكبار التابعين مفن العفرا ففي العلفم والتعلفيم وقد وجدوا

فقلما يذكر عبد هللا بن عباس إال ومعه راويته ومواله عكرمة، وقلما يذكر عبد هللا بن عمر إال ومعفه مفواله 

مفا يفذكر أبفو هريفرة ومعفه عبفد الفرحمن  نافع، وقلما يذكر أنس بن مالك إال ومعه محمد ابن سيرين وكثيرا

بن هرم  األعرج راويته، وهفؤالء األربعفة أكثفر الصفحابة حفديث وفتفوى ولمفواليهم األربعفة فةفل كبيفر. 

ومن الخطظ أن يفهم أن حظ العفرا مفن الفقفه وروايفة الحفديث كفان أخفس وإنمفا كانفت المشفاركة فلفم يوجفد 

بعفض األمصفار كفان االمتيفاز فيفه للمفوالي كالبصفرة وعلفى مصر إال وفيفه مفن الففريقين عفدد واففر إال أن 

 رأسهم  الحسن ابن أبي الحسن البصري، وفي بعةها كان االمتياز لفقهاء العرا كالكوفة. 

بدأ النف اع بفين الفرأي والحفديث ومهفور أنصفار لكفل مفن المبفدأين: قفدمنا أن كبفار الصفحابة كفانوا ففي  -5

الكتفاا ثفم إلفى السفنة، فف ن أعجف هم ذلفك أفتفوا بفالرأي وهفو القيفاس  العصر األول يستندون في فتواهم إلى

بظوسفع معانيفه )ا المصففلحة أيةفا(، ولفم يكونففوا يميلفون إلفى التوسففع ففي األخفذ بففالرأي خشفية الوقفوع فففي 

 الــــــــــخلفالعـــمل بالـــــرأي الــــــــمذموم )ا اتبـــــــاع الهوى(.  ولــــــــــــما جــــــــاء هـــــــــذا 

وجد منهم من يقف عند الفتوى على الحديث وال يتعداه يفتي في كل مسظلة بما يجده مفن ذلفك وليسفت هنفاك 

روابط تربط المسائل بعةها ببعض. ووجد فريق آخر يرى أن الشريعة معقولة المعنى ولهفا أ فول يرجفع 

وجدوا إليهما سبيال، ولكنهم القتناعهم بمعقولية  إليها فكانوا ال يخالفون األولين في العمل بالكتاا والسنة ما

الشريعة وابتنائها على أ ول محكمة فهمت من الكتاا والسنة كانوا ال يحجمون عن الفتوى برأيهم فيما لم 

يجدوا فيه نصا كما كان يفعل الفريق األول وفوق ذلك كانوا يحبون معرففة العلفل والغايفات التفي مفن أجلهفا 

ما ردوا بعض األحاديث لمخالفتهفا أل فول الشفريعة وال سفيما إذا عارضفتها أحاديفث ، وربشرعت األحكام

     أخرى، وكان أكثر مهور هذا المبدأ في أهل العراق. 

، ومدرسفة أهفل الحفديث التفي نشفظت بالحجفاز وففي المدينفة خصو فا وجد بذلك أهل حديث وأهل رأي

 إلى األمور اآلتية: -ير من الباحثينبحسب وجهة نظر كث–ترجع نشظتها بين أهل هذه المنطقة 

عمفر رضفي هللا تظثر مدرستهم بالمنهج الذي الت مفه علمفاؤهم مفن الصفحابة، وخا فة عبفد هللا بفن  -أ

عنه، في حر هم على الحديث واآلثار، وتجنبهم األخفذ بفالرأي، وإعمفال القيفاس إال إذا كانفت هنفا 

 ضرورة ملحة.

ن اسفتوطن أكثفرهم الحجفاز عامفة والمدينفة خا فة مفن ما لديهم من ثروة كبيرة عفن الصفحابة الفذي -ا

 .أحاديث وآثار
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يسر الحياة لدى أهل الحجفاز وقلفة مشفكالتهم، حيفث كفانوا علفى الفطفرة األولفى بمنفظى عمفا تحدثفه  -ت

 المدنية الفارسية أو اليونانية من تفريع المسائل والقةايا.

حث عن عللها ففي األعفم األغلفب، وقد تمي ت هذه المدرسة بالوقوف عند مواهر النصوص من غير ب

 كما تمي ت بقلة التفريع للفروع وكراهية الخوض في المسائل االفتراضية.

بحسفب وجهفة نظفر كثيفر مفن –أما مدرسة أهل الرأي التي نشظت بفالعراق، فيرجفع انتشفارها ففي هفذا البلفد 

 إلى : –الباحثين 

الفذي كفان أسفتاذ الكوففة وكفان يظخفذ  تظثرهم بالصحابي الجليفل عبفد هللا بفن مسفعود رضفي هللا عنفه -أ

 بالرأي والقياس.

 وكبار الصحابة. قلة الحديث في العراق إذا قيس إلى ما لدى أهل الحجاز موطن الرسول  -ا

كثرة المسائل الج ئيفة والمشفاكل المتعفددة التفي تحتفاج إلفى إعمفال الفرأي ففي العفراق بسفبب كونفه  -ت

 متصال بالحةارة الفارسية اتصاال وثيقا.

ع الوضفع ففي الحفديث ففي العفراق تظييفدا للمفذاهب السياسفية لكفون مفوطن الشفيعة والخفوارج، شيو -ث

وعلى أرضه دارت الفتنة، وهذا ما جعل علماءه يقلون رواية الحديث ويتحفظن فيها خشية الوقفوع 

 في األحاديث الموضوعة، وهذا يدعوهم عند النظر في المسائل إلى القول بالرأي حيث ال نل.

ذه المدرسة بكثرة التفريع للفروع لكثرة ما يعرض لهم من الحوادث، بل وحتى فرضفها قبفل وتمي ت ه

وقوعها في كثير من األحيان، كما تمي ت أيةا بقلة روايتهم للحديث واشفتراطهم فيفه شفروطا ال يسفلم 

 معها إال القليل.

راففي؛ غيفر أن بعفض هذا هو التفسير الذي اشتهر بين البفاحثين لنشفوء المدرسفتين وتوطنهمفا الجغ 

العلماء كالشيخ أبو زهرة ومصطفى ال رقا لهما وجهة نظر أخفرى، ذلفك أن التفسفير المفذكور سفابقا ال 

 يتفق مع عدة حقائق تاريخية وفقهية مشهورة منها:

كان العراق من أسعد األمصار حظا بالصحابة وكانت الكوففة والبصفرة قاعفدة للجيفوس اإلسفالمية  -أ

وكفان  -كفرم هللا وجهفه–ماء الصحابة، وكانت الكوفة مقفر الخالففة زمفن علفي ...ون ل بها أكثر عل

فيها قبله ابن مسعود، وسعد ابن أبي وقاص وعمار بن ياسر، وأبو موسفى األشفعري والمغيفرة بفن 

، وحذيفة بن اليمان، وعمران بن حصين وكثير من الصحابة الفذين كفانوا مفن شعبة وأنس بن مالك

 عباس وهؤالء هم حملة الحديث ورواته.ح ا علي ومن معه كابن 

إن أشهر مجتهد في الحجاز هو مالك بال ريب، وفقهه يعد في مدرسة أهل الرأي، علفى الفرغم مفن  -ا

 كثرة روايته للحديث.
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إذا كانفت البيئففة االجتماعيفة فففي العفراق هففي الداعيففة إلفى اللجففوء للفرأي، فكيففف أنجبفت هففذه البيئففة  -ت

 حمد بن حنبل؟ نفسها إمام مدرسة أهل الحديث أ

إذا نظرنا في فقه اإلمام الشافعي نراه أقرا إلى أهل الحديث، وال يمكن أن ينسب هذا لبيئته، إذ قفد  -ث

عاس في الحجاز واليمن والعراق ثم مصفر ودرس أقفوال أهفل الحفديث وأهفل الفرأي قبفل أن يبفرز 

 بمذهب متمي .

كلفف هفو: أن اخفتالف مفنهج مدرسفتي أهفل يبدو أن التفسير األقرا إلفى الواقفع واألبعفد عفن الت: نتيجة

الحديث وأهفل الفرأي هفو مظهفر لمنهجفين أساسفيين ففي التعامفل مفع النصفوص التشفريعية عمومفا قلمفا 

معتقففدا أن المقا ففد واألسففرار  تخلففو منففه بيئففة إنسففانية متحةففرة: مففنهج شففديد التمسففك بظففاهر الففنل،

أنفه طي وزنا أكبر للنظر التعليلي معتقدا ومنهج يع ،كامنة في مواهر النصوص ومقتةياتهاالتشريعية 

 هو الكاشف للمقا د الشرعية.     

 

 هذا الدور: ما طرأ على مصادر التشريع  في -لثاثا
 أما الكتاب:

فكان هللا سبحانه قد أتم حفظه بما أجراه على أيدي الخلفاء الراشدين مما قدمناه فكان يقرأ حسبما هو  -

كثير من الصحابة المصاحف نقلت المصاحف الكثيرة، وقد اشتهر  مكتوا في مصاحف عثمان ومن هذه

والتابعين بحفظه وإقرائه فتلقاه منهم من ال يحصون كثرة في جميع األمصار، وما القراء الذين اشتهر 

 بعةهم في أزاخر هذا الدور إال قطرة من معين حفام القرآن ومعلميه.

لك أن المصحف الذي دُون في عهد عثمان ابن عفان تم إدخال اإل الم في كتابته وشكل حروفه، وذ -

ومنه نسخت عدة مصاحف ووزعت في األمصار كان مكتوبا بالخط الكوفي بال نقط وال شكل، وكان 

االعتماد في قراءته على التلقي من الحفظة، ولكن لما دخل في اإلسالم كثير من األمم غير العربية وخيف 

هـ( بناء على طلب أمير  69اللبس، وضع أبو األسود الدؤلي ) ت أن يقع بعض القارئين في الخطظ أو 

العراق زياد بن أبيه عالمات لشكل أواخر الكلمات فجعل عالمة الفتحة نقطة فوق الحرف، وعالمة 

  الكسرة نقطة تحته وعالمة الةمة نقطة إلى جانبه، وعالمة التنوين نقطتين.      

 ر العراق الحجاج بن يوسف النقط لما ينقط من الحروف.ووضع نصر بن عا م بناء على طلب أمي -

 :أما السنة
فمع كثرة روايتها في هذا الدور وانقطاع فريق من علماء التابعين لروايتها، لم يكن لها حظ من 

التدوين إال أنه لم يكن من المعقول أن يستمر هذا األمر طويال مع اعتبار الجمهور للسنة أنها مكملة 

 ها للتشريع ببيان
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للكتاا، ولم يكن مهر بين الجمهور من يخالف هذا الرأي، وأول من تنبه لهذا النقل اإلمام عمر بن عبد 

الع ير على رأس المائة الثانية من الهجرة فقد كتب إلى عامله بالمدينة أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 

 ني خفت دروس العلم وذهاا حديث رسول هللا  لى هللا عليه وسلم فاكتبه فح م أن انظر ما كان من 

العلماء )رواه مالك في الموطظ من رواية محمد بن الحسن(، وأخرج أبو نعيم في تاريخ أ بهان عن عمر 

 بن عبد الع ي  أنه كتب إلى أهل اآلفاق: انظروا إلى حديث رسول هللا  لى هللا عليه وسلم فاجمعوه.

ل هري بكتابة السنة وإمالئها وهو من أكابر حفام وامتاز من رجال هذا الدور محمد بن مسلم بن شهاا ا

كتاا فيه أقةيته، السنة. ويظهر من حديث ابن عباس السابق أنه كان عند شيعة علي لرضي هللا عنه 

وذلك ما لم يثق ابن عباس رضي هللا عنه بصحته وقال: وهللا ما قةى علي بهذا إال أن يكون ضل. ومحا  

      منه كثيرا ولم يبق إال أقله.
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 دوين واألئمة المجتهدين : الفقه اإلسالمي في عهد الترابعالدور ال

هذا العهد ابتدأ في أول القرن الثاني الهجري وانتهى في أواسط رابع:  مدة الدور ال -أوال

ن الن سنة. وسمي عهد التدوين واألئمة المجتهدي 250القرن الرابع الهجري فهو بالتقريب 

حركة الكتابة والتدوين نشطت فيه، فدونت السنة وفتاوى المفتين من الصحابة والتابعين 

وتابعيهم وموسوعات في تفسير القرآن وفقه األئمة المجتهدين، ورسائل في علم أصول 

الفقه، وألن مواهب عدد كبير من رجال االجتهاد والتشريع ظهرت فيه وسرت فيهم روح 

 ر خالد في التقنين واستنباط األحكام لما وقع وما يحتمل وقوعه.تشريعية كان لها أث

وهذا هو العهد الذهبي للتشريع اإلسالمي فقد نما فيه ونضج. وأثمر ثروة تشريعية  

أغنت الدولة اإلسالمية بالقوانين واألحكام على سعة أرجائها واختالف شؤونها وتعدد 

 مصالحها.

 ً كان رجال التشريع في كل مصر من أمصار لدور: السلطة التشريعية في هذا ا -ثانيا

تالميذ لسلفهم وأساتذة لخلفهم، ومن الزموا المسلمين طبقات، وكل طبقة يعد رجالها 

المشرعين في حياتهم، وأخذوا عنهم علمهم وفقههم تصدوا إلفتاء الناس من بعدهم، والقيام 

 ألمصار. بما كان يقوم به أساتذتهم، وبهذا اتصلت حركة التشريع في ا

ففي المدينة أشهر أساتذة التشريع من الصحابة عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي  

طالب، وعبد هللا بن عمر، وزيد بن ثابت. وأشهر تالميذ هؤالء: سعيد بن المسيب، وعروة 

بن الزبير، وسائر فقهاء المدينة السبعة، وأشهر تالميذ هؤالء: محمد بن شهاب الزهري، 

 يعة الرأي، وأشهر من خلف هؤالء: مالك بن أنس وأقرانه.ويحي بن سعيد ورب

أشهر أساتذة التشريع من الصحابة عبد هللا بن عباس. وأشهر تالميذه وفي مكة  

عكرمة ومجاهد وعطاء. وأشهر تالميذهم سفيان بن عيينة ومفتي الحجاز مسلم بن خالد. 

 هؤالء الشافعي في حياته األولى.وأشهر من خلف 

أشهر أساتذة التشريع من الصحابة عبد هللا بن مسعود. وأشهر تالميذه  وفي الكوفة 

علقمة بن قيس والقاضي شريح. وأشهر تالميذهما إبراهيم النخعي وأشهر تالميذه حماد بن 

 أبي سليمان أستاذ أبي حنيفة وأصحابه.



18 

 

وفي مصر أشهر أساتذة التشريع من الصحابة عبد هللا بن عمرو بن العاص. وأشهر  

ميذه مفتي مصر يزيد بن حبيب. وأشهر تالميذه الليث بن سعد وأقرانه من بني عبد تال

الحكم. وأشهر من خلف هؤالء الشافعي في حياته األخيرة. ولم يكتسب رجال التشريع من 

كل طبقة من هذه الطبقات سلطة التشريع من تعيين الخليفة أو انتخاب األمة، وإنما وثق 

بأساتذتهم من الصحابة واطمأنوا إلى عدالتهم وضبطهم وعلمهم المسلمون بهم كما وثقوا 

وفقههم فرجعوا إليهم يسألهم الوالة والقضاة في األقضية والخصومات، ويستفتيهم األفراد 

في وقائعهم. وما يطرأ لهم من حاجات، وكانت كل طبقة يرث من سلفها العلم والثقة 

 م فيما ال نص فيه.واطمئنان المسلمين إلى بيانهم النصوص وفتاويه

 ً  ما طرأ على مصادر التشريع: -ثالثا

في هذا العهد طارئ له أثره -وهو القرآن-وقد طرأ على المصدر التشريعي األول 

في حفظه وضبطه وصونه من أي تحريف وهو عناية طائفة من المسلمين بحفظه جميعه، 

اشتهروا بالحفظ والضبط وتصديهم لتلقي الحفاظ عنهم، وأشهر هؤالء القراء السبعة الذين 

واإلتقان. وما انقرضوا في القرن الثاني الهجري إال وقد خلفهم في الحفاظ والضبط 

تالميذهم، وخلف هؤالء تالميذهم واتصل سند الحفاظ الذين تنافسوا في الضبط وساعد على 

 ازدياد حفظة القرآن والتنافس في حفظه أن تالوته عبادة وانه يتلى كل صالة.

تعلق برسم القرآن فقد عدَّل الخليل بن أحمد  عالمات شكل الكلمات فجعل وفيما ي

الكسرة ياء تحته، وعالمة الضمة واوا عالمة الفتحة ألفا مسطوحة فوق الحرف، وعالمة 

 فوقه، ولم يقتصر على شكل أواخر الكلمات بل زاد شكل الكلمات كلها.

على التدوين الذي أمر به عمر وأما المصدر التشريعي الثاني وهو السنة فقد تتابع 

هـ 140كثير من العلماء؛ ففي سنة  -على رأس المائة الثانية من الهجرة-بن عبد العزيز 

في صحيح الحديث بناء على طلب الخليفة المنصور. وفي  -دون اإلمام مالك كتابه "الموطأ

صل إلينا منها القرن الثاني الهجري دون أصحاب المسانيد في السنة مسانيدهم. وأقدم ما و

هـ( وفي القرن الثالث الهجري دونت كتب الصحاح الستة وهي: 241مسند اإلمام أحمد )ت 

، ودون كثير غير صحيح البخاري، ومسلم، وأبي داود، والنسائي، والترمذي، وابن ماجة

 هؤالء عدة مجاميع في السنة.
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سلمين على ولكن هذا التدوين الذي حفظ السنة من الضياع لم يؤد إلى جمع الم

مجموعة واحدة من السنة تكون مرجعا لخاصتهم وعامتهم على السواء كما جمعت كلمتهم 

على مجموعة واحدة من نصوص القرآن، ولهذا بقيت السنة بعد تدوينها فيها مجال 

لالختالف. وإليها منفذ للوضع واالفتراء، وقد فكر الخليفة المنصور العباسي في أن يكون 

وينشرها بين المسلمين ويجمع كلمتهم عليها والرجوع إليها، فأمر إمام من السنة مجموعة 

المدينة مالك بن أنس أن يكتب من السنن كتابا، فكتب اإلمام مالك كتابه "الموطأ" وأراد 

فكرته ويحمل الناس على الرجوع إليه وحده فقال له مالك: ال سبيل إلى  المنصور أن ينفذ

حابة افترقوا بعد الرسول كل يتبع ما صح عنده، وكلهم على ذلك يا أمير المؤمنين ألن الص

        هدى وكلهم يريد هللا، فعدل المنصور عما أراد. 

 رابعًا: الخطة التشريعية في هذا العهد وأسباب اختالف األئمة المجتهدين:

 

 

 

 لصــــــحابي بــــقوله أمر رسول هللا القـوة، وتـــرتـــب أيةـــــا أن الــــــــــــــحديث الــــــــــذي رواه ا
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 أهل العراق )انظر الدور الثالث(.
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 ً  :: ما خلفه هذا العهد من آثار تشريعيةخامسا

 أهم ما خلفه هذا العهد من آثار تشريعية ثالثة:
، سانيدصحاح السنة التي دونت فيه. فبعضها جمعت فيها األحاديث على طريق الم األول:

مع الج فيها األحاديث على حسب أبواب الفقه. وقد تنافس علماء الحديث في وبعضها جمعت
 والضبط وتعرف الرواة.

عض، بتدوين الفقه وأحكامه، وجمع المسائل المرتبطة بموضوع واحد بعضا مع  الثاني:
 حتى وتعليل األحكام واالستدالل عليها، ودونت فيه موسوعات ال تزال مرجع المسلمين

 لستةار هذه الموسوعات في مذهب اإلمام أبي حنيفة كتب ظاهر الرواية اليوم، ومن أشه
اكم التي رواها محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة وجمعها كتاب الكافي للح

بن هـ(. وفي مذهب اإلمام مالك كتاب المدونة التي رواها سحنون عن ا334الشهيد )ت
على ي شافعشافعي كتاب )األم( الذي أماله الالقاسم عن اإلمام مالك. وفي مذهب اإلمام ال

 تالميذه بمصر، وغير ذلك كثير في مذاهب األئمة األربعة وغيرهم من المجتهدين.
يعية ة تشرتدوين علم أ ول الفقه، وذلك أنه لما اتخذ كل مجتهد في هذا العهد خطالثالث: 

 يبث ل مجتهد منهمخا ة عني بوضع األ ول واألسس التي عليها خطته واجتهاده، وكان ك

مام اإل مبادئه وأ وله في ثنايا مسائله وأحكامه، ففي كثير من موضوعات لالموطظل أشار

ن أبا قل أمالك إلى مبادئه وقواعده التشريعية، وكذلك اإلمام أبو حنيفة وأ حابه، حتى ن
قاما معللة كتب كتابا مستقال في أ ول الفقه. ولكن أول من جمع هذه القواعد مرتبة ميوسف 

في  هورةعلى كل قاعدة منها برهانا، هو اإلمام محمد بن إدريس الشافعي في رسالته المش

 علم األ ول. ولذا اشتهر أنه واضع علم أ ول الفقه.  

 

 :1هذا الدور أهم المذاهب المتبعة وأصولها وأهم مصنفاتها في -سادسا

 المذهب الحنفي  -1

 صاحب المذهب:  1-1

 هـ.150ام عهـ ثم توفي 70النعمان، بن ثابت التَّيمي الكوفي، ولد عام  هو اإلمام أبو حنيفة
وهوو كموا يقووول مؤرخووه الكثيورون، إمووام أصوحاب الورأي، وفقيووه أهول العوراق. أخووذ  

مواد بون أعيان العلماء، إال أنه بصفة خاصوة تفقوه بح علمه في الحديث والفقه عن كثيرين من
  النخعي.  أبي سليمان الذي أخذ الفقه عن إبراهيم

وبلغ من سومو منزلوة أبوي حنيفوة فوي الفقوه أن قوال اإلموام الشوافعي: "النواس فوي الفقوه  
 فوة أفقوه،قال غيره، موازنا بينه وبوين سوفيان الثووري: " أبوو حني اعيال على أبي حنيفة"، كم

كوان  . ومع أمانته في الفقه لم تكون بضواعته فوي الحوديث مزجواة، فقودوسفيان أحفظ للحديث"
فيموا يوروي مون الحوديث عالموا بوه، وفيوه يوذكر الخطيوب الببودادي عون بعوض مون روى  ثبتا

حصوه فعنهم أنه قال: " كان نعم الرجل نعموان  موا كوان أحفظوه لكول حوديث فيوه فقوه، وأشودَّ 
 عنه، وأعلمه بما فيه من الفقه".

أتي وكما كان إماما في الفقه كوان فوذا فوي الوورع والخووف مون هللا، يخشوى هللا فيموا يو 
أنه قال: " ما ويذر. قد تضافر مؤرخوه على ذلك، يذكر الخطيب الببدادي عن بعض رواته 

رأيت أحدا أفقه من أبي حنيفة وما رأيت أورع من أبي حنيفوة". كموا يوذكر عون الفضويل بون 
                                                

 هذه المحاضرة مقتبسة من كتاا : المدخل لدراسة الفقه اإلسالمي لمحمد يوسف موسى. - 1
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عياض أنه قال: " كان أبو حنيفة رجال فقيها معروفا بالفقه، مشوهورا بوالورع، واسوع الموال، 
فضووال علوى كوول مون يطيووف بوه، صووبورا علوى تعلوويم العلوم بالليوول والنهوار، كثيوور معروفوا باإل

، فكوان يحسون أن يودل علوى الحوق، حتى ترد مسألة في حوالل أو حورام، الصمت قليل الكالم
 هاربا من سلطان المال."

وبلغ مون ورع أبوي حنيفوة وامتناعوه عون طلوب الجواه والودنيا وزينتهوا، أن أراده علوى  
بن محمد علوى العوراق زمون  )الثاني( يزيد بن عمر بن هُبيرة، عامل مروان القضاء بالكوفة

، وكان أن ناله لذلك عذاب شديد، وحسبك أنه جلد بالسوط في هذه السبيل، بني أمية، فرفض
فما زاده إال امتناعا. كما حبس لذلك أيضوا فوي زمون الدولوة العباسوية، حوين أراده أبوو جعفور 

  يضاً.المنصور على القضاء فأبى أ

 أصول المذهب الحنفي: -1-2

رسم أبو حنيفة منهاجا لالستنباط، فقود روي عنوه أنوه قوال: " آخوذ بكتواب هللا، فو ن لوم 

، أخووذت بقووول ، فوو ن لووم أجوود فووي كتوواب هللا، وال سوونة رسووول هللا أجوود فبسوونة رسووول هللا 
إلوى قوول ...آخذ بقول من شوئت مونهم، وأدع مون شوئت مونهم، وال أخورو مون قوولهم أصحابه

غيرهم. فأما إذا انتهى األمر إلى إبراهيم والشعبي وابن سيرين والحسون وعطواء وسوعيد بون 
 المسيب..فقوم اجتهدوا، فأجتهد كما اجتهدوا ".

وهذا الكالم يدل على أن هذا هو االجتهاد بالنصووص. أموا االجتهواد ببيور النصووص 
كالم أبي حنيفة أخذ بالثقة، وفرار فقد جاء في المناقب للمكي عن أحد معاصريه ما نصه: " 

من القبح، والنظر في معامالت الناس وما استقاموا عليه، وصلحت عليوه أموورهم ..يمضوي 
األمور على القيواس، فو ذا قوبح القيواس يمضويها علوى االستحسوان موا دام يمضوي لوه، فو ذا لوم 

ذي أجموع يمض لوه رجوع إلوى موا يتعامول المسولمون بوه. وكوان يوصول الحوديث المعوروف الو
ثم يرجع إلى االستحسوان : أيهموا كوان أوفوق رجوع عليه، ثم يقيس عليه ما دام القياس سائبا. 

 إليه".
وعلى ذلك يكون المنهاو الذي رسمه أبو حنيفة لنفسه يقوم على أصول سبعة: الكتاب 

بلوغ والسنة وأقوال الصحابة والقياس، )وأبو حنيفة قد بلغ في االستنباط بالقياس الذروة، وبه 
ما بلغ فوي المرتبوة الفقهيوة...كان يبحوث عون العلوة فو ذا وصول إليهوا أخوذ يختبرهوا، ويفورض 
الفروض، ويقدر وقائع لوم تقوع ليطبوق عليهوا العلوة التوي وصول إليهوا. وذلوك النووع مون الفقوه 

 . الذي كان يترك به القياس يسمى التقديري.( واالستحسان واإلجماع والعرف

 : تدوين المذهبو تالمذة أبي حنيفة-1-3

لم يؤثر عن أبوي حنيفوة أنوه كتوب كتابوا فوي الفقوه، ولكون مذهبوه خلود موع الوزمن، ولوم 
، وذلك بفضل يندثر كما اندثرت مذاهب كثير من الفقهاء الذين عاصرهم أو سبقوه في الحياة

كتب المذهب، هوذه الكتوب حفظوت آراء اإلموام وأقوالوه وأصوول  اتالميذه وأتباعه الذين دونو
هب، وكثرت عليها التطبيقات والتفريعات لحوادث وقعت فعال أو فرض وقوعهوا. ومون المذ

 أشهر أولئك األتباع والتالميذ نذكر: 
هوـ 182هـ وتووفي عوام  113: ولد عام أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم األنصاري الكوفي* 

ول من دعي بلغ منزلة رفيعة في الفقه والقضاء ونصبه الخليفة الرشيد قاضي القضاة وهو أ
بذلك. وألبي يوسف الفضل األكبر على المذهب فهوو أول مون وضوع فوي أصوول الفقوه علوى 

 : هكتبمن مذهب اإلمام وأملى المسائل وبث علم اإلمام في أقطار األرض و
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كتوواب ااثووار : وقوود رواه يوسووف عوون أبيووه عوون أبووي حنيفووة، وبعوود ذلووك يتصوول السووند إلووى -أ
 الذي يرتضي أبو حنيفة روايته.الرسول أو الصحابي أو التابعي 

اختالف ابن أبي ليلى: وهو كتاب جمع مواضوع الخوالف بوين أبوي حنيفوة والقاضوي ابون  -ب
 ، وفيه انتصار اراء أبي حنيفة.هـ  148أبي ليلى المتوفي عام 

 ررا ثابتا لمالية الدولة اإلسالمية.قكتاب الخراو: وضع فيه أبو يوسف نظاما م -و
هـ ، لوم يجلوس فوي درس  189هـ وتوفي عام  132ولد عام : الشيبانيمحمد بن الحسن * 

أبي حنيفة مدة طويلة ولكنه أتم على أبي يوسف ما بدأه مع أبي حنيفة مدحه الشوافعي بقولوه: 
" لقد كتبت عن محمود وقور بعيور، ولوواله موا انفتوق لوي مون العلوم موا انفتوق". دون مجموعوة 

أو المبسووووط، وكتووواب الزيووادات، وكتووواب الجوووامع فقهيووة كبيووورة نووذكر منهوووا: كتووواب األصوول 
الصبير، وكتاب الجامع الكبير، وكتاب السوير الصوبير، وكتواب السوير الكبيور، وهوذه الكتوب 
تسومى ظواهر الروايوة، وهووي تؤخوذ بموا فيهووا، وال يورجح عليهوا غيرهوا. ولووه موع هوذا كتابووان 

ينووة، وكتوواب ااثووار وهووو آخووران يبلبووان مبلووغ هووذه الكتووب، وهمووا: كتوواب الوورد علووى أهوول المد
 يتالقى مع كتاب ااثار ألبي يوسف ويروي عنه كثيراً. 

نسبت إليه لم تبلغ من ثقة النقل ما بلبته هذه الكتوب، وهوذه ولإلمام محمد كتب أخرى  
قّيات، وزيادة الزيوادات، ويقوال لهوذه  الكتب هي: الَكيسانيات، الهارونيات، والجرجانيات، الّرِّ

       لرواية أو النوادر؛ ألنها لم ترو عن محمد بروايات ظاهرة.الكتب غير ظاهر ا
           

 المذهب المالكي  -2

هو مالك بن أنس بن أبي عامر فقيه الحجاز وسيدها ففي وقتفه بفالعلم، صاحب المذهب:  2-1

هففـ ، وكانففت 179هففـ وتففوفي سففنة  93بففل فقيففه األمففة كمففا يففذكر الحففافظ الففذهبي، ولففد سففنة 

ديث والفقففه مففن الرفعففة بالدرجففة التففي يقففول عنففه اإلمففام الشففافعي: ل إذا ذكففر من لتففه فففي الحفف
العلماء، فمالك النجم، وما أحد أمنَّ علي مفن مالفكل، رحفل إليفه لعخفذ عنفه كثيفر مفن العلمفاء 

 الفقهاء من المشارقة المصريين والمغاربة وغيرهم.

ه والسفلطان، وففي ذلفك كان يجل العلم والعلماء فوق إجالله لغيرهم مفن أ فحاا الجفا 
يذكر المؤرخون: أن هارون الرشيد بعث إلى مالك يستحةره مجلسه ليسمع منه ابناه األمفين 

ينبغفي أن تختلفف إلينفا حتفى يسفمع  فبياننا منفك الموطفظ؛  !والمظمون، فقال له: يا أبفا عبفد هللا 

 زتمفوه يعفّ ، وإن إن هفذا العلفم مفنكم خفرج، فف ن أنفتم أع !قال قلت: أعف  هللا أميفر المفؤمنين 
أذللتموه ذّل، والعلم يؤتى وال يظتي ؛ فقال  دقت، اخرجا إلى المسجد حتى تسمعا مع الناس؛ 

قال مالك: بشريطة أال يتخطيا رقاا الناس، ويجلسا حيث ينتهي بهم المجلفس؛ فحةفراه بهفذا 

حمفل إليفه وكذلك فعل حين حج الرشيد نفسه، إذ لما  ار إلفى المدينفة أرسفل إليفه لي !الشرطل
كتابه الموطفظ، ففرفض الفذهاا إليفه، فمفا كفان مفن الخليففة إال أن قفال: ل وهللا ال نسفمع إال ففي 

 بيتكل.

ونجففد اإلمففام مالففك قففوي اإليمففان بففاا، فففال يخففاف  ففاحب سففلطان وإن كففان الخليفففة،  
جريئا يصدع بما يرى وإن غةب ذوي النفوذ والسلطان، ويصبر  برا جميال على ما يناله 

األذي في هذه السبيل؛ وقد أوذي أذى شديدا حتى ضفربه جعففر بفن سفليمان والفي المدينفة  من

بالسياط  لما نُسب إليفه مفن أن البيعفة ال تصفح مفع اإلكفراه، ومعنفى هفذا أن بيعفة بنفي العبفاس 
 باطلة. 
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وكتابه الموطظ كتاا جليل في الحديث والفقه، ولعله أول كتاا من نوعه وفي طريقتفه  
أقوال الصحابة وفتفاوى جمع فيه ما قوي عنده من حديث أهل الحجاز وأضاف إليه وأسلوبه؛ 

التابعين، ثم رتبه بعد ذلك كله علفى أبفواا الفقفه المعروففة، وقفد عمفل فيفه تظليففا وتهفذيبا نحفو 

أربعين عاما، ولقد لقي ثفواا مفا أنففق مفن جهفد ففي تلقفي علمفاء الفبالد اإلسفالمية لفه بفالقبول 
ألنه وطَّظ ومهد بفه للنفاس مفا اشفتمل عليفه مفن الحفديث والفقفه، أو ألن العلمفاء وسماه بالموطظ 

 المعا رين له بالمدينة واطئوه ووافقوه عليه.

ولجاللة هذا الكتاا في الحديث والفقفه أراد غيفر واحفد مفن الخلففاء حمفل النفاس عليفه  
ثفم الرشففيد، إال أن ليكفون مرجعفا وإمامففا لهفم ففي هففذا البفاا؛ أراد ذلففك المنصفور ثفم المهففدي 

 اإلمام مالك رفض ذلك بحق.

 أصول المذهب المالكي:-2 -2

عمففد تالميففذ اإلمففام مالففك إلففى الموطففظ واسففتخرجوا منففه مففا يصففح أن يكففون أ ففوال  
 الستنباط الفروع ويمكن إيجازها فيما يلي:

  لى هللا عليه وسلم كان يظخذ بما في كتاا هللا ف ن لم يجد فبسنة رسول هللا  -أ

  -ا

 
 -ج

 
 -د
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،  وحفين تتعفدد أقفوال الصفحابة ولكن مالكا يقدم عمل أهل المدينة على قول الصفحابي
  في المسظلة ف ن مالكا يختار منها ما يتفق مع عمل أهل المدينة.  

 القياس   -هـ 

حيث ال يوجد نل من كتاا أو سنة، أو قول  حابي، أو إجماع من أهل المدينفة؛ فف ن مالكفا 
 تعمل القياس في اجتهاده.كان يجتهد ويس

 المصالح المرسلة )واالستحسان( -و

يقتةي إلحاق واالستحسان ترجيح حكم المصلحة الج ئية على حكم القياس...فلو كان القياس 
حكم غير منصوص عليه بحكم معين منصوص عليه، والمصلحة الج ئية توجفب غيفر ذلفك، 

صلحة سواء أكان في الموضفوع قيفاس يحكم بها ويسميها االستحسان، وكذلك الحكم في كل م

 أم لم يكن.
 

 
 الذرائع -ز
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 :رواة المذهب 3-3

مقاموا لوه   ، وبخاصة أنه اتخذ مدينة الرسول ارتحل إلى مالك خلق كثير من الناس

طوال حياته. ومن هؤالء المشارقة المصريين وآخرون من بالد إفريقية الشمالية واألنودلس، 

 :وكان من أشهر األولين

تفقوه علوى مالوك وطالوت : بمصمر  191)ت  تقميأبو عبد هللا عبد الرحمن بن القاسمم الع   -أ

صحبته له، وإن أخذ عن غيره كالليث بن سعد، يذكره ابن خلكان فيقول: " جمع بوين الزهود 

والعلم، وتفقه باإلمام مالك ونظرائه وصحب مالكوا عشورين سونة..وهو صواحب المدونوة فوي 

حنون". ويذكر النسائي أنه ليس أحد من أصحاب كتبهم، وعنه أخذ سُ  مذهبهم، وهي من أجل

 مالك مثله يقول عنه يحي بن يحي الليثي: "أعلم األصحاب بعلم مالك وآمنهم عليه".

الفقوه معاصر سابقه، أخذ  هـ : 199أو  197أبو محمد عبد هللا بن وهب بن مسلم )ت -ب

سه الذي داموت صوحبته لوه زمنوا طوويال، عن شيوخ زمنه، وبخاصة الليث بن سعد ومالك نف

 وله من األحاديث ما رواها أصحاب الكتب الصحاح الستة جميعاً.

له منزلة رفيعوة عنود مالوك حتوى كوان يلقبوه بفقيوه مصور وبوالمفتي. ويصوفه أحمود بون  

حنبوول بأنووه عووالم صووالح فقيووه كثيوور العلووم، صووحيح الحووديث، ثقووة صوودوق. وبلووغ موون صووالحه 

 تعالى أن الخليفة كتب إليه في قضاء مصر فاختفى ولزم بيته.وورعه وخوفه هللا 

روى عون كثيورين ومونهم مالوك والليوث بون  هـ  :204أشهب بن عبد العزيز القيسي )ت-ج

سعد، وأخذ الفقه عن مالك وغيره من فقهاء المدينة ومصر، وإليه انتهت الرياسة بمصر بعد 

ا مون المصوريين مثلوه". وقود سوئل سوحنون ابن القاسم. وفيه يقول الشافعي: " ما نظرت أحود

عن ابن القاسم وأشهب، أيهما أفقه؟ فقال: كانا كفرسي رهوان، وربموا وفوق هوذا وخوذل هوذا، 

 وربما خذل هذا ووفق هذا.

أعلوم أصوحاب مالوك بمختلوف : همـ 214أبو محمد عبمد هللا بمن عبمد الحكمم المصمري )ت -د

وروى عون اإلموام مالوك كتابوه "الموطوأ"  أقواله، وإليوه صوارت رياسوة المالكيوة بعود أشوهب،

سووماعا، كمووا سوومع عوون غيووره أمثووال الليووث بوون سووعد وسووفيان بوون عيينووة، كووان صووديقا لإلمووام 

اختصوور فيووه أسوومعته موون ابوون القاسووم وابوون وهووب ولووه كتوواب "المختصوور الكبيوور"  .الشووافعي
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ه شرح القاضي وأشهب وعلى هذا الكتاب وغيره معول الببداديين المالكية في المدارسة وإيا

 أبو بكر األبهري.

: )ت  -هـ  تفقوه بوابن القاسوم وابون وهوب همـ : 226أو  225أْصبَغ بمن الرمرج األمموي و: )

 و مصر مثله في الفقه في رأي عبد هللا بن الماجشون.وأشهب، ولم تخّرِّ 

أخذ العلوم والفقوه عون أبيوه ومون عاصوره هـ :  268محمد بن عبد هللا بن عبد الحكم )ت -و

الفقهاء الذين سبق ذكورهم، كموا أخوذ الكثيور عون اإلموام الشوافعي، وانتهيوت إليوه الرياسوة من 

والفتيووا بمصوور. ولووه توورليف كثيوورة فووي فنووون العلووم والوورد علووى المخووالفين؛ منهووا الوورد علووى 

الشافعي، وما رد به على أهل العراق، فهو كأمثاله من فقهاء العصر كان له نظره واجتهاده 

 وترجيحه.

أخذ الفقه من : هـ 269بن زياد المعروف بابن المّواز )ت  مد بن إبراهيم اإلسكندريمح -ز

علماء عصره، حتى صار راسخا في الفقه والفتيا، وله كتابه المشهور "بالموازية" وهو فوي 

رأي ابن فرحون "أجّل كتاب ألفوه الموالكيون وأصوحه مسوائل وأبسوطه كالموا وأوعبوه"، وقود 

 وهو رابع أمهات المذهب المالكي ع المذهب على أصوله.قصد فيه إلى بناء فرو

هوؤالء هووم مشواهير رواة مووذهب مالوك وناشووروه بمصور، وهنوواك آخورون قوواموا بهووذا  

 المهمة في بالد إفريقية الشمالية واألندلس ونذكر منهم: 

أخذ عون مالوك والليوث بون سوعد، وكوان  هـ :183أبو الحسن علي زياد التونسي )ت -أ

 زمنه ب فريقية. عديم النظير في

يلقووب بشووبعطون، أخووذ  هممـ :193أبممو عبممد هللا زيمماد بممن عبممد الممرحمن القر بممي )ت -ب

 الموطأ عن مالك سماعا، وهو أول من أدخله األندلس.

تتلمذ على عبد الرحمن بن  هـ :212عيسى بن دينار بن عبد الرحمن القر بي )ت  -ت

ة، حتوى كوان يعتبور فقيوه كان ال يتقدم عليه أحد في وقتوه فوي قرطبوة العاصومالقاسم و

 األندلس.

من أهل تونس، أصله من نيسابور فاتح صقلية وقاضي  هـ :213أسد بن الررات )ت -ث

القيوروان، سوومع موون مالوك موطووأه ثووم سوار إلووى العووراق حيوث دون أسووئلة أخووذها عوون 

محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، ثم سأل عنها ابن القاسم عند عودته فوي موروره 
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وكان هذا بداية "المدونة" وجاء بموا كتوب ى رأي مالك، فكتب ذلك، بمصر فأجابه عل

 فكتبها عنه سحنون، وكانت تسمى "األسدية".ى القيروان إل

وهو أندلسي قرطبي، واحد الوذين انتهوت  هـ :234يحي بن يحي بن كثير الليثي )ت -و

وبسوببه  إليهم الرياسة في العلم باألندلس، وأحود الوذين انتهوت إلويهم الرياسوة فوي العلوم

 انتشر المذهب المالكي بها. وهو أحد تالميذ اإلمام مالك روى عنه "الموطأ".

كان أحد المفتين الرسميين، : هـ  238عبد الملك بن حبيب بن سليمان السلمي )ت  -ح

فمي  "الواضمح وهو صواحب كتواب  ثم انفرد بالرياسة بعد وفاة يحي بن يحي الليثي.

أمهات مذهب اإلمام مالك وهو األم الثانيوة بعود وهو كتاب فقهي من ، "الرقه والسنن

   المدونة، وضعها في الفقه مقتفيا أثر اإلمام مالك في الجمع بين الفروع واألصول 

تفقه أوال بالقيروان، ثم كانوت هـ : 240سحنون عبد السالم بن سعيد التنوخي: )ت  -خ

كوان فقيوه أهول له رحالت إلى مصر والمدينة لقي فيها علمواء القطورين وأخوذ عونهم، 

وهوي  فوي موذهب مالوك. "المدونم "زمانه وشيخ عصره وعوالم وقتوه، وهوو صواحب 

ثالثة من األئمة: مالك ب جاباته، وابن القاسم بقياساته وزياداته، وسوحنون ثمرة جهود 

عموودة الفقهوواء فووي القضوواء واإلفتوواء بتهذيبووه وتنقيحووه وتبويبووه، وهووي أصوول المووذهب و

 ألمهات.المرجح روايتها على سائر ا

: السفياني العتبوي  هـ :255)ت أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن عتب  -د

 ولد باألندلس تتلمذ عل يحي بون يحوي الليثوي، وسوحنون وأصوبغ وهوصواحب كتواب: 

، وهو ثالث أمهات المذهب المالكي، وقد استخرجها من المستخرج " أو "العتبي ""

لوك بواسوطة تالميوذه، وقود اعتمود علوى هوذا الكتواب األسمعة التي رويت عن اإلمام ما

 جل الشيوخ المتقدمين.  

هووذا وهنوواك غيوور هووؤالء وأولئووك علموواء وفقهوواء آخوورون نشووروا مووذهب مالووك 

 وقاموا عليه بالمشرق في غير مصر كالحجاز والعراق، وأشهرهم:

 كوان مفتوي أهول المدينوة:  212أبو مروان عبد الملك بن أبي سلم  الماجشون )ت 

 في زمانه وهو من تالميذ اإلمام مالك.
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  شافعي المذهب ال -3

هو أبو عبد هللا محمد بن إدريس الشافعي القرشي، ولد في غزة عام مؤسس المذهب:  3-1

  .هـ 304هـ وتوفي بمصر عام 150
بلغ الشافعي من المنزلة في شخصه وأخالقه وعلمه ما جعل طاش كبرى زاده يقوول 

طبة من أهل الفقه واألصوول والحوديث، واللبوة والنحوو، وغيور ذلوك علوى : " اتفق العلماء قا
أمانتووه وعدالتووه، وزهووده وورعووه وتقووواه وجوووده، وحسوون سوويرته وعلووو قوودره، فالمطنووب فووي 

 وصفه مقصر، والمسهب في مدحه مقتصر".
ومن ثم نجد عبد هللا بن أحمد بن حنبل يقول لوالوده : "أي رجول كوان الشوافعي، فو ني 

ثور الودعاء لوه؟ فقوال لوي: يووا بنوي كوان الشوافعي كالشومس للنهوار، وكالعافيوة للنوواس، رأيتوك تك
 فانظر هل لهذين من خلف أو عنهما من عوض". 

وكان اإلمام ابن إدريس مع جاللته في العلم، مناظرا حسن المناظرة أمينا فيها، طالبا 
ببوت أن يوفوق ويسوودد للحوق منهوا. وقود أَثورت عنووه هوذه الكلموة: "موا نواظرت أحوودا قوط إال أح

ويعان، وتكون عليه رعاية من هللا وحفظه، وما ناظرت أحدا إال ولم أبال بيّن هللا الحق على 
 لساني أو لسانه ".

 الشافعي: المذهبأصول  3-2

نجد أسس مذهب الشافعي وأصوله مدونة فوي كتابوه "الرسوالة"، وتظهور لنوا واضوحة  
 ا.بالتطبيق في الفروع في كتابه "األم" أيض

ومووا ظهوور لووه منووه، إال إن قووام لديووه الوودليل علووى وجوووب فهووو يرجووع أوال إلووى القوورآن  

حتى خبور الواحود منهوا. إال أنوه يشوترط لوذلك أن  صرفه عن ظاهره. ثم إلى سنة الرسول 
يكون راويه ثقة في دينه، معروفا بالصدق في حديثه، حافظا عالما بما يحودث بوه، بريئوا مون 

؛ فو ذا اجتمعوت فيوه  ثم أن يكون الحوديث متصوال بسونده إلوى الرسوول التدليس في روايته، 
 هذه الشروط أخذ به.

ثوم قوول الصوحابي يقسومه وبعد هذين األصلين يجيء اإلجماع إن لم يعلم له مخالف،  
إلى ثالثة أقسام أولها: ما يكونون قد أجمعوا عليه وهذا حجوة ألنوه إجمواع، وثانيهوا أن يكوون 

وجد غيره خالفا أو وفاق وكا يأخذ به روالثالث: ما يختلف فيه الصحابة للصحابي قول وال ي
ثم القياس بشرط أن يكوون لوه أصول فهو يختار من أقوالهم وال يقول قوال يخالف كل أقوالهم 

 ويرفض العمل باالستحسان. من الكتاب والسنة، 
 :تدوين المذهب – 3-3

ر مون تودوين مذهبوه ونشوره فوي كتوب أتيح للشافعي ما لوم يوتح لبيوره مون األئموة الكبوا 
كتبها بنفسه، سواء في ذلك مذهبه القديم بالعراق والجديد بمصر، وذلك بفضل ما قام به مون 

 رحالت علمية في البالد المختلفة، وأهم هذه الكتب هي: 
 كتاب "الرسالة" في أصول الفقه -أ
  في الفقه كتاب "األم" -ب
نتصووار للسونة والعموول بهوا، وكتوواب بعوض الرسووائل مثول كتوواب "جمواع العلووم" وهوو ا  -ت

"إبطووال االستحسووان" الووذي رد بووه علووى فقهوواء األحنوواف، وكتوواب " اخووتالف مالووك 
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والشافعي" فيما يتصل بالسنة، وكتاب "الرد على محمد بن الحسن" إلى غير ذلك من 
 الكتب.

ننسوى  فوي الوبالد، فوال ينببوي أنومهما قلنا أن الشافعي هو الذي دون مذهبه وقام على نشره 
فضل تالميذه الذين أخذوا عنه مشافهة، والطبقات األخرى مون األتبواع الوذين عملووا جهودهم 
على تأييد المذهب وتعميم نشره. وهؤالء التالميذ ال يحصون كثرة بالحجاز والعراق ومصر 

 وغيرها من البالد اإلسالمية، ونخص بالذكر ثالثة منهم: 
األصحاب المصريين، وهوو الوذي قيول  أكبرهـ : 231يوسف بن يحي البوي ي )ت  -أ

 أنه صنف كتاب "األم" الذي أظهره الربيع بن سليمان بعد تعديالت فيه. 
: " المزنووي فيووه يقووول الشووافعي  :264أبممو إبممراهيم إسممماعيل بممن يحممي المزنممي )ت  -ب

 وقد أخذ عنه عدد كثير من علماء خراسان والعراق والشام.ناصر مذهبي"، 
اتصل بالشافعي حتى صار  هـ :270د الجبار المرادي )تالربيع بن سليمان بن عب -ت

راوية كتبه والثقة الثبت فيما يرويه عنه، وعن طريقه وصل إلينوا "الرسوالة" و"األم" 
وغيرهمووا موون كتووب الشووافعي، وبلووغ موون ثقووة األصووحاب بمووا يرويووه عوون اإلمووام، أنهووم 

علمووا ودينووا يقوودمون روايتووه علووى روايووة المزنووي إن تعارضووا مووع علووو قوودر المزنووي 
 وموافقة ما يرويه للقواعد.

  حنبلي  المذهب ال -4

في عصره، الحافظ، الحجة، أبو كما يقول الذهبي، سيد المسلمين هو مؤسس المذهب:  4-1
هوـ وبهوا  164عبد هللا أحمد بن هالل بن حنبل بن أسد الذُّهلي الشيباني، وقد ولد بببداد عام 

لعلم كالكوفة والبصرة ومكوة والمدينوة والويمن والشوام، نشأ وإن كانت له رحالت إلى مدائن ا
 هـ.241ثم مات عام 

فيه يقول الشافعي حين ارتحل إلى مصر: "خرجت من ببداد وما خلفت بها أتقى وال  
 أفقه من ابن حنبل".

ويووذكر ابوون العموواد الحنبلووي أن كووان: " إمامووا فووي الحووديث وضووروبه، إمامووا فووي الفقووه 
 .سنة ودقائقها، إمما في الورع وغوامضه، إماما في الزهد وحقائقه"ودقائقه، إماما في  ال

أيام العباسيين بفتنة خلق القورآن وصوبر عليهوا صوبرا جمويال؛ هـ  220في سنة ابتلي 
لمأمون كان قد أغرم بأقوال الفالسوفة والمعتزلوة، فورأى أن القورآن كوالم هللا ذلك أن الخليفة ا

أراد هووو والمعتصووم والواثووق موون بعووده حموول العلموواء مخلوووق لووه؛ ألنووه الخووالق لكوول شوويء، و
والفقهاء على رأيه الذي دفعه إليه رجال االعتزال، فكان من هؤالء العلماء اإلمام ابن حنبل. 
إال أن اإلمام أصر على أن القرآن غير مخلوق، باعتباره كوالم هللا، فضورب بالسوياط ضوربا 

ه إال تمسوكا بوه، حتوى زمون المتوكول الوذي شديدا ليرجع عن رأيه، ولكن هوذه المحنوة لوم توزد
  .عدل عن رأيه وأفرو عن ابن حنبل

كوان معتمود ابون حنبول فوي مذهبوه وفتاويوه، كموا يوذكر ابون المذهب الحنبلي وأصوله:  4-2 
 القيم على خمسة أصول وهي: 

النص من الكتاب أو الحديث، فمتى ظفر بنص في المسألة أفتى بموجبوه دون التفوات  -أ
إلى ما خالفه ولو كان من كبار الصحابة؛ ولهذا مثال لم يلتفت إلى قول معاذ ومعاوية 
من الصحابة بتوريث المسلم من الكافر، عندما صح عنده الحديث المانع من التوارث 

 بينهما الختالف الدين.
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صووحابي عنوود عوودم الوونص، فوو ذا وجوود لووبعض الصووحابة فتوووى ال يعوورف لهووا فتوووى ال -ب
مخالف مونهم لوم يتجاوزهوا إلوى رأي آخور، دون أن يودعي أن ذلوك إجمواع، بول يقوول 

 تورعا ما يفيد أنه ال يعلم شيئا يعارض هذه الفتوى.
إذا تعددت ااراء مون الصوحابة فوي األمور الواحود، كوان يلجوأ إلوى اختيوار أقربهوا مون  -ت

ااراء، وكوان يتوقوف أحيانوا تاب والسنة، بمعنوى أنوه ال يخورو عون رأي مون هوذه الك
 عن الفتوى إذا لم يجد مرجحا ألحد تلك ااراء.

األخذ بالحديث المرسل . أو الضعيف مرجحا له على القياس، ما دام ليس هنواك أثور  -ث
 آخر يدفعه، وال قول صاحب وال إجماع على خالفه.

ممووا تقوودم موون األصووول األربعووة لجووأ إلووى القيوواس فاسووتعمله وأخيوورا، إن لووم يجوود شوويئا  -و
 للضرورة.

 ومن ذلك نرى أن ابن حنبل رجل حديث وأثر، أكثر منه رجل فقه وقياس.
            
 تدوين المذهب ونشره:  4-3  

نجد األصل األول لهذا المذهب في مسند صاحبه نفسه، هذا الكتاب الجليل الذي جمع 
مسوائل الفقوه وأبوابوه، وإن  -فيما شوملت–ة، وقد شملت هذه األحاديث نحو أربعين ألف مسأل

و فيه إال  لم يكن مرتباً عليها. انتقي هذا الكتاب من حديث كثير ومسموعات وافرة، ولم يخّرِّ
عمن ثبت عنده صودقه وديانتوه، دون مون طعون فوي أمانتوه، وبلوغ عودد الصوحابة الوذين أسوند 

 حديث نحوا من سبعمائة رجل.إليهم هذه المجموعة الضخمة من ال
وكووذلك قوويض هللا لهووذا المووذهب موون قووام عليووه وعموول علووى نشووره موون تالميووذ اإلمووام 

 والقريبي العهد بزمنه ومن أشهرهم:
مون الفقهواء همـ : 273األثرم أبو بكر أحمد بمن هماني الخراسماني البدمدادي: )ت  -أ

اهده موون الحفوواظ األعووالم، لووه كتوواب: السوونن فووي الفقووه علووى مووذهب أحموود وشووو
 الحديث.

كان من أجل أصحاب أحمود  هـ :275أحمد بن محمد بن الحجاج المروزي )ت  -ب
 بن حنبل، وإماما في الفقه والحديث، كثير التصانيف.

تفقه على أحمد بون حنبول وصوار أحود  هـ :285إبراهيم الحربي أبو إسحاق )ت  -ت
 األئمة األعالم.

ريمي الب -ث كوان مون  همـ :324دمدادي)ت أبو القاسم عمر بن أبي علي الحسمين الخر
  أعيان الحنابلة وله في المذهب كتب كثيرة منها مختصره المشهور للبادئين.  

 الدور الخامس: الفقه اإلسالمي في عهد إتباع المذاهب األربعة

يبتدئ هذا الدور من منتصف القرن الرابع الهجري وينتهي إلى الفرع األول: مدة الدور: 

 .سية في منتصف القرن السابع الهجريغاية سقوط الخالفة العبا

 الفرع الثاني: مميزات االجتهاد في هذا الدور:
 وقوف حركة االجتهاد وأسبابها: -1
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 :غياب االجتهاد المستقل وظهور أنواع من االجتهاد في نطاق المذهب-2

ة من هذه العوامل التي قعدت بالعلماء عن االجتهاد المطلق واستمداد األحكام الشرعي
مصادرها األولى، لم تقعدهم عن بذل جهود تشريعية في دوائرهم المحدودة، ولهذا قسم 

 علماء كل مذهب إلى طبقات:
   ال بق  األولى: أهل ا:جتهاد في المذهب 

وهؤالء ال يجتهدون في الشرع اجتهادا مطلقا، وإنما يجتهدون في الوقائع من أصول 
خالف الواحد منهم مذهب زعيمه في بعض األحكام االجتهاد التي قررها أئمتهم، وقد ي

الفرعية ومن هؤالء: الحسن بن زياد اللؤلؤي في الحنفية، وابن القاسم وأشهب في المالكية، 
والبويطي والمزني في الشافعية. فهؤالء قادرون على استمداد األحكام الشرعية من 

على وفاق استمداد أئمتهم،  مصادرها األولى ؛ لكنهم ألزموا أنفسهم أن يكون استمدادهم
 وأساسهم هو أساسهم.
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 ال بق  الثاني : أهل ا:جتهاد في المسائل التي : رواي  فيها عن إمام المذهب
وهؤالء ال يخالفون األئمة في أحكام فرعية وال في أصول اجتهادية ؛ وإنما يستنبطون أحكام 

على فروعهم كالخصاف )ت المسائل التي ال رواية فيها حسب أصول أئمتهم وبالقياس 

هـ( وابن  478هـ( والكرخي من الحنفية. واللخمي )ت  321هـ( والطحاوي )ت  261

هـ(. وأبي حامد البزالي وأبي إسحاق االسفراييني من  721العربي وابن رشيد السبتي ) ت

 هـ( من الشافعية 418الشافعية )ت 

 ال بق  الثالث : أهل التخريج

ستنباط أحكام المسائل، ولكنهم إلحاطتهم بأصول المذهب ومأخذه وهؤالء ال يجتهدون في ا

يستخرجون علل أحكامه ومبادئها، ف ليهم المرجع في إزالة الخفاء والبموض الذي يوجد في 

أقوال األئمة وأحكامهم كالجصاص وأضرابه من علماء الحنفية. وابن أبي زيد القيرواني 

إسحاق الشيرازي من الشافعية وأبو يعلى الفراء هـ( واألبهري من المالكية. وأبو  386)ت 

 من الحنابلة.

 ال بق  الرابع : أهل الترجيح

وهؤالء يوازنون بين ما روي عن أئمتهم من الروايات المختلفة ويرجحون بعضها على 

بعض من جهة الرواية، أو من جهة الدراية، فيقولون هذا أصح رواية، أو هذا أولى النقول 

هـ( وصاحب  428أوفق للقياس أو أرفق بالناس. ومن هؤالء القُّدُّوري )ت  بالقبول، أو هذا

هـ( وأضرابهما من علماء الحنفية والعالَّمة خليل  593الهداية )برهان الدين المرغيناني 

 من المالكية والنووي من الشافعية وأبو الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني من الحنابلة.

 :ليد المحضال بق  الخامس : أهل التق

ورغم تقليدهم؛ لكنهم يميزون بين القوي من األدلة والضعيف، ومن هؤالء أصحاب المتون 

 المشهورة. 

ويبدو أن جهود العلماء التشريعية في هذا العهد اتجهت إلى أقوال األئمة وأحكامهم 

وأنهم بدل أن ينظروا في النصوص الشرعية وتعليلها والتوفيق بين ما ظاهره التعارض 

نها واستنباط األحكام منها، قصروا نظرهم على أقوال األئمة وتعليلها، والترجيح بين م

  المتعارضات منها.   

  

 ظاهرة االختصار وأثرها على االجتهاد: -1
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هـ( إلى 1287من كتابة مجلة األحكام العدلية ): الفقه اإلسالمي  ادسلدور السا

 عهدنا هذا   
دة ممي ات كان لها أثر بارز في أسلوا الفقه اإلسالمي وفي يمتاز هذا الدور بع

 سيادته القةائية، وسنوضح هذه المي ات فيما يلي:

  ظهور المجلة وسببه: -أوال

 إن الفقه اإلسالمي أحكامه منثورة في الكتب الفقهية في كل مذهب من المذاهب االجتهادية.
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 رز فـــــــي المجــــــلة هــــــــــو أنــــــها قــد تــــجلى بـــها والشـــــيء الجديــــــــد البـــا
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 اتساع دائرة التقنين وعوامله: -ثانيا

 في هذا العصر األخـــــير اتــسع نطـــــــــــــاق الــــــــــــتقنين اتســـــاعا ال حــــــــــــــدود  

 

 
 نين األمور التالية:ومن أهم العوامل على اتساع حركة التق
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بعد أن توقف العمل بمجلة األحكام العدلية في تركيا والبالد التي تقنين األحوال الشخصية: 

كانت تابعة لها، لم يبق من الشريعة اإلسالمية ما يطبق في المحاكم في الديار اإلسالمية إال 
ة في تركيا باسم قانون األحوال الشخصية، وقد كان أول قانون  در لعحوال الشخصي

م(، وما زال هذا القانون معموال به في لبنان 1917هـ) 1336حقوق العائلة،  در في سنة 

 إلى اليوم.
قام بعض العلماء بتقنين أحكام الشريعة اإلسالمية، ولكن لم يصدر التدوين غير الرسمي: 

مجلة األحكام ، وأول  أمر من الدولة بتبني هذه القوانين وإل ام القةاة بها، كما حدث في

عمل من هذا القبيل قام به )محمد قدري باشا ( في مصر، ويبدو أن عمله هذا كان في بدايته 
بتفويض من الحكومة المصرية المتصاص النقمة التي أثارها تحكيم قانون نابليون في رقاا 

سترشدا المسلمين. وقد جمع محمد قدري األحكام الشرعية معتمدا على مذهب أبي حنيفة م

 بمجلة األحكام العدلية.
كما قام المرحوم محمد عامر بوضع الكثير من قواعد فقه المذهب المالكي في  ورة  

 مواد قانونية تحت عنوان: )ملخل األحكام الشرعية على المعتمد من مذهب مالك(.

هـ(بكتابة : )مجلة 1359كما قام الشيخ القاضي أحمد بن عبد هللا القاري المكي )ت  
 ألحكام الشرعية على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل .ا

  فوائد التقنين:
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 الدعوة إلى االجتهاد الجماعي ونشوء المجامع الفقهية:  -ثالثا

؛ الحرا العالمية الثانيةأن نالت أغلب الشعوا العربية واإلسالمية استقاللها، بعد بعد 

األ الة اإلسالمية وسيادة الفقه مهرت حركات في عديد هذه البلدان تطلب الرجوع إلى 

عن نتائج   -نحو تجديد الفقه واالستمداد منه-اإلسالمي، وقد تمخض هذا االتجاه العصري 

 ونشاطات عظيمة أهمها الدعوة إلى االجتهاد الجماعي ونشظة المجامع الفقهية.
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 ـرات للـــفقه اإلســــــالميوقــد كــان مــن ثمرة هــذه الــدعــوة واالتــجاه انـــعقاد مـــؤتمـ
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 ً  التجديد في أسلوب تدريس الفقه والتأليف فيه:  -رابعا

 

 
كذلك من الجديد في أسلوا تدريس الفقه والتجديد فيه االنفتام على المذاهب واالهتمام 

بالفقه المقارن، هذا االنفتام أزال العصبية المذهبية التي كانت سائدة في الماضي، وأ بحت 

دراسة الفقهية في الجامعات تُظهر للطالب م ايا المذاهب المختلفة وما فيها من ثروة فقهية، ال
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وتنمية فكرية وتوسعة للمدارك بمناقشة األدلة، وتيسير على المكلف في التطبيق، وتسهيل 

 على أولياء األمور لعملية التقنين من الفقه اإلسالمي. 

ي تجديد الفقه، جانب جديد عظيم األثر في ومن أهم ما أسفر عنه االتجاه العصري ف

 خدمة الفقه، وإبراز جوهره األ يل ومكنوناته النفيسة

 

 
نشير في األخير إلى ظهور ما يسمى بالموسوعات الفقهية في هذا العهد، وتعد 

الموسوعة الفقهية التي أصدرتها وزارة األوقاف الكويتية أكبر موسوعة فقهية وهي صياغة 

هـ ، وقد وصل عدد مجلداتها حتى  13لتراث الفقه اإلسالمي حتى القرن  عصرية وموثقة

مجلدا من الحجم الكبير، وتم تبويبها في هيئة مصطلحات مرتبة ترتيبا  45اان 

  معجميا)ألفبائيا( للتيسير على الباحثين وطالب العلم الشرعي.  
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 تاريخ النظم القانونية 

 تاريخ النظم القانونيةالمبحث األول: نشأة وأهمية 
 : وأهمية دراسة تاريخ النظم القانونية تعريف القانون

 عن ويترتب الجماعة داخل الفرد سلوك تنظم التي الملزمة القواعد مجموعة هوالقانون 
 .الجزاء مخالفتها

 ال فكان ، غيره مع بالتعاون إال حاجياته على يحصل أن يستطيع ال بطبيعته مدني فاإلنسان
 المجتمعات بتطور وتطورت القوانين نشأت لذلك؛ العالقات لتنظيم قوانين وجود من بد

 لمعرفة القديمة للقوانين الرجوع من والبد.  القديمة للقوانين تطور هي الحالية فالقوانين
 من يتكون القانون ألن القوانين نشأة لفهم النظم لدراسة يحتاو والمشرع.  الجديدة القوانين

 . والمجتمعات العصور بتبير متبيرة أخرىو ثابتة أجزاء
 القانونية والدراسات.  الطبيعة لعالم بالنسبة كالمخبر للمشرع بالنسبة التاريخية فالدراسة

 : أنواع ثالث من تتكون
 دراسة القانون الوضعي الذي يهتم بدراسة وتحليل القواعد الحاضرة والمطبقة حالياً. -
النظم القانونية والمصادر التي استقيت منها هذه النظم  دراسة تاريخ القانون الذي يدرس-

 حتى وصلت إلى شكلها الحاضر.
علم التشريع الذي يدرس مستقبل القانون وكيفية تحسينه، وهي الناحية الفلسفية والسياسية -

 في الدراسة القانونية.
 مراحل نشأة وت ور القانون

 : هي مراحل ربعةبأ مر وتطوره القانون نشأة أن الباحثين بعض يرى
ترى هذه النظرية أن اإلنسان بدأ حياته متوحشا ثم همجيا  القوة مرحل :  األولى المرحل 

فكان األمر متروكا للقوة المجردة من أي أساس خلقي أي أن القوة تنشئ الحق وتحميه، 
ألف سنة إلى األلف الخامسة قبل الميالد. والقول بأن  50حيث استمرت هذه المرحلة منذ 

اإلنسان بدأ حياته متوحشا يتنافى مع الحقيقة التاريخية؛ ألن اإلنسان بالدليل العقلي والنقلي 
بدأ حياته إنسان وكان رجل وامرأة تزوجا وتكاثرا وكان عارفا بحقوق والديه وحقوق 
ااخرين، ولكن قد تحدث بعض االنحرافات فيلجأ األفراد إلى القوة كما حدث بين قابيل 

الحادثة وقعت في أرقى مكان وزمان وأرقى المجتمعات فارتكاب الجريمة ال  وهابيل، وهذه
يعني عدم وجود القانون؛ حيث أن هللا عز وجل هو الذي علَّم آدم عليه السالم القواعد التي 
تنظم عالقاته باهلل عز وجل وبمجتمعه فكان النظام القانوني األول هو عالقة اإلنسان بربه، 

الفه في األرض فلم يترك اإلنسان بال قواعد ونظم، كما أكدت الحقيقة ثم بأسرته بعد استخ
التاريخية أنه ما من أمة إال وكان لها كتابا وشريعة ورسوال خاص به. فالكتب السماوية هي 
أصل نشأة القوانين. والواقع اإلنساني يكشف لنا معارضة الناس لما جاءهم من خالقهم وذلك 

 م وصدهم عن سبيل هللا.       باتباعهم لرغباتهم وشهواته
 وكان الطبيعية كالظواهر مختلفةة آله اإلنسان عبد: الديني  التقاليد مرحل : الثاني  المرحل 

 األحكام معظم أصبحت وبالتالي الدينية بالشعائر القيام يتولى الكاهن وكان غضبها يخشى
إلى غاية األلف الرابعة قبل وقد استمرت تلك المرحلة .اإللزام قوة أكسبها مما لآللهة تنسب

 الميالد. 
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 وبفضل طويال زمنا سائدة الدينية التقاليد بقيت: العرفي  التقاليد مرحل : الثالث  المرحل 
 األغلبية حكم الديمقراطي الحكم نشأ وبذلك والتقاليد األعراف محلها حل المجتمعات تطور

 .الشعب سماب تصدر األحكام فأصبحت
 قوانينها المجتمعات دونت الكتابة اكتشاف بعد: القانون تدوين حل مر: الرابع  المرحل 

 .بسرعة وتطورت فانتشرت

 النظم القانونية في بالد الرافدين : ثانيالمبحث ال
 أهمها ومن المدونة القوانين من إلينا وصل ما أقدم العراقية بالمدن وجدت التي التقنينات تعد

: 
 اإلنسان عرفه تقنين أقدم وهو م ق 2111 العراق ملوك من ملك وهو: رنامووأ تقنين -1

 الداخلية اإلصالحات المقدمة تناولت حيث مادة 31 وثالثين وواحد مقدمة على ويشمل
 وبعض والطالق والزواو الخطبة مثل قانونية مواضيع فعالجت المواد أما الملك وأعمال
 دية دائما هي جساماأل على ءاالعتدا عقوبة أن على ينص التقنين هذا أن ويالحظ... الجرائم

 متحف في كاملة غير بلوحة مسجل وهو القصاص بمبدأ أخذ الذي حمورابي قانون عكس
 . بولنبأسط
 100أكثر من  على ملتويش م ق 1924 عشتر لبت الملك أصدره: عشتر لبت تقنين -2

 التشريع أنو االهة مجدت المقدمة أما. منها فقط مع مقدمة وخاتمة 48مادة تم العثور على 
والخاتمة شبيهة .  السابق في وقع الذي الظلم من البالد أهل وإنصاف والرفاهية الخير هدفه

 مضمونها والموادبخاتمة قانون حمورابي الذي يحتمل أنه اقتبسها من تقنين لبت عشتر . 
 مدون وهو الحيوانات إيجار الزواو المواريث الملكية نظام األراضي إيجار منها متعدد

 . األمريكية المتحدة الواليات في تحفبم
 غير تاريخه القديمة العراق مدن إحدى وهي أشتنونا طدينة ملك أصدره:  أشنونا تقنين -3

 يحتوي وهو م ق 1750 حوالي أي قرن بنصف رابي حمو قانون سبق أنه ويعتقد معروف
 والمواد الخارجية أو الداخلية األعمال وال االهة تمجيد على تحتوي ال ناقصة مقدمة على

 وثيقة أقدم وهي الجرائم الودائع القروض الزراعة أهمها المواضيع من الكثير عالجت
 .والعبيد المساكين األحرار طبقات ثالث إلى المجتمع قسمت تاريخية

 القانونية النصوص كثرة في أهميته وتظهر بابل ملوك أشهر وهو:  رابي حمو يانون -4
 تأثر إلى إضافة السابقة التقنينات يعكس وهو. كاملة وصلتنا التي مةالقدي التقنينات أهم ومن

 مجزأة كانت بعدما البالد توحيد من رابي حمو واستطاع السنين لمئات به المنطقة شعوب
 ارتفاعه كبير حجر على وسجل.  م ق 1694 حكمه من سنة 30 بعد القانون هذا وأصدر.
 يتلقى بخشوع أمامه واقفا رابي وحمو "شماس"الشمس  إله بأعاله ونحت وربع متر2

 282و مقدمة على احتوى وقد.  بباريسمتحف اللوفر  في محفوظة اللوحة وهذه.  تعاليمه
 إلرادة وفقا القانون أصدر أنه فيها وذكر السابقة المقدمات تشبه والمقدمة ، وخاتمة مادة
 نشر وهو منها أهدافه ينوب األخرى بالمدن أعماله أحصى كما بابل مدينة إله خمردو اإلله

 رابي حمو فيها فذكر الخاتمة أما ، البالد كل في الفساد على والقضاء الحق وإحقاق العدل
 يحاول أو شريعته أحكام عن يخرو من على اللعنة وسينزل أعماله وتعدد وفضائله صفاته

 : هي قسم 13 إلى الباحثين بعض قسمه فقد المواد أما. تخريبها

 . والشهود التقاضي نظام 5-1 من •



46 

 

 . والنهب السرقة جرائم 25-6 من •

 . والجندية الجيش شؤون 16-41 •

 . والبيت البساتين الحقل شؤون 80-42 من •

 .التجار مع والتعامل الفائدة القرض 107 – 81 من •

 بالخمور يتعلق 108-111 •

 . والديون باألمانات يتعلق 112-126 •

 . والطالق الزواو خصيةالش باألحوال تتعلق 127-194 •

 . والدية القصاص 195-214 •

 . والبيطرية ةالبشري الطبيب مسؤولية 215-227 •

 . بها اإلخالل وعقوبات والقوارب البيوت بناء وأجور األسعار بتحديد يتعلق 228-240 •
 . واألشخاص الحيوانات أجور 241-277 •

 . بأسيادهم وعالقاتهم بالعبيد يتعلق 278-282 •

 : رابي حمو يانون ائصخص

 الدينية األحكام من لخلوه دينيا تشريعا ليس قانونه أن السائد الرأي:  بحت علماني تشريع •
 . وااخروي الدنيويءين الجزا بين يجمع وال القرابين وتقديم كالعبادات

 ومن سابقة تشريعية لمواد منقح تجميع تقنينه أن يبدوا:  السابقة التقنينات من مستمد •
 بعبارات يبدأ المواد ومضمون ، وخاتمة مضمون مقدمة إلى القانون تقسيم التأثر هذا مظاهر

 واستعمال "العقد تحرير" "المهر" مثل سبقته التي المصطلحات نفس على واحتوائه "إذا"
 . كزوجة المرأة يأخذ الرجل :مثل "أخذ" فعل

 . وقانونيا سياسيا البالد توحيد في ساهم •
 عكس مفترضة أو حقيقية فردية حاالت على أحكامه صيبت:  فتراضياال المنهج •

 التي هي واألحكام السلطة وأصبحت المدينة درجة إلى البابلي المجتمع وصول بوضوح
 . المقايضة نظام بها وتخطى النقود وعرفت ومعاقبته نياالج متابعة تتولى

 ومنع كاملة ةقانونيحقوقا  أةالمر وأعطى باألسرة فاهتم اجتماعيا مصلحا رابي حمو وكان •
 . الطالق وحق للضرورة إال الزوجات تعدد

 جاءت أو سبقته التي التشريعات عن مفتقد يجازاإل وأسلوب العملي بالتبويب القانون امتاز •
 .بعده
 : الرافدين ببالد القانوني  النظم

 . واألسياد والكهان الملك بين موزعا الحكم كان:  الحكم نظام

 . المدينة إله بيد الحقيقية والسلطة

 األسياد طرف من مقيدة وسلطته الضعفاء وحماية العدل نشر هدفه المدينة حاكم والملك
 الملك يعينون والكهان ، واإلدارات القضاء في واسعة سلطات لألسياد كان حيث والكهان،

 إدارية طةسل للكهان وكان حكمه أثناء ولو إسقاطه وب مكانه اإلله شرعية على حصوله بعد
 األول الوزير يرسمهم الموظفين من عدد الملك ويساعد ، والمعابد األمالك إدارة في كبيرة
 الضرائب وجمع الملك تعاليم تطبيق مهمتهم اإلقليم حكام يرسمهم المحلي المستوى وعلى
  .مفتشون الشعب قضايا في يحقق وكان
 : القضائي النظام
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 أربع وللقضاء مدنيا القضاء وأصبح رابي حمو منها قلل كبيرة سلطة للكهان كان البداية في
 : نواعأ
 . العام بالنظام المتعلقين المسؤولين في يحكم:  الوالي -1

 . واللصوص ةبالمدين اإلجرام عن مسؤول:  المدينة حاكم -2

 . المدينة حاكم أو الوالي يرسمها للملك ةتابع:  القضائية المجالس -3

 وإدارية قضائية صالحيات ولهم الهامة المدن في المحاكم لونيشك:  المقاطعة قضاة -4
 ويحتفظ. الشهود بحضور علنية أحكامهم وتصدر األحكام وكاتب القضاء جند يساعدهم

 تمتنع أو لسلطتها القضائية السلطة تجاوز حالة في االستئنافبحق  الحاالت بعض في الملك
 .الحكم إصدار عن
 : األسرة نظام

 والشهود العاقد طرف من عليها موقع مكتوبة وثيقة على يكون أن يجب:  الزواو شروط
 الزوو بين التراضي مدفوعات عليها تدون كما الزواو صحة شروط من العقد كتابة وتعد
 أو مهرا أسرته أو الزوو يدفعها مالية التزامات:  أنواع أربع والمدفوعات الزوجة وأب

 . أسرتها أو الزوجة

 وال الزوو يدفعها بسيطة مالية هبة وهو الصداق وهو تيرهاتو مىويس األول المدفوع-
 . اإلنجاب بعد إال الزوجة فيها تتصرف

 يقع لم وإذا الزواو قبل لخطيبته الخاطب يدفعه ما وهو ليبلو ويسمى الثاني المدفوع -
 . ضعفه فترجع الخطيبة بسبب كان وإن ، له ترجعه فال الخاطب بسبب الزواو

 الزوجية الحياة لمواجهة والدها من المرأة تتلقاها أموال وهي الشرقتو:  الثالث المدفوع -
 . ألوالدها تعود الزوجة ماتت وإذا الزوو وفاة بعد إال الزوجة فيها تتصرف وال

 حياتها لتأمين لزوجته الزوو يقدمها مالية مالية هبة وهي المتعة نودونو:  الرابع المدفوع -
 . مكتوب عقد بواسطة وتتم الزواو شروط من ليست وهي ألوالدا حياة وتأمين وفاته بعد

 : الزواو إنحالل

 : هي ثالثة ألسباب الرافدين ببالد الزواو ينحل
 من إذن من لها بد ال الزواو قبل تعتد أن المرأة على الزوو وفاة بعد الزوجين أحد وفاة -1

 . أوالد لها كان إن المحكمة
 . ب رادته كان إذا إال كافيا سببا ليس الزوو غياب -2

 وحاالت الزوو طرف من مختومة الطالق رسالة الزوجة تسلم خالل من يتم:  الطالق -3
 الزوجة تطليق القانون ويمنع لبيتها المهملة الزوجة الخائنة الزوجة العاقر الزوجة :الطالق
 وال لتهامعام الزوو أساء إذا الطالق طلب للمرأة ويمكن بأخرى ليتزوو المريضة المرأة
 حمو عند الطالق وأنوع.  بالموت عوقبت وإال جاد سبب دون زوجته ترك للزوجة يحق
 تعود عاد وإذا تتزوو نأ للمرأة يحق أسير الزوو إذا المؤقت الطالق من نوعان هما رابي

 اأم.  بالموت عوقبت وتزوجت قوتها لها ترك وإذا قوتها لها يترك لم إذا األول لزوجها
 . كراهة زوجته الزوو ترك إذا ويكون مالدائ الطالق
 في ويشترط ثابت غير اإلناث وحق فقط للذكور اإلرث يعود حمورابي نظام: اإلرث نظام

 كان إذا الشرعية الزوجة أبناء مع يرثون فال األمة أبناء أما شرعيين يكونوا أن األوالد
 .اإلخوة إلى التركة لتنتق األبناء يوجد لم وإذا والدهم تبناهم
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 التبني عقد بكتابة التبني ويتم عليه سلطة له من أو الطفل رضا فيه ويشترط:  التبني نظام
 الطفل استرداد هيمكن وال الشرعيين األطفال حقوق نفس وله للمتبني شرعي الطفل فيصبح

 . معاملته المتبني أساء إذا استرداده للقانون ويمكن تبنيه بعد
 : والعقوبات الجرائم نظام

 األوضاع تراعي حيث العقوبات تنفيذ في المساواة بعدم القديمة رابي حمو انينقو اتسمت
 . الجرائم من أنواع ثالث وجدت وقد والقسوة بالصرامة اتسمت وعموما االجتماعية

 . المقصودة وغير المقصودة الجرائم بين رابي حمو قانون ميز:  األشخاص ضد جرائم -1

 . الدية وعقوبتها صودةالمق غير القصاص عقوبتها المقصودة
 الطريق قطع السرقة لجرائم اإلعدام عقوبة رابي حمو قانون حدد:  األموال ضد ئمجرا -2

 . البابلي للمجتمع االقتصادي للتطور مراعاة قاسية عقوبات وهي والميزان الكيل تطفيف
 تسبب إذا ذلك وأمثلة الجنائية أو المدنية المسؤولية بين يميز لم:  الجريمة في السبب -3

 على البناء سقط إذا البناء ويقتل يده تقطع المريض أعضاء أحد قطع أو موت في طبيب
  .البناء بنت أو ابن تقتل البيت صاحب بنت أو بنا قتل وإذا.  وقتله صاحبه

 

 النظم القانونية في بالد مصر الفرعونية: ثالثالمبحث ال
 من مصر حكم على تعاقب وقد حضاراتال أقدم من بابل وبالد القديمة مصر حضارة تعتبر
 متض أسرة 30 حوالي م ق 671 سنة األشوريين حكم إلى انتقلت أن إلى م ق 32 القرن

 . والقضائي اإلداري بالتطور عهدهم وامتاز الملوك من عدد
 باعتبار المطلق بالحكم فيها الحكم وتميز : م ق 2255 إلى 3000 من القديم  الدول  عهد

 في مطلقة سلطة له فكانت أجداده عن ورثها التي لألرض الوحيد المالك أنهو فرعون ألوهية
 رجال من متميزة طبقة ظهور إلى أدى مما والسياسي دارياإل و والقانوني القضائي المجال

 المجتمع فتحول شرفية ألقابا وحملت كبيرة ودينية مالية بامتيازات تمتعت واألشراف الدين
 . الوسطى الدولة ظهور إلى أدت ثورات سبب مما تبدادياس إقطاعي طبقي مجتمع إلى
 11 األسرة من ليهاع تعاقبت م ق1650 إلى 2100 حوالي بين ما الوس ى الدول  عهد
 راع اإلله يعبدوا كانوا أن بعد أمون اإلله عبادة إلى الفراعنة تحول ،17 األسرة إلى

 الحواجز وحطم العدالة قوتطبي لإلصالح وسعى اإللهي ووصفه سيادته الملك فاسترجع
 عادت حيث طويال تعمر لم اإلصالحات هذه لكن القانون أمام متساوية صبحتأف الطبقية

 أن إلى قرن من أكثر أخرى شعوب غزتها حيث 13 سرةاأل عهد خالل نحاللواال الفوضى
 . الحديثة الدولة لتظهر تحررت

 جيش لها وأصبحت صرم ازدهرت وفيها : م ق1050 إلى 1555 الحديث  الدول  عهد
 وتسلط ضعف ثم فلسطينو سورياك مجاورة بلدان نحو وتوسعها نفسها عن الدفاع من مكنها

 . الحديثة الدولة زوال إلى أدى مما عليها الكهان
 الفترات أما.  األجنبية للدول تابعة مصر أصبحت 30 األسرة إلى 21 األسرة من وابتداء

 سياسية سلطة بأي مقيدا يكن فلم بنفسه القانون صانع هو الفرعون أن فالبالب األخرى
 .التي ادعاها لوهيةألل اعتبارا

 : المصري  القوانين أشهر من
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 من 24 األسرةمن  مصر فراعنة أحد وهو بوخوريس الملك أصدره:  بوخوريس يانون -1
 وقد التعديالت بعض ومع قبله سائدة كانت التي انينووالق النظم فيه جمع م ق 718-712

 : الشخصية اإلصالحات أبرز ومن رابي حمو قانون خاصة بابل بتشريعات أثرت
 . الرجل مع للمرأة المساواة منح -

 طلب ويمكن الزوو من الطالق طلب في الحق وللزوجة زوجته يطلق أن في الحق للرجل -
 .تطليقها عند المال من مبلغ

 وحق الميراث حق في لرجلا مع وتساوت الكاملة القانونية بالشخصية المرأة تمتعت -
 .زوجها إذن دون باسمها التملك

 .العقد في خالفه اشترط إن إال مباحا الزوجات تعدد بقي -
 .الديون بسبب االستعباد لباءإ -
 وجدت وقد 18 األسرة ملوك آخر وهو "حت حرم" الملك أصدره: حت حرم يانون -2

 أو مثلين يرد أن وهي سارقال عقوبة منها العقوبات بعض على ونصت ناقصة مجموعته
 ببالد المطبقة العقوبات من أخذت العقوبات هذه أن والمالحظة المسروق المال أمثال ثالث

 . بابل بقانون تتأثر لم التي بوخوريس قانون عكس الرافدين
 لقانون األصل طبق نسخة العلماء ويعتبره بوخوريس بعد وجاء: أماريس يانون -3

 . بوخوريس
 فيها يحثهم الموظفين لكبار تعليمات يصدر الفرعون الملك فأحيانا: الملكي  التعليمات -4

 القانونية النظرية العناصر التعليمات هذهفي  وجدت بالقانون والشديد الصارم االلتزام على
 .التقاضي ك جراءات

 : القديم  مصر في الحكم نظام
 باعتباره والقضائية لتنفيذيةوا التشريعية السلطة صاحب هو الفرعون:  السياسي  الناحي 

 يطوفون حيث الدينية الشعائر على يشرفون الكهنة وكان لألرض الوحيد والوارث يعبد إله
 .كثيرة امتيازات لهم وكانت للفرعون الناس وتعبيد الطقوس هذه لتثبيت بالبالد
 إلى مةمقس وكانت والتنسيق بالتنظيم القديمة مصر في اإلدارة امتازت: اإلداري  الناحي 

 . محلية وأخرى مركزية إدارة
 التقارير تأتيه فكانت بنفسه الفرعون عليها ويشرف الملكي القصر هي: المركزي  اإلدارة -1

 ومجلس األول الوزير يساعده ،زمةالال اإلجراءات ويتخذ ليدرسها اليومية والشكاوى
 ويقوم لفرعونا وأعوان المقربين من المتكون االستشاري الخاص والمجلس 10 العشرة

 أساس على مختارين هرم شكل على مهيكلين الموظفين من مجموعة الخطة هذه بتنفيذ
 الضرائب جمع قصد والحيوانات األراضي ،السكان إحصاء مهامهم بين ومن الكفاءة
 .المراقبة بعملية بنفسه يقوم الملك كان وأحيانا
 كل رأس على مقاطعة 40 إلى الدالب الملك قسم البالد اعتسالنظرا : المحلي  اإلدارة -2

 الصارم بالتطبيق يلتزم المقاطعات موظف وكان القصر حاكم أو الملك يعينه موظف منها
 لكن أحدهم يترأسهم والكهان للحرفيين مجالس القرى مستوى على ووجد. الفرعون لتعاليم

 .سلطة أي لهم ليس
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 في الفصل تتولى عدة محاكم توجد كما األول القاضي هو الفرعون كان: القضائي  الناحي 
 من نوعين وجد وقد باسمه األحكام يصدرون الفرعون موظفو هم القضاة وكان ،المسائل
 :القضاء
 :درجتين على وهو األفراد بين الناشئة المسائل في الفصل يتولى: العام القضا  -1

 .واإلقليم المحافظات محاكم وهو األولى الدرجة •
 كان بحيث االستثنائية المحكمة العليا أو المركزية السلطة توىمس على الثانية الدرجة •

 .الحكم يستأنف أن األولى الدرجة من الصادر بالحكم يقتنع لم إذا المتقاضي ب مكان
 كاإلداري عادي غير الخصوم أحد كان إذا والنبالء األشراف محكمة: الخاص القضا  -2
 .عنه نوبي من أو بنفسه الفرعون يتوالها األشراف من أو

 :هما طبقتين ىإل القديمة مصر في المجتمع نقسما: ا:جتماعي  الناحي 

 منهم يختار الذين والنبالء واألشراف الفرعون رأسها وعلى الحاكمة: العليا ال بق  -1
 ودينية مالية امتيازات لهم وكانت الحكم في ليساعدوه والموظفين والكهان الوزراء الفرعون
 هم أكثرهم الجنود كذلك ومنهم العادي العام للقضاء يخضعون وال ياسيةالس األلقاب وحملهم

 .منها والعيش لزراعتها األراضي من نصيب لهم منح الذين المرتزقة
 الموظفين رقابة تحت يعملون الفالحين من أغلبهم الناس عامة وهي: الدنيا ال بق  -2

 طبقة كانت ومنها لإلنتاو كوسائل معها بيعوا بيعت ف ذا باألرض مرتبطون والفالحون
 .الحروب بسبب عبيدا يكونوا ما غالبا وهم العبيد
 :األسرة نظام

 احتفاظ مع الزوجات تعدد أبيح ثم الفردي الزواو هو عنهم المعروف الزواو كان: الزواج
 . بامتيازات األولى الزوجة

 على حفاظا تهمبنا وأحيانا بأخواتهم يتزوجون حيث اإللهي الزواو ملوكهم بعض عند وكان
 . الملكي الدم

 من بد وال فقط مدنيا العقد أصبح بوخوريس عهد وفي وديني مدني بعقد يتم الزواو وكان
 فيحق عليها المتفق الشروط على العقد ويحتوي. األوالد حقوق ضاعت وإال العقد توثيق

 م عد أو التعدد عدم شتراطا ويمكنها السنوية أو الشهرية والنفقة المهر تحديد للزوجة
 .الطالق
 :الزواج انحالل

 ،اإلنجاب عدم ،الزنا جريمة بابه:أس ومن المترتبة المالية التبعات بسبب نادرا الطالق كان
 الصداق فنص استرداد في الحق وله بيتها في وتعيش ثرية كانت إذا لزوجها الزوجة تطليق

 طالقو تعاقد من الكاملة يةالقانون باألهلية تمتعت المرأة أن والمالحظ .مخطئا يكن لم إذا
 . البابلي المجتمع في غيرها من فضلأ فهي

 :الميراث

 لألوالد يعود الميراث كان البداية في ؛التاريخية المراحل باختالف الميراث اختلف
 واألخوات اإلخوة إلى امتد أخرى مرحلة في ثم. للزوجة انتقل يوجد لم وإن الشرعيين

 لصالح التركة هذه يدير الذي األوالد ألكبر تنتقل تركةال أصبحت ثم الزوجة إلى إضافة
 . إخوته
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 بعد الشرعيين غير لألوالد ومنح الميراث في واإلناث الذكور بين سوى فقد بوخوريس أما
 .النفقة حق فلهم الشرعيين األوالد وجد وإن التبني

 

 النظم القانونية في الحضارة الغربية: رابعلمبحث الا
 :اليوناني  الحضارة

 بها ظهر وقد بالشرق ظهورها بعد القوانين بها وظهرت البربية الحضارات أقدم باعتبارها
 . وصولون دراكون أمثال االرستقراطية الطبقة من المصلحين من العديد
 إلينا تصل ولم األشراف من وهو م ق 621 سنة أثينا حكام أحد وهو: دراكون يانون -1

 اتصفت الدينية بالقواعد قوانينه تأثرت اليونان بوأد كتب في ذكره وجاء كاملة نصوصه
 بها عترافواال القوانين هذه تدوين وجاء التافهة الجرائم حتى العقوبات تطبيق في بالشدة

 .المساواة لمبدأ تحقيقا الجميع على تطبق وحتى لها األشراف احتكار لمنع

 حق من العقاب توقيع وجعل الفردي االنتقام بمنع الدولة سلطة تقوية على دراكون عمل
 .الدولة

 لم وبذلك بالقسوة وامتاز الفالحين من الملكية ونزع لألشراف منحازا قانونه كان ذلك ورغم
 .طويال يعمر أن القانون هذا يستطع
 :التالية األعمال إصالحاته وشملت ،م ق 594 سنة أثينا حكام من وهو :صولون يانون -2

) بيعه أو قتله أو المدين جسم على التنفيذ منعللفقراء،  القديمة الديون ألبى: اجتماعيا •
 في األكبر بنلإل متيازاتألبى اال ،الوفاء عن عجزه بسبب تنزيلهخ إلى درجة العبيد(

 األبناء بين وساوى وقتلهم األبناء بيع فحرم األبوية السلطة وحد الفائدة سعر وحدد ،الميراث
 الوارث الحالة هذه في ويلتزم األب جهة من ربلألق تذهب نعداماال حالة وفي الميراث في

 اءباا تربية لزاميةإ التسول تجريم العمل على الشعب حث ،المتوفي بيت من بالزواو
 . لألبناء

 للطبقات فسمح األراضي بيع من تمنع كانت التي القيود وإلباء الزراعة حماية: اقتصاديا •
 فنظم والتجار الصناع شجع ،حالتهم نتفتحس األراضي امتالك من الفالحين من المحرومة
 لهذه المعيشي المستوى تحسين إلى أدى مما النقدي النظام وأصلح والمقاييس الموازين
 .الطبقات

 الدستور إصالح ،المجتمع طبقات بين ساوى ،السياسية الجرائم نع التام العفو :سياسيا •
 أساس على السلطة في لمشاركةا من العامة الطبقة مكن مما للسلطة األشراف احتكار لمنع

 السلطة إلى الوصول من تتمكن الوسطى الطبقات جعل مما النسب محل المال محل مادي
 .الديمقراطيةوصفه الفيلسوف أرسطو بأنه أبو  لذلك
 : الروماني  النظم

 مدينة نشأة منذ الروماني المجتمع في سائدة كانت التي والنظم القواعد مجموعة بها ويقصد
 االنجليزي الفرنسي كالقانون الحديثة القوانين لمعظم مصدرا كونه في أهميته وتكمن روما،

 قائما علما القانون اعتبار في لروما الفضل ويعود العربية القوانين به وتأثرت الجرماني
 وجعلوه تقسيمات له ووضعوا والفلسفة واألخالق الدين بقواعد ممزوجا كان بعدما بذاته
 والثانية بجيشها األولى مرات ثالث العالم فتحت روما أن قيل لذلك.. ةعام قواعد شكل على

 :هي مراحل أربع إلى الروماني القانون العلماء قسم وقد .بقانونها والثالثة بدينها
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 الشعب كان وقد الجمهوري النظام قيام إلى م ق 754 روما نشأة من ويبدأ:  الملكي العصر
 األعداء من وهم النزالء تضم العشيرة وكانت ختلفةم وعشائر شعوب من يتكون الروماني

 نتيجة روما تأسست للحماية طلبا العشيرةإلى  ينضمون العبيد أو األجانب أو المهزومين
 : من السياسي نظامها ويتكون العشائر اتحاد

 دينيا محدودة غير سلطة سلفه من اختيار بل وراثيا ليس الحياة مدى السلطة يتولى: الملك
 الجهاز ويتولى نعقادلال الشعب ومجلس الشيوخ مجلس ويدعو الجيش يترأس ومدنيا

 .القضائي

 لزاماإل دون الهامة األمور في الملك يستشيره العشائر رؤساء من يتكون: الشيوخ مجلس
 .الشعب مجلس أحكام على يصادق

 في قالح وله النزالء غير من السالح حمل على القادرين السكان من يتكون: الشعب مجلس
 .توسيعها أو المدينة تبيير أريد ما إذا ذلك على الرفض أو الموافقة
 الملكية انهارت.  م ق 284 سنة وينتهي إيبوتيا قانون بصدور ويبدأ: القديم القانوني العصر
 بسطت حيث الكبير التوسع هو العصر هذا ميز وما الرومانيين المزارعين ثورة نتيجة
 عديدة مجاالت في تبير أحدث مما إفريقيا وشمال ورباأ جنوب جل على سيطرتها روما
 :منها

 . الشيوخ مجلس سلطات وازدادت الملوك بدل الحكام حل: سياسيا

 الجمهورية إلدارة القنصالن وهما الشيوخ مجلس ينتخبهما حاكمان الملك محل حل: الحكام
 .حكامها عدد زاد الدولة وبتوسع الجيش وقيادة

 في ينظر دخولهفي  قالح للعامة وأصبح البالد إدارة في العليا اليد له أصبح: الشيوخ مجلس
 عليها يصادق التي القوانين مشاريع في رأيه ويعطي الدولة وميزانية الخارجية السياسة
 .الشعب مجلس
 الشعب مجلس دخول في الحق لهم العامة أصبح م ق 441 سنة منذ: الشعب مجلس

 .العامة والطبقة األشراف طبقتين نم الروماني المجتمع تكون: اجتماعيا

 كل وكانت القوانين مشاريع علىالمصادقة  ،المناصب تولي في وحدهم الحق لهم: األشراف
 العامة الطبقة مطالبة نتيجة الطبقتين بين بالصراع المجتمع هذا وتميز لهم حكر األراضي
 :الثورات سبب مما األشراف مع بالمساواة

 المدينة من بالخروو األشراف مهددين المدينة خارو بتل ةالعام اعتصمت م ق 494 سنة
 .للعامة حاكما للعامة يكون أن األشراف فقبل بهم خاصة مدينة وتكوين

 . للعامة مجلسا أنشأ الذي بيبليا قانون صدر م ق 471 سنة

 األشراف مع المساواة أساس على قانون لوضع ةلجن لتشكيل طلب العامة قدم م ق 462 سنة
 . عشر ثنااال األلواح انونق فوضع

 . والعامة األشراف بين الزواو أباح الذي كانوليا قانون صدر م ق 442 سنة

 األسواق وقاضي المدني البيرتقور وظيفتي أنشأ الذي ليسينا قانون صدر م ق 367 سنة
 .المنصبين هذين تولي حق وللعامة

 بين المساواة تحققت وبذلك العليا الدينية المناصب تولي للعامة القانون أباح م ق 300 سنة
 .والعامة األشراف
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 األشراف على العامة الطبقة ثورات إثر األلواح هذه ظهرت: عشر ثنااال األلواح قانون
 القانونية المجموعة لوضع لجنة بتشكيل العامة طالب م ق 462 سنة منذ بالمساواة مطالبين

 صولون قانون لدراسة اليونان لىإ بعثة أرسلت م ق 451 في ،الشيوخ مجلس ذلك وعارض
 لكن لوحة على القانون دونت شرافاأل من أفراد عشرة من لجنة تشكلت عودتها وبعد

 سنة 12-11 اللوحتان وأضافت أخرى لجنة تفشكل كاملة غير بأنها رأى الشيوخ مجلس
 بالنصوص اللوحة هذه إلينا تصل ولم -روما– المدينة ساحة في ونشرت ،م ق 449

 األحكام معرفة من ءالفقها مكن مما وااداب واللبة التاريخ كتب في وصلت وإنما األصلية
 .دقيقة معرفة

 : ومميزاته األلواح يانون مضمون

 األلواح /3.  الوصية الميراث الطالق الزواو 5-4 األلواح/2.  التقاضي 3-2-1 األلواح /1
 /5. والعقوبات اإلجرام نظام 10-9-8 األلواح/4.  الملكية ونقل حق العقارية الملكية 6-7

 . الفردية الحقوق بعض 12-11 األلواح

 ألن الدين جزء تتضمن ولم صولون قانون عكس األبوية السلطة تتناول لم أنها المالحظ من
 .مختلفة وديانات شعوب من متكون المجتمع

 :12األلواح قانون في الواردة األحكام أهم

 أنواع ومن الحق ضياع مخالفتها عن يترتب يالتالتشك من مجموعة تضمن: القضا  نظام
 :الدعاوى
 ثم يدين يمين بقسم وذلك االعتراف على الخصم وحمل الحق، عن للدفاع: القسم دعاوى
 .الدولة خزينة إلى للدعوى الخاسر يدفعه برهان عوض

 حكما لتعيين للحاكم المدعي يلجأ التركات تقسيم حاالت في: قاضي طلب تعيين دعوى
 .ارفض تتضمن وال عليه المتنازع الحق حدود في للفصل

 أو مالي بمبلغ عليه يحكم الذي المدينعلى  تقع تنفيذية دعوى وهي: اليد إلباء دعوى
 به ويذهب المدين على يقبض أن يوما ثالثين بعد له يحق فالدائن الحاكم أمام بدينه يعترف

 يحتفظ أو قتله أو كالعبيد بيعه أو يتهب في حبسه في الحق وله به فيلحقه (الحاكم)البرتور إلى
 . بعمله لالنتفاع

 حتى كرهينة المدين أموال من مال على االستيالء في الدائن حق وهو: رهينة أخذ دعوى
 .المدين موالأ يبيع أن للدائن يحق وال بالدين يفي
 واألوالد الزوجة لسلطته وتخضع ألموالها والمالك األسرة رب هو األب: األسرة نظام

 المجانين وكذلك والنساء للقاصرين الوصية تجب وفاته وبعد السواء حد على والعبيد
 . والسفهاء

 األرض وتشمل: سةيالنف األموال:  سةينف وغير سةفين إلى األموال تنقسم نظام الملكي :
 وخمس نقله المراد والشيء الطرفاناد)شهاأل بحضور ماإ نقلها ويتم استباللها ووسائل

 الرسمية الصورية الدعوى أو (النحاس يزن الذي الميزان وحامل بالبين رومان شهود
 .الحاكم أمام الطرفين بحضور الملكية فيها وتنقل

 . التسليم بمجرد تسلم: سةيالنف غير األموال
 :والعقوبات الجرائم نظام
 ماله أو الشخل على تقع :الخا ة الجرائم -أ
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 الدية : يقتل لم إذا - القصاص - :القتل جريمة -
 .بسالم أو ليال السرقة ووقعت متلبسا ضبط إذا السارق قتل -

 أخرى حالة وفي إليه، السارق ب لحاق المطالبة عليه للمجني يمكن الحاالت هذه غير وفي -

 ...المسروق ضعف الثمن طلب يمكن
 داءاالعت -العظمى الخيانة كجريمة عليها العقاا توقيع الدولة العامة: وتتولى الجرائم -ا

 .الحر اإلنسان قتل– من الحرا الهروا– الديانات على

 

 النظم القانونية في الدولة الجزائرية عبر العصور : خامسالمبحث ال
ترجع جذور الدولة الجزائرية إلى أعماق التاريخ، وقد تطورت مع مرور التاريخ واتخذت 

 عدة تسميات:
أمازيبية قديمة عاصمتها سيرتا  مملكة: الميالد  يبل 46 -ق م 202) :نوميديا مملك  

 اشتهرت و ،سيقة ، صفاقس ، ماصيسيليا ، ماسيليا مثل مماليك عدة تضم كانت)قسنطينة( 
 بالفعل ذلك تم و تفتيتهم جلأ من تترصدهم كانت روما لكن و الكبرى، الدول مستوى على
 . الميالد قبل 46 سنة

راته العسكرية وتمكن من هزيمة يعتبر ماسينيسا أشهر الملوك النوميديين، تميز بقد
خحصمه األمازيبي سيفاكس، كما هزم حنبعل القرطاجي أعظم الجنراالت التاريخيين في 

 ق م.  202معركة زاما )تونس( سنة 

 و الرومانية التجمعات فيها ظهرت : الميالد يبل 429 – 46) للجزائر الروماني ا:حتالل
 على و هالىاأل طرف من مقاومتهم تم و الرومان لدى عماال أصبحوا و األهالي طرد

 ." تاكفاريناس"  و"   يوغرطا: "  رأسهم
 و الجزائر هاجموا جرماني لأص من قبائل ندال الو :  م 534-م 429) يلندا الو ا:حتالل

 ضدهم ثار.  العربي المبرب في دارياإل النظام على حافظوا لهم عاصمة عناب اتخذوا
 . م 534: سنة الوندالية الدولة سقطت و ، الحضنة و وراساأل مملكتي تأسست و ناالسك

 الشعب ثار ، ممتلكاته على استولوا و الشعب فقرواأ:  م 534سن ) البيزن ي ا:حتالل
 .         بيداس  بقيادة ضدهم

 
 

 :م 709 –واستمر إلى 642)بدأ الرتح من سن  للجزائر اإلسالمي الرتح

 الكيان ووجود الجبرافية للصعوبة نظرا صعوبات عدة مراأل بادئ في اإلسالمي الفتح لقي 
 عهد بمرحلتين اإلسالمي الفتح ومر المسلمين، من الثورة من غمازياأل حرر الذي البيزنطي
 .اإلمارات عهد و الواليات
 مبدأ طبق:  م 909 -776) رستم بن الرحمان عبد يد على الرستمي  الدول  ظهور

 . المساواة و العدل و الشورى
 الحماديين دول  بعدها و المهدي هللا عبد يد علىم( -910) الرا مي  الدول  ظهور

-1121) الموحدين دولة ثمم(  1147 -1056) المراب ين دول  ثم م 1052 -م1014)
 عبد بنو و مرين بني و حفص بني الى انقسمت و الموحدين دولة سقطت و. م 1269
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 تم و الدين خير و عروو باإلخوة استنجدت ثم االسباني البزو لىإ ذلك بعد تعرضتل.الواد
 . سباناإل طرد

 األسطول تحطم بعد الجزائريين من تمكن:  م 1830ئر)للجزا الررنسي ا:ستعمار
 المقاومات همأوم 1832 سنة الجزائرية المقاومة وبدأت" نافارين" معركة في  الجزائري

 ثورة ،الشيخسيدي  أوالد وثورة ،بومعزة وثورة ،الزعاطشة ثورة :الجزائر عرفتها التي
 .الصحراء ومقاومة ،المقراني

 : الجزائري  المؤسسات

 :                     الو:ة عهد

 :  الحكم نظام

  والمالية واإلدارية والدينية القضائية الصالحيات كافة له:  الوالي

 الكتاب و قراءوال والمفتين المتحسبين من وتوابعه والقاضي الخراو عامل: الوالي أعوان
 .الفالحة وديوان الخاتم ديوان الجند ديوان وهي والدواوين

 الموظفين وأجور العامة المصالح على المسلمين مال بيت موارد توزع:  المالي النظام
 . الحاجات وأصحاب والفقراء
           والبحري البري الجيش من نوعان هناك: الحربي النظام

 يسير الذي وهو اإلمام يسمى البالد حاكم وكان الرستمية دولةال في ظهر:  اإلمارات عهد
 المذهب فيها وطبق الجوار حسن على وتعتمد األعيان مجلس بمساعدة الدولة شؤون

 .باضياإل

 وللحاكم تاما استقالال مستقلة وكانت إسالمية بربرية دولة أول وهي الحمادية الدولة وفي
 .عاصمته في ووزراء المدن في عمال

 .وكتاب ووزراء والة الخليفة ويساعد المؤمنين أمير ويدعى خليفة هو حاكموال
 : بمرحلتين الحكم نظام مر: العثماني  الدول  عهد في

 .امطلق و مباشرا الحكم كان ، البايالربايات عهد: م 1659 – م 1518:  سنة من

 فيه تووجد ينتخب، الداي و مباشر غير الحكم كان:  م 1830 – م 1659:  سنة من
 : منها استشارية و تنفيذية مؤسسات

 .الفعلية السلطة صاحب هو و االنكشاري الجيش قادة يضم:  الديوان /1

 : خمسة هم و ، الداي ساعديم يضم: النواب مجلس /2

 . الداخلية الشؤون و المالية مسؤول: الخزناجي

 .االنكشاري الجيش قائد: األغا

 .الضرائب جباة: الخراو وكيل
 .البحري األسطول قائد: لخيلا خوجة

 .المواريث و بالعقود الخاصة بالشؤون مسؤول: البيتمالجي
 :هم و: الموظرين كبار /3

 والداي قصر صاحب هو و: الباب خوجة

 . الحبوب أسواق يسير :الرحبة خوجة 

 . التجارية المبادالت مراقبة مهمته: المرسى قائد
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 أرباع ثالث تضم الدولة، فرنسا بها رفتاعت: (1847-1830)القادر عبد األمير دول 
:  بتاريخ برالشا معاهدة و 26/02/1834: في ديمتشال: معاهدتين معها وقعت الجزائر
 . م 30/05/1837

 : القادر عبد األمير مؤسسات

 و الحربية النظارة و الخارجية نظارة و الداخلية نظارة تضم و: التنفيذية المؤسسات/1
 . الزكاة و العشور نظارة و الخاصة الخزينة نظارة و األوقاف نظارة
 القضاة قاضي يترأسهم الفقهاء و األئمة كبار من عضو 11 متض: التشريعية المؤسسات /2
 . باإلجماع تصدر أحكامه و
 و المدنية القضايا في تفصل و الشورى مجلس رئيس يترأسها:  القضائية المؤسسة/3

 .واحد نآ في العسكرية
 .                                                             خليفة مقاطعة كل يرأس مقاطعات 08 الى قسمت: للدول  يداراإل التقسيم 

 : الررنسي ا:ستعمار مؤسسات

 هي و المستوطنين غالبية يقطن حيث الجزائري الشمال في نجدها: البلديات و العماالت 
 .قسنطينة وهران، الجزائر،: واليات ثالث

 بين مختلطة بلديات و فقط للمستوطنين الصالحيات كامل بلديات: البلديات أنواع
 .الجنوب في عسكرية بلديات و الوطنيين و المستوطنين

 : القانوني الت ور

 كان ،المالكي الفقه الى الميل  مع السنة و القران القانون مصدر كان: اإلسالمي العهد في
 في العلم و االستقامة العدل، فيه يشترط الوالي فطر من معين قاضي القضاء على يشرف
 .الشرعية األحكام

 و الجزائريين ردع جلأ من سيطرتها فرض على فرنسا عملت: ا:ستعماري العهد في
 قانون م، 1874 األهالي قانون و م 1870 كريمو قانون: السائدة القوانين. اضطهادهم

 .م 1873 راضياأل ملكية نزع قانون م، 1912 اإلجباري التجنيد
 طرف من ينتخب و الوطني الشعبي المجلس: غرفتين من يتكون برلمان: ا:ستقالل بعد

 ثلثين و عضائهأ ثلثي الجمهورية رئيس يعين الذي األمة مجلس و المباشر بالطريق الشعب
 على السهر و تشريعها و القوانين بمناقشة البرلمان يقوم و المباشر غير بالطريق ينتخبون

 .المعيشية الظروف أحسن رتوفي


