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

هـو الـعلـم الـذي يـبحـث عـن حـالـة الـفـقــه اإلسـالمــي فـــي  :اإلسالمي

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

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

 ". األحكام العملية: "نفضل استبدال عبارة الفقه اإلسالمي بعبارة

     

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 المي في العهد النبوي  التشريع اإلس: الدور األول
 :ولمدة الدور األ -أوال

سنة وبضعة أشهر، ولكن كانت  22هذا العهد كانت سنواته قليلة، ألنها لم تزد عن 

. آثاره جليلة ألنه خلف نصوص األحكام في القرآن والسنة، وخلّف عدة أصول تشريعية كلية

وبهذا خلف أسس . حكمهوأرشد إلى عدة مصادر ودالئل يتعرف بها حكم ما ال نص على 

 .التشريع الكامل

بمكة   مدة وجود الرسول : الفترة األولى: وقد كان هذا العهد فترتين متمايزتين

إلى حين هجرته، في هذه الفترة كان ( م 026) سنة وبضعة أشهر من بعثته  22وهي 

وكان هّم . المسلمون أفرادا قالئل مستضعفين لم تتكون منهم أمة ولم تكن لهم شئون دولة

فيها موجها إلى بث الدعوة إلى توحيد هللا وتحويل وجوه الناس عن األوثان  الرسول 

واتقاء أذى الذين وقفوا في سبيل دعوته وأمعنوا في كيده وكيد من آمن به، فلم . واألصنام

يوجد في هذه الفترة مجال وال داع إلى التشريع العملي وسّن القوانين المدنية والتجارية 

وها، ولهذا لم توجد في السور المكية بالقرآن آيات األحكام العملية إال بالقدر الذي يتصل ونح

، أو بما له أثر في ارتباط المخلوق بحماية العقيدة كتحريم ما لم يذكر اسم هللا عليه عند ذبحه

ر بالخالق، وتوجيه النفس إلى الخير كالصالة، وأكثر آياتها خاص بالعقيدة واألخالق والتفك

  .في ملكوت السماوات واألرض

بالمدينة، وهي عشر سنوات بالتقريب من  مدة وجود الرسول : والفترة الثانية   

في هذه الفترة عّز اإلسالم وكثر عدد المسلمين (. هـ22)تاريخ هجرته إلى تاريخ وفاته 

وتكّونت منهم أمة وصارت لهم شئون دولة ودعت الحاجة إلى التشريع وسن القوانين لتنظيم 

هم في حالتي السلم والحرب، عالقة أفراد األمة الناشئة بعضهم ببعض، وتنظيم عالقاتهم بغير

والسور . ولهذا شرعت بالمدينة أحكام الزواج والطالق واإلرث والمداينة والحدود وغيرها

المدنية  بالقرآن هي التي اشتملت على آيات األحكام مع ما اشتملت عليه من العقائد واألخالق 

 .  والقصص
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 :سلطة التشريعية في هذا العهدال -ثانيا

وحده، وما كان ألحد غيره من  التشريعية في هذا العهد لرسول هللا  كانت السلطة

ألنه مع وجود الرسول بينهم . يستقل بتشريع حكم في واقعة لنفسه أو لغيرهالمسلمين أن 

وتيسر رجوعهم إليه فيما يعرض لهم لم يسوغ واحد منهم لنفسه أن يفتي باجتهاده في حادثة، 

يفتيهم ويفصل في خصوماتهم، ويجيب عن أسئلتهم  أو يقضي باجتهاده في خصومة؛ فهو 

إليه بها ربه، وتارة بحديث يعتمد فيه على إلهام هللا له، أو  تارة بآية أو آيات قرآنية يوحي

على ما يهديه إليه عقله وبحثه وتقديره، وكل ما صدر عنه من هذه األحكام هو تشريع 

 .للمسلمين وقانون واجب عليهم أن يتبعوه

وقضى باجتهاده في بعض  وقد ورد أن بعض الصحابة اجتهد في عهد النبي 

 ط باجتهاده حكما في بعض الوقائع، وكان اجتهادهم إما في حضرته الخصومات أو استنب

بما : )معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن فقال بعثه : ، فمن اجتهادهم في غيبتهأو في غيبته

: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسوله، قال: فإن لم تجد ؟ قال: بكتاب هللا، قال: تقضي يا معاذ؟ قال

به  ىالحمدُ هلل الذي وفق رسول رسوله بما يرض رسول هللا : اجتهدُ فيه برأيي، فقال

(رسوله
1
في بني قريضة باجتهاده  تحكيمه سعد بن معاذ     ومن اجتهادهم في حضرته .

لقد حكمت بحكم هللا أو : )   فحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، فقال له رسول هللا 

(حكم الملك
2
. 

ولكن هذه الجزئيات وأمثالها ال تدل على أ احدا غير الرسول كانت له سلطة التشريع 

، ألن هذه الجزئيات منها ما صدر في حاالت خاصة تعذر فيها الرجوع إلى  في عهده 

ما كان القضاء أو اإلفتاء فيه تطبيقا ال الرسول لبعد المسافة أو لخوف فوات الفرصة، ومنها 

ر فيها من أي صحابي عن اجتهاده في أي قضاء أو أية واقعة لم يكن تشريعا، وكل ما صد

نت في يده تشريعا للمسلمين وقانونا ملزما لهم إال بإقرار الرسول، فالرسول في حياته كا

 وحده السلطة التشريعية

 :مصادر التشريع في هذا العهد واجتهاد الرسول  -ثالثا

                                                 
1
أخرجه أبو داود في سننه والترمذي في جامعه وأشار إلى ضعفه وله شواهد موقوفة عن عمرو بن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس أخرجها - 

 .على صحته عندهمإن أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا به فوقفنا بذلك : وقال الخطيب في الفقيه والمتفقه. البيهقي في سننه الكبير
2
 .متفق عليه- 

 



5 

 

نفسه؛  الوحي اإللهي، واجتهاد الرسول : كان للتشريع في عهد الرسول مصدران

( المتلو وغير المتلو)فكل ما ُشرع من األحكام في عهد الرسول كان مصدره الوحي اإللهي 

وكانت وظيفة . أو االجتهاد النبوي، وكان صدوره بناء على طروء حاجة تشريعية اقتضته

تبليغه وتبيينه، وكان ما صدر عن المصدر المصدر األول بالنسبة لما شرع ب الرسول 

الثاني وهو االجتهاد النبوي استنباطا واستمدادا للحكم بما تهدي إليه المصلحة وروح 

وهذه ال يقّره هللا عليها إال . التشريع، واألحكام االجتهادية هي أحكام نبوية بمعانيها وعباراتها

. الرسول فيها إلى الصواب فإن هللا يرده إلى الصوابوأما إذا لم يوفق . إذا كانت صوابا

 :ومثال ذلك

 عفا هللا عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين: قوله هلالج لج-أ
3
 ،

فعوتب على اإلذن لما ظهر نفاقهم في التخلف عن غزوة تبوك وال يكون العتاب فيما صدر 

 .اإلذن منه تشهياعن وحي فيكون اجتهاد المتناع 

عشيرتك : استشارته في غزوة بدر لصحابته في شأن األسرى، فقال أبو بكر  -ب

ما   : ، فأنزل هللا معاتبا له و ألصحابهففاداهم رسول هللا . اُقتلهم: وقال عمر . فأرسْلهم

كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في األرض تريدون عرض الدنيا وهللا يريد اآلخرة 

 وهللا عزيز حكيم لوال  كتاب من هللا سبق لمسَّكم فيما أخذتم عذاب عظيم
4
قال صدر . 

أي لوال حكم سبق في اللوح المحفوظ، وهو أنه ال يعاقَب أحد بالخطأ، وكان هذا : "الشريعة

كان سببا إلسالمهم وتوبتهم وأن فداءهم خطأ في االجتهاد؛ ألنهم نظروا في أن استبقاءهم 

ى الجهاد في سبيل هللا وخفي عليهم أن قتلهم أعّز لإلسالم وأهيب لمن وراءهم يتقوى به عل

"وأقل لشوكتهم
5
.     

ألن مصدره إما وحي هللا . فمن هذا يستنتج أن التشريع في عهد الرسول كان إلهيا كله 

في القرآن وإما تعبير عن إلهام إلهي في السنة، وإما اجتهاد الرسول ببحثه ونظره، ولكنه 

ملحوظ برعاية هللا له، فإن جاء صوابا أقره هللا عليه، وإن جاء غير صواب ردَّ هللا رسوله 

 .  فيه إلى الصواب

                                                 
3
 .43: التوبة - 
4
 .76-76:األنفال - 
5
 .التوضيح- 
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 : الخطة التشريعية في هذا العهد -رابعا

المراد من الخطة التشريعية الطريق التي يتبعها رجال التشريع في الرجوع إلى  

 . والمبادئ العامة التي يراعونها فيه. مصادر التشريع

في الرجوع إلى مصادر التشريع هي أنه كان إذا  الطريق التي اتبعها الرسول  

طرأت حاجة إلى تشريع ينتظر وحي هللا بآية أو آيات فيها حكمه أو بمعان يصوغها بلفظه 

 فإن لم يوح إليه علم أن هللا وّكل التشريع في هذه الواقعة إلى اجتهاده فاجتهد مهتديا في ،

 . المصلحة ومشورة أصحابه اجتهاده بالقانون اإللهي وروح التشريع وتقديره

 :التي بُني عليها التشريع اإلسالمي في عهد تكوينه فأهمها ثالثة المبادئ العامةوأما  

وكان في أنواع األحكام التي . وهذا التدرج كان في زمن التشريع: التدرج في التشريع-2

رع دفعة ظاهر من أن األحكام التي شرعها هللا ورسوله لم تش فالتدرج الزمنيُشرعت؛ 

واحدة في قانون واحد، وإنما شرعت متفرقة في مدى اثنتين وعشرين سنة وبضعة أشهر 

وكان لكل حكم تاريخ لصدوره وسبب خاص . حسب ما اقتضاها من األقضية والحوادث

لتشريعه، والحكمة في هذا التدرج الزمني أنه ييسر معرفة القانون بالتدرج مادة فمادة وييسر 

 .كمل وجه بالوقوف على الحادثة والظروف التي اقتضت تشريعهافهم أحكامه على أ

أن المسلمين لم يكلفوا في أول عهدهم ظاهر من : والتدرج في أنواع ما شرع من األحكام

باإلسالم بما يشق عليهم فعله أو ما يشق عليهم تركه، بل سلك بهم سبيل التدرج وأُخذوا 

ن استعدادهم للتكليف ففي أول أمرهم لم تفرض عليهم الصالة خمس . بالرفق حتى تكوَّ

ة مطلقة بالغداة فرائض في اليوم والليلة ركعات محدودة في كل فريضة، بل طلبت منهم صال

عليهم الزكاة والصيام إال بعد الهجرة بسنة، وكان التكليف قبل ذلك بما ولم تفرض . والعشي

م عليهم الخمر والميسر وكثير من عقود الزواج والربا . استطاعوا من صدقة وصوم ولم يحرَّ

ذا التدرج في والحكمة في ه. والمعامالت التي كانوا يتعاملون بها في جاهليتهم إال بالمدينة

والوسيلة لتقبل التكاليف وامتثالها من . أنواع األحكام أنه هو العالج إلصالح النفوس الجامحة

       .     غير ضجر وال عنت، وهو من الحكمة في الدعوة

وهذا أجلى ظاهرة في التشريع اإلسالمي؛ ففي كثير من األحكام  :التيسير والتخفيف-2

يريد هللا بكم اليسر وال  : ها التيسير والتخفيف، قال تعالىتصريح بأن الحكمة في تشريع
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  يريد هللا أن يخفف عنكم، وخلق اإلنسان ضعيفا :  ، وقال عّز شأنه 6يريد بكم العسر
7
 ،

 . 8 وما جعل عليكم في الدين من حرج : وقال

ما خيٍّّر بين أمرين إال اختار أيسرهما ما لم  وورد في صحيح السنة أن الرسول  

(لوال أن أشقَّ على أمتي ألمرتهم بالسواك عند كل صالة: ) يكن إثما، وأنه قال
9
وفي كل . 

الحاالت الخاصة التي يكون فيها حكم العزيمة شاقا، شرعت الرخصة، فأبيحت المحظورات 

النسيان والجهل من األعذار عند الضرورات، واعتبر اإلكراه والمرض والسفر والخطأ و

 .التي تقتضي التخفيف

وبرهان هذا أن الشارع علّل كثيرا من أحكامه بمصالح : مسايرة التشريع مصالح الناس-3

وقرر أن . تحقيق مصالح الناسالناس ودل بشواهد عدة على أن المقصود من تشريع األحكام 

عض األحكام ثم أبطلها ونسخها لما األحكام تدور مع عللها وجودا وعدما، ولهذا شرع هللا ب

اقتضت المصلحة تعديلها، فقد فرض االتجاه في الصالة إلى بيت المقدس، ثم نسخه وفرض 

ألجل الوفود نهى عن ادخار لحوم األضاحي  االتجاه في الصالة إلى الكعبة، والرسول 

ونهى عن زيارة القبور ، ثم أباح ادخارها لما رحلت تلك الوفود، التي كانت بالمدينة أيام العيد

ثم أباحها، فهذا النسخ والتبديل والتعديل في وقت التشريع برهان على أن التشريع اإلسالمي 

ساير مصالح الناس، ولهذه المسايرة نفسها راعى الشارع عرف الناس وقت التشريع ما دام 

اإلرث ال يهدم أصال من أصول الدين، فراعى الكفاءة في الزواج، وراعى العصبية في 

والوالية، وفرض الدية على العاقلة، ألن من مصالح الناس أن تراعى عاداتهم وما جرى به 

 .  عرفهم ما دام ال يعارض أصالً دينيا وال يجلب ضررا

 :اآلثار التشريعية التي خلفها هذا العهد-4

المصدر التشريعي األول وهو القرآن صدرت عنه آيات األحكام، والمصدر التشريعي  

أحاديث األحكام، ومجموعة نصوص اآليات القرآنية الثاني وهو السنة صدرت عنه 

. واألحاديث النبوية هي ما خلفه هذا العهد من آثار تشريعية، وهي القانون األساسي للمسلمين

                                                 
6
 .165: البقرة - 
7
 .26: النساء - 
8
 .66: الحج - 
9
 .صحيح البخاري - 
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فإذا وقعت . مجتهد إسالمي في أي عصر من العصوروهي أساس التشريع ومرجع كل 

واقعة ودّل على حكمها نص قاطع من نصوص هذه المجموعة فال مجال فيها الجتهاد أي 

وإذا لم يدل على حكمها نص قاطع من نصوصها كانت مجاال . مجتهد في أي عصر

ن يقيس على لالجتهاد، ولكن على أن يسير المجتهد في اجتهاده على ضوء هذه المجموعة بأ

ما ورد فيها، أو يهتدي بروحها ومعقولها ومبادئها العامة، وليس له أن يخالف باجتهاده نصا 

 :من نصوصها، أو يخرج عن مبدأ من مبادئها

. مواد هذه المجموعة من النصوص ليست كثيرة: مقدار النصوص في هذه المجموعة -أ

آية، وعدد اآليات  246ا من الجهاد نحو فعدد آيات األحكام المتعلقة بالعبادات وما يلحق به

آية، وعدد  266المتعلقة بالمعامالت واألحوال الشخصية والجنايات والقضاء والشهادة نحو 

إعالم "حديث، كما ذكره ابن القيم في  4066أحاديث األحكام في أنواعها المختلفة نحو 

وباقيها تشريع سكت . وتوكيد وأكثرها تبيين لما أجمل من أحكام القرآن أو تقرير ،"الموقعين

 .عنها القرآن

لم تلتزم آيات األحكام وأحاديث األحكام أسلوبا  :النصوص في هذه المجموعةأسلوب  -ب

واحدا في بيان ما شرع بها، بل تنوعت أساليبها وتعددت صيغها في التعبير عن األحكام؛ 

م، وتارة دلت على تحريمه  فالنصوص التي دلّت على التحريم تارة عبّرت بالنهي عما ُحّرِّ

لنصوص التي دلت على اإليجاب وا. بالوعيد من فعله، وتارة صرحت بأنه ال يحل أو حرم

تارة عبرت باألمر بما وجب، وتارة دلت على إيجابه بالوعيد على تركه، وتارة دلت على 

إيجابه بالوعيد على تركه، وتارة صرحت بأنه وجب أو فرض أو كتب، والسبب في تنوع 

هذه األساليب أن النصوص شرعت في أوقات مختلفة حسب الحوادث والمناسبات، ولكل 

اسبة أسلوب يناسبها، فقد تقتضي المناسبة الداللة على تحريم الشيء بالوعيد على فعله، من

 .وقد تقتضي التصريح بتحريمه

وسبب آخر لتنوع هذه األساليب أن القرآن لم يقصد منه بيان ما تضمنه من عقائد  

ون وأخالق وتشريع فحسب، وإنما قصد منه مع هذا إعجاز الناس عن أن يأتوا بمثله ليك

 .، ومن وجوه اإلعجاز تنوع أساليب البيان برهانا على صدق الرسول 
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األحكام على وجه عام تنقسم ثالثة : أنواع األحكام التي اشتملت عليها هذه النصوص-ج

. باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخرأحكام اعتقادية تتعلق باإليمان : القسم األول. أقسام

خلقية تتعلق بالفضائل التي يجب على اإلنسان أن يتحلى بها، والرذائل أحكام : والقسم الثاني

أحكام عملية تتعلق بأعمال المكلفين من : والقسم الثالث. التي يجب عليه أن يتخلى عنها

 .عبادات ومعامالت وجنايات وخصومات وعقود وتصرفات

ا األساس ومتممه، وأما القسم الثاني فهو مكمل هذ. فأما القسم األول فهو أساس الدين 

 .وقد أفاض القرآن وأسهبت السنة في بيانهما وإقامة براهينهما

وأما القسم الثالث وهو األحكام العملية فهذا هو الفقه ومن تتبع القرآن والسنة وجد أن كل فرع 

 : من فروع القوانين له في القرآن مواد تخصه وتبين أحكامه

آية، وفي األحوال الشخصية من زواج وطالق  246ففي العبادات بأنواعها نحو 

وفي المجموعة المدنية من بيع وإجارة ورهن . آية 06وإرث ووصية وحجر وغيرهما نحو 

وفي المجموعة الجنائية من عقوبات وتحقيق . آية06وشركة وتجارة ومداينة وغيرها نحو 

 . آية 26شهادة وما يتعلق بها نحو وفي القضاء وال. آية 36جنايات نحو 

. وفي كل باب من هذه األبواب كثير من األحاديث، بعضها يبين حكما أجمله القرآن

وبعضها يشرح حكما سكت عنه، وقد اكتملت هذه األحكام الجزئية بعدة أصول تشريعية 

  .تشريعا كامال وافيا بحاجة المسلمين في كل بيئة كلية، وبهذا خلف عهد الرسول 
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 الفقه اإلسالمي في عهد الصحابة رضوان هللا عليهم : الدور الثاني

 (عصر كبار الصحابة)

 : مدة الدور الثاني -أوال

 .هـ  46هـ وانتهى في سنة  22في 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 

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

  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،   20وفي سنة 
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 .الغرض منها وما قامت مقام التدوين

 
 : في هذا العهد يةالتشريعالخطة  -خامسا

 

 

 
 

 

 



14 

 

محصورا وكان عدد المجتهدين من الصحابة إذ ذاك إجماعا : يصدر عنهم بهذا الشكل من الرأي سمي 

 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 

 . تشريع األحكام

 

 :العهد اآلثار التشريعية التي خلفها هذا -سادسا

 

 

 
 .حكمها
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 : أشهر المتصدرين للفتوى في هذا العصر -سابعا

 
 

 
 

 التابعين الفقه اإلسالمي في عهد : الدور الثالث
هـ إلى أوائل القررن  42يبتدئ  هذا الدور من والية معاوية بن أبي سفيان سنة : مدة الدور الثاني -أوال

 .الثاني من الهجرة

 : تخرررج علررى الصررحابة تالميررذهم، وسررموا التررابعين بتسررمية القرررآن الكررريم لهررم، إذ قررال سرربحانه 

فهري تسرمية هللا تعرالى لهرم، وذلرك  والسابقون األولون من المهاجرين واألنصار والرذين اتبعروهم بإحسران

ى هللا علرى الترابعين وفي اآلية داللة علرى أهميرة اقترداء الترابعين بالصرحابة فقرد أثنر .شرف ليس فوقه شرف

 .ألجل ذلك

 :مميزات هذا الدور -ثانيا

 ــــوا لتـفرق علمـــاء المسلـــمين في األمـــــــصار اإلســـــــــالمية فـــــــإن الــــــــصحابة انتقــــ -2

عن المدينة إلى سكنى غيرها من األمصار منهم المعلم ومنهم القارئ حتى عدت تلك البلردان الجديردة وطنرا 

. لهم وتخرج بهم جماعة من كبار التابعين الذين شاركوهم في الفتوى، وبذلك اتسع الفقه وتشرعبت مناهجره 

تررابعين مررذهب عررل حيالرره، صررار لكررل عررالم مررن علمرراء ال: " يقررول الرردهلوي فرري اخررتالف المرردارس الفقهيررة

فانتصب في كل بلد إمرام مثرل سرعيد برن المسريب وسرالم برن عبرد هللا  برن عمرر بالمدينرة وبعردهما الزهرري، 
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والقاضي يحي بن سعيد، وربيعة بن أبي عبد الرحمن فيها، وعطاء بن أبي ربراح بمكرة، وإبرراهيم النخعري 

كيسان باليمن، فأظمرأ هللا أكبرادا إلرى علرومهم، والشعبي بالكوفة، والحسن البصري بالبصرة، وطاووس بن 

، ومررذاهب العلمرراء وتحقيقرراتهم مررن عنررد فرغبرروا فيهررا وأخررذوا عررنهم الحررديث، وفترراوى الصررحابة وأقرراويلهم

أنفسهم، واستفتى فيها المستفتون، ودارت المسائل بينهم، ورفعت إلريهم األقضرية، وكران سرعيد برن المسريب 

واب الفقره، وكران لهرم فري كرل براب أصرول تلقوهرا مرن السرلف، وكران سرعيد وإبراهيم وأضرابهما جمعوا أب

وأصحابه يذهبون إلرى أن أهرل الحررمين أثبرت النراس فري الفقره، وأصرل مرذهبهم فتراوى عبرد هللا برن عمرر، 

وعائشررة وابررن عبرراس وقضررايا قضرراة المدينررة، فجمعرروا مررن ذلررك مررا تيسررر لهررم، ثررم نظررروا نظرررة اعتبررار 

وأصل مذهبره فتروى ...هيم وأصحابه يرون أن عبد هللا بن مسعود أثبت الناس في الفقه وكان إبرا...وتفتيش

عبد هللا بن مسعود، وقضايا علي رضي هللا عنه وفتاواه، وقضرايا شرريح وغيرره مرن قضراة الكوفرة، فجمرع 

فري  مع ذلك ما يسره هللا، ثم صنع في آثارهم كما صنع أهل المدينة وخّرج كما خرجروا، فخلرص لره مسرائل

، وكان سعيد بن المسيب لسان فقهراء المدينرة، وكران أحفظهرم لقضرايا عمرر، ولحرديث أبري الفقه في كل باب

حجرة " )فاجتمع عليهما فقهاء بلدهما وأخذوا عنهما وعقلوه وخّرجوه...هريرة، وإبراهيم لسان فقهاء الكوفة

 (.هللا البالغة، الدهلوي

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

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

فتوى من اضطروا أن يبحثوا عن أحكامها التساع المدينة وال ملجأ لهم إال الصحابة ومن زاحمهم في ال

كبار التابعين فكانوا يفتون بما حفظوا من األحاديث ومنها ما سمعوه من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مباشرة ومنها ما 

سمعوه من كبار الصحابة وألصحاب الفتوى من هذا العصر عدد عظيم من األحاديث يروى عنهم يزيد 

بن حنبل ومسند ص من مسند أحمد   323ي عند بعضهم على اآلالف، فمسند أبي هريرة مثال مكتوب ف

ص، ويقرب من ذلك غيرهما من صغار الصحابة الذين عاشوا هذا الدور،  200عبد هللا بن عمر في 

ص، ومسند عمر وهو إمام المفتين في الدور األول مكتوب  44على حين أن مسند أبي بكر مكتوب في 

ص، وهذه األحاديث لم تكن مجموعة في  40ص ومسند علي وهو صنوه في الفتوى مكتوب في  42في 

بلد واحد بل وال في كتاب واحد؛ فإن األصحاب المفتين قد تفرقوا في األمصار كما قدمنا فروى أهل كل 

وكان في المدينة عبد هللا بن عمر . مصر عن الصاحب الذي نزله فكان في كل مصر ما ليس في اآلخر

ة عبد هللا بن عباس وكان في الفسطاط عبد هللا بن عمرو ابن وعائشة أم المؤمنين وأبو هريرة وكان في مك

العاص وكان بالبصرة أنس بن مالك وكان بالكوفة أبو موسى األشعري وتالميذ علي بن أبي طالب وابن 

 .    مسعود كل هؤالء يفتون الناس بما عندهم من حديث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
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وهذه الميزة وهي شريوع روايرة الحرديث مرع اختصراص كرل قطرر بمحردثين باإلضرافة إلرى التفررق 

السياسي الذي ذكرناه في الدور الثاني والميزة األولى وهي التفرق المرادي للصرحابة ، أوجردت فري الفتروى 

ائر األمرة خالفا كثيرا كل منها عامل قوي في إحداث الخالف أوجدت للشيعة فتاوى وللخوارج فتراوى ولسر

 .   فتاوى وهذه يختلف بعضها عن بعض

وهو ما كان يخافره أبرو بكرر وعمرر برن الخطراب رضري :   ظهور الكذب في الحديث عن رسول هللا  -3

 .هللا عنهما

روي عن مجاهد قال جاء بشير العدوي إلى ابن عباس فجعل يحردث ويقرول قرال رسرول هللا صرلى 

ال يأذن لحديثه وال ينظر إليه فقرال يرا ابرن عبراس مرالي أراك ال تسرمع هللا عليه وسلم، قال فجعل ابن عباس 

فقال ابن عباس إنا كنرا مردة إذا سرمعنا رجرال يقرول قرال رسرول . لحديثي أحدثك عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وال تسمع

 .والذلول لم نأخذ إال ما نعرف هللا ملسو هيلع هللا ىلص ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا فلما ركب الناس الصعبة

: الكراذبون ضرربان –رحمره هللا  -عيراضوقال النووي في شررح صرحيح مسرلم نقرال عرن القاضري 

منهم من يضع عليه ما لم يقله أصال إما : أحدهما ضرب عرفوا بالكذب في حديث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وهو أنواع

متعبردين وإما حسبة بزعمهم وتدينا كجهلرة ال. لم يرج للدين وقاراترفعا واستخفافا كالزنادقة وأشباههم ممن 

وإمررا تعصرربا . وإمررا إغرابررا وسررمعة كفسررقة المحرردثين. الررذين وضررعوا األحاديررث فرري الفضررائل والرغائررب

المبتدعة ومتعصبي المذاهب، وإما اتباعا لهوى أهل الردنيا فيمرا أرادوه وطلرب العرذر لهرم واحتجاجا كدعاة 

  .د تعين جماعة من كل طبقة من هذه الطبقات عند أهل الصنعة وعلم الرجالوق. فيما أتوه

 .ومنهم من ال يضع متن الحديث ولكن ربما وضع للمتن الضعيف إسنادا صحيحا مشهورا

ومنهم من يقلب األسانيد أو يزيد فيها ويعتمد ذلك إما لإلغراب على غيرره وإمرا لرفرع الجهالرة عرن 

 .نفسه

 .فيدعي سماع ما لم يسمع ولقاء من لم يلق ويحدث بأحاديثهم الصحيحة عنهمومنهم من يكذب 

وهرذه المشركلة  ومنهم من يعمد إلى كالم الصرحابة وغيررهم وحكرم العررب والحكمراء فينسربها إلرى النبري 

 .جعلت مهمة أهل الحديث في الدور اآلتي شاقة جدا 

 المـــوالي فـــــقد دخـــل في اإلســــالم كثـــير مــــــــــــــنظـــــهور عــدد كبــــير من متـــــعلمي   -4

أبناء فارس والروم ومصر وكانوا يعرفون بالموالي، ألن مرن أسرلم علرى يرد رجرل فهرو مرواله، ومرنهم مرن 

كان ضرب عليه الرق، ومنهم من أسلم ولم يجر عليه رق وأخذ المسلمون كثيرا مرن أبنراء أسررى وربروهم 

وعلموهم القرآن والسنة فحفظوا وفهموا واستعانوا بما عندهم من الكتابة والنباهة على اإلجرادة  تحت كنفهم

، في جميع األمصار اإلسالمية وشاركوا الصحابة وكبار التابعين من العررب فري العلرم والتعلريم وقد وجدوا

هللا بن عمر إال ومعه مرواله  فقلما يذكر عبد هللا بن عباس إال ومعه راويته ومواله عكرمة، وقلما يذكر عبد
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نافع، وقلما يذكر أنس بن مالك إال ومعه دمحم ابن سيرين وكثيرا ما يذكر أبو هريرة ومعره عبرد الررحمن برن 

ومرن . هرمز األعرج راويته، وهؤالء األربعة أكثر الصحابة حديث وفتوى ولمواليهم األربعرة فضرل كبيرر

ة الحديث كان أخس وإنما كانت المشاركة فلم يوجد مصرر إال الخطأ أن يفهم أن حظ العرب من الفقه ورواي

وفيرره مررن الفررريقين عرردد وافررر إال أن بعررض األمصررار كرران االمتيرراز فيرره للمرروالي كالبصرررة وعلررى رأسررهم  

 . الحسن ابن أبي الحسن البصري، وفي بعضها كان االمتياز لفقهاء العرب كالكوفة

قردمنا أن كبرار الصرحابة كرانوا فري : أنصرار لكرل مرن المبردأينبدأ النزاع بين الررأي والحرديث وظهرور  -0

العصر األول يستندون في فتواهم إلى الكتاب ثم إلرى السرنة، فرإن أعجرزهم ذلرك أفتروا برالرأي وهرو القيراس 

، ولرم يكونروا يميلرون إلرى التوسرع فري األخرذ برالرأي خشرية الوقروع فري (المصرلحة أيضرا)= بأوسع معانيه 

 ولــــــــــــما جــــــــاء هـــــــــذا الــــــــــخلف(.  اتبـــــــاع الهوى)= رأي الــــــــمذموم العـــمل بالـــــ

وجد منهم من يقف عند الفتوى على الحديث وال يتعداه يفتي في كل مسألة بما يجده من ذلرك وليسرت هنراك 

معقولة المعنى ولها أصول يرجرع ووجد فريق آخر يرى أن الشريعة . روابط تربط المسائل بعضها ببعض

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

الشريعة وابتنائها على أصول محكمة فهمت من الكتاب والسنة كانوا ال يحجمون عن الفتوى برأيهم فيما لم 

الفريق األول وفوق ذلك كانوا يحبون معرفة العلرل والغايرات التري مرن أجلهرا  يجدوا فيه نصا كما كان يفعل

، وربما ردوا بعض األحاديث لمخالفتها ألصول الشرريعة وال سريما إذا عارضرتها أحاديرث شرعت األحكام

     . أخرى، وكان أكثر ظهور هذا المبدأ في أهل العراق

ث التري نشرأت بالحجراز وفري المدينرة خصوصرا ، ومدرسة أهرل الحرديوجد بذلك أهل حديث وأهل رأي

 :إلى األمور اآلتية -بحسب وجهة نظر كثير من الباحثين–ترجع نشأتها بين أهل هذه المنطقة 

عمرر رضري هللا تأثر مدرستهم بالمنهج الذي التزمه علمراؤهم مرن الصرحابة، وخاصرة عبرد هللا برن  - أ

 كلرأي، وإعمال القياس إال إذا كانت هناعنه، في حرصهم على الحديث واآلثار، وتجنبهم األخذ با

 .ضرورة ملحة

ما لديهم من ثروة كبيرة عن الصحابة الرذين اسرتوطن أكثررهم الحجراز عامرة والمدينرة خاصرة مرن  - ب

 .أحاديث وآثار

يسر الحياة لدى أهل الحجاز وقلرة مشركالتهم، حيرث كرانوا علرى الفطررة األولرى بمنرأى عمرا تحدثره  - ت

 .اليونانية من تفريع المسائل والقضاياالمدنية الفارسية أو 

وقد تميزت هذه المدرسة بالوقوف عند ظواهر النصوص من غير بحث عن عللها في األعرم األغلرب، 

 .كما تميزت بقلة التفريع للفروع وكراهية الخوض في المسائل االفتراضية



21 

 

بحسرب وجهرة نظرر كثيرر مرن –أما مدرسة أهل الرأي التي نشأت بالعراق، فيرجرع انتشرارها فري هرذا البلرد 

 :إلى  –الباحثين 

تأثرهم بالصحابي الجليل عبرد هللا برن مسرعود رضري هللا عنره الرذي كران أسرتاذ الكوفرة وكران يأخرذ  - أ

 .بالرأي والقياس

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

ددة التري تحتراج إلرى إعمرال الررأي فري العرراق بسربب كونره كثرة المسائل الجزئية والمشاكل المتعر - ت

 .متصال بالحضارة الفارسية اتصاال وثيقا

مروطن الشريعة والخروارج،  هشيوع الوضع في الحرديث فري العرراق تأييردا للمرذاهب السياسرية لكونر - ث

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

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

وتميزت هذه المدرسة بكثرة التفريع للفروع لكثرة ما يعرض لهم من الحوادث، بل وحتى فرضها قبرل 

ال يسرلم وقوعها في كثير من األحيان، كما تميزت أيضا بقلة روايتهم للحديث واشتراطهم فيره شرروطا 

 .معها إال القليل

هذا هو التفسير الذي اشتهر بين الباحثين لنشروء المدرسرتين وتوطنهمرا الجغرافري؛ غيرر أن بعرض  

العلماء كالشيخ أبو زهرة ومصطفى الزرقا لهما وجهة نظر أخرى، ذلك أن التفسرير المرذكور سرابقا ال 

 :يتفق مع عدة حقائق تاريخية وفقهية مشهورة منها

كررران العرررراق مرررن أسرررعد األمصرررار حظرررا بالصرررحابة وكانرررت الكوفرررة والبصررررة قاعررردة للجيرررو   - أ

كرررم هللا –ونررزل بهررا أكثررر علمرراء الصررحابة، وكانررت الكوفررة مقررر الخالفررة زمررن علرري ...اإلسررالمية

وكان فيها قبله ابن مسعود، وسعد ابن أبي وقاص وعمار بن ياسر، وأبو موسى األشرعري  -وجهه

، وحذيفة برن اليمران، وعمرران برن حصرين وكثيرر مرن الصرحابة ة وأنس بن مالكوالمغيرة بن شعب

 .الذين كانوا من حزب علي ومن معه كابن عباس وهؤالء هم حملة الحديث ورواته

إن أشهر مجتهد في الحجاز هو مالك بال ريب، وفقهه يعد في مدرسة أهل الرأي، على الررغم مرن  - ب

 .كثرة روايته للحديث

االجتماعيرة فري العرراق هري الداعيرة إلرى اللجروء للررأي، فكيرف أنجبرت هرذه البيئرة  إذا كانت البيئرة - ت

 نفسها إمام مدرسة أهل الحديث أحمد بن حنبل؟ 

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

أهرل الحرديث وأهرل الررأي قبرل أن يبررز عا  في الحجاز واليمن والعراق ثم مصر ودرس أقوال 

 .بمذهب متميز
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أن اخرتالف مرنهج مدرسرتي أهرل : يبدو أن التفسير األقرب إلى الواقرع واألبعرد عرن التكلرف هرو: نتيجة

الحديث وأهل الرأي هرو مظهرر لمنهجرين أساسريين فري التعامرل مرع النصروص التشرريعية عمومرا قلمرا 

معتقرردا أن المقاصررد واألسرررار  ديد التمسررك بظرراهر الررنص،مررنهج شرر: تخلررو منرره بيئررة إنسررانية متحضرررة

أنه ومنهج يعطي وزنا أكبر للنظر التعليلي معتقدا  ،كامنة في ظواهر النصوص ومقتضياتهاالتشريعية 

 .     هو الكاشف للمقاصد 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 مكتوب في مصاحف عثمان ومن هذه المصاحف نقلت المصاحف الكثيرة، وقد اشتهر 

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

 .بعضهم في أزاخر هذا الدور إال قطرة من معين حفاظ القرآن ومعلميه

تم إدخال اإلصالح في كتابته وشكل حروفه، وذلك أن المصحف الذي دُون في عهد عثمان ابن عفان  -

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

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

بناء على طلب أمير ( هـ 06ت ) أن يقع بعض القارئين في الخطأ أو اللبس، وضع أبو األسود الدؤلي 

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

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

 .ووضع نصر بن عاصم بناء على طلب أمير العراق الحجاج بن يوسف النقط لما ينقط من الحروف -

 :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 

ن تنبه لهذا النقص للكتاب، ولم يكن ظهر بين الجمهور من يخالف هذا الرأي، وأول مللتشريع ببيانها 

على رأس المائة الثانية من الهجرة فقد كتب إلى عامله بالمدينة أبي بكر بن دمحم  العزيزاإلمام عمر بن عبد 

حديث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فاكتبه فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء بن عمرو بن حزم أن انظر ما كان من 

، وأخرج أبو نعيم في تاريخ أصبهان عن عمر بن عبد (دمحم بن الحسن رواه مالك في الموطأ من رواية)

 .انظروا إلى حديث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فاجمعوه: العزيز أنه كتب إلى أهل اآلفاق
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وامتاز من رجال هذا الدور دمحم بن مسلم بن شهاب الزهري بكتابة السنة وإمالئها وهو من أكابر حفاظ 

كتاب فيه أقضيته، وذلك ما لم يثق ابن عباس رضي كان عند شيعة علي رضي هللا عنه  ويظهر أنه. السنة

      .ومحا  منه كثيرا ولم يبق إال أقله. وهللا ما قضى علي بهذا إال أن يكون ضل: هللا عنه بصحته وقال

 

 

 

 
 

         

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دوين واألئمة المجتهدين الفقه اإلسالمي في عهد الت: رابعالدور ال
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هذا العهد ابتدأ في أول القرن الثاني الهجري وانتهى في أواسط :  رابعمدة الدور ال -أوال

وسمي عهد التدوين واألئمة المجتهدين الن . سنة 052القرن الرابع الهجري فهو بالتقريب 

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

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 

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

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

أغنت الدولة اإلسالمية بالقوانين واألحكام على سعة أرجائها واختالف شؤونها وتعدد 

 .مصالحها

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

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

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

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

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

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

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

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

وأشهر تالميذه . تذة التشريع من الصحابة عبد هللا بن عباسأشهر أساوفي مكة  

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

 .هؤالء الشافعي في حياته األولىوأشهر من خلف 

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

وأشهر تالميذهما إبراهيم النخعي وأشهر تالميذه حماد بن . ة بن قيس والقاضي شريحعلقم

 .أبي سليمان أستاذ أبي حنيفة وأصحابه

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

ي عبد وأشهر تالميذه الليث بن سعد وأقرانه من بن. تالميذه مفتي مصر يزيد بن حبيب
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ولم يكتسب رجال التشريع من . وأشهر من خلف هؤالء الشافعي في حياته األخيرة. الحكم

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

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

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

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

 .واطمئنان المسلمين إلى بيانهم النصوص وفتاويهم فيما ال نص فيه

 ً  :ما طرأ على مصادر التشريع -ثالثا

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

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

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

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

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

ل وفيما يتعلق برسم القرآن فقد عدَّل الخليل بن أحمد عالمات شكل الكلمات فجع

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

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

هـ 042كثير من العلماء؛ ففي سنة  -من الهجرة على رأس المائة الثانية-بن عبد العزيز 

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

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

: دونت كتب الصحاح الستة وهيوفي القرن الثالث الهجري ( هـ040ت )مسند اإلمام أحمد 

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

 .هؤالء عدة مجاميع في السنة

ولكن هذا التدوين الذي حفظ السنة من الضياع لم يؤد إلى جمع المسلمين على 

سواء كما جمعت كلمتهم مجموعة واحدة من السنة تكون مرجعا لخاصتهم وعامتهم على ال
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على مجموعة واحدة من نصوص القرآن، ولهذا بقيت السنة بعد تدوينها فيها مجال 

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

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

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

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

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

        . ريد هللا، فعدل المنصور عما أرادهدى وكلهم ي

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

 

 

 

 القـوة، وتـــرتـــب أيضـــــا أن الــــــــــــــحديث الــــــــــذي رواه الصــــــحابي بــــقوله أمر رسول هللا 
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 (.الدور الثالثانظر )أهل العراق 
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 ً  :ما خلفه هذا العهد من آثار تشريعية: خامسا

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

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

تدوين الفقه وأحكامه، وجمع المسائل المرتبطة بموضوع واحد بعضا مع بعض،  :الثاني
وتعليل األحكام واالستدالل عليها، ودونت فيه موسوعات ال تزال مرجع المسلمين حتى 
اليوم، ومن أشهر هذه الموسوعات في مذهب اإلمام أبي حنيفة كتب ظاهر الرواية الستة 
التي رواها دمحم بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة وجمعها كتاب الكافي للحاكم 

اإلمام مالك كتاب المدونة التي رواها سحنون عن ابن  وفي مذهب(. هـ334ت)الشهيد 
على الذي أماله الشافعي ( األم)وفي مذهب اإلمام الشافعي كتاب . القاسم عن اإلمام مالك

 .تالميذه بمصر، وغير ذلك كثير في مذاهب األئمة األربعة وغيرهم من المجتهدين
تدوين علم أصول الفقه، وذلك أنه لما اتخذ كل مجتهد في هذا العهد خطة تشريعية : الثالث

خاصة عني بوضع األصول واألسس التي عليها خطته واجتهاده، وكان كل مجتهد منهم يبث 

أشار اإلمام " الموطأ"مبادئه وأصوله في ثنايا مسائله وأحكامه، ففي كثير من موضوعات 

لتشريعية، وكذلك اإلمام أبو حنيفة وأصحابه، حتى نقل أن أبا مالك إلى مبادئه وقواعده ا

ولكن أول من جمع هذه القواعد مرتبة معللة مقاما . كتب كتابا مستقال في أصول الفقهيوسف 

على كل قاعدة منها برهانا، هو اإلمام دمحم بن إدريس الشافعي في رسالته المشهورة في علم 

 .  أصول الفقهولذا اشتهر أنه واضع علم . األصول

 

هذا الدور أهم المذاهب المتبعة وأصولها وأهم مصنفاتها في -سادسا
10

: 

 المذهب الحنفي  -2

 : صاحب المذهب 2-2

 .هـ052هـ ثم توفي عام 02هو اإلمام أبو حنيفة النعمان، بن ثابت التَّيمي الكوفي، ولد عام 
أخووذ . أهوول العووراقوهووو كمووا يقووول مؤرخوووه الكثيوورون، إمووام أصووحاب الوورأي، وفقيووه  

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

النواس فوي الفقوه : "وبلغ مون سومو منزلوة أبوي حنيفوة فوي الفقوه أن قوال اإلموام الشوافعي 
أبوو حنيفوة أفقوه، : " قال غيره، موازنوا بينوه وبوين سوفيان الثووري ا، كم"عيال على أبي حنيفة
ومع أمانته في الفقوه لوم تكون بضواعته فوي الحوديث مزجواة، فقود كوان . "وسفيان أحفظ للحديث

ثبتوا فيمووا يوروي موون الحووديث عالموا بووه، وفيووه يوذكر الخطيووب البروودادي عون بعووض موون روى 
ن أحفظه لكل حديث فيه فقه، وأشدَّ فحصه عنوه، ما كا! كان نعم الرجل نعمان: "عنهم أنه قال

 ".وأعلمه بما فيه من الفقه
وكما كان إماما في الفقوه كوان فوذا فوي الوورع والخووف مون هللا، يخشوى هللا فيموا يوأتي  

موا : " أنه قوالقد تضافر مؤرخوه على ذلك، يذكر الخطيب البردادي عن بعض رواته . ويذر
كموا يوذكر عون الفضويل بون ". ا رأيت أورع مون أبوي حنيفوةرأيت أحدا أفقه من أبي حنيفة وم

                                                 
10
 .المدخل لدراسة الفقه اإلسالمي لمحمد يوسف موسى: هذه المحاضرة مقتبسة من كتاب  - 
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كان أبو حنيفة رجال فقيها معروفا بالفقوه، مشوهورا بوالورع، واسوع الموال، : " عياض أنه قال
معروفووا باإلفضووال علووى كوول موون يطيووف بووه، صووبورا علووى تعلوويم العلووم بالليوول والنهووار، كثيوور 

، فكوان يحسون أن يودل علوى الحوق، امحتى ترد مسوألة فوي حوالل أو حور، الصمت قليل الكالم

 ."هاربا من سلطان المال
وبلوغ مون ورع أبوي حنيفوة وامتناعوه عون طلوب الجواه والودنيا وزينتهوا، أن أراده علوى  

بون دمحم علوى العوراق زمون  (الثواني) القضاء بالكوفة يزيد بن عمور بون هيبيورة، عامول موروان
حسبك أنه جلد بالسوط في هذه السوبيل، ، وكان أن ناله لذلك عذاب شديد، وبني أمية، فرفض
كما حبس لوذلك أيضوا فوي زمون الدولوة العباسوية، حوين أراده أبوو جعفور . فما زاده إال امتناعا

  .المنصور على القضاء فأبى أيضا  

 : أصول المذهب الحنفي-2-2

آخذ بكتاب هللا، فإن لم أجود : "رسم أبو حنيفة منهاجا لالستنباط، فقد روي عنه أنه قال
، أخوووذت بقوووول ، فوووإن لوووم أجووود فوووي كتووواب هللا، وال سووونة رسوووول هللا فبسووونة رسوووول هللا 

آخذ بقول مون شوئت مونهم، وأدع مون شوئت مونهم، وال أخورل مون قوولهم إلوى قوول ...أصحابه
مر إلى إبراهيم والشعبي وابن سويرين والحسون وعطواء وسوعيد بون فأما إذا انتهى األ. غيرهم
 ".فقوم اجتهدوا، فأجتهد كما اجتهدوا..المسيب

أموا االجتهواد بريور النصووص . وهذا الكالم يدل على أن هذا هو االجتهواد بالنصووص
كالم أبي حنيفوة أخوذ بالثقوة، وفورار : "فقد جاء في المناقب للمكي عن أحد معاصريه ما نصه

يمضوي ..القبح، والنظر في معامالت الناس وما استقاموا عليوه، وصولحت عليوه أموورهم  من
األمور علوى القيواس، فوإذا قوبح القيواس يمضويها علوى االستحسوان موا دام يمضوي لوه، فوإذا لوم 

وكوان يوصوول الحووديث المعوروف الووذي أجمووع . يموض لووه رجوع إلووى مووا يتعامول المسوولمون بووه
أيهموا كوان أوفوق رجوع : ثوم يرجوع إلوى االستحسوان. لقياس سوائراعليه، ثم يقيس عليه ما دام ا

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

وأبو حنيفة قد بلغ في االستنباط بالقياس الوذروة، وبوه بلوغ )والسنة وأقوال الصحابة والقياس، 
يبحوث عون العلوة فوإذا وصول إليهوا أخوذ يختبرهوا، ويفورض كوان ...ما بلغ فوي المرتبوة الفقهيوة

وذلوك النووع مون الفقوه . الفروض، ويقدر وقوائع لوم تقوع ليطبوق عليهوا العلوة التوي وصول إليهوا
 . الذي كان يترك به القياس واالستحسان واإلجماع والعرف.( يسمى التقديري

 : وتدوين المذهب تالمذة أبي حنيفة-2-3

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

كتوب الموذهب، هوذه الكتوب حفظوت آراء اإلموام وأقوالوه وأصوول  اتالميذه وأتباعه الذين دونو
ومون . لحوادث وقعت فعوال أو فورض وقوعهوا المذهب، وكثرت عليها التطبيقات والتفريعات

 : أشهر أولئك األتباع والتالميذ نذكر
هوـ 080هوـ وتووفي عوام  003ولد عوام : أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم األنصاري الكوفي* 

بلغ منزلة رفيعة في الفقه والقضاء ونصبه الخليفة الرشيد قاضي القضاة وهو أول مون دعوي 
كبر على الموذهب فهوو أول مون وضوع فوي أصوول الفقوه علوى وألبي يوسف الفضل األ. بذلك

 : هكتبمن مذهب اإلمام وأملى المسائل وبث علم اإلمام في أقطار األرض و
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وقد رواه يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة، وبعد ذلك يتصل السند إلى الرسوول : كتاب اآلثار-أ
 .أو الصحابي أو التابعي الذي يرتضي أبو حنيفة روايته

وهو كتواب جموع مواضوع الخوالف بوين أبوي حنيفوة والقاضوي ابون : اختالف ابن أبي ليلى -ب
 .، وفيه انتصار آلراء أبي حنيفةهـ  048أبي ليلى المتوفي عام 

 .ررا ثابتا لمالية الدولة اإلسالميةقوضع فيه أبو يوسف نظاما م: كتاب الخرال -ل
هـ ، لم يجلس في درس أبي  081ي عام هـ وتوف 030ولد عام : دمحم بن الحسن الشيباني* 

لقود : " حنيفة مدة طويلة ولكنه أتم على أبي يوسف ما بدأه مع أبي حنيفة مدحه الشافعي بقوله
دون مجموعوة فقهيوة كبيورة ". كتبت عن دمحم وقر بعير، ولواله ما انفتق لي من العلم ما انفتق

كتواب الجوامع الصورير، وكتوواب كتواب األصول أو المبسووط، وكتواب الزيوادات، و: نوذكر منهوا
الجووامع الكبيوور، وكتوواب السووير الصوورير، وكتوواب السووير الكبيوور، وهووذه الكتووب تسوومى ظوواهر 

ولوه موع هوذا كتابوان آخوران يبلروان . الرواية، وهي تؤخوذ بموا فيهوا، وال يورجح عليهوا غيرهوا
موع كتواب كتاب الرد علوى أهول المدينوة، وكتواب اآلثوار وهوو يتالقوى : مبلغ هذه الكتب، وهما

 . اآلثار ألبي يوسف ويروي عنه كثيرا  
نسبت إليه لم تبلوغ مون ثقوة النقول موا بلرتوه هوذه الكتوب، وهوذه ولإلمام دمحم كتب أخرى  

قّيات، وزيوادة الزيوادات، ويقوال لهوذه : الكتب هي الَكيسانيات، الهارونيات، والجرجانيات، الّرِّ
       .رو عن دمحم بروايات ظاهرةالكتب غير ظاهر الرواية أو النوادر؛ ألنها لم ت

           

 المذهب المالكي  -2

هو مالك بن أنس بن أبي عامر فقيه الحجراز وسريدها فري وقتره برالعلم، : صاحب المذهب 2-2

هررـ ، وكانررت 206هررـ وترروفي سررنة  63بررل فقيرره األمررة كمررا يررذكر الحررافظ الررذهبي، ولررد سررنة 

إذا ذكررر : " الترري يقررول عنرره اإلمررام الشررافعيمنزلترره فرري الحررديث والفقرره مررن الرفعررة بالدرجررة 

، رحرل إليره لذخرذ عنره كثيرر مرن العلمراء "العلماء، فمالك النجم، وما أحد أمنَّ علري مرن مالرك

 .الفقهاء من المشارقة المصريين والمغاربة وغيرهم

كان يجل العلم والعلماء فوق إجالله لغيررهم مرن أصرحاب الجراه والسرلطان، وفري ذلرك  

أن هارون الرشيد بعث إلى مالك يستحضره مجلسه ليسمع منره ابنراه األمرين : رخونيذكر المؤ

ينبغري أن تختلرف إلينرا حترى يسرمع صربياننا منرك الموطرأ؛  !يا أبرا عبرد هللا : والمأمون، فقال له

إن هرذا العلرم مرنكم خررج، فرإن أنرتم أعززتمروه يعرّز، وإن  !أعرز هللا أميرر المرؤمنين : قال قلرت

، والعلم يؤتى وال يأتي ؛ فقال صدقت، اخرجا إلى المسجد حتى تسمعا مرع النراس؛ أذللتموه ذلّ 

بشريطة أال يتخطيا رقاب الناس، ويجلسا حيث ينتهي بهرم المجلرس؛ فحضرراه بهرذا : قال مالك

وكذلك فعل حين حج الرشيد نفسه، إذ لمرا صرار إلرى المدينرة أرسرل إليره ليحمرل إليره  !"الشرط

وهللا ال نسرمع إال فرري : " لرذهاب إليره، فمرا كران مرن الخليفرة إال أن قرالكتابره الموطرأ، فررفض ا

 ".بيتك

ونجررد اإلمررام مالررك قرروي اإليمرران برراهلل، فررال يخرراف صرراحب سررلطان وإن كرران الخليفررة،  

جريئا يصدع بما يرى وإن غضب ذوي النفوذ والسلطان، ويصبر صبرا جميال على مرا ينالره 

ي أذى شرديدا حترى ضرربه جعفرر برن سرليمان والري المدينرة من األذي في هذه السبيل؛ وقد أوذ

بالسياط  لما نُسرب إليره مرن أن البيعرة ال تصرح مرع اإلكرراه، ومعنرى هرذا أن بيعرة بنري العبراس 

 . باطلة
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وكتابه الموطأ كتاب جليل في الحديث والفقه، ولعله أول كتاب من نوعره وفري طريقتره  

أقروال الصرحابة وفتراوى وأسلوبه؛ جمع فيه ما قوي عنده من حديث أهل الحجاز وأضاف إليه 

التابعين، ثم رتبه بعد ذلك كلره علرى أبرواب الفقره المعروفرة، وقرد عمرل فيره تأليفرا وتهرذيبا نحرو 

ولقد لقري ثرواب مرا أنفرق مرن جهرد فري تلقري علمراء الربالد اإلسرالمية لره برالقبول أربعين عاما، 

وسماه بالموطأ ألنه وطَّأ ومهرد بره للنراس مرا اشرتمل عليره مرن الحرديث والفقره، أو ألن العلمراء 

 .المعاصرين له بالمدينة واطئوه ووافقوه عليه

خلفراء حمرل النراس عليره ولجاللة هذا الكتاب في الحرديث والفقره أراد غيرر واحرد مرن ال 

ليكررون مرجعررا وإمامررا لهررم فرري هررذا البرراب؛ أراد ذلررك المنصررور ثررم المهرردي ثررم الرشرريد، إال أن 

 .اإلمام مالك رفض ذلك بحق

 :أصول المذهب المالكي-2 -2

عمررد تالميررذ اإلمررام مالررك إلررى الموطررأ واسررتخرجوا منرره مررا يصررح أن يكررون أصرروال  

 :فيما يليالستنباط الفروع ويمكن إيجازها 

 ملسو هيلع هللا ىلص كان يأخذ بما في كتاب هللا فإن لم يجد فبسنة رسول هللا  - أ

  - ب

 
 -ج

 
 -د
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،  وحرين تتعردد أقروال الصرحابة ولكن مالكا يقدم عمل أهل المدينة علرى قرول الصرحابي

  .  في المسألة فإن مالكا يختار منها ما يتفق مع عمل أهل المدينة

 القياس   -هـ 

يوجد نص من كتاب أو سنة، أو قول صحابي، أو إجماع مرن أهرل المدينرة؛ فرإن مالكرا  حيث ال

 .كان يجتهد ويستعمل القياس في اجتهاده

 (واالستحسان)المصالح المرسلة  -و

يقتضري إلحراق فلو كان القياس ...واالستحسان ترجيح حكم المصلحة الجزئية على حكم القياس

وص عليه، والمصرلحة الجزئيرة توجرب غيرر ذلرك، حكم غير منصوص عليه بحكم معين منص

يحكم بها ويسميها االستحسان، وكذلك الحكم في كل مصلحة سواء أكران فري الموضروع قيراس 

 .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

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

 :وكان من أشهر األولين

تفقوه علوى مالوك وطالوت : (بنصرر 191ت ) تقريأبو عبد هللا عبد الررحنن برن القاسرم الع   -أ

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

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

ويذكر النسائي أنه ليس أحد من أصوحاب ". حنونمذهبهم، وهي من أجل كتبهم، وعنه أخذ سي 

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

الفقوه معاصور سوابقه، أخوذ  (:هر  199أو  191ت)دمحم عبد هللا برن وهرب برن نسر م  أبو -ب

عن شيوخ زمنه، وبخاصة الليث بن سعد ومالك نفسوه الوذي داموت صوحبته لوه زمنوا طوويال، 

 .وله من األحاديث ما رواها أصحاب الكتب الصحاح الستة جميعا  

ويصوفه أحمود بون . المفتيله منزلوة رفيعوة عنود مالوك حتوى كوان يلقبوه بفقيوه مصور وبو 

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

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

روى عون كثيورين ومونهم مالوك والليوث بون  (:هر  402ت)أشهب بن عبد العزيز القيسري -ج

قه عن مالك وغيره من فقهاء المدينة ومصر، وإليه انتهت الرياسة بمصر بعود سعد، وأخذ الف

وقود سوئل سوحنون ". موا نظورت أحودا مون المصوريين مثلوه: " وفيه يقول الشافعي. ابن القاسم

كانوا كفرسوي رهوان، وربموا وفوق هوذا وخوذل هوذا، : عن ابن القاسم وأشهب، أيهما أفقه؟ فقال

 .وربما خذل هذا ووفق هذا

أعلووم أصووحاب مالووك بمختلووف : (هرر 412ت)بررو دمحم عبررد هللا بررن عبررد الحكررم النصررري أ -د

" الموطووأ"أقوالوه، وإليووه صووارت رياسووة المالكيوة بعوود أشووهب، وروى عوون اإلموام مالووك كتابووه 

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

اختصوور فيووه أسوومعته موون ابوون القاسووم وابوون وهووب " يوورالمختصوور الكب"ولووه كتوواب  .الشووافعي
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وأشهب وعلى هذا الكتاب وغيره معول البرداديين المالكية في المدارسة وإياه شرح القاضوي 

 .أبو بكر األبهري

تفقووه بووابن القاسووم وابوون وهووب (: هرر 442أو  442ت : )أْصررب ب بررن الارررج األنرروي و     -هر  

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

أخذ العلم والفقه عن أبيوه ومون عاصوره مون (: ه  422ت)دمحم بن عبد هللا بن عبد الحكم  -و

الفقهاء الذين سبق ذكرهم، كما أخذ الكثير عن اإلموام الشوافعي، وانتهوت إليوه الرياسوة والفتيوا 

فين؛ منها الرد علوى الشوافعي، وموا وله تآليف كثيرة في فنون العلم والرد على المخال. بمصر

 .رد به على أهل العراق، فهو كأمثاله من فقهاء العصر كان له نظره واجتهاده وترجيحه

از  دمحم بن إبراهيم اإلسكندري -ز أخوذ الفقوه مون : (هر 429ت )بن زياد النعروف برابن النروز

وهوو فوي " بالموازيوة"علماء عصره، حتى صار راسخا في الفقه والفتيا، وله كتابه المشهور 

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

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

 ههووؤالء هووم مشوواهير رواة مووذهب مالووك وناشووروه بمصوور، وهنوواك آخوورون قوواموا بهووذ 

 : المهمة في بالد إفريقية الشمالية واألندلس ونذكر منهم

أخوذ عون مالوك والليوث بون سوعد، وكوان  (:ه 121ت)أبو الحسن ع ي زياد التونسي  - أ

 .عديم النظير في زمنه بإفريقية

يلقووب بشووبعطون، أخووذ  (:هرر 191ت)أبررو عبررد هللا زيرراد بررن عبررد الرررحنن القر برري  - ب

 .الموطأ عن مالك سماعا، وهو أول من أدخله األندلس

تتلمذ على عبد الورحمن بون  (:ه 414ت )عيسى بن دينار بن عبد الرحنن القر بي  - ت

كان ال يتقدم عليه أحود فوي وقتوه فوي قرطبوة العاصومة، حتوى كوان يعتبور فقيوه القاسم و

 .األندلس

من أهل تونس، أصله من نيسابور فاتح صقلية وقاضي  (:ه 411ت)أسد بن الارات  - ث

القيروان، سمع من مالك موطأه ثم سار إلى العوراق حيوث دون أسوئلة أخوذها عون دمحم 

بن الحسن صاحب أبي حنيفة، ثم سأل عنها ابن القاسم عند عودته في مروره بمصور 
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ى ا كتوب إلووجواء بمو" المدونوة"وكوان هوذا بدايوة فأجابه على رأي مالوك، فكتوب ذلوك، 

 ".األسدية"فكتبها عنه سحنون، وكانت تسمى القيروان 

حوود الووذين <أوهووو أندلسووي قرطبووي، و (:هرر 412ت)يحرري بررن يحرري بررن كثيررر ال يثرري  - ل

انتهت إليهم الرياسوة فوي العلوم باألنودلس، وأحود الوذين انتهوت إلويهم الرياسوة فوي العلوم 

 ".الموطأ"ام مالك روى عنه وهو أحد تالميذ اإلم. وبسببه انتشر المذهب المالكي بها

كان أحد المفتوين الرسوميين، : (ه  412ت )عبد الن ك بن حبيب بن س ينان الس ني  - ح

فري  الواضرح "وهوو صواحب كتواب  .ثم انفرد بالرياسة بعد وفاة يحي بن يحي الليثوي

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

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

تفقه أوال بوالقيروان، ثوم كانوت (: ه 420ت : )سحنون عبد السالم بن سعيد التنوخي - خ

قطورين وأخوذ عونهم، كوان فقيوه أهول له رحالت إلى مصر والمدينة لقوي فيهوا علمواء ال

وهوي  .فوي موذهب مالوك "الندونر "زمانه وشيخ عصوره وعوالم وقتوه، وهوو صواحب 

مالك بإجاباته، وابن القاسم بقياسواته وزياداتوه، وسوحنون : ثالثة من األئمةثمرة جهود 

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

 .روايتها على سائر األمهاتالمرجح 

: السوفياني العتبوي  (:هر 422ت) أبو عبد هللا دمحم بن أحنرد برن عبرد العزيرز برن عتبر  - د

 : صواحب كتواب ولد باألندلس تتلمذ عل يحي بن يحوي الليثوي، وسوحنون وأصوبغ وهوو

، وهو ثالث أمهات المذهب المالكي، وقد استخرجها مون "العتبي "أو " النستخرج "

األسمعة التي رويت عن اإلموام مالوك بواسوطة تالميوذه، وقود اعتمود علوى هوذا الكتواب 

 .  جل الشيوخ المتقدمين

هووذا وهنوواك غيوور هووؤالء وأولئووك علموواء وفقهوواء آخوورون نشووروا مووذهب مالووك 

 :وأشهرهموقاموا عليه بالمشرق في غير مصر كالحجاز والعراق، 

كوان مفتوي أهول المدينوة : (414ت )أبو نروان عبد الن ك بن أبي سر ن  الناجشرون 

 .في زمانه وهو من تالميذ اإلمام مالك
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  شافعي المذهب ال -1

هو أبو عبد هللا دمحم بن إدريوس الشوافعي القرشوي، ولود فوي غوزة عوام : نؤسس النذهب 3-1

  .هـ 324هـ وتوفي بمصر عام 052
بلغ الشافعي من المنزلة في شخصه وأخالقه وعلمه ما جعل طوا  كبورى زاده يقوول 

اتفق العلماء قاطبة من أهل الفقوه واألصوول والحوديث، واللروة والنحوو، وغيور ذلوك علوى : " 
أمانتووه وعدالتووه، وزهووده وورعووه وتقووواه وجوووده، وحسوون سوويرته وعلووو قوودره، فالمطنووب فووي 

 ".تصروصفه مقصر، والمسهب في مدحه مق
أي رجول كوان الشوافعي، فوإني : "ومن ثم نجد عبد هللا بن أحمد بن حنبول يقوول لوالوده 

يووا بنوي كوان الشووافعي كالشومس للنهووار، وكالعافيوة للنوواس، : رأيتوك تكثور الوودعاء لوه؟ فقووال لوي
 ". فانظر هل لهذين من خلف أو عنهما من عوض

حسن المناظرة أمينا فيها، طالبوا وكان اإلمام ابن إدريس مع جاللته في العلم، مناظرا 
مووا نوواظرت أحوودا قووط إال أحببووت أن يوفووق ويسوودد : "وقوود أَثوورت عنووه هووذه الكلمووة. للحووق منهووا

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

 :الشافعي النذهبأصول  3-4

، وتظهور لنوا واضوحة "الرسوالة"افعي وأصوله مدونوة فوي كتابوه نجد أسس مذهب الش 
 .أيضا" األم"بالتطبيق في الفروع في كتابه 

ومووا ظهوور لووه منووه، إال إن قووام لديووه الوودليل علووى وجوووب فهووو يرجووع أوال إلووى القوورآن  
إال أنوه يشوترط لوذلك أن . حتوى خبور الواحود منهوا ثم إلى سنة الرسول . صرفه عن ظاهره

يكون راويه ثقة في دينه، معروفا بالصدق في حديثه، حافظا عالما بموا يحودث بوه، بريئوا مون 
؛ فوإذا اجتمعوت فيوه  التدليس في روايته، ثم أن يكون الحوديث متصوال بسونده إلوى الرسوول 

 .هذه الشروط أخذ به
ثوم قوول الصوحابي يقسومه إن لم يعلم لوه مخوالف،  وبعد هذين األصلين يجيء اإلجماع 

ما يكونون قد أجمعوا عليه وهوذا حجوة ألنوه إجمواع، وثانيهوا أن يكوون : إلى ثالثة أقسام أولها
مووا يختلووف فيووه : والثالووث ،يأخووذ بووه نللصووحابي قووول وال يوجوود غيووره خالفووا أو وفوواق وكووا

ثم القيواس بشورط أن يكوون أقوالهم الصحابة فهو يختار من أقوالهم وال يقول قوال يخالف كل 
 . ويرفض العمل باالستحسانله أصل من الكتاب والسنة، 

 :تدوين النذهب – 1-1
أتيح للشافعي موا لوم يوتح لريوره مون األئموة الكبوار مون تودوين مذهبوه ونشوره فوي كتوب  

مون كتبها بنفسه، سواء في ذلك مذهبه القديم بالعراق والجديد بمصر، وذلك بفضل ما قوام بوه 
 : رحالت علمية في البالد المختلفة، وأهم هذه الكتب هي

 في أصول الفقه" الرسالة"كتاب  - أ
  في الفقه "األم"كتاب  - ب
وهووو انتصووار للسوونة والعموول بهووا، وكتوواب " جموواع العلووم"بعووض الرسووائل مثوول كتوواب   - ت

اخووتالف مالووك " الووذي رد بووه علووى فقهوواء األحنوواف، وكتوواب " إبطووال االستحسووان"
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إلوى غيور ذلوك مون " الرد على دمحم بون الحسون"فيما يتصل بالسنة، وكتاب " والشافعي
 .الكتب

فوي الوبالد، فوال ينبروي أن ننسوى ومهما قلنا أن الشافعي هو الذي دون مذهبه وقام على نشوره 
فضل تالميذه الذين أخذوا عنه مشافهة، والطبقوات األخورى مون األتبواع الوذين عملووا جهودهم 

وهؤالء التالميذ ال يحصون كثرة بالحجاز والعراق ومصور . يم نشرهعلى تأييد المذهب وتعم
 : وغيرها من البالد اإلسالمية، ونخص بالذكر ثالثة منهم

أكبر األصوحاب المصوريين، وهوو الوذي قيول (: ه 411ت )يوسف بن يحي البوي ي  - أ
 . الذي أظهره الربيع بن سليمان بعد تعديالت فيه" األم"أنه صنف كتاب 

المزنووي : " فيووه يقووول الشووافعي (:422ت )إبررراهيم إسررناعيل بررن يحرري النزنرري أبررو  - ب
 .وقد أخذ عنه عدد كثير من علماء خراسان والعراق والشام، "ناصر مذهبي

اتصل بالشافعي حتوى صوار  (:ه 410ت)الربيع بن س ينان بن عبد الجبار النرادي  - ت
" األم"و" الرسوالة"راوية كتبه والثقة الثبت فيما يرويه عنه، وعن طريقوه وصول إلينوا 

وغيرهمووا موون كتووب الشووافعي، وبلووغ موون ثقووة األصووحاب بمووا يرويووه عوون اإلمووام، أنهووم 
يقوودمون روايتووه علووى روايووة المزنووي إن تعارضووا مووع علووو قوودر المزنووي علمووا ودينووا 

 .ه للقواعدوموافقة ما يروي
  حنبلي  المذهب ال -2

في عصره، الحافظ، الحجة، أبو كما يقول الذهبي، سيد المسلمين هو : نؤسس النذهب 2-1
هوـ وبهوا  064عبد هللا أحمد بن هالل بن حنبل بن أسد الذُّهلي الشيباني، وقد ولد ببروداد عوام 

والمدينوة والويمن والشوام، نشأ وإن كانت له رحالت إلى مدائن العلم كالكوفة والبصورة ومكوة 
 .هـ040ثم مات عام 

خرجت من برداد وما خلفت بهوا أتقوى وال : "فيه يقول الشافعي حين ارتحل إلى مصر 
 ".أفقه من ابن حنبل

إمامووا فووي الحووديث وضووروبه، إمامووا فووي الفقووه : " ويووذكر ابوون العموواد الحنبلووي أن كووان
 ."ع وغوامضه، إماما في الزهد وحقائقهودقائقه، إماما في  السنة ودقائقها، إمما في الور

أيام العباسيين بفتنة خلوق القورآن وصوبر عليهوا صوبرا جمويال؛ هـ  002في سنة ابتلي 
لمأمون كان قد أغرم بوأقوال الفالسوفة والمعتزلوة، فورأى أن القورآن كوالم هللا ذلك أن الخليفة ا

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

متوكول الوذي شديدا ليرجع عن رأيه، ولكون هوذه المحنوة لوم توزده إال تمسوكا بوه، حتوى زمون ال
  .عدل عن رأيه وأفرل عن ابن حنبل

كوان معتمود ابون حنبول فوي مذهبوه وفتاويوه، كموا يوذكر ابون : النذهب الحنب ي وأصروله 2-4 
 : القيم على خمسة أصول وهي

النص من الكتاب أو الحديث، فمتى ظفر بنص في المسوألة أفتوى بموجبوه دون التفوات  - أ
الصحابة؛ ولهذا مثال لم يلتفت إلى قول معاذ ومعاويوة إلى ما خالفه ولو كان من كبار 

من الصحابة بتوريث المسلم من الكافر، عندما صح عنده الحديث المانع من التوارث 
 .بينهما الختالف الدين
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فتوووى الصووحابي عنوود عوودم الوونص، فووإذا وجوود لووبعض الصووحابة فتوووى ال يعوورف لهووا  - ب
يوودعي أن ذلوك إجموواع، بوول يقووول مخوالف موونهم لووم يتجاوزهوا إلووى رأي آخوور، دون أن 
 .تورعا ما يفيد أنه ال يعلم شيئا يعارض هذه الفتوى

إذا تعوددت اآلراء مون الصوحابة فوي األمور الواحود، كوان يلجوأ إلوى اختيوار أقربهوا موون  - ت
اآلراء، وكوان يتوقوف أحيانوا الكتاب والسونة، بمعنوى أنوه ال يخورل عون رأي مون هوذه 

 .تلك اآلراءعن الفتوى إذا لم يجد مرجحا ألحد 
أو الضعيف مرجحا له علوى القيواس، موا دام لويس هنواك أثور . األخذ بالحديث المرسل - ث

 .آخر يدفعه، وال قول صاحب وال إجماع على خالفه
وأخيوورا، إن لووم يجوود شوويئا ممووا تقوودم موون األصووول األربعووة لجووأ إلووى القيوواس فاسووتعمله  - ل

 .للضرورة
 .منه رجل فقه وقياس ومن ذلك نرى أن ابن حنبل رجل حديث وأثر، أكثر

            
 : تدوين النذهب ونشره 2-1  

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

ل فيوه إال انتقي هذا الكتاب من . لم يكن مرتبا  عليها حديث كثير ومسموعات وافرة، ولم يخوّرِّ
عمن ثبت عنوده صودقه وديانتوه، دون مون طعون فوي أمانتوه، وبلوغ عودد الصوحابة الوذين أسوند 

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

 :ي العهد بزمنه ومن أشهرهموالقريب
مون الفقهواء (: هر 411ت : )األثرم أبو بكرر أحنرد برن هراني الخراسراني الب ردادي - أ

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

كان من أجل أصحاب أحمد بن  (:ه 412ت )أحند بن دمحم بن الحجاج النروزي  - ب
 .ه والحديث، كثير التصانيفحنبل، وإماما في الفق

تفقه علوى أحمود بون حنبول وصوار أحود  (:ه 422ت )إبراهيم الحربي أبو إسحاق  - ت
 .األئمة األعالم

راري الب ردادي - ث كوان مون  (:هر 142ت )أبو القاسم عنر بن أبري ع ري الحسرين الخي
  .  أعيان الحنابلة وله في المذهب كتب كثيرة منها مختصره المشهور للبادئين
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 الفقه اإلسالمي في عهد إتباع المذاهب األربعة: الدور الخامس

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

 (. م0861)هـ  0086ظهور مجلة األحكام العدلية سنة غاية 
 

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

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

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

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

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

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

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

وابن ( هـ 408ت )واللخمي . والكرخي من الحنفية( هـ 300ت )والطحاوي ( هـ 060

وأبي حامد الرزالي وأبي إسحاق  من المالكية، (.هـ 000ت) العربي وابن رشيد السبتي 

 .من الشافعية( هـ 408ت )االسفراييني 

 أهل التخريج: ال بق  الثالث 

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

ه ومبادئها، فإليهم المرجع في إزالة الخفاء والرموض الذي يوجد في يستخرجون علل أحكام

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

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

 .من الحنابلة

 الترجيح أهل: ال بق  الرابع 

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 

وصاحب ( هـ 408ت )ومن هؤالء القُّدُّوري . بالقبول، أو هذا أوفق للقياس أو أرفق بالناس

وأضرابهما من علماء الحنفية والعالَّمة خليل ( هـ 513برهان الدين المرغيناني )الهداية 

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

 :أهل التق يد النحض: ال بق  الخانس 

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

 . 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 

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

  .   المتعارضات منها

  
 :ظاهرة االختصار وأثرها على االجتهاد-3
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إلى ( هـ1221)من كتابة مجلة األحكام العدلية الفقه اإلسالمي :  ادسلدور السا

 عهدنا هذا   
يمتاز هذا الدور بعدة مميزات كان لها أثر بارز في أسلوب الفقه اإلسالمي وفي 

 :سيادته القضائية، وسنوضح هذه الميزات فيما يلي

  :ظهور المجلة وسببه -أوال

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

 في هذا العصر األخـــــير اتــسع نطـــــــــــــاق الــــــــــــتقنين اتســـــاعا ال حــــــــــــــدود  

 

 
 :ومن أهم العوامل على اتساع حركة التقنين األمور التالية

 
 

 



47 

 

 

 

 
في تركيا والبالد التي بعد أن توقف العمل بمجلة األحكام العدلية : تقنين األحوال الشخصية

كانت تابعة لها، لم يبق من الشريعة اإلسالمية ما يطبق في المحاكم في الديار اإلسالمية إال 

األحوال الشخصية، وقد كان أول قانون صدر لذحوال الشخصية في تركيا باسم قانون 

ي لبنان ، وما زال هذا القانون معموال به ف(م1916)هـ 1337حقوق العائلة، صدر في سنة 

 .إلى اليوم

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

أمر من الدولة بتبني هذه القوانين وإلزام القضاة بها، كما حدث في مجلة األحكام ، وأول 

في بدايته في مصر، ويبدو أن عمله هذا كان ( دمحم قدري باشا )عمل من هذا القبيل قام به 

بتفويض من الحكومة المصرية المتصاص النقمة التي أثارها تحكيم قانون نابليون في رقاب 

وقد جمع دمحم قدري األحكام الشرعية معتمدا على مذهب أبي حنيفة مسترشدا . المسلمين

 .بمجلة األحكام العدلية

كي في صورة كما قام المرحوم دمحم عامر بوضع الكثير من قواعد فقه المذهب المال 

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

مجلة : )بكتابة (هـ1359ت )كما قام الشيخ القاضي أحمد بن عبد هللا القاري المكي  

 .األحكام الشرعية على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل 

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

؛ الحرب العالمية الثانيةأن نالت أغلب الشعوب العربية واإلسالمية استقاللها، بعد بعد 

ظهرت حركات في عديد هذه البلدان تطلب الرجوع إلى األصالة اإلسالمية وسيادة الفقه 

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

 .ونشاطات عظيمة أهمها الدعوة إلى االجتهاد الجماعي ونشأة المجامع الفقهية
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 وقــد كــان مــن ثمرة هــذه الــدعــوة واالتــجاه انـــعقاد مـــؤتمــرات للـــفقه اإلســــــالمي
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 ً  : ه والتأليف فيهالتجديد في أسلوب تدريس الفق -رابعا

 

 
كذلك من الجديد في أسلوب تدريس الفقه والتجديد فيه االنفتاح على المذاهب واالهتمام 

بالفقه المقارن، هذا االنفتاح أزال العصبية المذهبية التي كانت سائدة في الماضي، وأصبحت 

الدراسة الفقهية في الجامعات تُظهر للطالب مزايا المذاهب المختلفة وما فيها من ثروة فقهية، 
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مية فكرية وتوسعة للمدارك بمناقشة األدلة، وتيسير على المكلف في التطبيق، وتسهيل وتن

 . على أولياء األمور لعملية التقنين من الفقه اإلسالمي

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

 خدمة الفقه، وإبراز جوهره األصيل 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  03عصرية وموثقة لتراث الفقه اإلسالمي حتى القرن 

لكبير، وتم تبويبها في هيئة مصطلحات مرتبة ترتيبا مجلدا من الحجم ا 45اآلن 

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

 نشأة وأهمية تاريخ النظم القانونية: المبحث األول
 : 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 يحتال والمشرع.  الجديدة القوانين
 . والمجتمعات العصور بترير متريرة وأخرى 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 حاليا  -
دراسة تاريخ القانون الذي يدرس النظم القانونية والمصادر التي استقيت منها هذه النظم -

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

 .في الدراسة القانونية
 نراحل نشأة وت ور القانون

 : هي مراحل بأربعة مر وتطوره القانون نشأة أن الباحثين بعض يرى
ترى هذه النظرية أن اإلنسان بدأ حياته متوحشا ثم همجيا  القوة نرح  :  األولى النرح  

فكان األمر متروكا للقوة المجردة من أي أساس خلقي أي أن القوة تنشئ الحق وتحميه، 
والقول بأن . ألف سنة إلى األلف الخامسة قبل الميالد 51حيث استمرت هذه المرحلة منذ 

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

عات فارتكاب الجريمة ال وهابيل، وهذه الحادثة وقعت في أرقى مكان وزمان وأرقى المجتم
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، 

، كما أكدت الحقيقة ثم بأسرته بعد استخالفه في األرض فلم يترك اإلنسان بال قواعد ونظم
فالكتب السماوية هي . التاريخية أنه ما من أمة إال وكان لها كتابا وشريعة ورسوال خاص به

والواقع اإلنساني يكشف لنا معارضة الناس لما جاءهم من خالقهم وذلك . أصل نشأة القوانين
 .       باتباعهم لرغباتهم وشهواتهم وصدهم عن سبيل هللا

 وكان الطبيعية كالظواهر مختلفةة آله اإلنسان عبد: الديني  التقاليد نرح   :الثاني  النرح  
 األحكام معظم أصبحت وبالتالي الدينية بالشعائر القيام يتولى الكاهن وكان غضبها يخشى
وقد استمرت تلك المرحلة إلى غاية األلف الرابعة قبل .اإللزام قوة أكسبها مما لآللهة تنسب
 . الميالد
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 وبفضل طويال زمنا سائدة الدينية التقاليد بقيت: العرفي  التقاليد نرح  : الثالث  النرح  
 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 نرح  : الرابع  النرح  
 .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: رنانووأ تقنين -1
 الداخلية اإلصالحات المقدمة تناولت حيث مادة 31 وثالثين وواحد مقدمة على ملتويش

 وبعض والطالق والزوال الخطبة مثل قانونية مواضيع فعالجت المواد أما الملك وأعمال
 دية دائما هي جساماأل على االعتداء عقوبة أن على ينص التقنين هذا أن ويالحظ... الجرائم
 متحف في كاملة غير بلوحة مسجل وهو القصاص بمبدأ أخذ الذي حمورابي قانون عكس
 . بولنبأسط
 111أكثر من  على ملتويش م ق 1924 عشتر لبت الملك أصدره: عشتر لبت تقنين -2

 التشريع وأن اآللهة مجدت المقدمة أما. منها فقط مع مقدمة وخاتمة 46مادة تم العثور على 

والخاتمة شبيهة .  السابق في وقع الذي الظلم من البالد أهل وإنصاف والرفاهية الخير هدفه
 مضمونها والمواد. بخاتمة قانون حمورابي الذي يحتمل أنه اقتبسها من تقنين لبت عشتر 

 مدون وهو الحيوانات إيجار الزوال المواريث الملكية نظام األراضي إيجار منها متعدد
 . األمريكية المتحدة الواليات في بمتحف

 غير تاريخه القديمة العراق مدن إحدى وهي أشنونا دينةم ملك أصدره:  أشنونا تقنين -3
 يحتوي وهو م ق 1651 حوالي أي قرن بنصف رابي حمو قانون سبق أنه ويعتقد معروف

 والمواد الخارجية أو الداخلية األعمال وال اآللهة 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 حنو اانون -4

 تأثر إلى إضافة السابقة التقنينات يعكس وهو. كاملة وصلتنا التي القديمة التقنينات أهم ومن
 مجزأة كانت بعدما البالد توحيد من رابي حمو واستطاع السنين لمئات به المنطقة شعوب

 ارتفاعه كبير حجر على وسجل.  م ق 1794 حكمه من سنة 31 بعد القانون هذا وأصدر.
 يتلقى بخشوع أمامه واقفا رابي وحمو" شماس"الشمس  إله بأعاله ونحت وربع متر2

 262و 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 وبين 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 يخرل 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 •
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 . والنهب السرقة جرائم 25-7 من •
 . والجندية الجي  شؤون 17-41 •
 . والبيت البساتين الحقل شؤون 61-42 من •
 .التجار مع والتعامل الفائدة القرض 116 – 61 من •
 بالخمور يتعلق 116-111 •

 . والديون باألمانات يتعلق 112-127 •
 . والطالق الزوال الشخصية باألحوال تتعلق 126-194 •
 . والدية القصاص 195-214 •
 . والبيطرية ةالبشري الطبيب مسؤولية 215-226 •
 . بها اإلخالل وعقوبات والقوارب البيوت بناء وأجور األسعار بتحديد يتعلق 226-241 •
 . واألشخاص الحيوانات أجور 241-266 •
 . بأسيادهم وعالقاتهم بالعبيد يتعلق 266-262 •

 : رابي حنو اانون خصائص

 الدينية األحكام من لخلوه دينيا تشريعا ليس قانونه أن السائد الرأي:  بحت علماني تشريع •
 . واآلخروي 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 صيرت:  االفتراضي 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  المرأة 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 سلطة للكهان وكان حكمه أثناء ولو إسقاطه وبإمكانه 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 يشكلون:  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:  الزوال شروط
 الزول بين التراضي مدفوعات عليها تدون كما الزوال صحة شروط من العقد كتابة وتعد
 أو مهرا أسرته أو الزول يدفعها مالية التزامات:  أنواع أربع والمدفوعات الزوجة وأب

 . أسرتها أو الزوجة
 وال الزول يدفعها بسيطة مالية هبة وهو الصداق وهو تيرهاتو ويسمى األول المدفوع-

 . اإلنجاب بعد إال الزوجة فيها تتصرف
 يقع لم وإذا الزوال قبل لخطيبته الخاطب يدفعه ما وهو ليبلو ويسمى الثاني المدفوع -

 . ضعفه فترجع الخطيبة بسبب كان وإن ، له ترجعه فال الخاطب بسبب الزوال
 الزوجية الحياة لمواجهة والدها من المرأة تتلقاها أموال وهي الشرقتو:  الثالث المدفوع -
 . ألوالدها تعود الزوجة ماتت وإذا الزول وفاة بعد إال الزوجة فيها تتصرف وال
 حياتها لتأمين لزوجته الزول يقدمها مالية مالية هبة وهي المتعة نودونو:  الرابع المدفوع -
 . مكتوب عقد بواسطة وتتم الزوال شروط من ليست وهي األوالد حياة وتأمين وفاته بعد

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

 . أوالد لها كان إن المحكمة
 . بإرادته كان إذا إال كافيا سببا ليس الزول غياب -2
 وحاالت الزول 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 معاملتها الزول أساء إذا الطالق طلب للمرأة ويمكن بأخرى ليتزول المريضة المرأة
 حمو عند الطالق وأنوع.  بالموت عوقبت وإال جاد سبب دون زوجته ترك للزوجة يحق
 تعود عاد وإذا تتزول نأ للمرأة يحق أسير الزول إذا المؤقت الطالق من نوعان هما رابي
 اأم.  بالموت عوقبت وتزوجت قوتها لها ترك وإذا قوتها لها يترك لم إذا األول لزوجها
 . كراهة زوجته الزول ترك إذا ويكون الدائم 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 قوانين 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 المقصودة 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 الحضارات أقدم من بابل وبالد القديمة مصر حضارة تعتبر
 متض أسرة 31 حوالي م ق 761 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 2222 إلى 3333 نن القدين  الدول  عهد
 في مطلقة سلطة له فكانت أجداده عن ورثها التي لألرض الوحيد المالك وأنه 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 استبدادي إقطاعي طبقي مجتمع إلى
 11 األسرة من ليهاع تعاقبت م ق1523 إلى 2133 حوالي بين نا الوس ى الدول  عهد
 راع اإلله يعبدوا كانوا أن بعد أمون اإلله عبادة إلى الفراعنة تحول ،16 األسرة إلى

 الحواجز وحطم العدالة وتطبيق 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
 جي  لها وأصبحت مصر ازدهرت وفيها : م ق1323 إلى 1222 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 31 األسرة إلى 21 األسرة من وابتداء

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

 : النصري  القوانين أشهر نن
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 من 24 األسرةمن  مصر فراعنة أحد وهو بوخوريس الملك أصدره:  بوخوريس اانون -1
 وقد التعديالت بعض ومع قبله سائدة كانت التي انينووالق النظم فيه جمع م ق 616-612

 : الشخصية اإلصالحات أبرز ومن رابي حمو قانون خاصة بابل بتشريعات تأثر
 . الرجل مع للمرأة المساواة منح -
 طلب ويمكن الزول من الطالق طلب في الحق وللزوجة زوجته يطلق أن في الحق للرجل -

 .تطليقها عند المال من مبلغ
 وحق الميراث حق في الرجل 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 لراءإ -
 وجدت وقد 16 األسرة ملوك آخر وهو "حت حرم" الملك أصدره: حت حرم اانون -2

 أو مثلين يرد أن وهي السارق 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: أناريس اانون -3

 . بوخوريس
 فيها يحثهم الموظفين لكبار تعليمات يصدر الفرعون الملك فأحيانا: الن كي  التع ينات -4

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

 : القدين  نصر في الحكم نظام
 باعتباره والقضائية والتنفيذية 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 مقسمة وكانت والتنسيق بالتنظيم القديمة مصر في اإلدارة امتازت: اإلداري  الناحي 
 . محلية وأخرى مركزية إدارة
 التقارير تأتيه فكانت بنفسه الفرعون عليها ويشرف الملكي القصر هي: النركزي  اإلدارة -1

 ومجلس األول الوزير يساعده ،زمةالال اإلجراءات ويتخذ ليدرسها اليومية والشكاوى
 ويقوم الفرعون وأعوان المقربين من المتكون االستشاري الخاص والمجلس 11 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 41 إلى البالد الملك قسم البالد اعتسالنظرا : النح ي  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 مستوى على الثانية الدرجة •

 .الحكم يستأنف أن األولى الدرجة من الصادر بالحكم يقتنع لم إذا المتقاضي بإمكان
 كاإلداري عادي غير الخصوم أحد كان إذا والنبالء األشراف محكمة: الخاص القضا  -2

 .عنه ينوب من أو بنفسه الفرعون يتوالها األشراف من أو
 :هما طبقتين ىإل القديمة مصر في المجتمع نقسما: ا جتناعي  الناحي 

 منهم يختار الذين والنبالء واألشراف الفرعون رأسها وعلى الحاكمة: الع يا 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 السياسية األلقاب وحملهم
 .منها والعي  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 لإلنتال كوسائل معها بيعوا بيعت فإذا باألرض مرتبطون والفالحون
 .الحروب بسبب عبيدا يكونوا ما غالبا وهم العبيد
 :األسرة نظام

 احتفاظ مع الزوجات تعدد أبيح ثم الفردي الزوال هو عنهم المعروف الزوال كان: الزواج
 . بامتيازات األولى الزوجة
 على حفاظا بناتهم وأحيانا بأخواتهم يتزوجون حيث اإللهي الزوال ملوكهم بعض عند وكان
 . الملكي الدم
 من بد وال فقط مدنيا العقد أصبح بوخوريس عهد وفي وديني مدني بعقد يتم الزوال 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 :بابهأس ومن المترتبة المالية التبعات بسبب نادرا الطالق كان
 الصداق فنص استرداد في الحق وله بيتها في وتعي  ثرية كانت إذا لزوجها الزوجة تطليق
 طالقو تعاقد من الكاملة القانونية باألهلية تمتعت المرأة أن والمالحظ .مخطئا يكن لم إذا
 . البابلي المجتمع في غيرها من فضلأ فهي

 :النيراث

 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 التركة 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 الرربية الحضارات أقدم باعتبارها
 . وصولون دراكون أمثال االرستقراطية الطبقة من المصلحين من العديد
 إلينا تصل ولم األشراف من وهو م ق 721 سنة أثينا حكام أحد وهو: دراكون اانون -1

 اتصفت الدينية بالقواعد قوانينه تأثرت اليونان وأدب 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 اانون -2
بيعه أو قتله أو ) المدين جسم على التنفيذ منعللفقراء،  القديمة الديون ألرى: اجتماعيا •

 في األكبر بنلإل متيازاتألرى 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 لألقرب تذهب نعداماال حالة وفي الميراث في

 اءباآل تربية لزاميةإ التسول تجريم العمل على الشعب حث ،المتوفي بيت من بالزوال
 . لألبناء
 للطبقات فسمح األراضي بيع من تمنع كانت التي القيود وإلراء الزراعة حماية: اقتصاديا •

 فنظم والتجار الصناع شجع ،حالتهم فتحسنت 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 المشاركة 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
 : الروناني  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.. عامة 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 654 روما نشأة من ويبدأ:  الن كي العصر

 األعداء من وهم النزالء تضم العشيرة وكانت مختلفة 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 الجي  يترأس ومدنيا
 .القضائي
 لزاماإل دون الهامة األمور في الملك يستشيره العشائر رؤساء من يتكون: الشيوخ مجلس
 .الشعب مجلس أحكام على يصادق
 في الحق وله النزالء غير من السالح حمل على القادرين السكان من يتكون: الشعب مجلس
 .توسيعها أو المدينة تريير أريد ما إذا ذلك على الرفض أو الموافقة
 الملكية انهارت.  م ق 264 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 ترير أحدث مما إفريقيا وشمال أوربا 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 الجي  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 من 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 بالخرول األشراف مهددين المدينة خارل بتل العامة 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 461 سنة
 األشراف مع المساواة أساس على قانون لوضع ةلجن لتشكيل طلب العامة قدم م ق 472 سنة

 . عشر ثنااال األلواح قانون فوضع
 . والعامة األشراف بين الزوال أباح الذي كانوليا قانون صدر م ق 442 سنة
 األسواق وقاضي المدني البيرتقور وظيفتي أنشأ الذي ليسينا قانون صدر م ق 376 سنة

 .المنصبين هذين تولي حق وللعامة
 بين المساواة تحققت وبذلك العليا الدينية المناصب تولي للعامة القانون أباح م ق 311 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 472 سنة منذ بالمساواة مطالبين
 صولون قانون لدراسة اليونان إلى 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 واآلداب واللرة التاريخ كتب في وصلت وإنما األصلية
 .دقيقة معرفة

 : وننيزاته األلواح اانون نضنون
 األلواح/ 3.  الوصية الميراث الطالق الزوال 5-4 األلواح/2.  التقاضي 3-2-1 األلواح/ 1
/ 5. والعقوبات اإلجرام نظام 11-9-6 األلواح/4.  الملكية ونقل حق العقارية الملكية 7-6

 . 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 التشكيالت 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 إلراء دعوى
 به ويذهب المدين على يقبض أن يوما ثالثين بعد له يحق فالدائن الحاكم أمام بدينه يعترف
 يحتفظ أو قتله أو كالعبيد بيعه أو بيته 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 الن كي 
 وخمس نقله المراد والشيء الطرفان)ادشهاأل بحضور ماإ نقلها ويتم استراللها ووسائل
 الرسمية الصورية الدعوى أو (النحاس يزن الذي الميزان وحامل بالرين رومان شهود
 .الحاكم أمام الطرفين بحضور الملكية فيها وتنقل
 . التسليم بمجرد تسلم: سةيالنف غير األموال
 :والعقوبات الجرائم نظام
 ماله أو الشخص على تقع :الخاصة الجرائم -أ
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 الدية : يقتل لم إذا - القصاص - :القتل جريمة -

 .بسالح أو ليال السرقة ووقعت متلبسا ضبط إذا السارق قتل -

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

 ...المسروق الثمن ضعف طلب يمكن

 االعتداء -العظمى الخيانة كجريمة عليها العقاب توقيع الدولة وتتولى: العامة الجرائم -ب

 .الحر اإلنسان قتل– من الحرب الهروب– الديانات على

 

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

 :عدة تسميات
مملكة أمازيرية قديمة عاصمتها سيرتا : (النيالد ابل 65 -ق م 232) :نونيديا نن ك  
 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 47 سنة

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

 . ق م 212سنة ( تونس)معركة زاما 

 و الرومانية التجمعات فيها ظهرت :(النيالد ابل 624 – 65) ل جزائر الروناني 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 236-م 624) يلندا الو ا حتالل
 ضدهم ثار.  العربي المررب 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 236سن ) البيزن ي ا حتالل
 .         بيداس  بقيادة ضدهم

 
 

 :(م134 –واستنر إلى 562بدأ الاتح نن سن ) ل جزائر اإلسالني الاتح

 الكيان ووجود الجررافية للصعوبة نظرا صعوبات عدة األمر بادئ في اإلسالمي الفتح لقي 
 عهد بمرحلتين اإلسالمي الفتح ومر المسلمين، من الثورة من غمازياأل حرر الذي البيزنطي
 .اإلمارات عهد و الواليات
 مبدأ طبق:  (م434 -115) رستم بن الرحنان عبد يد ع ى الرستني  الدول  ظهور
 . المساواة و العدل و الشورى
 الحناديين دول  بعدها و المهدي هللا عبد يد على(م -911) الاا ني  الدول  ظهور

-1121) النوحدين دولة ثم( م 1146 -1157) النراب ين دول  ثم (م1322 -م1316)

 عبد بنو و مرين بني و حفص بني الى انقسمت و الموحدين دولة سقطت و. (م1254
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 تم و الدين خير و عرول باإلخوة استنجدت ثم االسباني الرزو لىإ ذلك بعد تعرضتل.الواد
 . سباناإل طرد

 األسطول تحطم بعد الجزائريين من تمكن:  (م1233)ئرل جزا الارنسي ا ستعنار
 المقاومات همأوم 1632 سنة الجزائرية المقاومة وبدأت" نافارين" معركة في  الجزائري

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

 : الجزائري  النؤسسات

 :                     الو ة عهد

 :  الحكم نظام

  والمالية واإلدارية والدينية القضائية الصالحيات كافة له:  الوالي
 الكتاب و والقراء والمفتين المتحسبين من وتوابعه والقاضي الخرال عامل: الوالي أعوان

 .الفالحة وديوان الخاتم ديوان الجند ديوان وهي والدواوين
 الموظفين وأجور العامة المصالح على المسلمين مال بيت موارد توزع:  النالي النظام
 . الحاجات وأصحاب والفقراء
           والبحري البري الجي  من نوعان هناك: الحربي النظام

 يسير الذي وهو اإلمام يسمى البالد حاكم وكان الرستمية الدولة في ظهر:  اإلنارات 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 والحاكم

 : بنرح تين الحكم نظام نر: العثناني  الدول  عهد في
 .امطلق و مباشرا الحكم كان ، البايالربايات عهد: م 1759 – م 1516:  سنة من
 فيه ووجدت ينتخب، الداي و مباشر غير الحكم كان:  م 1631 – م 1759:  سنة من

 : منها استشارية و تنفيذية مؤسسات
 .الفعلية السلطة صاحب هو و االنكشاري الجي  قادة يضم:  الديوان/ 1
 : خمسة هم و ، الداي ساعديم يضم: النواب نج س/ 2

 . الداخلية الشؤون و المالية مسؤول: الخزناجي
 .االنكشاري الجي  قائد: األغا
 .الضرائب جباة: الخرال وكيل
 .البحري األسطول قائد: الخيل خوجة

 .المواريث و بالعقود الخاصة بالشؤون مسؤول: البيتمالجي
 :هم و: النوظاين 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 اعترفت: (1646-1631)القادر عبد األنير دول 
:  بتاريخ برالشا معاهدة و 27/12/1634: في ديمتشال: معاهدتين معها وقعت الجزائر
 . م 31/15/1636

 : القادر عبد األنير نؤسسات

 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 16 الى قسمت: ل دول  دارياإل التقسيم 

 : الارنسي ا ستعنار نؤسسات

 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: اإلسالني العهد في
 في العلم و االستقامة العدل، فيه يشترط الوالي طرف من معين قاضي القضاء على يشرف
 .الشرعية األحكام

 و الجزائريين ردع جلأ من سيطرتها فرض على فرنسا عملت: ا ستعناري العهد في
 قانون م، 1664 األهالي قانون و م 1661 كريمو قانون: السائدة القوانين. اضطهادهم
 .م 1663 األراضي 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 توفير


