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  المركـز الديمقراطي العربـي 

 للدراســـــــــاي االســـــــــترا    ة 

 والس اســــــــ ة واال ت ــــــــادية

 

تأسس المركز الديمقراطي العربي لمدراسات اإلستراتيجية كالسياسية كاإلقتصادية 
شركة ذات مسئكلية محدكدة كىك  ،2007بجميكرية مصر العربية في أعقاب سنة 

 2007لسنة  1762، كالئحتو التنفيذية تحت رقـ81لسنة 159انكف قخاضعة ألحكاـ ال
 المانيا . –إستثمار، كبعد سنكات مف العمؿ أسس المركز مقر رئيسي في برليف 

كيعتبر المركز مؤسسة مستقمة تعمؿ فى إطار البحث العممى األكاديمي 
نكنية كاإلعبلمية كاالقتصادية حكؿ الشؤكف الدكلية كاإلقميمية كالتحميبلت السياسية كالقا

ذات الصمة بالكاقع العربي بصفة خاصة كالدكلي بصفة عامة. كيضع المركز فى قائمة 
اكلكياتو العمؿ عمى تمكيف  الباحثيف كاإلعبلمييف كاألقبلـ الحرة مف طرح أرائيـ 

ة كجيات النظر دكف مصادرة  بمكضكعية كدكف قيكد، إذ يسعى المركز إلى عرض كاف
فقد استقى اسمو أساس مف مبدأ راسخ لدل مؤسسو ىك تكريس  تكريسا لديمقراطية،

 الديمقراطية دكف شركط.
كيتبنى المركز نيجا عمميا فى دراساتو كأبحاثو العممية التي قكاميا النقد البناء 

رضية العمؿ عمى المكضكعي، ففى تناكلو لممعمكمات كالقضايا كاألفكار  ينطمؽ مف أ
كالتنمية كالمساىمة  في تقديـ الحمكؿ لمقضايا الراىنة كرؤيتو لتسكية الصراعات،  البناء

ظيارىا عمى أنيا قدر محتـك ال  كليس تسميط الضكء عمى السمبيات ك تضخيميا  كا 
فرار منو، كذلؾ إقتناعا مف المركز أف المعرفة العممية ما جعمت إال مف أجؿ تقديـ 

مشاكؿ كليس تعقيدىا، كيتحرؾ المركز كذلؾ مانحا باحثيو حرية كاممة فى الحمكؿ لم
 إجراء بحكثيـ كالخركج منيا بنتائج مكضكعية تتميز بالدقة كالحياد.
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مف خبلؿ ىذه المنيجية ينظـ كيرعى المركز  كرش عمؿ كحمقات نقاشية حكؿ      

جمع  ت البحث العممى كأدكاتو مفامكانيا القضايا األنية اإلقميمية كالدكلية مسخرا لذلؾ
المعمكمات كأساليب التحميؿ كصكال الى اكبر قدر مف المعمكمات فى القضايا المتعمقة 
بيذه الجكانب التى يمكف مف خبلليا الكصكؿ إلى نتائج كتكصيات تسيـ في إيجاد 

 حمكؿ  لمقضايا الراىنة.
 كفى ىذا االطار يحدد المركز لعممو ثبلثة محاكر ىى:

: الدراسات العربية كىذه الدراسات ستنصرؼ الى اتجاىيف، اإلتجاه االكؿ ىك أكال
دراسة قضايا كؿ دكلة عربية عمى حدة كعمى المستكل الداخمى،ثـ دراسات القضايا التى 
يفرضيا نمط العبلقة الثنائية بيف كؿ دكلة كأخرل كمدل التفاعؿ بينيما كمدل تأثير 

 ك إيجابا.ىذه القضايا عمى العبلقات سمبا أ
ثانيا : الدراسات الدكلية كىى تتجو اتجاىا كاحدا كىك دراسة القضايا التى تنشأ عف 

كتستدعى ىذه  نمط العبلقات المتبادلة بيف الدكؿ العربية كدكؿ العالـ المختمفة،
 الدراسات تحديد شكؿ ىذه العبلقة كمدل تأثيرىا عمى القضايا المشتركة.

رية فكثير مف االحداث التي تقع فى الدكؿ العربية ثالثا : دراسات االحداث الجا
كتككف فى حاجة الى اجراء دراسات كأبحاث كاستطبلعات رأل عنيا لمعرفة أسبابيا 
كدكافعيا كالنتائج التى يمكف أف تترتب عمييا،كىذا النكع مف الدراسات ميـ لمغاية حيث 

 السميـ.يساعد صانع القرار فى مسكياتو المختمفة عمى اتخاذ القرار 
 أىداؼ المركز:

ييدؼ المركز مف خبلؿ عممو فى انشطتو المختمفة الى تحقيؽ عددا مف االىداؼ 
 التى يمكف اف يظيرىا عمى النحك التالى:

 في مجاؿ العمـك السياسية كالقانكف كعمـك االجتماع  نشر الكعى كالبحث العممى
جمكعة الدراسات النظرية كاالقتصاد كاألعبلـ لدل الجماىير العربية كذلؾ مف خبلؿ م

كتعتبر دراسات مؤسسة يتـ مف خبلليا تقديـ الثقافة  كالمعرفية التى يقـك بيا،
الديمقراطية الحقيقية ليس مف خبلؿ مفاىيميا الغربية كلكف مف خبلؿ المفاىيـ التى 

 تتناسب مع كضعيتنا الثقافية كاالجتماعية كالسياسية ايضا.
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 حداث الدكلية كاإلقميمية في صيغة أكاديمة تمكف نقؿ صكرة كاضحة عف مجريات األ
 مف  إزالة الضبابية عف المشيد السياسي  مف خبلؿ تحميبلت عميقة كحيادية.

  تنكير الرأل العاـ العربى بقضاياه المصيرية كتقديـ كافة المعمكمات عنيا كذلؾ مف
كاالستراتيجية  خبلؿ اعداد عدد مف التقارير االستراتيجية فى مختمؼ المناحى السياسية

كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية،كىى تقارير تعد بطريؽ محايدة تعرض لممعمكمات 
 كتقدـ التحميؿ مف خبلؿ االساليب العممية المنيجية.

 
 مصادر تمكيؿ المركز:

 يعتمد المركز فى تمكيمو عمى عدة مصادر مف أىميا:
  ككتيبات ككراسات إستراتيجية فى المطبكعات التى يصدرىا مف تقارير كدكريات ككتب

مختمؼ مناحى الدراسات البحثية مف العمـك السياسية كاإلقتصادية كالقانكف كاإلعبلـ 
كالعمـك اإلجتماعية كسكؼ تكزع ىذه المطبكعات عمى المؤسسات كالمراكز االستراتيجية 

اسييف ككسائؿ االعبلـ المختمفة مسمكعة كمرئية كمقركءة كالباحثيف كالمحمميف السي
كاألحزاب السياسية كالتنظيمات المختمفة كالدكائر المحمية كالدكلية كذلؾ كمو نظير 

 اشتراؾ شيرل.
  االشتراكات التى سيقـك المركز بتحصيميا مف المشتركيف فى الدكرات التدريبية المختمفة

التى سكؼ يقـك بعقدىا بشكؿ دكرم، كسكؼ يمجأ المركز ليذا النمط  مف العمؿ 
 نمط اإلشتراكات لضماف جدية المشاركة كالمشتركيف فى ىذه الدكرات. كيقصد بو

 ،كتككف ىذه الرعاية  مف خبلؿ الرعاة المشاريع البحثية التى يقـك المركز باعدادىا
مشركطة بااللتزاـ بأىداؼ المركز كفمسفتو فى العمؿ كذلؾ حتى ال يخضع المركز ألم 

 أجندة كافدة عميو.
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 المركز: األقساـ العاممة فى

ينقسـ العمؿ فى المركز الى مجمكعة مف التخصصات طبقا لمجمكعة مف األقساـ 
 المتخصصة كىى كالتالى:

 .قسـ الدراسات كالنظـ السياسي 
 .قسـ الدراسات كالعبلقات الدكلية 
 .قسـ الدراسات االقتصادية 
 .قسـ الدراسات العسكرية 
 .قسـ الدراسات االعبلمية كالصحفية 
 الجتماعية كالثقافية.قسـ الدراسات ا 
 .قسـ الدراسات االيرانية 
 .قسـ الدراسات الخميجية 
 .قسـ الدراسات العبرية كاالسرائيمية 
 .قسـ البرامج كالمنظكمات الديمقراطية 
 .قسـ الدراسات الدينية كالجماعات االسبلمية 
 .قسـ الدراسات السكدانية كحكض كادل النيؿ 
 .قسـ دراسات المرأة 

البحثية  فى المركز بإعداد مجمكعة مف المشركعات البحثية التى كتقـك الفرؽ 
كسيقـك كؿ قسـ مف ىذه االقساـ بعمؿ دكرات  تترجـ أىداؼ ىذه األقساـ المختمفة،

تدريبية إلعداد ككادر بحثية لمكصكؿ الى نتائج بحثية عممية كدقيقة كمكضكعية حيث 
 لعممية المحايدة البعيدة عف التحيز.ستتضمف الدكرات التدريبية التدريب عمى المعايير ا
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 اصدارات المركز:

يقـك المركز مف خبلؿ االنشطة البحثية المختمفة التى يجرييا باصدار عدد مف 
 االصدارات التى ستعمؿ عمى تحقيؽ أىدافو البحثية كمف أىـ ىذه االصدارات ما يمى:

 دية كالسياسية مف أجؿ المشركعات البحثية التى يمكف تقديميا الى الجيات االقتصا
إجراء بحكث متكاممة لتقديـ خبرات كنتائج يمكف استخداميا لتطكير كتحديث ىذه 

 المؤسسات
  تقارير دكرية عف األحداث الجارية فى المنطقة العربية كالعالمية كتقديـ تحميؿ متكامؿ

 ليذه األحداث بغية تفسيرىا كالتعرؼ عمى خمفياتيا.
 صدارات إستراتيجي ة فى الشئكف المحمية كالعربية كالدكلية كسيتـ تحديد دكرية تقارير كا 

 إصدار ىذه التقارير كيمكف أف تككف فصمية فى البداية تمييدا إلصدارىا بشكؿ شيرل.
  الدكريات: يصدر عف المركز عدد مف الدكريات التى تحمؿ طابعا عمميا  أكاديميا

 إلعبلمييف ك الصحافييف .إعبلميا سياسيا يتـ مف خبلليا طرح رؤل  الباحثيف  كا
 .الكتب كالكتيبات المتخصصة 
 .الكتب كالبحكث المترجمة مف المغات المختمفة الى المغة لعربية 
 :مجبلت عممية دكرية محكمة 

o Zeitschrift für Afro – Mitteloststudien 
o Journal of Afro-Asian Studies 

o مجمة العمـك السياسية كالقانكف 
o  االجتماعيةمجمة العمـك 
o مجمة اتجاىات سياسية 
o مجمة الدراسات اإلعبلمية 
o مجمة الدراسات األفريقية كحكض النيؿ 
o المجمة الدكلية لمدراسات االقتصادية 
o المجمة الدكلية لمدراسات التربكية كالنفسية 
o مجمة مدارات إيرانية 
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o مجمة تنمية المكارد البشرية لمدراسات كاألبحاث 
o  اإلستراتيجية كالعسكريةمجمة الدراسات 
o مجمة الدراسات الثقافية كالمغكية كالفنية 
o مجمة القانكف الدستكرم كالعمـك اإلدارية 
o مجمة قضايا آسيكية 
o مجمة قضايا التطرؼ كالجماعات المسمحة 
o دارة الفرص  مجمة الدراسات االستراتيجية لمككارث كا 
o مجمة القانكف الدكلي لمدراسات البحثية 
o عمراني كالمجاليمجمة التخطيط ال 

 
 أنشطة المركز:

يؽ الفمسفة قينظـ المركز كيرعى األنشطة التي يككف ىدفيا في النياية تطبيؽ كتح
التي يقـك عمييا المركز كتتضمف ىذه االنشطة ما يمى: الندكات ككرش العمؿ كالدكرات 

 التدريبية كالمؤتمرات التي يحرص المركز عمى أف يككف ليا طابع عالمي.
 

 عمار شرعانأ. 

 رئيس املركز الدميقراطي العربي
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 المقدمة 
مجرد جمع ، انما ليس انو كما ،  ىذا الكتاب تأليفا خالصا اقكؿ اف ال     

مع ىذه المباحث اشير عديدة في الجمع كالتعديؿ كالحذؼ الكاقع اني مكثت 
 كاالضافة كما الى ذلؾ كمما كجدت ضركرة يقتضييا البحث .

ككاف مف قصة ىذا الكتاب اف استاذنا الدكتكر حميد سمطاف الخالدم      
في احدل مكضكعيف لدراسة الدكتكراه  حفظو اهلل كنفع بعممو ، قد خيرنا بيف

 .2020 – 2019بلمية في الككرس الثاني لمعاـ الدراسي مادة الشريعة االس
مر كىذاف المكضكعاف ىما عيكب الزكاج  كاالجتياد القضائي ، كقاؿ اف األ

متركؾ لكـ كالختياركـ ، فمـ يكف مف سبيؿ اال التصكيت بيف زمبلئي عمى 
اختيار المكضكع ، فكنت ارتب اف يككف مكضكع الدراسة عف عيكب الزكاج 
ألني كنت قد اعددت بحثا لمادة السيمنار في الككرس االكؿ بعنكاف الغمط في 

 عقد الزكاج . 
المكضكع االكؿ عسى اف ينفع  كبذلت جيدا في سبيؿ اقناعيـ باختيار     

كجاءت االصكات متساكية كبقيت طالبة كاحدة كنت ارجك اف ، معيـ ذلؾ
تختار عيكب الزكاج بسبب ما ذكرت ، فاتجيت الييا االنظار كما ىي اال 

فأعقب ذلؾ  ،لحظة اك اثنتيف حتى حسمت امرىا كاختارت االجتياد القضائي
 مر .ابتسامة ممف معي كمضى األ

تذكرت اف استاذنا الدكتكر عباس العبكدم حفظو اهلل كنفع بو كبعممو  ثـ     
بمادة القانكف الدكلي الخاص االجتياد القضائي  كاف قد كمفني بكتابة بحث عف

في الككرس االكؿ مف السنة التحضيرية . فقمت طالما اني قد فتحت ىذا 
د المقررات حظتيا باعدالشرعت ف ،الباب مسبقا ، فبل مناص مف الكلكج فيو 

التي حددىا لنا استاذ المادة ككانت مقررات منتقاة بعناية، كاليدؼ منيا ىك 
  .اخذ ما خؼ كزنو كتبل ثمنو اف صح التعبير 
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بالقدر الذم يتناسب مع الفترة كاقصد بذلؾ اخذ المكاضيع الميمة      
لنا المحددة، فكاف االقتصار فييا عمى االىـ ثـ الميـ، السيما انو قد كانت 

مكاد اخرل عصيبة كصعبة عمى الفيـ كالحفظ، ككانت مادة الشريعة ىي 
االمر الذم اعطاني ، المادة التي احببتيا ككتبت فييا في مرحمة الماجستير

مما ، فرصة في االطبلع عمى عدد ال بأس بو مف الكتب كاالراء الفقيية
  .ساعدني في فيـ ىذه المادة كالقدرة في الكصكؿ الى اىـ مصارىا

اذ صادؼ اف اعمف حظر التجكاؿ ، لكف لـ تكف كؿ االمكر ميسرة     
ثـ تقرر اف تككف الدراسة عف ، كانقطاعنا عف الدكاـ بسبب فايركس ككركنا 

طريؽ االنترنت ، فشرعت باعداد المادة كفؽ جدكؿ اسبكعي يكـ اك يكميف مف 
كؿ اسبكع كاترقب اثناءىا المحاضرة التي يرسميا لنا استاذنا الدكتكر حميد 

 سمطاف استاذ مادة الشريعة في كمية القانكف جامعة بغداد.  
ع المادة مف االنترنت كمف مصادر فكاف عممي في ىذا الكتاب بيف جم     

كبيف المحاضرات الصكتية التي يرسميا استاذ المادة فأعمد ، الشريعة المختمفة 
، الى تحكيميا لمادة مطبكعة ، فكاف اذا ما ذكر حديثا عمدت الى تخريجو 

فكاف بعض ، كاذا ما ذكر رأيا فقييا تتبعت ىذا الرأم كعزكتو لمصدره 
   بذؿ كؿ ىذا الجيد مع اف المراجع ليست مطمكبة في اصحابي يسألني لماذا ت

 االمتحاف ؟
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فجالت في ذىني تمؾ المحظة مقكلة ابي بكر الصديؽ رضي اهلل عنو       
  .1 دإني أريد ما أريحينما سألو ابكه فقاؿ : 

عد ىذه المادة لـ اعمنيا كقتيا . فأنا لـ اكف ابذلؾ اف لي تاية اقصد      
ألجؿ االمتحاف فحسب ، كاال لك اني اردت ذلؾ الكتفيت بما اكتفى بو تيرم 
، كلكني اردت اف اجعؿ التحصيؿ تأليفا ،كقد كاف شأف العمماء قديما اف 
يسجؿ ما يحصمو يكميا فيختصر بذلؾ الطريؽ في التحصيؿ كالتأليؼ . كقد 

  .هلل بأعمارىـ كعمكميـ ثر ذلؾ اف بارؾ ااكاف مف 

 
 
 

      
 

                                                           
، فمك أنؾ إذ فعمت ما أراؾ تعتؽ رقابا ضعافا يا بني، إني  قاؿ أبو قحافة البنو أبي بكر: 1

فعمت أعتقت رجاال جمدا يمنعكنؾ كيقكمكف دكنؾ، فقاؿ أبك بكر: يا أبت، إني أريد ما أريد، 
} فأما مف أعطى واتقى،  :إال فيو، كفيما قاؿ أبكهقاؿ: فيتحدث ما نزؿ ىؤالء اآليات 

وصدؽ بالحسنى، فسنيسره لميسرى، وأما مف بخؿ واستغنى، وكذب بالحسنى، فسنيسره 
ف لنا لآلخرة واألولى، فأنذرتكـ  لمعسرى، وما يغني عنو مالو إذا تردى، إف عمينا لميدى، وا 

يجنبيا األتقى، الذي يؤتي مالو نارا تمظى، ال يصبلىا إال األشقى، الذي كذب وتولى، وس
 .يتزكى، وما ألحد عنده مف نعمة تجزى، إال ابتغاء وجو ربو األعمى، ولسوؼ يرضى {

أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد الشيباني  : فضائؿ الصحابة: انظر
 – 1403األكلى،  : الطبعة – بيركت –مؤسسة الرسالة الناشر:  -( ىػ241)المتكفى: 

 . 66حديث رقـ  – 95ص  – 1ج – 1983
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عجب عندما اسمع اف االماـ النككم رحمو اهلل تعالى قد ترؾ كنت أ كقد     
فعممت بعدىا انو جعؿ تحصيمو  . 1كؿ ىذه المؤلفات مع انو لـ يعش طكيبل 

تأليفا، مع اني ال اقيس نفسي بأحد مف اكلئؾ العظاـ ، كلـ يخطر في ذىني 
كانما اذكر ذلؾ مف ، صبلح كالتقكل كال في العمـ كالفيـ اني مثميـ ال في ال

 باب االستطراد ال اكثر.

: كىذا الكتاب كاف كاف يتفؽ مع مادة الدراسة التي ذكرتيا ككانت بعنكاف      
اال اني بعد اف جمعت المادة قمت مف االفضؿ . (  االجتياد القضائي) 

بعضيا اف اقتضى االمر ذلؾ، ييا كتعديؿ بعض مفرداتيا كحذؼ عماالضافة 
فكاف ىذا الكتاب يشتمؿ عمى المقررات الدراسية فضبل عما اضفتو ليا مما 
رأيتو مفيدا كنافعا كتيسر لي الحصكؿ عميو ، كاال فاف المادة الدراسية لـ تكف 
تتطرؽ لممذاىب الفقيية ، كال الى ترجمة العمماء اك ذكر نبذة مف حياتيـ ، 

 ختيارم كاجتيادم .كانما كاف ذلؾ محض ا

                                                           
، كجعؿ تحصيمو -تأليفو -جعؿ اإلماـ النككم تصنيفو 1 . يقكؿ  تصنيفا -تعممو -تحصيبلن

رأل مف تأىؿ لمنظر كالتحصيؿ كذلؾ أنو لما االسنكم عف االماـ النككم رحمو اهلل : 
فنا ينتفع بو الناظر فيو، فجعؿ لخيرات أف جعؿ ما يحصمو كيقؼ عميو تصنيا المسارعة إلى

كلكال ذلؾ لـ يتيسر لو مف التصانيؼ ما تيسر،  .….تصنيفو تحصيبلن كتحصيمو تصنيفنا 
كمات كلـ يستكمؿ  . دخؿ دمشؽ لبلشتغاؿ كىك ابف ثمانية عشرة سنة -رحمو اهلل-فإنو 

جماؿ الديف عبد الرحيـ  : الميمات في شرح الروضة والرافعيانظر :  . ستنا كأربعيف
المممكة  -الدار البيضاء  -مركز التراث الثقافي المغربي  - ىػ( 772اإلسنكم )المتكفى: 

 - ـ 2009 -ىػ  1430 -األكلى : الطبعة – لبناف -بيركت  -دار ابف حـز  -المغربية 
 .100ص  – 1ج 
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بقي اف يقاؿ اف مكضكع االجتياد يعد مف المكاضيع القديمة الحديثة،      
ذلؾ اف مكضكع االجتياد بنكعيو الفقيي كالقضائي تناكلو الفقياء بالبحث 
كالدرسة منذ نشأة الفقو االسبلمي مركرا باطكاره المتعددة ، ككضعكا لو القكاعد 

خطأ كالزلؿ، كبينكا شركطو كحددكا نطاقو كما الكفيمة بصيانة المجتيد مف ال
كما ىي المسائؿ ، ىي المسائؿ التي يمكف لمفقيو اك القاضي اف يبدم رأيو بيا

االجتياد، كمع ذلؾ فاف االجتياد اليزاؿ مكضكعا بالتي يمكف اف يتطرؽ ليا 
اذ اف مسائؿ االجتياد ال تنقطع، فالمستجدات الفقيية كالقانكنية تطرأ ، حديثا

استمرار، االمر الذم يدعك الفقياء كالمجتيديف الى ابداء رأييـ في تمؾ ب
 المسائؿ الحادثة . 

      
كقد كاف مف رحمة اهلل سبحانو كتعالى بنا اف جاءت الشريعة االسبلمية      

، يرد بيا نص محددلـ تستكعب كؿ الحاالت المستجدة التي ، بنصكص عامة
كالرسالة، فيككف الحؿ مف خبلؿ ارجاع ىذه اك لـ تحدث في فترة الكحي 

المسائؿ الجزئية الى االصكؿ كالقكاعد العامة بغية ايجاد الحكـ الشرعي 
حتى ، بشأنيا، كيبقى المجتيد مع ذلؾ ليس متيقنا كؿ اليقيف انو عمى صكاب

رأيي صواب يحتمؿ الخطأ اف المأثكر الذم قد شاع بيف العمماء قديما قكليـ : 
عمما اف نصكص الشريعة االسبلمية  طأ يحتمؿ الصواب .ورأي غيري خ

اف المتناىي ال : كاف االحداث تير متناىية، كمف القكاعد المعركفة ، متناىية 
فيكمف الحؿ عندئذ بالرجكع الى قكاعد الشريعة  . يحيط بغير المتناىي

ؿ ابغية الكصكؿ الى اصح االقك ، االسبلمية بمختمؼ مصادرىا كمبادئيا العامة
 . رىا دقة كانسجاماكاكث
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كانما ، اف قضية االجتياد ليست قضية معنية بالشريعة االسبلمية فحسب     
لمقانكف حظو الكافر منيا، ذلؾ اف القانكف قد اخذ مكاف الشريعة في الفصؿ 

كيعكد ذلؾ ألحداث تاريخية كاسباب عديدة يطكؿ بحثيا ، كالقضاء بيف الناس
كيخرج  بنا عف الغرض، لكف المعركؼ اليكـ لدل الكؿ اف القانكف ىك الحاكـ 
بيف الناس، اال اف ىذا ال يعني اف الشريعة بعيدة كؿ البعد عف حكـ معامبلت 

تمؼ الناس، ذلؾ اف الكثير مف احكاـ القانكف مستمدة مف الفقو االسبلمي، كيخ
 تأثر القكانيف بالشريعة االسبلمية باختبلؼ فركع القانكف . 

مف الشريعة كفيما يتعمؽ بالقانكف المدني فقد كاف اخر قانكف مستمد      
( ىك اكلك تكخينا الدقة لقمنا مف الفقو الحنفي تحديداالسبلمية بشكؿ كمي )

لماضي، الى اف مجمة االحكاـ العدلية التي بقيت نافذة الى خمسينيات القرف ا
كالذم حدد دكر .  1951لسنة  40رقـ  تـ تشريع القانكف المدني العراقي

بعد التشريع  لثالشريعة االسبلمية كاىميتيا في القانكف باعتبارىا المصدر الثا
 فجاءت المادة االكلى منو بقكليا :كالعرؼ، 

تسري النصوص التشريعية عمى جميع المسائؿ التي تتناوليا ىذه  – 1
 النصوص في لفظيا او في فحواىا. 

فإذا لـ يوجد نص تشريعي يمكف تطبيقو حكمت المحكمة بمقتضى  – 2
العرؼ فإذا لـ يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة االسبلمية االكثر مبلئمة 
لنصوص ىذا القانوف دوف التقيد بمذىب معيف فإذا لـ يوجد فبمقتضى 

 قواعد العدالة. 
ء والفقو في وتسترشد المحاكـ في كؿ ذلؾ باألحكاـ التي اقرىا القضا – 3

 . العراؽ ثـ في الببلد االخرى التي تتقارب قوانينيا مع القوانيف العراقية
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اال انيػػػػػػا لػػػػػػـ تعػػػػػػد ىػػػػػػي ، فيػػػػػػذه المػػػػػػادة ابقػػػػػػت لمشػػػػػػريعة االسػػػػػػبلمية دكرا      
 كانما ىناؾ الى جانبيا مصادر اخرل .  ،الحاكمة في كؿ المسائؿ

فػػػػػػػي قػػػػػػػانكف كقػػػػػػػد تكػػػػػػػرر ىػػػػػػػذا الػػػػػػػنص مػػػػػػػرة اخػػػػػػػرل بصػػػػػػػياتة مختمفػػػػػػػة      
كذلػػػػػؾ بمكجػػػػػب المػػػػػادة  1959لعػػػػػاـ  188االحػػػػػكاؿ الشخصػػػػػية العراقػػػػػي رقػػػػػـ 

 االكلى منو بقكليا : 
 
تسػػػري النصػػػوص التشػػػريعية فػػػي ىػػػذا القػػػانوف عمػػػى جميػػػع المسػػػائؿ  -1

 التي تتناوليا ىذه النصوص في لفظيا أو في فحواىا.
إذا لػػػـ يوجػػػد نػػػص تشػػػريعي يمكػػػف تطبيقػػػو فػػػيحكـ بمقتضػػػى مبػػػادئ  -2

 الشريعة اإلسبلمية األكثر مبلءمة لنصوص ىذا القانوف.
تسترشػػػد المحػػػاكـ فػػػي كػػػؿ ذلػػػؾ باألحكػػػاـ التػػػي أقرىػػػا القضػػػاء والفقػػػو  -3

اإلسػػػػػبلمي فػػػػػي العػػػػػراؽ وفػػػػػي الػػػػػببلد اإلسػػػػػبلمية األخػػػػػرى التػػػػػي تتقػػػػػارب 
 قوانينيا مف القوانيف العراقية.

      
الشخصػػػػػية العراقػػػػػي كقػػػػػد جػػػػػاء فػػػػػي االسػػػػػباب المكجبػػػػػة لقػػػػػانكف االحػػػػػكاؿ      

ة إخػػػراج مشػػػروع ىػػػذا القػػػانوف فكػػػاف مػػػف نتيجػػػة عمػػػؿ المجنػػػقػػػكؿ المجنػػػة : 
شػػػػتمؿ عمػػػػى أىػػػػـ أبػػػػواب الفقػػػػو فػػػػي األحكػػػػاـ المتعمقػػػػة بػػػػاألحواؿ االػػػػذي 

الشخصػػػػػػػية الجامعػػػػػػػػة لمسػػػػػػػائؿ الػػػػػػػػزواج والطػػػػػػػبلؽ والػػػػػػػػوالدة والنسػػػػػػػػب 
 والحضانة والنفقة والوصية والميراث.

 
أىػػػـ األحكػػػاـ التػػػي أخػػػذت بيػػػا المجنػػػة مػػػف وفيمػػػا يمػػػي   كجػػػاء ايضػػػا :     

نصػػػوص القػػػانوف المػػػدني ومػػػف قػػػوانيف الػػػببلد األسػػػبلمية وكػػػاف ليػػػا سػػػند 
 : مف فقو الشريعة أو كانت ال تتعارض وأحكآميا
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أخػػػذت المجنػػػة بأحكػػػاـ المػػػادة األولػػػى مػػػف القػػػانوف المػػػدني بعػػػد أف )      
لقػػػانوف صػػػاغتيا بشػػػكٍؿ يتفػػػؽ ومبػػػادىء الشػػػريعة فجعمػػػت نصػػػوص ىػػػذا ا

ىػػػػي التػػػػي تطبػػػػؽ عمػػػػى المسػػػػائؿ التػػػػي تتناوليػػػػا فػػػػي لفظيػػػػا أو فحواىػػػػا 
فيػػػذا لػػػـ يوجػػػد الػػػنص حكػػػـ القاضػػػي بمقتضػػػى مبػػػاديء الشػػػريعة األكثػػػر 

 .(  مبلءمة لنصوص القانوف
 

فضػػػػػػبل عػػػػػػف ذلػػػػػػؾ قػػػػػػد جػػػػػػاء فػػػػػػي االسػػػػػػباب المكجبػػػػػػة لقػػػػػػانكف االحػػػػػػكاؿ      
 الشخصية العراقي :

يػػػػذه البلئحػػػػة أىػػػػـ المبػػػػاديء بمػػػػع لقػػػػد إجتيػػػػدت المجنػػػػة فػػػػي أف تج     
حكػػػاـ األحػػػواؿ الشخصػػػية تاركػػػًة لمقاضػػػي الرجػػػوع الػػػى المطػػػوالت العامػػػة أل

حكػػػػػاـ ىػػػػػذا خػػػػػذ األحكػػػػػاـ الفرعيػػػػػة مػػػػػف النصػػػػػوص األكثػػػػػر مبلئمػػػػػة ألأل
القػػػػانوف إذ وجػػػػدت المجنػػػػة إنػػػػو مػػػػف المتعػػػػذر وضػػػػع قػػػػانوف يجمػػػػع كافػػػػة 

 .  المسائؿ الكمية والجزئية
 

كبػػػػػػػػػػذلؾ يكػػػػػػػػػػكف المصػػػػػػػػػػدر التػػػػػػػػػػاريخي الكحيػػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػػي قػػػػػػػػػػانكف االحػػػػػػػػػػكاؿ      
الشخصػػػػية ىػػػػك الشػػػػريعة االسػػػػبلمية ، كمػػػػا عػػػػدا ىػػػػذيف الفػػػػرعيف مػػػػف القػػػػانكف 
كىمػػػػػػػػا القػػػػػػػػانكف المػػػػػػػػدني كقػػػػػػػػانكف االحػػػػػػػػكاؿ الشخصػػػػػػػػية فػػػػػػػػإف دكر الشػػػػػػػػريعة 

كلػػػػػـ تعػػػػػد الشػػػػػريعة ىػػػػػي الحاكمػػػػػة، كقػػػػػد جػػػػػاء ، االسػػػػػبلمية قػػػػػد انحسػػػػػر كثيػػػػػرا 
ادل الػػػػػى ، بػػػػػة حينػػػػػا كبػػػػػدكف رتبػػػػػة احيانػػػػػا اخػػػػػرل ذلػػػػػؾ بشػػػػػكؿ تػػػػػدريجي كبرت
بالشػػػػػػكؿ الػػػػػػذم نػػػػػػراه معػػػػػػامبلت النػػػػػػاس  فػػػػػػي تنظػػػػػػيـاضػػػػػػمحبلؿ دكر الشػػػػػػريعة 

 اليكـ .
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كمػػػػع ذلػػػػؾ فػػػػػاف دراسػػػػة االجتيػػػػاد الفقيػػػػػي اك القضػػػػائي ال يمكػػػػف اف يػػػػػتـ      
اال مػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػبلؿ االسػػػػػػػػػػتعانة بأحكػػػػػػػػػػاـ االجتيػػػػػػػػػػاد التػػػػػػػػػػي كضػػػػػػػػػػعيا الفقيػػػػػػػػػػاء 

القكاعػػػػػػػد الفقييػػػػػػػة كعمػػػػػػػـ اصػػػػػػػكؿ الفقػػػػػػػو كتيرىػػػػػػػا مػػػػػػػف المسػػػػػػػممكف مػػػػػػػف خػػػػػػػبلؿ 
 مبادئ الشريعة الغراء .

 
كعكدا عمى ما ابتدأت بو اقكؿ : اف دكرم في ىذا الكتاب يتمثؿ في      

ليس بحثا انو كما ، محضا  اتمب مباحثو ، فيك ليس تأليفا الجمع كاالنتقاء في
كىك ،  مئات السنيف، فأتمب ما فيو مف مكاضيع تناكليا الفقياء منذ  مبتكرا

، عاجزالالمقؿ كحيمة انما ىك جيد ، في كؿ االحكاؿ ليس مرجعا في االجتياد 
الخطأ في كجكد فاذ كاف الشافعي يعترؼ ب. الكثير مف الخطأ شتمؿ عمىي
 : سمعت الشافعي 1يقوؿ محمد بف عامر عف البويطي .  !فمف انا ؟ ، وبكت

قد ألفت ىذه الكتب ولـ آؿ منيا وال بد أف يوجد فييا الخطأ ألف اهلل : يقوؿ 
 " ولو كاف مف عند غير اهلل لوجدوا فيو اختبلفا كثيرا " .: تعالى يقوؿ 

بكؿ االحكاؿ ال يتناكؿ سكل بعض الجزئيات التي انتقاىا لنا كتابي ىذا ك      
الى تعديؿ بعض ما استاذ المادة كما ذكرت في مطمع حديثي، ثـ اني عمدت 

الى  فركعوكارجاع بعض ، جمعتو كاعادة تبكيبو كترتيبو كالزيادة عميو احيانا
حصيمة رحمة في  كىك كاسناد االقتباسات الى مراجعيا االصمية، ، اصكليا

  .بطكف الكتب الستخراج المفاىيـ كالعمـك النفيسة منيا 

                                                           
أبك القاسـ عمي بف الحسف بف ىبة اهلل المعركؼ بابف عساكر  : تاريخ دمشؽانظر :   1

 -ىػ  1415 عاـ النشر: - دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع الناشر: ىػ(571)المتكفى: 
أبك الفداء  : طبقات الشافعييف. انظر ايضا :  365ص  . ا   – 51ج  – 1995

 الناشر: - ىػ(774المتكفى: إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي )
 .ـ 1993 -ىػ  1413 تاريخ النشر: - مكتبة الثقافة الدينية

 



 واالقتصادية والسياسية   ستراتيجيةاصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإل
 لمانياأبرلين/ 

21 

 

تكجب عميؾ ، تركميااردت الكصكؿ الى ام معمكمة ما اذا كلعمؾ      
ا كسط ىذا البحر ييكقد يشؽ عميؾ الكصكؿ ال، في مجمدات كثيرة  غكصال

يصاؿ تمؾ ىذا الكتاب كمحاكلة بسيطة إل مف المعمكمات، فجاء الزاخر
المعمكمة كجعميا متاحة بيف يدم القارئ الكريـ ، كقد استعنت كثيرا بالمكسكعة 

فكجدت فيو ، كىك كتاب ضخـ يربك عمى الخمسيف مجمدا ، الفقيية الككيتية 
 .ىـ ارائيـ كحججيـ بلصات جميمة ألمعينا مف نفائس اقكاؿ الفقياء كخ

 
كاقكؿ اخيرا اني اعتذر عف كؿ سيك اك خمؿ اك تقصير ، فيذا الكتاب       

انما ىك جيد بشرم ال يخمك مف الخمؿ ، كىي تجربة المستجد في الجمع كال 
رأم اال كنسبتو لـ اعثر عمى ، أليؼ ، اال اني كنت جامعا امينا اقكؿ الت

 ىمو . لمصدره كعزكتو أل
 

 لي التكفيؽ .ك كاهلل 
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 تمييد وتقسيـ : 

لف نعمد في ىذا الكتاب الى دراسة المكاضيع مف حيث تقسيميا الى      
كحسب ما يتطمب ، فصكؿ كمباحث ، كانما نتكلى بحث كؿ مسألة عمى حدة 

دكف التزاـ بشكمية معينة تقتضييا اصكؿ البحث المعيكدة، كسبب ذلؾ ، االمر 
اني قد استغرؽ في بحث مسالة معينة صفحات عديدة النيا تستحؽ ىذا القدر 
مف االطالة، في حيف أجد مسألة اخرل ال تحتاج الى ىذا القدر مف االسياب 

اذ يتناكلكف كؿ ، ليؼ القديمة ىكذافأمر عمييا سريعا، كقد كانت طريقة التأ
مسألة عمى حدة دكف كضعيا في تفريعات شكمية، كاني احب ىذه الطريقة 

اال كىي اني احب االستطراد في المعمكمة، كقد قرأت في الكتب ، لغاية اخرل
بمعنى اني  . اف الشيء بالشيء يذكر: القديمة فكجدت مف المأثكر عندىـ 

عمكمة التي يتطمبيا الجانب الفقيي اك القانكني، لف اقتصر في البحث عمى الم
فحيثما كجدت فائدة لغكية اك ادبية اك تاريخية عمدت الى ذكرىا ألجؿ اف تعـ 
الفائدة، كىذه الطريقة ينتقدىا البعض ككنيا تؤدم الى التشعب كعدـ االقتصار 

 عمى المادة المخصصة لمبحث . 

ذا القكؿ صحيح فيما يتعمؽ بالبحكث اف ى: كيمكف الرد عمى ىذا االنتقاد      
فبل ضير مف ، المتخصصة ، لكف لك اراد الباحث اف يجعؿ الكتاب عاما 
 التطرؽ الى مكاضيع اخرل ال تبعتد كثيرا عف مجاؿ البحث .  
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تتمثؿ بالمكاضيع  بحثكعمى اية حاؿ فاف المسائؿ التي سنتناكليا في ال     

 االتية : 

ادلة مشركعية  - األطكار التي مر بيا الفقو اإلسبلميك مفيكـ االجتياد      
 - عبلقة االجتياد بالتفسير - التفسير -مذاىب الفقو االسبلمي  –االجتياد 
 شركط االجتياد - التفسير كالتأكيؿالفرؽ بيف  -كانكاعو تفسير المدارس 

 دكر االجتياد القضائي - العرؼ كدكره في سد الفراغ التشريعي - ومسكتاتك 
االخرل مف قكاعد العدالة  كالمصادر في ضكء مبادئ الشريعة االسبلمية

ية المبلئمة لحؿ ندكر القاضي في اختيار القاعدة القانك  - كالقانكف الطبيعي
 . النزاع
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 مفيوـ االجتياد

: مأخكذ مف الجيد بمعنى الطاقة كالكسع، كيركل بالفتح كالضـ  1لغة االجتياد 
يد في الحديث  يد كالجى . كىك بالفتح يعني 2قاؿ ابف األثير: قد تكرر لفظ الجي

 الكسع كالطاقة . يعني المشقة، كقيؿ المبالغة كالغاية. كبالضـ 

                                                           
محٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ الحسيني، أبك  - تاج العروس مف جواىر القاموس 1

بيدم )المتكفى:   - 7ج  - دار اليداية الناشر: - ىػ(1205الفيض، الممٌقب بمرتضى، الزَّ
 . 534ص 

خرج مف مكة مياجرا إلى المدينة، كأبك بكر رضي  ملسو هيلع هللا ىلصأف رسكؿ اهلل يعني حديث اـ معبد  2
اهلل عنو، كمكلى أبي بكر عامر بف فييرة، كدليميما الميثي عبد اهلل بف أريقط مركا عمى 
خيمتي أـ معبد الخزاعية، ككانت امرأة برزة جمدة تحتبي بفناء الخيمة، ثـ تسقي كتطعـ، 

مرا ليشتركا منيا، فمـ يصيبكا عندىا شيئا مف ذلؾ، ككاف القـك مرمميف فسألكىا لحما كت
  «ما ىذه الشاة يا أـ معبد؟» إلى شاة في كسر الخيمة، فقاؿ: ملسو هيلع هللا ىلصمسنتيف، فنظر رسكؿ اهلل 

قالت: ىي أجيد مف ذلؾ،  «ىؿ بيا مف لبف؟»قالت: شاة خمفيا الجيد عف الغنـ، قاؿ: 
قالت: بأبي أنت كأمي، إف رأيت بيا حمبا فاحمبيا، فدعا بيا  «أتأذنيف لي أف أحمبيا؟»قاؿ: 

، فمسح بيده ضرعيا، كسمى اهلل تعالى، كدعا ليا في شاتيا، فتفاجت عميو  ملسو هيلع هللا ىلصرسكؿ اهلل 
كدرت، فاجترت فدعا بإناء يربض الرىط فحمب فيو ثجا حتى عبله البياء، ثـ سقاىا حتى 

راضكا، ثـ حمب فيو الثانية عمى ىدة ركيت كسقى أصحابو حتى رككا كشرب آخرىـ حتى أ
انظر : حتى مؤل اإلناء، ثـ تادره عندىا، ثـ بايعيا كارتحمكا عنيا ... كالحديث طكيؿ . 

: أبك عبد اهلل الحاكـ محمد بف عبد اهلل بف محمد بف حمدكيو  المستدرؾ عمى الصحيحيف
  -ىػ( 405ع )المتكفى: بف نيعيـ بف الحكـ الضبي الطيماني النيسابكرم المعركؼ بابف البي

 10ص  – 3ج  -1990 – 1411بيركت الطبعة: األكلى،  –الناشر: دار الكتب العممية 
أبك محمد الحسيف بف  - لمحيي السنة : : شرح السنة. انظر ايضا 4274حديث رقـ  –

الناشر: المكتب  -ىػ( 516مسعكد بف محمد بف الفراء البغكم الشافعي )المتكفى: 
       – 13ج  –ـ 1983 -ىػ 1403 - : الثانية بيركت الطبعة - شؽدم –اإلسبلمي 

 . 13ص 
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: جيد  أي الصدقة أفضؿ ؟ قاؿ ):  كمف المضمكـ حديث الصدقة     
} والذيف ال في التنزيؿ . ك  يحتممو حاؿ القميؿ الماؿ . أم قدر ما1 (المقؿ

: الجيد في ىذه اآلية الطاقة، تقكؿ: ىذا  قاؿ الفراء.  2 { يجدوف اال جيدىـ
ؿ الذيؿ، اكتفينا جيدم، أم طاقتي ، كالكبلـ في ىذا االمر عند اىؿ المغة طكي

  .منو بيذا القدر
فػػاف اليػػدؼ ، الكسػػع أك الطاقػػة بػػذؿ المشػػقة أك كاذا كػػاف االجتيػػاد يعنػػي      

 . اعتقػادم أك عممػي :مف ذلؾ ىػك معرفػة الحكػـ سػكاء كػاف ذلػؾ الحكػـ شػرعي
أك معرفة حكـ لغكم أك مسألة عقمية، أك كاف في أمػر محسػكس كحمػؿ شػيء، 

 اذ ليس في ذلؾ شيء مف المشقة .، كال يقاؿ : اجتيد في حمؿ كردة 
فقػد عرفػكه بتعػاريؼ متقاربػة ، عند عممػاء الفقػو أك األصػكؿ كأما االجتياد      

إف االجتياد ىو بػذؿ الطاقػة : "  فوفي ألفاظيا كمعانييا. كأدؽ ما قيؿ في تعري
  .مف الفقيو في تحصيؿ حكـ شرعي ظني "

                                                           
قيؿ: فأم الصدقة أفضؿ؟ ، «طكؿ القياـ»أم األعماؿ أفضؿ؟ قاؿ:  : ملسو هيلع هللا ىلصسئؿ النبي  1

، قيؿ: «مف ىجر ما حـر اهلل عميو»قيؿ: فأم اليجرة أفضؿ؟ قاؿ: ، «جيد المقؿ»قاؿ: 
، قيؿ: فأم القتؿ أشرؼ؟ قاؿ: «بمالو كنفسومف جاىد المشركيف »فأم الجياد أفضؿ؟ قاؿ: 

أبك داكد سميماف بف األشعث بف  - سنف أبي داود. « مف أىريؽ دمو، كعقر جكاده»
 الناشر: - ىػ(275إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك األزدم السًِّجٍستاني )المتكفى: 

مسند اإلماـ . 1449حديث رقـ  – 69ص  – 2بيركت ج  –المكتبة العصرية، صيدا 
 كفىأبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد الشيباني )المت : أحمد بف حنبؿ

 24ج  -ـ  2001 -ىػ  1421 - األكلى الطبعة – مؤسسة الرسالة الناشر: - ىػ(241: 
 .15401حديث رقـ  – 122ص  –
 . 79 االية - التكبةسكرة  2
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: استفراغ الفقيو كسعو لدىٍرؾ حكـ شرعي . فاالستفراغ 1 كيعرؼ ايضا بأنو     
كالطاقة، مف ذم الفقو، بحيث تحسُّ نفسو بالعجز عف الزيادة معناه بذؿ الكسع 

لممعرفة الظنية أك القطعية فيما يسكغ فيو االجتياد، لتحصيؿ األحكاـ الشرعية 
 المجتيد،  : والمراد مف الفقيو عند األصولييف قديًما . مف أدلتيا التفصيمية

 
اصطبلح عند تيرىـ، كأما إطبلقو عمى مف يحفظ الفركع الفقيية فيك      

األكلى، ثـ انفصبل، كصار  ككاف لفظ الفقيو كالمجتيد مترادفيف في العصكر
 الفقيو ىك المجتيد عند األصكلييف، كالعالـ بالفقو ىك الفقيو عند الفقياء.

 
رعية بذؿ الوسع في النظر في األدلة الش »ىك : فاالجتياد اذف      

   كقد اشتمؿ ىذا التعريؼ عمى الضكابط  .« الستنباط األحكاـ الشرعية
 اآلتية  :

أف االجتياد ىك بذؿ الكسع في النظر في األدلة، فيك بذلؾ أعـ مف  -أ
القياس؛ إذ القياس ىك إلحاؽ الفرع باألصؿ، أما االجتياد فإنو يشمؿ القياس 

 كتيره.
نيا؛ إذ أف االجتياد ال يجكز إال مف فقيو، عالـ باألدلة ككيفية االستنباط م -ب

 النظر في األدلة ال يتأتى إال ممف كاف أىبلن لذلؾ.
أف االجتياد قد ينتج عنو القطع بالحكـ أك الظف بو، كذلؾ ما تضمنو قيد  -جػ

 "الستنباط".

                                                           
 الناشر: - األستاذ الدكتكر محمد مصطفى الزحيمي : الكجيز في أصكؿ الفقو اإلسبلمي 1

 -ىػ  1427 - الثانية الطبعة: - سكريا –دار الخير لمطباعة كالنشر كالتكزيع، دمشؽ 
 .275ص  -2ج  –ـ  2006
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ا بياف أف االجتياد إنما ىك رأم المجتيد "الستنباط" كقد تضمف قيد  -د أيضن
سمى ذلؾ تشريعنا؛ فإف كاجتياده، كذلؾ محاكلة منو لكشؼ حكـ اهلل، كال يي 

 .1 التشريع ىك الكتاب كالسنة، أما االجتياد فيك رأم الفقيو أك حكـ الحاكـ
 

يفيـ مف ذلؾ اف اجتياد الفقيو اك القاضي بشأف الكاقعة التي ال يعرؼ      
اذ اف التشريع ىك مف ، ليا حكـ شرعي ، ىك كاشؼ لمحكـ كليس منشئان لو 

 لدف اهلل سبحانو كتعالى كاف ميمة الفقيو اك القاضي ىك تحرم حكـ اهلل في 
 المسألة .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
سٍف الجيزاني : معالـ أصكؿ الفقو عند أىؿ السنة كالجماعة 1  محمَّد بٍف حسىٍيف بف حى

 .464 ص - ىػ 1427 - الطبعة الخامسة الطبعة - دار ابف الجكزم الناشر:



 واالقتصادية والسياسية   ستراتيجيةاصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإل
 لمانياأبرلين/ 

28 

 

 االجتياد قانونا
نتحدث ىنا عف نكعيف مف االجتياد ىما : االجتياد الفقيي كاالجتياد      

رتـ االىمية النظرية لبلجتيادات القضائي . كفيما يتعمؽ باالجتياد الفقيي ، ف
اال اف االجتياد الفقيي ال يحظى ، التي يبدييا الفقياء اثناء شرحيـ لمقانكف 

ف االجتياد ليس سكل مصدرا تفسيريا كذلؾ ألمف الناحية العممية ، بدكر ميـ 
بخبلؼ االجتياد القضائي في حالة عدـ كجكد نص اك  ،لمقاعدة القانكنية

عرفية كانت اك مف قكاعد الشريعة يمكف تطبيقيا ، ل قاعدة قانكنية اخر 
ناع ىذه الحالة ال يمكف لمقاضي االمت ففي، االسبلمية اك مف مبادئ العدالة

قانكف مف  30المادة تنص اذ ، عف الحكـ كاال عد ممتنعا عف احقاؽ الحؽ 
 عمى انو :  1969لسنة  83 رقـ العراقيالمرافعات المدنية 

 
ية محكمة اف تمتنع عف الحكـ بحجة غموض القانوف او ال يجوز أل)      

ويعد  ا عف احقاؽ الحؽ .واال عد القاضي ممتنع  فقداف النص او نقصو
 .  ( خر غير المشروع عف اصدار الحكـ امتناعا عف احقاؽ الحؽأايضا الت

 
 ي يحظى بأىمية عممية كبيرةالقضائ كعمى ىذا االساس فاف االجتياد     

يقصد ك  كذلؾ لما يمعبو مف دكر في حسـ الدعاكل . ،قياسا باالجتياد الفقيي
  .1 و القاضي في مسألة قانكنيةيتكصؿ إلي باالجتياد القضائي الرأم الذم

 
 
 

                                                           
كضركرة التقنيف في مجاؿ  اجتياد القاضي في العصر الحديث - صغير محفكظ بف 1

 - جامعة محمد بكضياؼ بالمسيمة -كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية  - األحكاؿ الشخصية
 .91ص -العدد السادس  - مجمة الدراسات ك البحكث القانكنية
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تفيد في  ءكممة القضافجتياد القضائي أيضا اسـ القضاء؛ كيطمؽ عمى اال     
ليس في  . كالقاضيماالحكـ الصادر عف القاضي في قضية :  أحد معانييا

كثير مف  حاجة إلى أف يجتيد في كؿ حكـ يصدره، بؿ إف عممو يقتصر في
 .1 الكاضحة  تطبيؽ نصكص التشريع الصريحة القضايا عمى مجرد

استقرار أحكاـ المحاكـ في مسالة معينة عمى :  االجتيادكما يقصد ب     
الحكـ بالتعويض  استقر القضاء عمى:  مثبل ، كبيذا المعنى يقاؿمعيف نحو
جميع  كممة القضاء ال يقصد بيا ىناف. 2 حدوث ضرر نتيجة عمؿ معيف حاؿ

نما األحكاـ التي تتضمف اجتيادات قضائية فيما يعرض  أحكاـ المحاكـ، كا 
 . لمقاضي مف منازعات يستكجب عميو الفصؿ فييا فحسب

كتختمؼ احكاـ القضاء في ناحية االلزاـ تبعا لمنظاـ القانكني السائد في      
كؿ دكلة، فاألصؿ اف ىذه االحكاـ في الدكؿ البلتينية كالدكؿ العربية كمنيا 
العراؽ ليس ليا قكة االلزاـ ، كاف ليا دكرا تفسيريا فقط ، بالرتـ مف اف المذكرة 

قي النافذ جعمت منيا كاجبة االتباع في التفسيرية لقانكف المرافعات المدنية العرا
  بعض االحياف، تير اف ىذا االمر ظؿ مجرد طمكح كلـ يصؿ الى حد 

في حيف اف االمر يختمؼ في  انكمترا كامريكا اذ تككف لبلحكاـ  االلزاـ .
( تككف ليا قكة ممزمة  السوابؽ القضائيةالقضائية كالتي يطمؽ عمييا تسمية ) 

ؿ تعطي لمسكابؽ القاضائية قكة االلزاـ اذ انيا تقابؿ في لممحاكـ . فيذه الدك 
 .3ة كتعتبر مصدرا رسميا لمقانكف اىميتيا القكاعد التشريعي

                                                           
ص  1987 - العربية، القاىرة: مبادئ العمـك القانكنية، دار النيضة ى ياسيف محمد يحي 1

141 – 142. 
  - 2 – 2004- ط – دمشؽ – دار القمـ - مصطفى الزرقا : المدخؿ الفقيي العاـ 2

316  . 
لسنة  26شرح احكاـ قانكف الجنسية العراقية رقـ  –استاذنا الدكتكر عباس العبكدم  3

 . 23ص  – 2015بيركت  –دار السنيكرم  – 2006
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بخبلؼ ، اف االجتياد الفقيي لو فائدة نظرية فقط الى نخمص مف ذلؾ      
كىك ، خر نظاـ قانكني آلحيث االلزاـ مف االجتياد القضائي الذم يختمؼ مف 

في كؿ االحكاؿ يككف ممزما لمقاضي في حالة عدـ كجكد  )االجتياد(ام : 
، اذ ال يمكف لمقاضي نص اك قاعدة عرفية اك شرعية اك احدل قكاعد العدالة 

 اف يمتنع عف الحكـ كاال كاف ناكرا لمعدالة . 
 

اف االجتياد الفقيي لو : كاالمر الذم ينبغي التنبيو عميو ىك اف قكلنا      
ال يعني انو عديـ الفائدة ، ذلؾ اف القاضي عندما يجتيد فيك ،  نظريةفائدة 

عادة ما يستنير باالراء التي يصدرىا الفقياء بشأف الكاقعة محؿ النزاع ، فضبل 
عف ذلؾ فاف المشرع نفسو كثيرا ما يتأثر برأم فقيي فيصكغ التشريع بما 

 . رأمال اينسجـ مع ىذ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 واالقتصادية والسياسية   ستراتيجيةاصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإل
 لمانياأبرلين/ 

31 

 

 1 أقساـ االجتياد
كسنتناكؿ مف ينقسـ االجتياد إلى أقساـ متعددة، كذلؾ باعتبارات مختمفة،      

 :ىما  اثنافبيف ىذه التقسيمات العديدة 
 

تجتمع أقساـ  كفي ىذيف القسميف : مقيدالجتياد المطمؽ واالجتياد اال: اوال
 : كىي المجتيديف األربعة

 
كأقكاؿ الصحابة،  ملسو هيلع هللا ىلص ىك العالـ بكتاب اهلل كسنة رسكلومجتيد مطمؽ ك  - 1

فيذا  . يجتيد في أحكاـ النكازؿ يقصد فييا مكافقة األدلة الشرعية حيث كانت
النكع ىـ الذيف يسكغ ليـ اإلفتاء كاالستفتاء، كىـ المجددكف ليذا الديف القائمكف 

 .2 بحجة اهلل في أرضو
 
مجتيد مقيد في مذىب مف ائتـ بو، فيك مجتيد في معرفة فتاكيو كأقكالو  - 2

كمأخذه كأصكلو، عارؼ بيا، متمكف مف التخريج عمييا، مف تير أف يككف 

                                                           
كما بعدىا .  465ص  -المصدر السابؽ  – عند أىؿ السنة كالجماعةمعالـ أصكؿ الفقو  1

محمد بف أبي بكر بف أيكب بف  إعبلـ الموقعيف عف رب العالميف :لمتفصيؿ اكثر انظر: 
 –الناشر: دار الكتب العممية  -ىػ( 751سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية )المتكفى: 

 كما بعدىا . 162 – 4ج  –ـ 1991 -ىػ 1411الطبعة األكلى،  -ييركت 
فيذا النكع الذم يسكغ ليـ اإلفتاء، كيسكغ استفتاؤىـ كيتأدل بيـ فرض  قاؿ ابف القيـ : 2

إف اهلل يبعث ليذه األمة عمى رأس كؿ مائة »:  ملسو هيلع هللا ىلصاد، كىـ الذيف قاؿ فييـ النبي االجتي
كىـ ترس اهلل الذيف ال يزاؿ يغرسيـ في دينو، كىـ الذيف قاؿ « سنة مف يجدد ليا دينيا

. اعبلـ  لف تخمو األرض مف قائـ هلل بحجتو:  فييـ عمي بف أبي طالب كـر اهلل كجيو
 .125ص  – 6ج  –المصدر السابؽ  -المكقعيف 
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مقمدنا إلمامو ال في الحكـ كال في الدليؿ، لكف سمؾ طريقو في االجتياد كالفتيا، 
 .1 كطريقو معناكدعا إلى مذىبو كرتبو كقرره، فيك مكافؽ لو في مقصده 

مجتيد مقيد في مذىب مف انتسب إليو، مقرر لو بالدليؿ، متقف لفتاكيو،   - 3
ذا كجد نص إم امو لـ يعدؿ عالـ بيا، ال يتعدل أقكالو كفتاكيو كال يخالفيا، كا 

بؿ نصكص إمامو عنده كنصكص الشارع، قد اكتفى بيا .  عنو إلى تيره ألبتة
إمامو استنباط األحكاـ كمؤنة استخراجيا  مف كمفة التعب كالمشقة، كقد كفاه

 .2مف النصكص

                                                           
كقد ادعي ىذه المرتبة مف الحنابمة القاضي أبك يعمى كالقاضي أبك عمي بف أبي مكسى،  1

كمف الشافعية خمؽ كثيرة، كقد اختمؼ الحنفية في أبي يكسؼ كمحمد كزفر بف اليذيؿ، 
كالشافعية في المزني كابف سريج كابف المنذر كمحمد بف نصر المركزم، كالمالكية في 

: ىؿ كاف  كابف عبد الحكـ كابف القاسـ كابف كىب، كالحنابمة في أبي حامد كالقاضيأشيب 
؟ عمى قكليف، كمف تأمؿ أحكاؿ ىؤالء  ىؤالء مستقميف باالجتياد أك متقيديف بمذاىب أئمتيـ

كفتاكييـ كاختياراتيـ عمـ أنيـ لـ يككنكا مقمديف ألئمتيـ في كؿ ما قالكه، كخبلفيـ ليـ أظير 
ف كاف منيـ المستقؿ كالمستكثر، كرتبة ىؤالء دكف رتبة األئمة في مف أف ينك ر، كا 

 .163ص  – 4ج –ابف القيـ  – اعبلـ الموقعيف . االستقبلؿ باالجتياد
كىذا شأف كثير مف أصحاب الكجكه كالطرؽ كالكتب المطكلة كالمختصرة،  قاؿ ابف القيـ : 2

: اجتيدنا في المذاىب  ككثير منيـ يقكؿكىؤالء ال يدعكف االجتياد، كال يقركف بالتقميد، 
فرأينا أقربيا إلى الحؽ مذىب إمامنا، ككؿ منيـ يقكؿ ذلؾ عف إمامو، كيزعـ أنو أكلى 

. فيا هلل العجب  باالتباع مف تيره، كمنيـ مف يغمك فيكجب اتباعو، كيمنع مف اتباع تيره
ؽ باالتباع مف سكاه، مف اجتياد نيض بيـ إلى ككف متبكعيـ كمقمدىـ أعمـ مف تيره، أح

كأف مذىبو ىك الراجح، كالصكاب دائما معو، كقعد بيـ عف االجتياد في كبلـ اهلل كرسكلو، 
كاستنباط األحكاـ منو، كترجيح ما يشيد لو النص، مع استيبلء كبلـ اهلل كرسكلو عمى تاية 
 البياف، كتضمنو لجكامع الكمـ، كفصمو لمخطاب، كبراءتو مف التناقض كاالختبلؼ
كاالضطراب، فقعدت بيـ ىمميـ كاجتيادىـ عف االجتياد فيو، كنيضت بيـ إلى االجتياد 
في ككف إماميـ أعمـ األمة كأكالىا بالصكاب، كأقكالو في تاية القكة كمكافقة السنة كالكتاب، 

 .126ص  – 6ج  –إعبلـ الموقعيف عف رب العالميف  كاهلل المستعاف.
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طائفة تفقيت في مذاىب مف انتسبت إليو، كحفظت فتاكيو كفركعو،  - 4
كأقرت عمى أنفسيا بالتقميد المحض مف جميع الكجكه، فإف ذكركا الكتاب 
كالسنة يكما ما في مسألة فعمى كجو التبرؾ كالفضيمة ال عمى كجو االحتجاج 

ذا رأكا حديثا صحيحا مخالفا لقكؿ مف انتسبكا إليو أخذك  ا بقكلو كالعمؿ، كا 
ذا رأكا أبا بكر كعمر كعثماف كعميا كتيرىـ مف الصحابة   -كترككا الحديث، كا 

قد أفتكا بفتيا، ككجدكا إلماميـ فتيا تخالفيا أخذكا بفتيا  -رضي اهلل عنيـ 
اإلماـ أعمـ بذلؾ منا، كنحف قد قمدناه  : قائميفإماميـ كترككا فتاكل الصحابة، 
عمـ بما ذىب إليو منا، كمف عدا ىؤالء فمتكمؼ فبل نتعداه كال نتخطاه، بؿ ىك أ

ف  متخمؼ قد دنا بنفسو عف رتبة المشتغميف كقصر عف درجة المحصميف، كا 
: يجكز بشرطو، كيصح بشرطو، كيجكز ما  ساعد القدر، كاستقؿ بالجكاب قاؿ

لـ يمنع منو مانع شرعي، كيرجع في ذلؾ إلى رأم الحاكـ، كنحك ذلؾ مف 
 .  1 يا كؿ جاىؿ، كيستحيي منيا كؿ فاضؿاألجكبة التي يستحسن

 
 جزئيالمجتيد المطمؽ و المجتيد ال:  ثانًيا
يث يمكنو النظر في ىك الذم بمغ رتبة االجتياد بح : فالمجتيد المطمؽ     

يك الذم لـ يبمغ رتبة االجتياد في جميع ف المجتيد الجزئياما  جميع المسائؿ.
نما بمغ ىذه الرتبة في  مسألة معينة، أك باب معيف، أك فف معيف، المسائؿ، كا 

كقد اختمؼ العمماء في جكاز تجزئة االجتياد، كالذم  كىك جاىؿ لما عدا ذلؾ.
 . كصحتو  محققكف مف أىؿ العمـ جكازهعميو ال

                                                           
ففتاوى القسـ األوؿ مف جنس توقيعات » ثـ قاؿ ابف القيـ في ىذه األقساـ األربعة :  1

المموؾ وعممائيـ، وفتاوى النوع الثاني مف جنس توقيعات نوابيـ وخمفائيـ، وفتاوى النوع 
الثالث والرابع مف جنس توقيعات خمفاء نوابيـ، ومف عداىـ فمتشبع بما لـ يعط، متشبو 

 163ص  – 4ج  – إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف« .  .....مفضبلءبالعمماء، محاٍؾ ل
– 164 .  
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 االجتياد حالة تقبؿ التجزؤ كاالنقساـ، فيككف الرجؿ » قاؿ ابف القيـ:     
كمف استفرغ  تيره، أك في باب مف أبكابو.مجتيدنا في نكع مف العمـ مقمدنا في 

كسعو في نكع العمـ بالفرائض كأدلتيا كاستنباطيا مف الكتاب كالسنة دكف تيرىا 
 مف العمكـ، أك في باب الجياد، أك الحج، أك تير ذلؾ.

 
فيذا ليس لو الفتكل فيما لـ يجتيد فيو، كال تككف معرفتو بما اجتيد فيو      

كىؿ لو أف يفتي في النكع الذم اجتيد  ال يعمـ في تيره.لو اإلفتاء بما مسكتة 
 : ؟ فيو ثبلثة أكجو فيو
 

الجكاز، بؿ ىك الصكاب المقطكع بو، كالثاني: المنع، كالثالث:  أصحيا:     
 الجكاز في الفرائض دكف تيرىا.

 
أنو قد عرؼ الحؽ بدليمو، كقد بذؿ جيده في معرفة  فحجة الجواز:     

 «  . الصكاب فحكمو في ذلؾ حكـي المجتيد المطمؽ في سائر األنكاع
 

: فما تقكلكف فيمف بذؿ جيده في معرفة مسألة أك  فإف قيؿ » وقاؿ أيًضا:     
قيؿ: نعـ، يجكز في أصح القكليف، كىما  ؟ مسألتيف، ىؿ لو أف يفتي بيما

ألصحاب اإلماـ أحمد، كىؿ ىذا إال مف التبميغ عف اهلل كعف رسكلو، كجياف 
كجزل اهلل مف أعاف اإلسبلـ كلك بشطر كممةو خيرنا. كمنع ىذا مف اإلفتاء بما 

 .1 خطأ محض عمـ
 
 

                                                           
كما بعدىا .  465ص  -المصدر السابؽ  – معالـ أصكؿ الفقو عند أىؿ السنة كالجماعة 1

 المصدر السابؽ  . –اعبلـ المكقعيف 
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حسب تفاكت العمماء فقيا يتفاكت االجتياد مطمؽ كجزئي  الخبلصة :     
فمنيـ مف كانت لو اليد الطكلى في الفقو كالحديث كالمغة العربية كعمما ، 

 يجوبنى من، فكشتى المعارؼ جعمتو قادرا عمى استنباط الحكـ مف دليمو 
ثـ جاء تبلمذتو كمف لحؽ بيـ فبنكا اصكؿ مذىب ، عف تيره  لو ميزالم

. كنحف نقر بفضؿ السابؽ كما نحفظ فضؿ البلحؽ . اماميـ كاعتنكا بشرحو 
فجاء البلحقكف فبنكا عمى ىذا ، وقكاعد المذىب كاصكل كاقد اسس كفذ اف االكلا

حتى بات المذىب عبارة عف ، كارجعكا الفركع الى اصكليا ،  االساس الراسخ
كلكال المتأخريف  ،مدرسة فقيية متكاممة ليا منيجيا الخاص كطرؽ استنباطيا

بل عف سابقييـ ، فقييـ فانيـ كاف قمت درجة ف، لما قامت دعائـ ىذا المذىب 
 كنسأؿ اهلل لجميعيـ االجر كالمثكبة .، يقدر منصؼ عمى انكار فضميـ 

 
 تساؤؿ
يثكر بمناسبة الحديث عف األحكاـ الظنية االجتيادية التي ىي مثار      

: أما كاف األجدر أف تأتي  اختبلؼ الفقياء قديما كحديثا تساؤؿ حاصمو
يفتح باب االختبلؼ الذم ىك مثار الخبلؼ النصكص كاألدلة قطعية حتى ال 

 ؟ !  ةكالشقاؽ بيف أىؿ الممة الكاحد
 

إف األحكاـ التي ىي أساس الديف سكاء ما  اف جواب ذلؾ اف يقاؿ :     
قد كردت في آيات محكمة ال تحتمؿ ، يتصؿ منيا بالعقيدة أك األمكر العممية 

كتعالى أراد أف تككف ىذه األمكر التأكيؿ كال تثير االختبلؼ؛ ألف اهلل سبحانو 
ثابتة عمى مر العصكر، كأكثر أحكاـ المكاريث كأصكؿ أحكاـ األحكاؿ 

أما المسائؿ القابمة لمتطكر فقد جاء  الشخصية، كآيات الحدكد كالقصاص.
القرآف الكريـ في شأنيا مكضحا الخطكط الرئيسة، ككانت محبل الختبلؼ 

 األنظار. 
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فيك رحمة  -ا لـ يكف مبنيا عمى اليوى والتشيي إذ -كاختبلؼ النظر      
لؤلمة، فقديما اختمؼ الصحابة في كثير مف المسائؿ، كلـ يكف ىذا االختبلؼ 
سببا لممنازعة، ككاف يصمي بعضيـ خمؼ بعض مف تير نكير؛ ألف كبل منيـ 

احتماؿ الخطأ، كما ذىب إليو تيره  كاف يرل أف ما ذىب إليو ىك الصكاب مع
 احتماؿ الصكابخطأ مع 

1. 

 
 
 
 

                                                           
ال يصميف أحد »يـو األحزاب:  ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ النبي عف ابف عمر رضي اهلل عنيما، قاؿ:   1

فأدرؾ بعضيـ العصر في الطريؽ، فقاؿ بعضيـ: ال نصمي « العصر إال في بني قريظة
فمـ يعنؼ  ملسو هيلع هللا ىلصحتى نأتييا، وقاؿ بعضيـ: بؿ نصمي، لـ يرد منا ذلؾ، فذكر ذلؾ لمنبي 

 -محمد بف إسماعيؿ أبك عبداهلل البخارم الجعفي  - صحيح البخاري . « واحدا منيـ
حديث رقـ  – 112ص  – 5ج  -ىػ 1422الطبعة األكلى،  -: دار طكؽ النجاة الناشر
فبعضيـ فيـ منو أف المراد االستعجاؿ في السير كفي نفس الكقت تخكَّؼ مف . 4119

فكات صبلة العصر، فأسرع بالسير لكنو صمى العصر حيف دخؿ كقتو قبؿ كصكليـ إلى 
أسرع بالسير كلـ يصؿِّ العصر إال في ف ملسو هيلع هللا ىلصبني قريظة، كبعض الصحابة أخذ بظاىر كبلمو 

بما فعمو  ملسو هيلع هللا ىلصبني قريظة، كلـ ييخَّطيء أحد منيـ اآلخر كال أساء إليو، فمما عمـ النبي 
ف  أصحابو لـ يعنؼ أحدان منيـ كال عتب عميو، ألف كبلىما مجتيد، إف أصاب فمو أجراف، كا 

حرص عمى طاعة النبي أخطأ فمو أجر، كاهلل عز كجؿ يعمـ أف قمكبيـ جميعان حريصة كؿ ال
، كىك سبحانو أعمـ بالمقاصد كالنيات.. كفي اختبلفيـ رضي اهلل عنيـ في ىذه المسألة  ملسو هيلع هللا ىلص

ليـ داللة ىامة عمى تقرير مبدأ الخبلؼ في مسائؿ الفركع،  ملسو هيلع هللا ىلصكعدـ تعنيؼ أك عتاب 
كاألدب عند الخبلؼ، كاالجتياد في استنباط األحكاـ الشرعية، كال داللة فيو عمى أف كؿ 

. انظر ايضا :  / https://www.islamweb.net اسبلـ ويب. انظر :  مجتيد مصيب
 – الككيت –: كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية  عف ةصادر  - الموسوعة الفقيية الكويتية

 كما بعدىا . 18ص  – 6ج 

https://www.islamweb.net/
https://www.islamweb.net/
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 الفرؽ بيف االجتياد واالفتاء
مف المكاضيع ذات الصمة باالجتياد، مكضكع االفتاء، فبل بأس مف      

كلعؿ ابرز الفركؽ بينيما يكمف في جتياد، الفرؽ بينو كبيف اإلبياف ك التطرؽ لو 
 : نقطتيف 

 
. أما االجتياد فبل يككف في  أف اإلفتاء يككف فيما عمـ قطعا أك ظنا -اوال 

 . انما في الظني فقط القطعي 
 

بمجرد تحصيؿ الفقيو الحكـ في نفسو، كال يتـ اإلفتاء إال  االجتياديتـ  –ثانيا 
: إف المفتي ىك المجتيد، أرادكا بياف أف تير  كالذيف قالكا بتبميغ الحكـ لمسائؿ.

يريدكا  إال مجتيدا، كلـكأف المفتي ال يككف  المجتيد ال يككف مفتيا حقيقة،
 .1التسكية بيف االجتياد كاإلفتاء في المفيكـ 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 المكسكعة الفقيية الككيتية . 1
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: أبانو لو . كالفتيا  أفتاه في األمر 1:  قاؿ ابف منظكر:  لغة الفتوى     
اإلثـ ما حؾ في صدرؾ :  كفي الحديث ،أفتى بو الفقيو : ما كالفيٍتكل كالفىٍتكل

ف أفتاؾ الناس وأفتوؾ ف .  2 وا  . كقاؿ أبك  جعمكا لؾ فيو رخصة كجكازاأم كا 
؛ أم فاسأليـ سؤاؿ (  فاستفتيـ أىـ أشد خمقا) :  إسحؽ في قكلو تعالى

:         . كقكلو عز كجؿ تقرير أىـ أشد خمقا أـ مف خمقنا مف األمـ السالفة
 .  أم يسألكنؾ سؤاؿ تعمـ ( يستفتونؾ قؿ اهلل يفتيكـ) 
 

في المغة يعني السؤاؿ عف أمر أك عف حكـ  الستفتاءكمما تقدـ نعمـ أف ا     
ىك المفتي، :  كؿ الذم يجيبؤ ، كالمسالمستفتيىذا السائؿ يسمى مسألة، ك 
، فاإلفتاء يتضمف كجكد الفتوى، كما يجيب بو ىك اإلفتاءبالجكاب ىك  كقيامو

 . المستفتي كالمفتي كاإلفتاء نفسو كالفتكل
 
 

                                                           
محمد بف مكـر بف عمى، أبك الفضؿ، جماؿ الديف ابف منظكر األنصارم  : لساف العرب 1

 -الثالثة  الطبعة - بيركت –دار صادر  الناشر: ىػ(711الركيفعى اإلفريقى )المتكفى: 
 .148 – 147ص  – 15ج  - ىػ 1414

كأنا أريد أف ال أدع شيئا مف البر  ملسو هيلع هللا ىلص: أتيت رسكؿ اهلل  قاؿ : حديث وابصة بف معبد 2
ذا عنده جمع، فذىبتكاإلثـ إال سأل أتخطى الناس، فقالكا: إليؾ يا كابصة عف  تو عنو، كا 
، فإنو مف أحب الناس  كابصة، دعكني أدنك منو فقمت: أنا، إليؾ يا كابصة،  ملسو هيلع هللا ىلصرسكؿ اهلل 

إلي أف أدنك منو، فقاؿ لي: " ادف يا كابصة، ادف يا كابصة "، فدنكت منو حتى مست 
ركبتي ركبتو، فقاؿ: " يا كابصة أخبرؾ ما جئت تسألني عنو، أك تسألني؟ " فقمت: يا رسكؿ 
ث اهلل فأخبرني، قاؿ: " جئت تسألني عف البر كاإلثـ؟ " قمت: نعـ، فجمع أصابعو الثبل

فجعؿ ينكت بيا في صدرم، كيقكؿ: " يا كابصة استفت نفسؾ، البر ما اطمأف إليو القمب، 
ف أفتاؾ الناس وأفتوؾدد في الصدر، كاطمأنت إليو النفس، كاإلثـ ما حاؾ في القمب، كتر   وا 

 18001حديث رقـ  – 29ص  – 29ج  – مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ "
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المتمكف مف معرفة أحكاـ الوقائع شرًعا بالدليؿ ىو  : اصطبلًحا مفتيالو      
 ". ىو المخبر عف حكـ اهلل: "المفتي  قاؿ ابف القيـ .ثر الفقومع حفظو ألك

: إنيا توقيع عف اهلل تبارؾ  ولذلؾ قيؿ في الفتوى " ...  : وقاؿ ابف الصبلح
 .1وتعالى" 

 . لمف سأؿ عنو: ىك اإلخبار عف حكـ اهلل في نازلة بالدليؿ  2 فاإلفتاء     
 اما . : ىك العالـ المبيِّف لؤلحكاـ الشرعية مف تير إلزاـ بيا المفتياما 

 : ىك السائؿ عف حكـ شرعي. المستفتي
كأكؿ مف قاـ  . منصب عظيـ، كشرؼ كبير لمف قاـ بو بحقوكاإلفتاء      

نبينا محمد  بيذا العمؿ العظيـ، كالمنصب الشريؼ، ىك سيد األنبياء كالمرسميف
 كاف يفتي عف اهلل بكحيو المبيف. ، الذم ملسو هيلع هللا ىلص

فالمفتي  أمانة ككمو اهلل بحفظيا كنشرىا. المفتي إناء لمعمـ الشرعي، كىكك      
في  مكقِّع عف رب العالميف، كقائـ في األمة مقاـ سيد المرسميف، كنائب عنو

ىذا فجدير بمف اختاره اهلل كعمَّمو كأقامو في  . تبميغ الديف، كبياف األحكاـ
يعمـ قدر  المنصب أف يستعيف باهلل، كييعٌد لؤلمر عدتو، كيأخذ لو أىبتو، كأف

فينصح لؤلمة بكؿ ما يعممو مف خير، كيحذرىا مف كؿ  المقاـ الذم أقيـ فيو.
ما يعممو مف شر، كال يكف في صدره حرج مف قكؿ الحؽ، كالصدع بو، مع 

 . كىاديو لزـك الحكمة في األمكر، كاهلل العزيز العميـ ناصره
 
 

                                                           
عبد الرحمف، أبك عمرك، تقي الديف المعركؼ بابف عثماف بف  : أدب المفتي والمستفتي 1

 الطبعة - المدينة المنكرة -مكتبة العمـك كالحكـ  الناشر:  - ىػ(643الصبلح )المتكفى: 
 .24ص  – 23ص  – ـ2002-ىػ1423 -الثانية 

محمد بف إبراىيـ بف عبد اهلل التكيجرم الناشر: بيت األفكار  موسوعة الفقو اإلسبلمي : 2
 . 279 – 277ص  – 2ج  –ـ  2009 -ىػ  1430 - األكلى الطبعة –الدكلية 
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 ال تبيح المحـر شرعا الفتوى
فمف حكـ لو  . فتكل المفتي ال تبيح المحـر شرعا، كال تحـر المباح شرعا     

 . المفتي أك القاضي بحؽ تيره، لـ يجز لو أخذه كىك يعمـ عدـ استحقاقو لو
نكـ  »قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصعف أـ سممة رضي اهلل عنيا أف رسكؿ اهلل  إنما أنا بشر، وا 

إلي، ولعؿ بعضكـ أف يكوف ألحف بحجتو مف بعض، فأقضي تختصموف 
عمى نحو ما أسمع، فمف قضيت لو مف حؽ أخيو شيئا فبل يأخذه، فإنما 

 . (1) «أقطع لو قطعة مف النار

                                                           

 صػحيح البخػاريركه اصحاب الكتب الستة مع قميؿ مف االختبلؼ في العبػارة . انظػر :   1
مسػػمـ بػػف الحجػػاج أبػػك الحسػػف  : صػػحيح مسػػمـ.  6967حػديث رقػػـ  – 25ص  – 9ج  -

ج  – بيػركت –دار إحيػاء التػراث العربػي  الناشر: - ىػ(261القشيرم النيسابكرم )المتكفى: 
ابف ماجة أبك عبد اهلل محمػد بػف  : سنف ابف ماجو .1713حديث رقـ  – 1337ص  – 3

 777 ص - 2ج  –دار إحيػاء الكتػب العربيػة  الناشر: - ىػ(273يزيد القزكيني )المتكفى: 
سػػػنف .  3583حػػػديث رقػػػـ  – 301 ص - ج – سػػػنف أبػػػي داود. 2317حػػػديث رقػػػـ  –
ػػػٍكرة بػػػف مكسػػػى بػػػف الضػػػحاؾ، الترمػػػذم، أبػػػك عيسػػػى  : رمػػػذيالت محمػػػد بػػػف عيسػػػى بػػػف سى

 – ـ 1998 سػػنة النشػػر:  بيػػركت –دار الغػػرب اإلسػػبلمي  الناشػػر:  - ىػػػ(279)المتػػكفى: 
أبػك عبػد الػرحمف أحمػػد  :لمنسػائي السػنف الكبػرى -. 1339حػديث رقػـ  – 17ص  – 3ج 

 –مؤسسػػة الرسػػالة  الناشػػر: - ىػػػ(303بػػف شػػعيب بػػف عمػػي الخراسػػاني، النسػػائي )المتػػكفى: 
حػػػػػػديث رقػػػػػػـ  – 406ص  – 5ج  – ـ 2001 -ىػػػػػػػ  1421األكلػػػػػػى،  الطبعػػػػػػة - بيػػػػػػركت
انظر   . 8395حديث رقـ  -123ص  – 14ج  : مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ - 5910
مالػػؾ بػػف أنػػس بػػف مالػػؾ بػػف عػػامر األصػػبحي المػػدني )المتػػكفى: االمػػاـ  : الموطػػأ: ايضػػا 
أبػػك  -مؤسسػػة زايػػد بػػف سػػمطاف آؿ نييػػاف لؤلعمػػاؿ الخيريػػة كاإلنسػػانية  الناشػػر: - ىػػػ(179
حػػديث رقػػـ  -1040ص  -4ج  ـ 2004 -ىػػػ  1425األكلػػى،  الطبعػػة اإلمػػارات –ظبػػي 
2662. 
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 الحكـ التكميفي لبلفتاء

 
الفتكل فرض عمى الكفاية، إذ ال بد لممسمميف ممف يبيف ليـ أحكاـ دينيـ      

فيما يقع ليـ، كال يحسف ذلؾ كؿ أحد، فكجب أف يقـك بو مف لديو القدرة. كلـ 
تكف فرض عيف ألنيا تقتضي تحصيؿ عمكـ جمة، فمك كمفيا كؿ كاحد ألفضى 
ـك إلى تعطيؿ أعماؿ الناس كمصالحيـ، النصرافيـ إلى تحصيؿ عم

كمما يدؿ عمى فرضيتيا بخصكصيا، كانصرافيـ عف تيرىا مف العمكـ النافعة، 
ذ أخذ اهلل ميثاؽ الذيف أوتوا الكتاب لتبيننو لمناس  : }قكؿ اهلل تبارؾ كتعالى وا 

مف سئؿ عف عمـ فكتمو، ألجـ بمجاـ ) :  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  كؿق. ك 1{  وال تكتمونو
  .2 ( مف نار يـو القيامة

 
كمف فركض الكفاية القياـ بإقامة الحجج العممية، كحؿ  : قاؿ المحمي     

المشكبلت في الديف، كدفع الشبو، كالقياـ بعمكـ الشرع كالتفسير كالحديث 
كيجب أف يككف .  قضاء كاإلفتاء لمحاجة إلييماكالفركع الفقيية بحيث يصمح لم

الناس، كقدر في الببلد مفتكف ليعرفيـ الناس، فيتكجيكا إلييـ بسؤاليـ يستفتييـ 
 .3 ف يككف في كؿ مسافة قصر كاحدالشافعية أ

 
 

                                                           
1
 .187 –اآلية  –سكرة آؿ عمراف  
سنف ابف .  8050حديث  رقـ  –  417ص  – 13ج  – بف حنبؿ مسند اإلماـ أحمد 2

 – 29ص  – 5ج  – الترمذي سنف.  264حديث  رقـ  - 97ص  – 1ج  – ماجو
 . 2649حديث  رقـ 

 . 23 ص – 32ج  – المكسكعة الفقيية الككيتية 3
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، بؿ ىـ اليـك اشد حاجة لمعمماء  كحاجة الناس لبلجتياد ال تنقضي     
المجتيديف مف ام كقت مضى ، كذلؾ لتشعب الحياة ككثرة المستجدات التي 

الفردم اك عمى الصعيديف : طرأت ، فبات مف الضركرم اليكـ كجكد االجتياد 
بيدؼ ايجاد الحمكؿ الفقيية كالقانكنية لكؿ النكازؿ الفقيية ، الجماعي المؤسسي 

كمف المعركؼ اف ما مف مسألة فقيية اال كليا حكما مف االحكاـ . المعاصرة 
اما مف . االباحة ك الكجكب كالندب كالحرمة كالكراىة : الخمسة المعركفة كىي 

، اف يككف كاجبا اك ممنكعا )جريمة( اك مباحا  الناحية القانكنية فإف الحكـ اما
. فاذا ما عممنا اف الكاجب الكفائي يسقط  القانكف في كالندب كال كجكد لمكراىة 

اذا قاـ بو بعض المكمفيف ، تعيف عند ذلؾ اف ينبرم ليذه الميمة اىميا ، كمف 
ازؿ تحققت بو شركط االجتياد كجب عميو بياف الحكـ الشرعي لكؿ نازلة مف نك 

 الفقو .
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 ادلة مشروعية االجتياد

حؽ ألحد سكل اهلل في التشريع بالمعنى الحقيقي، سكاء أكاف حاكمػان أـ  ال     
طائفػػػة معينػػػة، أـ األمػػػة نفسػػػيا؛ ألف إعطػػػاء أحػػػدىـ صػػػبلحية التشػػػريع يجعمػػػو 
متأثران بالمصالح كاألىكاء الخاصة، كيؤكد القرآف الكريـ عمػى تػرؾ االختصػاص 

: } ومػا كػاف لمػؤمف وال مؤمنػة إذا  قػاؿ اهلل تعػالى . ملسو هيلع هللا ىلص التشريعي هلل كلرسكلو
  : .  كقػاؿ تعػالى 1 قضػى اهلل ورسػولو أمػرًا أف يكػوف ليػـ الِخَيػرة مػف أمػرىـ {

ثػػـ ال يجػػدوا فػػي  منػػوف حتػػى يحّكمػػوؾ فيمػػا شػػجر بيػػنيـ} فػػبل وربػػؾ ال يؤ 
  . 2ويسمّْموا تسميمًا {  قضيت أنفسيـ حرجًا مما 

 
، فكػاف  ملسو هيلع هللا ىلصاليدم بعد كفاة الرسػكؿ األعظػـ  كالتـز الصحابة الميديكف ىذا     

أبػػك بكػػر الصػػديؽ رضػػي اهلل عنػػو إذا كرد عميػػو الخصػػـك أك عػػرض لػػو قضػػاء 
ف  عاـ أك خاص، نظر في كتاب اهلل، فإف كجد فيػو مػا يقضػي بػو قضػى بػو، كا 

سنة قضػى بيػا، في ذلؾ األمر  ملسو هيلع هللا ىلصالكتاب كعمـ مف سنة رسكؿ اهلل لـ يكف في 
، جمػػػػػع رؤكس النػػػػػاس كخيػػػػػارىـ ملسو هيلع هللا ىلص فػػػػػإف أعيػػػػػاه أف يجػػػػػد فػػػػػي سػػػػػنة رسػػػػػكؿ اهلل

ككػػػذلؾ كػػػاف يفعػػػؿ عمػػػر  . فاستشػػػارىـ، فػػػإف أجمػػػع رأييػػػـ عمػػػى أمػػػر قضػػػى بػػػو
    رضي اهلل عنو، كبقية الصحابة، كأقرىـ عمى ىذه الخطة المسممكف .

 
 
 
 

                                                           
 . 36االية  –سكرة األحزاب    1
 . 65االية  -سكرة النساء   2
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معاذ بف جبؿ رضي اهلل عنو قاضيان باإلسبلـ إلى  ملسو هيلع هللا ىلصكقد بعث رسكؿ اهلل      
، قاؿ: «كيؼ تقضي إذا عرض لؾ قضاء؟ »:  ملسو هيلع هللا ىلص اليمف، فقاؿ لو الرسكؿ

قاؿ: فبسنة رسكؿ  ،« ؟ فإف لـ تجد في كتاب اهلل»أقضي بكتاب اهلل، قاؿ: 
فإف لـ تجد في سنة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، كال في »، قاؿ: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

صدره، كقاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ: أجتيد رأيي، كال آلك فضرب رسكؿ اهلل « كتاب اهلل؟
 .1 «الحمد هلل الذي وفؽ رسوؿ، رسوؿ اهلل لما يرضي رسوؿ اهلل»
 

 كركم عف عمػي بػف أبػي طالػب كػـر اهلل كجيػو قػاؿ: قمػت: يػا رسػكؿ اهلل،      
اجمعػػكا لػػو »األمػػر ينػػزؿ بنػػا لػػـ ينػػزؿ فيػػو قػػرآف كلػػـ تمػػض فيػػو منػػؾ سػػنة قػػاؿ: 

كال تقضكا فيو العابديف مف المؤمنيف فاجعمكه شكرل بينكـ »أك قاؿ : « العالميف
 .2«برأم كاحد

 
األحكاـ التي كرد فييا نص ظني  يفي : وأما ما يصح االجتياد فيو     

الثبكت كالداللة أك ظني أحدىما، كاألحكاـ التي لـ يرد فييا نص كال إجماع . 
كعمى ىذا فإف التشريعات الصادرة حديثان التي ال تخالؼ اإلسبلـ مف قبؿ 

  .3كاعد االجتياد في الفقو اإلسبلميالمجاف المشرِّعة، ال تخالؼ ق
                                                           

 : لمبييقي السنف الكبرى.  3592حديث رقـ  – 303ص  – 3ج  – سنف أبي داود  1
ٍكًجردم الخراساني، أبك بكر البييقي )المتكفى:  ٍسرى أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي

 -ىػ  1424 - الثالثة الطبعة - فلبنا –بيركت  - دار الكتب العممية الناشر: - ىػ(458
  .20339حديث رقـ  - 195ص  – 10ج ج  ـ 2003

أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر بف عاصـ  : جامع بياف العمـ وفضمو 2
 - المممكة العربية السعكدية - دار ابف الجكزم الناشر: ىػ(463النمرم القرطبي )المتكفى: 

 . 1611حديث رقـ  – 852ص  – 2ج  – ـ 1994 -ىػ  1414األكلى،  الطبعة
ٍيًمٌي، -الًفٍقوي اإلسبلميُّ كأدلَّتيوي   3  –سكريَّة  -دار الفكر  الناشر: كىٍىبىة بف مصطفى الزُّحى

 . 6143 – 6140ص  – 8ج  -الرَّابعة  الطبعة - دمشؽ
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أدلة كثيرة تدؿ عمى طمبو إما صراحة، كقد كرد في مشركعية االجتياد      
ما إشارة، سكاء في القرآف   المعقكؿ . كااإلجماع  كاالسنة  كاكا 

 
عماؿ العقؿ كالفكر  كردت آيات كثيرة تأمر بالنظر أواًل: الكتاب : كالبحث كا 

الشريعة إما لمعرفة أحكاـ المَّو تعالى، كتدؿ عمى أف االجتياد أصؿ مف أصكؿ 
 بطريؽ التصريح أك اإلشارة كالتنبيو، فمف ذلؾ :

 
ـَ َبْيَف النَّاِس ِبَما  }قاؿ المَّو تعالى :  - 1 ِإنَّا َأْنَزْلَنا ِإَلْيَؾ اْلِكتَاَب ِباْلَحؽّْ ِلَتْحُك

. فيذه اآلية تتضمف إقرار االجتياد بطريؽ القياس، كالقياس نكع 1 { َأرَاَؾ المَّوُ 
كمنيا .  2 } َفاْعَتِبُروا َياُأوِلي اأْلَْبَصاِر{مف االجتياد، كمثؿ ذلؾ قكلو تعالى : 

} ِإفَّ . كما كرد بعدىا : 3 } ِإفَّ ِفي َذِلَؾ آلَياٍت ِلَقْوـٍ َيَتَفكَُّروَف {قكلو تعالى : 
:         ؾ مما كرد فيو قكلو تعالى . كتير ذل4 ِلَقْوـٍ َيْعِقُموَف { ِفي َذِلَؾ آلَياتٍ 

  . } َيْعِقُموَف{
َيا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا َأِطيُعوا المََّو َوَأِطيُعوا الرَُّسوَؿ  }قاؿ المَّو تعالى :  - 2

ـْ  ـْ ِفي َشْيٍء َفُردُّوُه ِإَلى المَِّو َوالرَُّسوِؿ ِإْف ُكْنُت ـْ َفِإْف َتَناَزْعُت َوُأوِلي اأْلَْمِر ِمْنُك
 .  5{ ِويبًل ُتْؤِمُنوَف ِبالمَِّو َواْلَيْوـِ اآْلِخِر َذِلَؾ َخْيٌر َوَأْحَسُف تَأْ 

 
 
 

                                                           
 . 105االية  -سكرة النساء   1
 . 2االية   –سكرة الحشر   2
 .3االية    -سكرة الرعد   3
 .24االية  –. سكرة الرـك  12االية   -. سكرة النحؿ  4 االية -سكرة الرعد   4
 . 59االية  –سكرة النساء   5
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ىك باتباع نصكص الكتاب كالسنة،  ملسو هيلع هللا ىلصفاألمر بطاعة المَّو كالرسكؿ      
كالمراد بالرٌد إلى المَّو كالرسكؿ عند التنازع فيما لـ يرد فيو نص ىك النظر في 
الكتاب كالسنة لمعرفة عمؿ األحكاـ، كمقاصد الشريعة، كقكاعدىا العامة 

عمى األحكاـ الشرعية، كىذا ىك االجتياد لبلستنباط كاالجتياد كاالستدالؿ 
الشرعي الذم أكجبو المَّو تعالى لبياف الحكـ لما يحدث بيف الناس مف قضايا لـ 

  يرد فييا نص، فيعممكف بشرع المَّو ، كيتجنبكف اليكل كالباطؿ.
 
ـْ :  ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ المَّو تعالى مخاطبنا رسكلو  - 3 ـْ َواْسَتْغِفْر َلُي } َفاْعُؼ َعْنُي

ـْ ِفي اأْلَْمِر َفِإَذا َعَزْمَت َفَتَوكَّْؿ َعَمى المَِّو {  ملسو هيلع هللا ىلص. فكاف رسكؿ المَّو 1 َوَشاِوْرُى
يشاكر أصحابو فيما لـ يكح إليو منو بشيء، ثـ يختار مف آرائيـ ما كاف عنده 
أقرب لمصكاب في أمر الحركب، كمكائد العدك، كفي أشياء كثيرة، مما يرد في 

ال كحي فيو، ككاف الصحابة رضكاف المَّو عمييـ الشكرل كالمشاكرة مما 
يظيركف آراءىـ، كما يؤدم إليو اجتيادىـ، كيجتيد معيـ، كيختار الصكاب 

باب في بدر   . 2عنده منيا، كرأم الحي

                                                           
 .159االية  –آؿ عمراف سكرة   1
يبادرىـ  إلى الماء حتى نزؿ بدرا ، فسبؽ قريشا إليو،  ملسو هيلع هللا ىلصسار رسكؿ اهلل  في معركة بدر  2

: يا رسكؿ اهلل، منزؿ المنذرالحباب بف  ، فقاؿ لو فمما جاء أدنى ماء مف بدر نزؿ عميو
؟ ، فقاؿ رسكؿ  أنزلكو اهلل ليس لنا أف نتعداه كال نقصر عنو؟، أـ ىك الرأم كالحرب كالمكيدة

الحباب: يا رسكؿ اهلل، فإف ىذا ليس : " بؿ ىك الرأم كالحرب كالمكيدة "، فقاؿ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  
قميب بيا، إال  بمنزؿ، كلكف انيض حتى تجعؿ القمب كميا مف كراء ظيرؾ، ثـ تكر كؿ

قميبا كاحدا، ثـ احفر عميو حكضا، فنقاتؿ القـك ، فنشرب كال يشربكف، حتى يحكـ اهلل بيننا 
كبينيـ، فقاؿ: " قد أشرت بالرأم، ففعؿ ذلؾ، فغكرت القمب، كبنى حكضا عمى القميب الذم 

تاريخ  -صييب عبد الجبار : الجامع الصحيح لمسنف والمسانيد: انظر…  نزؿ عميو "
 .211ص  – 19ج  –المكتبة الشاممة  – 2014 – 8 - 15 النشر:
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كرأم األنصار في عدـ إعطاء عييىٍينة بف حصف نصؼ ثمار المدينة يـك      
  . ، كتير ذلؾ1األحزاب

                                                           
بعث إلى عيينة بف حصف، كالحارث بف  ملسو هيلع هللا ىلصعف عاصـ بف عمر بف قتادة، أف رسكؿ اهلل  1

عمى أف يرجعا كمف فأعطاىما ثمث ثمار المدينة عكؼ قائدم تطفاف في حرب الخندؽ 
احدة حتى سمع مف سعد معيما ليكسر عف أصحابو شككتيـ حيف رمييـ العرب عف قكس ك 

، «فأنت كذاؾ»ال نعطييـ إال السيؼ حتى يحكـ اهلل بيننا كبينيـ، فقاؿ:  بف معاذ قكلو: كاهلل
أبك بكر البييقي )المتكفى:  : معرفة السنف واآلثار. انظر :  فتناكؿ سعد الصحيفة فمحاىا

 -باكستاف(، دار قتيبة )دمشؽ  -جامعة الدراسات اإلسبلمية )كراتشي  : الناشركف ىػ(458
الطبعة األكلى  –( القاىرة -دار الكفاء )المنصكرة  - دمشؽ( -بيركت(، دار الكعي )حمب 

سيرة ابف . كفي 18674حديث رقـ  – 412ص  – 13ج  –ـ 1991 -ىػ 1412 -
فمما اشتد :  غطفاف ثـ عدؿ( )ىـ الرسوؿ بعقد الصمح بينو وبيفتحت عنكاف :  ىشاـ

لى  ملسو هيلع هللا ىلصعمى الناس الببلء، بعث رسكؿ اهلل  ، إلى عيينة بف حصف بف حذيفة بف بدر، كا 
الحارث بف عكؼ بف أبي حارثة المرم، كىما قائدا تطفاف، فأعطاىما ثمث ثمار المدينة 
عمى أف يرجعا بمف معيما عنو كعف أصحابو، فجرل بينو كبينيما الصمح، حتى كتبكا 

 ملسو هيلع هللا ىلصكتاب كلـ تقع الشيادة كال عزيمة الصمح، إال المراكضة في ذلؾ. فمما أراد رسكؿ اهلل ال
أف يفعؿ، بعث إلى سعد بف معاذ كسعد بف عبادة، فذكر ذلؾ ليما، كاستشارىما فيو، فقاال 
لو: يا رسكؿ اهلل، أمرا نحبو فنصنعو، أـ شيئا أمرؾ اهلل بو، ال بد لنا مف العمؿ بو، أـ شيئا 

لنا؟ قاؿ: بؿ شيء أصنعو لكـ، كاهلل ما أصنع ذلؾ إال ألنني رأيت العرب قد رمتكـ  تصنعو
عف قكس كاحدة، ككالبككـ مف كؿ جانب، فأردت أف أكسر عنكـ مف شككتيـ إلى أمر ما، 
فقاؿ لو سعد بف معاذ: يا رسكؿ اهلل، قد كنا نحف كىؤالء القـك عمى الشرؾ باهلل كعبادة 

كال نعرفو، كىـ ال يطمعكف أف يأكمكا منيا تمرة إال قرل أك بيعا، أفحيف  األكثاف، ال نعبد اهلل
أكرمنا اهلل باإلسبلـ كىدانا لو كأعزنا بؾ كبو، نعطييـ أمكالنا! كاهلل ما لنا بيذا مف حاجة، 

: فأنت كذاؾ.  ملسو هيلع هللا ىلصكاهلل ال نعطييـ إال السيؼ حتى يحكـ اهلل بيننا كبينيـ، قاؿ رسكؿ اهلل 
انظر :  : ليجيدكا عمينا. عاذ الصحيفة، فمحا ما فييا مف الكتاب، ثـ قاؿفتناكؿ سعد بف م

عبد الممؾ بف ىشاـ بف أيكب الحميرم المعافرم، أبك محمد،  : السيرة النبوية البف ىشاـ
شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي  الناشر: - ىػ(213جماؿ الديف )المتكفى: 

 .223ص  – 2ج  –ـ  1955 -ىػ 1375 - الثانية الطبعة - كأكالده بمصر
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تنص صراحة عمى االجتياد، تدؿ كردت أحاديث كثيرة  ثانًيا: السنة :
 كأحاديث أخرل قكلية كفعمية تدؿ عمى االجتياد صراحة أك إشارة، فمف ذلؾ :

 
ذا :  ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ رسكؿ المَّو  - 1 ـُ فاْجَتَيَد ثػـ أصػاَب فمػُو أْجػراف، وا  ـَ الحاك "إَذا حك

جتيػػاد فالحػػديث صػػريح فػػي تجػػكيز اال .1 َحَكػػـ فاجتيػػد، ثػػـ أخطػػأ فمػػو أجػػٌر"
 . كالدعكة إليو كالترتيب فيو

 
ػػرىضى  لمعػػاذ لمػػا بعثػػو إلػػى الػػيمف ملسو هيلع هللا ىلصقػػاؿ رسػػكؿ المَّػػو  - 2 : "كيػػؼ تىٍصػػنىعي إٍف عى

؟ "  : "فػإٍف لػـ يكيػٍف فػي كتػاًب المَّػو ؟ "، قاؿ: أقضي بكتاب المَّو، قاؿ لؾى قضاءه 
 ؟ "، قػػػاؿ: يكػػػٍف فػػػي سػػػٌنًة رسػػػكًؿ المَّػػػو: "فػػػإٍف لػػػـ  قػػػاؿ: فبسػػػنًة رسػػػكًؿ المَّػػػو، قػػػاؿ

ػػػر، فضػػػرب رسػػػكؿ المَّػػػو  عمػػػى صػػػدر  ملسو هيلع هللا ىلصأجتيػػػدي فػػػي رأم، كال آلػػػك، أم: ال أقصِّ
.  معاذ، كقاؿ: "الحمدي لمَّو الذم كفؽى رسكؿى رسكًؿ المَّو لما ييرضػي المَّػوى كرسيػكلىو"

  . كاألحاديث في ذلؾ كثيرة
 

أجمػػع الصػػحابة كمػػف بعػػدىـ عمػػى مشػػركعية االجتيػػاد، فكػػاف  ثالثًػػا: اإلجمػػاع :
الخمفػػػاء الراشػػػدكف، كسػػػائر الصػػػحابة رضػػػكاف المَّػػػو عمػػػييـ إذا كقعػػػت كاقعػػػة، أك 
ػػػا، رجعػػػكا إلػػػى  حػػػدثت قضػػػية، رجعػػػكا إلػػػى كتػػػاب المَّػػػو، فػػػإف لػػػـ يجػػػدكا فيػػػو حكمن
السػػػنَّة، كسػػػأؿ بعضػػػيـ اآلخػػػر، فػػػإف لػػػـ يجػػػدكا فييػػػا حكػػػـ القضػػػية، فزعػػػكا إلػػػى 

الجتياد حسب األسس كاألصكؿ كالقكاعد كالمنيج الذم دىٌربىيـ عميو رسكؿ المَّو ا
ػا ، حتى تكاتر ذلؾ عف الصحابة، كلـ يخالؼ في ذلؾ  ملسو هيلع هللا ىلص ، أحػد، فكػاف إجماعن

كسار عميو سمؼ األمة كخمفيػا حتػى كقتنػا الحاضػر، كسػيبقى كػذلؾ حتػى تقػـك 
  الساعة.

                                                           
 – 3ج  – . صحيح مسمـ 7352حديث رقـ  – 108ص  – 9ج  - صحيح  البخاري 1

 .17815حديث رقـ  – مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ . 1716حديث رقـ  - 1342ص 
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: أكثركا عمى عبد اهلل بف مسعكد  عف عبد الرحمف بف يزيد قاؿكقد ركم       
: إنػو قػد أتػى عمينػا زمػاف كلسػنا  ذات يػـك ، فقػاؿ عبػد اهلل -رضػي اهلل عنػو  -

قدر عمينا أف بمغنا ما تركف،  -عز كجؿ  -نقضي ، كلسنا ىنالؾ ، ثـ إف اهلل 
، فميقض بما في كتاب اهلل، فإف جػاء أمػر فمف عرض لو منكـ قضاء بعد اليكـ

فػػإف جػػاء أمػػر لػػيس فػػي  ملسو هيلع هللا ىلص ، فمػػيقض بمػػا قضػػى بػػو نبيػػو لػػيس فػػي كتػػاب اهلل
فمػػيقض بمػػا قضػػى بػػو الصػػالحكف ، فػػإف جػػاء  ملسو هيلع هللا ىلصكتػػاب اهلل كال قضػػى بػػو نبيػػو 

كال قضػػػى بػػػو الصػػػالحكف ،  ملسو هيلع هللا ىلصأمػػػر لػػػيس فػػػي كتػػػاب اهلل ، كال قضػػػى بػػػو نبيػػػو 
ني أخاؼ ، فإف الحبلؿ بػيف ، كالحػراـ  فميجتيد رأيو، كال يقكؿ : إني أخاؼ ، كا 

 .1 ال يريبؾ " ذلؾ أمكر مشتبيات ، فدع ما يريبؾ إلى ما بيف كبيف 
 

فيسػػتفاد مػػف حػػديث عبػػداهلل ابػػف مسػػعكد رضػػي اهلل عنػػو ، كىػػك مػػف فقيػػاء      
الصحابة ، مشركعية االجتياد كالحػث عميػو ، كاف ال يتعمػؿ العػالـ بػالخكؽ مػف 
االجتياد ، كانما عميو اف يرجع الى كتاب اهلل فاف لـ يحد فيبحث فيما كرد عػف 

ف خػػبلؿ البحػػث عمػػا السػػنة النبكيػػة ، فػػاف لػػـ يجػػد ، فعميػػو اف يتحػػرل الحكػػـ مػػ
عميػػو باالجتيػػػاد، كاالمػػػر كمػػػو كمػػػا كعػػػد فاتفػػؽ عميػػػو الصػػػالحكف ، فػػػاف لػػػـ يجػػػد 

 كاحد بإذف اهلل . أخطأ فمو أجره ف أصابى فموي أٍجراف، كا  : اف  ملسو هيلع هللا ىلصرسكؿ اهلل 
 
 

                                                           
 .229ص  – 36ج  – صييب عبد الجبار : الجامع الصحيح لمسنف والمسانيدانظر:  1

 السنف الكبرى . 5397حديث رقـ  – 230ص  – 8ج  – لمنسائيالسنف الصغرى 
المصنؼ في انظر ايضا :  .20343حديث رقـ  – 196ص  – 10ج  – مبييقيل

أبك بكر بف أبي شيبة، عبد اهلل بف محمد بف إبراىيـ بف عثماف بف  - األحاديث واآلثار
 - األكلى الطبعة - الرياض –مكتبة الرشد  الناشر: - ىػ(235)المتكفى:  خكاستي العبسي

 .22991حديث رقـ  – 544ص  – 4ج  – 1409
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أف المَّػػو تعػػالى لػػو فػػي كػػؿ حادثػػة أك كاقعػػة فػػي الكػػكف حكػػـ  رابًعػػا: المعقػػوؿ :
كالسنة محدكدة، كأف كقائع الككف تير محدكدة كال شرعي، كأف نصكص القرآف 

المحػػػػدكد، فصػػػػار االجتيػػػػاد فػػػػي معرفػػػػة  محصػػػػكرة، كالمحػػػػدكد ال يحػػػػيط بغيػػػػر
، ككاجبنػػػػػا شػػػػػرعنا، كىػػػػػذا مػػػػػا أدركػػػػػو  ػػػػػا عقػػػػػبلن الحػػػػػكادث كالمسػػػػػتجدات أمػػػػػرنا محتكمن
المسػػممكف خمفنػػا عػػف سػػمؼ ممػػا ال يحتػػاج إلػػى مزيػػد بيػػاف، فيػػك أمػػر مسػػمـ فيػػو، 

  .1كأف االجتياد أصؿ في أحكاـ الشرع  كمفركغ منو،
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           

  .280  - 276 ص – 2ج  - الزحيمي - الكجيز في أصكؿ الفقو اإلسبلمي 1
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 1األطوار التي مر بيا الفقو اإلسبلميالمراحؿ و 
 

 مرت بالفقو اإلسبلمي أطكار متعددة يتداخؿ بعضيا في بعض، كيؤثر     
المتقدـ فييا بالمتأخر، كال نستطيع أف نقكؿ : إف ىذه األطكار متميزة مف حيث 

الميـ إال الطكر األكؿ كىك عصر النبكة، فإنو متميز عما الزمف تمييزا دقيقا، 
كنتناكؿ كؿ طكر بشيء  إلى الرفيؽ األعمى . ملسو هيلع هللا ىلصبعده بكؿ دقة، بانتقاؿ النبي 

 مف االيضاح .
 

 الطور األوؿ  
 عصر النبوة 

 
كفى ىػذه الفتػرة كػاف الفقػو يعتمػد عمػى الػكحى النػازؿ مػف عنػد المَّػو تعػالى،      

إلػى الرفيػؽ األعمػى، حتػى  ملسو هيلع هللا ىلصكحفظت السنة، كلـ ينتقؿ الرسكؿ فقد نزؿ القرآف 
كانػت أصػكؿ ىػذا الفقػو قػد اسػتكممت، كأسػس التشػريع قػد تمػت، كقػد نزلػت ىػػذه 

 األحكاـ الميمة حسب الحاجة .
يعتمد كؿ االعتماد عمى ، كاف  - المكي والمدني - ملسو هيلع هللا ىلصفي عيديو ف     

أك اجتيد فييا  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل الكحي، حتى إف المسائؿ التي اجتيد فييا رسكؿ 
؛ ألف اهلل  عمى الكحي -كذلؾ  -أصحابو ثـ عمميا فأقرىا أك أنكرىا تعتمد  

ف رده  سبحانو كتعالى إف أقر ىذا االجتياد فيك تشريع بطريؽ الكحي، كا 
 فالمعتمد عمى ما أقره الكحي مف تشريع.

                                                           
مطالع الدقائؽ . انظر ايضا :  32 – 23ص  – 1ج  – الموسوعة الفقيية الكويتية 1

 –الناشر: دار الشركؽ، القاىرة  –اإلسنكم : جماؿ الديف في تحرير الجوامع والفوارؽ
 . 31 – 27ص  – 1ج  -ـ  2007 -مصر الطبعة األكلى 
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ثباتا  - ملسو هيلع هللا ىلصكميما قيؿ في اجتياده       تيد في فإف الحؽ أنو قد اج -نفيا كا 
بعض المسائؿ التي لـ يكف فييا كحي، فأحيانا يقره اهلل عمى ىذا االجتياد، 

كلـ يدكف في ىذا العيد إال القرآف  كحينا يبيف لو أف األكلى تير ما ذىب إليو.
الكريـ. كقد نيي عف تدكيف تيره خشية أف يختمط عمى الناس كبلـ اهلل بكبلـ 

خمطكا بيف كبلـ اهلل كرسميـ كأحبارىـ  كما كقع لؤلمـ السابقة، حيث ملسو هيلع هللا ىلصالرسكؿ 
كرىبانيـ، كاعتبركىا كميا كتبا مقدسة مف عند اهلل، كلكف أذف لبعض الصحابة 
أف يدكنكا أحاديثو الشريفة، كعبد اهلل بف عمرك بف العاص، فقد كتب ما سمعو 

 . " الصادقة "كسمى صحيفتو ىذه بػ  ملسو هيلع هللا ىلصعف رسكؿ اهلل 
 

إلى الرفيؽ األعمى بعد أف مكث يبمغ رسالة ربو  ملسو هيلع هللا ىلصكقد انتقؿ رسكؿ اهلل      
ثبلثا كعشريف سنة، منيا ثبلث عشرة سنة بمكة، كانت ميمتو األكلى تثبيت 

 ملسو هيلع هللا ىلصالعقيدة، ما يتصؿ منيا باهلل سبحانو كتعالى أك التدليؿ عمى صدؽ الرسكؿ 
 .أك ما يتصؿ منيا باليـك اآلخر

 
 الطور الثاني 
 عيد الصحابة 

يتميػػػػز بكثػػػػرة األحػػػػداث التػػػػي جػػػػدت بعػػػػد عيػػػػد النبػػػػكة، لكثػػػػرة كىػػػػذا العيػػػػد      
الفتكحات كاختبلط المسمميف بغيرىـ مف األمـ التي ليا أعػراؼ لػـ تكػف معركفػة 

. كال بػد مػػف معرفػة حكػػـ اهلل فػػي ىػذه الحػػكادث الجديػدة؛ ألنػػو لػػيس  عنػد العػػرب
ىنػػػاؾ حادثػػػة إال كليػػػا حكػػػـ شػػػرعي . ككػػػاف ىػػػذا العيػػػد يتميػػػز بكجػػػكد صػػػحابة 
 ،عرفكا بالفقو، فكاف يرجع إلييـ إذا نزلت الحكادث. ككاف مػنيـ المكثػركف لمفتيػا

عمر وعميا وزيػد بػف ثابػت وعائشػة وعبػد اهلل بػف عمػر وعبػد اهلل بػف منيـ : 
   .. رضي اهلل عنيـ جميعا عباس ومعاذ بف جبؿ وعبد اهلل بف مسعود إلخ
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نما قػؿ مػا نقػؿ عنػو عمػف كأبي بكر رضي اهلل عنوكمنيـ المتكسطكف       . كا 
فقػػد مػػات فػػي السػػنة الثالثػػة  ملسو هيلع هللا ىلصجػػاء بعػػده ألنػػو لػػـ تطػػؿ حياتػػو بعػػد كفػػاة الرسػػكؿ 

عشرة لميجرة، ككاف ىمو إطفاء فتنة المرتديف كمانعي الزكاة ثـ تكجيو الجيػكش 
عثمػػػاف رضػػػي اهلل عنػػػو وأبػػػو موسػػػى اإلسػػػبلمية إلػػػى الػػػرـك كالفػػػرس، كمػػػنيـ 

أثر عنو الفتػكل فػي مسػألة أك مسػألتيف أك ثػبلث. كىناؾ مف  ،األشعري وغيرىـ
ككاف منيـ مف يعتمد في اجتيػاده عمػى ركح التشػريع متػى سػاعدتو النصػكص. 

عنػو ثػـ تمميػذه عبػد اهلل  المػذىب عمػر بػف الخطػاب رضػي اهلل كيعتبر إمػاـ ىػذا
 د. كمنيـ مف كاف يمتـز الحرفية، كعبد اهلل بف عمر رضي اهلل عنيما.بف مسعك 
ىذا العيد، كبالتحديػد فػي عيػد الشػيخيف أبػي بكػر كعمػر رضػي اهلل  كفي صدر

عنيما جد مصدر ثالث سكل الكتاب كالسنة كاف مرجعػا لمػف جػاء بعػدىما، أال 
كىك اإلجماع، فقد كاف إذا نزلت الحادثة يستدعي الخميفة مف عرفكا بالتفقو فػي 

مييـ األمر، الديف، ككانكا معركفيف مشيكريف محصكريف فيما بينيـ، فيعرض ع
 . فإف اتفقكا عمى رأم كاف ذلؾ إجماعا ال يسكغ لمف جاء بعدىـ أف يخالفكه

 
، كإجمػػػػاعيـ عمػػػػى تكريػػػػث الجػػػػدة االجمػػػػاع فػػػػي مسػػػػائؿ عديػػػػدة  قػػػػد كقػػػػعك     

الصػػػحيحة السػػػدس إذا انفػػػردت، كاشػػػتراؾ الجػػػدات فيػػػو إذا تعػػػددف، ككإجمػػػاعيـ 
. ككإجمػاعيـ  المسػمـ لمكتابيػةعمى حرمة تزكيج المسممة لمكتابي مع حؿ تزكج 

 ملسو هيلع هللا ىلصعيػد الرسػػكؿ  عمػى جمػع القػرآف فػػي المصػاحؼ، كلػـ يكػف األمػػر كػذلؾ فػي 
 إلى تير ذلؾ مف المسائؿ المجمع عمييا.

 
كفػػي ىػػػذا العيػػػد لػػػـ يػػػدكف إال القػػرآف الكػػػريـ أيضػػػا، ككانػػػت السػػػنة كفتػػػاكل      

ال أف الػبعض الصحابة في المسائؿ المستحدثة تنقؿ حفظا في الصدكر، الميـ إ
 . كاف يدكف بعض ىذه األمكر لنفسو لتككف تذكرة لو
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 الطور الثالث
 عيد التابعيف 

 
. ىذا العيد بكجكد مدرستيف : إحػداىما بالحجػاز، كاألخػرل بػالعراؽ تميز ي     

كتػاب النصػوص مػف الفأما مدرسة الحجاز فكاف اعتمادىا في االجتيػاد عمػى 
، كال تمجأ إلى األخذ بالرأم إال نادرا، كذلؾ لكفرة المحدثيف ىناؾ، إذ ىك سنةالو 

مكطف الرسالة، كفيو نشأ المياجركف كاألنصار، كسمسمة الػركاة عنػدىـ قصػيرة، 
أكثػػػر مػػػف راك كاحػػػد، كىػػػك  ملسو هيلع هللا ىلصإذ ال يتجػػػاكز التػػػابعي فػػػي تحديثػػػو عػػػف الرسػػػكؿ 

 الصحابي تالبا. كالصحابة رضي اهلل عنيـ عدكؿ ثقات.
 

رضػي  د اهلل بػف عمػرعبػ: أوال  -ككانت ىػذه المدرسػة بالمدينػة يتزعميػا      
 : وأخػرى بمكػة، سعيد بػف المسػيب وغيػره مػف التػابعيفاهلل عنيما، كمف بعػده 

رضػػي اهلل عنيمػػا ترجمػػاف القػػرآف . كحمػػؿ  عبػػد اهلل بػػف عبػػاسككػػاف يتزعميػػا 
 .كعكرمة مواله وابف جريجاألمانة بعده تبلميذه 

 
فكانػػت تمجػػأ إلػػى الػػرأم  - وىػػي مدرسػػة العػػراؽ -المدرسػػة األخػػرى  أمػػا    

كثيػػرا. كالػػرأم عنػػدىـ يرجػػع إمػػا إلػػى القيػػاس األصػػكلي، كىػػك إلحػػاؽ مسػػألة ال 
مػػػا رد المسػػػائؿ  نػػػص فييػػػا بمسػػػألة فييػػػا نػػػص شػػػرعي، لعمػػػة جامعػػػة بينيمػػػا، كا 

فػػػي . ألف أسػػػاتذة ىػػػذه المدرسػػػة شػػػددكا  المسػػػتحدثة إلػػػى قكاعػػػد الشػػػريعة العامػػػة
الركايػػة، نظػػرا ألف العػػراؽ كػػاف يكمئػػذ مػػكطف الفػػتف . فكػػاف الفقيػػاء الػػذيف يعتػػد 
بيػػػـ يتحػػػركف فػػػي الركايػػػة، كيػػػدققكف فييػػػا، كيضػػػعكف شػػػركطا لػػػـ يمتزميػػػا أىػػػؿ 

 الحجاز.
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كذلػػػؾ أنيػػػـ اعتبػػػركا عمػػػؿ الصػػػحابي أك التػػػابعي بغيػػػر مػػػا ركل قػػػدحا فػػػي      
. ككػػذلؾ يعتبػػركف  خة أك مؤكلػػة. فيحممػػكف ىػػذه الركايػػة عمػػى أنيػػا منسػػك  ركايتػػو

أف انفراد الثقة بركاية في مسألة تعـ بيػا البمػكل قػدح فػي ركايتػو، كيحممػكف ىػذه 
الركاية عمى أنيا إما منسػكخة أك خطػأ مػف الػراكم عػف تيػر قصػد؛ ألنيػـ كػانكا 

 يتحاشكف كصؼ الثقات بتعمد الكذب، فالعدؿ قد ينسى أك يخطئ.
ىذه المدرسة عمى األخػذ بػالرأم فيمػا يجػد ليػـ  كمف ىنا كثر اعتماد فقياء     

مف أحداث، الميـ إال إذا ثبتت عندىـ سنة ال شؾ فييا، أك كاف احتماؿ الخطػأ 
عبد اهلل بف مسعود رضي اهلل : ككاف زعيـ ىذه المدرسة  فييا احتماال ضعيفا.

إبػراىيـ ، ثػـ مػف بعػده عمقمػة النخعػي. ثـ جاء مف بعده تبلميذه، كأشيرىـ عنو
 ، كعميو تخرج أئمة ىذا المذىب.لنخعيا
 

لػػيس معنػػى أف مدرسػػة الحجػػاز كانػػت مدرسػػة الحػػديث كاألثػػر أنػػو لػػـ يكػػف      
مف بيف فقيائيا مف يعتمد عمى الرأم فػي كثيػر مػف اسػتنباطاتو، فقػد عػرؼ فػي 

م، الحجػػازييف ربيعػػة بػػف عبػػد الػػرحمف، المشػػيور بربيعػػة الػػرأىػػذا العيػػد مػػف 
كعػامر بػف كما كػاف فػي العػراؽ مػف يكػره األخػذ بػالرأم  .وىو شيخ اإلماـ مالؾ

 .شراحيؿ المشيور بالشعبي
كفػػى ىػػذه المرحمػػة أسسػػت المدرسػػة العمميػػة فػػى مصػػر ككػػاف مقرىػػا جػػامع      

 : عمػرك ابػف العػاص بالفسػطاط كأسػاتذتيا مػف كبػار الصػحابة، كأسػػتاذىا األكؿ
لييا عبد المَّو بف عمرو فى طمب العمـ فى ىذه ، كقد كثرت الرحمة مف مصر كا 

المدرسػة. كنبػػغ مػف المصػػرييف كثيػركف، ىػػـ تبلميػذ ىػػذه المدرسػة األكلػػى، كمػػف 
كقػد  : سميـ بف عنبر النجيبى أوؿ مف قضػى بمصػر، أشيرىـ فى القرف األكؿ

ىػػػػ، كىػػػك أكؿ مػػػف أسػػػجؿ بمصػػػر سػػػجبلت فػػػى  40كاله معاكيػػػة القضػػػاء سػػػنة 
 ىػ . 75المكاريث. مات بدمياط سنة 
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امتػػدادا لعيػػد كبػػار الصػػحابة مػػف حيػػث  -فػػي الجممػػة  -بػػر ىػػذا العيػػد يعت     
عدـ تدكيف شيء سكل القرآف الكػريـ، الميػـ إال النػزر اليسػير كمػا تقػدـ، كمػا لػـ 
يعرؼ عف أحد مف فقياء ىذا العيد أنو بنى رأيا عمى نظرية قانكنية بعيػدة عػف 

اؼ خاضػػعة لمميػػزاف المصػادر الشػػرعية المعركفػػة، كالمسػػائؿ المبنيػػة عمػػى األعػػر 
ف اعتبػره أخػذ بػو، ال عمػى  الشرعي، فإف رد اإلسبلـ عرفػا منيػا فػبل قيمػة لػو، كا 
ف سػكت عنػو كػاف األخػذ بػو أك  أنو عرؼ كلكف عمى أنو معتمد عمى النص، كا 

 . رده مبنيا عمى المصمحة
 

 الطور الرابع 
 عيد صغار التابعيف وكبار تابعي التابعيف 

 
يبػػػدأ فػػػي أكاخػػػر القػػػرف األكؿ مػػػف اليجػػػرة كأكائػػػؿ القػػػرف يكػػػاد ىػػػذا الطػػػكر      

 إلماـ العادؿ عمر بف عبد العزيػز.: إنو يبدأ مف عيد ا الثاني، كيمكف أف يقاؿ
كالحقيقػػة انػػو لػػيس ىنػػاؾ حػػدكد زمنيػػة فاصػػمة بػػيف تمػػؾ األطػػكار، فيػػي متداخمػػة 

بتػػدكيف . كيتميػػز ىػػذا الطػػكر بأنػػو قػػد بػػدئ فيػػو  يتمقػػى الخمػػؼ منيػػا عػػف السػػمؼ
السنة مختمطة بفتاكل الصحابة كالتابعيف، كذلؾ بأمر مػف أميػر المػؤمنيف عمػر 
بػػف عبػػد العزيػػز، بعػػد أف شػػرح اهلل صػػدره ليػػذا، كخشػػي أف تضػػيع السػػنة كأقػػكاؿ 
الصحابة كالتابعيف، كأف تصبح  طي النسياف مع تكالي األزماف، كذلػؾ بعػد أف 

بغيػػػره . فقػػػد حفػػػظ القػػػرآف فػػػي زالػػػت العمػػػة التػػػي خشػػػي معيػػػا أف يخػػػتمط القػػػرآف 
الصدكر كالسطكر، كأصبح حفظة القرآف باآلالؼ، كال يكاد يكجد بيت مسمـ إال 
كفيػػػو مصػػػحؼ، فػػػأمر حممػػػة العمػػػـ فػػػي عيػػػده بػػػأف يػػػدكنكا مػػػا عنػػػدىـ مػػػف سػػػنة 
كفتػػػػاكل الصػػػػحابة كالتػػػػابعيف، لتكػػػػكف مرجعػػػػا يرجػػػػع إليػػػػو، كنمػػػػاذج ييتػػػػدم بيػػػػا 

سػػػػبلمي المتطػػػػكر الػػػػذم تتػػػػكالى فيػػػػو المجتيػػػدكف فػػػػي حػػػػؿ مشػػػػاكؿ المجتمػػػػع اإل
 . األحداث التي تتطمب أحكاميا الشرعية
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ذا كػػػػاف العممػػػػاء فػػػػي ىػػػػذا العيػػػػد قػػػػد بػػػػدءكا يتخصصػػػػكف فػػػػي منػػػػاىجيـ       كا 

كاتجاىػػػاتيـ العمميػػػة، فمػػػنيـ المتخصػػػص لجمػػػع المغػػػة، كمػػػنيـ المتخصػػػص فػػػي 
المتصػػػمة آدابيػػػا كتاريخيػػػا، كمػػػنيـ مػػػف اتجػػػو إلػػػى االشػػػتغاؿ بالمسػػػائؿ النظريػػػة 

بالعقيػػدة، كالتحسػػيف كالتقبػػػيح العقميػػيف، كرؤيػػة اهلل كتيػػػر ذلػػؾ، فػػإف المشػػػتغميف 
كػػػانكا يعتبػػػركف مػػػف حممػػػة السػػػنة، كمفسػػػرم القػػػرآف  -فػػػي ىػػػذا العيػػػد  -بالفقػػػو 

الكريـ، مع إحاطتيـ بأسػرار المغػة العربيػة بالقػدر الػذم يسػاعدىـ عمػى اسػتنباط 
ليػذا كانػت منزلػة الفقيػاء فػي ىػذا العيػد . ك  األحكاـ الشػرعية مػف القػرآف كالسػنة

كمػا أف العامػة كػانكا يقػدركنيـ حػؽ قػدرىـ، كيرجعػكف إلػييـ فػي ، منزلة مرمكقة 
حػػػؿ مشػػػاكميـ، كيعتبػػػركنيـ مصػػػابيح ىػػػذه األمػػػة. نػػػذكر مػػػف ذلػػػؾ عمػػػى سػػػبيؿ 

كفػي أكاخػر ىػذا  . المثاؿ ال الحصر: الزىرم كحماد بف سػممة شػيخ أبػي حنيفػة
. كمػا أف ىػذا الطػكر شػيد تطػكر  مػذاىب الفقييػة المتميػزةالطكر بدأت تظيػر ال

التػػػدكيف، فبعػػػد أف كػػػاف التػػػدكيف مختمطػػػا بػػػدأ يأخػػػذ طريػػػؽ التنظػػػيـ، ككػػػاف ىػػػذا 
 . الطكر تمييدا لمطكر الخامس، كىك طكر األئمة العظاـ

 الطور الخامس
 طور االجتياد

اإلسػػبلمية،  كيبػػدأ ىػػذا الطػػكر مػػع بػػدء النيضػػة العمميػػة الشػػاممة فػػي الدكلػػة     
ال يمكػػػف م تقريبػػػا، ك مػػػف أكاخػػػر عيػػػد األمػػػكييف إلػػػى نيايػػػة القػػػرف الرابػػػع اليجػػػر 

: إف ىػػذا الطػػكر  ذكرنػػاكنيايػػة، كمػػا  رخ أف يضػػع حػػدكدا زمنيػػة معينػػة بػػدءن ممػػؤ ل
يتناكؿ عيد األئمة العظاـ كاألئمة المنتسبيف كمجتيدم المذاىب كأىؿ الترجيح. 

ف المػػذاىب الفقييػػة عمػػى الصػػكرة العمميػػة كمػػا أف ىػػذا العيػػد يتنػػاكؿ عيػػد تػػدكي
  .1الدقيقة 

                                                           
 . 33 – 23ص  – 1ج  – الموسوعة الفقيية الكويتيةينظر :  1
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كفى ىذه المرحمة ظيرت مذاىب كثيرة، بعضػيا كتػب لػو النجػاح كاشػتير،      
كالػػػبعض اآلخػػػر لػػػـ يكتػػػب لػػػو الػػػذيكع كاالنتشػػػار. أمػػػا التػػػى كتػػػب ليػػػا النجػػػاح 

)الزيػػػػدل  يكالشػػػػيكع فيػػػػى: الحنفػػػػى، كالمػػػػالكى، كالشػػػػافعى، كالحنبمػػػػى، كالشػػػػيع
كالظيكر ألنيا كاإلمامى(، كالظاىرل. كأما المذاىب التى لـ يكتب ليا االنتشار 

لـ تجد مف يعمؿ عمػى نشػرىا فانػدثرت، فيػى كمػذىب الثػكرل كاألكزاعػى، كأبػى 
ثكر كالميث بف سعد كالطبرل. كلقد حكت ىذه المذاىب آراء قيمة ليا كزنيػا فػى 

كػاف الميػث »  :رحمو اهلل ماـ الشافعى مجاؿ البحث العممى كالتشريعى. قاؿ اإل
  .1« بف سعد أفقو مف مالؾ بف أنس إال أنو ضيعو أصحابو

 
كلقد كاف لمتدكيف فى ىذه المرحمة أثر كبير عمى الفقو كالفقياء. يقكؿ      

: "كلما عظمت أمصار اإلسبلـ، كذىبت األمية  2 صاحب معجـ المصنفيف
مف العرب بممارسة الكتاب، كتمكيف االستنباط، ككمؿ الفقو، كأصبح صناعة 

 كعممنا، بدلكا باسـ الفقياء كالعمماء مف القراء" . 
 
 

                                                           
أبك محمد عبد اهلل بف محمد بف  : عمييا طبقات المحدثيف بأصبياف والوارديفانظر :  1

 الناشر: -  ىػ(369جعفر بف حياف األنصارم المعركؼ بأًبي الشيخ األصبياني )المتكفى: 
 .406 ص  – 1ج  -1992 – 1412 - الثانية الطبعة - بيركت –مؤسسة الرسالة 

أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم )المتكفى:  : تيذيب األسماء والمغات
 . 74ص  – 2ج  – لبناف –بيركت  - دار الكتب العممية : ػ(ى676

عالـ بالتراجـ، مف فقياء الحنفية في اليند.  : المولويالتونكي محمود حسف خاف ىو  2
مكلده ككفاتو في تكنؾ )عاصمة إحدل إماراتيا اإلسبلمية( لو )معجـ المصنفيف( ك )رسالة 

خير الديف بف محمكد بف محمد  : األعبلـانظر : . الصيد( في حكـ أكؿ المصيد بالبندقية 
 - دار العمـ لممبلييف الناشر: ىػ(1396بف عمي بف فارس، الزركمي الدمشقي )المتكفى: 

 .167ص  – 7 – ـ 2002مايك  -أيار  -الخامسة عشر  الطبعة
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كفى القرف الثانى لميجرة بدأت حركة تدكيف الكتب كتأليفيا فى مختمؼ      
فييا مصر، ككاف عمى رأس القائميف بيذه الحركة  كاليات الدكلة اإلسبلمية بما

فى مصر العالماف الكبيراف، عبد المَّو بف لييعة ، كالميث بف سعد ، كىما مف 
أنبغ تبلمذة يزيد بف أبى حبيب األزدل، الذل كاف مف أبرز الشخصيات 
العممية فى القرف الثانى اليجرل، فقد كاف رجبلن كاسع المعرفة فى الناحيتيف 

ريخية كالفقيية، كىك أكؿ مف عنى بالتشريع فى مصر، بعد أف كانت عناية التا
". كفى نياية ىذه المرحمة كاف القياـ عمى المذاىب  سابقيو بالقصص كالتاريخ

كتأييدىا، كشاعت المناظرة كالجدؿ، كاتجو الفقو بآفاقو نحك التأليؼ كالتصنيؼ 
 فى الفركع، كقؿ االجتياد.

 
 لطور السادسا

بدأ مف منتصؼ القرف الرابع اليجرم إلى اآلف ، ككاف مف معػالـ الفقػو يك       
فى ىذه المرحمػة أف جمػع األتبػاع أقػكاؿ فقيػاء المػذاىب كدكنكىػا فػى متػكف، ثػـ 
قػػاـ الػػبعض بشػػرح ىػػذه المتػػكف، ثػػـ كضػػع حػػكاش عمييػػا، ثػػـ اختصػػارات ليػػا، 

 .1 كشاع التقميد عمى المذاىب كانتشر
 

 
 
 
 
 

 

                                                           
 . 31 – 27ص  – 1ج  - المصدر السابؽ –جماؿ الديف اإلسنكم  - مطالع الدقائؽ  1
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 1والفقياءطبقات المجتيديف 
 : قد قسـ العمماء المجتيديف إلى الطبقات اآلتيةل     
 المجتيدوف الكبار  -اوال      
كىـ أصحاب المذاىب المعركفة كالمندثرة، ككؿ منيـ لو منيجو الخاص      

تأصيبل كتفريعا، كأبي حنيفة كمالؾ كالشافعي كأحمد أصحاب في االجتياد 
التي يعتنقيا الكثرة الكاثرة مف المسمميف في مشارؽ األرض  . المذاىب األربعة

ف اندثرت مذاىبيـ  كمغاربيا. ككاف يعاصر ىؤالء أئمة ال يقمكف عنيـ منزلة، كا 
   .2كاألكزاعي بالشاـ

 

                                                           
 كما بعدىا . 34ص  – 1ج  – الموسوعة الفقيية الكويتية 1
إماـ أىؿ الشاـ؛ لـ يكف بالشاـ أعمـ األكزاعي أبك عمرك عبد الرحمف بف عمرك بف يحمد  2

. سمع مف الزىرم كعطاء  منو، قيؿ إنو أجاب في سبعيف ألؼ مسألة، ككاف يسكف بيركت
ككانت كالدتو ببعمبؾ سنة  . كجماعة كبيرةكركل عنو الثكرم كأخذ عنو عبد اهلل بف المبارؾ 

. كمنشؤه بالبقاع، ثـ نقمتو أمو إلى بيركت. ككاف فكؽ الربعة خفيؼ  ثماف كثمانيف لميجرة
المحية بو سمرة، ككاف يخضب بالحناء. كتكفي سنة سبع كخمسيف كمائة يـك األحد لميمتيف 

 : بقيتا مف صفر، رحمو اهلل تعالى، كرثاه بعضيـ بقكلو
 األكزاعيقبران تضمف لحده        جاد الحيا بالشاـ كؿ عشيةو                      
 نفاع مف عالـو  لو   سقيا      قبره تضمف فيو طكد شريعةو                      
 إقبلع     أيما بزىدو   عنيا  عرضت لو الدنيا فأعرض مقمعان                     

" أف األكزاعي دخؿ الحماـ ببيركت ككاف  تاريخ دمشؽفي "  ذكر الحافظ ابف عساكر
وفيات  . لصاحب الحماـ شغؿ، فأتمؽ الحماـ عميو كذىب، ثـ جاء ففتح الباب فكجده ميتان 

أبك العباس شمس الديف أحمد بف محمد بف إبراىيـ بف أبي  : األعياف وأنباء أبناء الزماف
ج  –بيركت  –دار صادر  الناشر: - ىػ(681بكر ابف خمكاف البرمكي اإلربمي )المتكفى: 

 .128 – 127ص  – 3
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 . 1كالميث بف سعد بمصر
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

بف عبد الرحمف إماـ أىؿ مصر في الفقو كالحديث، كاف  أبو الحارث الميث بف سعد1 
مكلى قيس بف رفاعة كأصمو مف أصبياف، ككاف ثقة سريا سخيا، قاؿ الميث: كتبت مف عمـ 
محمد ابف شياب الزىرم عمما كثيرا، كطمبت رككب البريد إليو إلى الرصافة، فخفت أف ال 

أفقو مف مالؾ، إال أف الميث بف سعد :  يككف ذلؾ هلل تعالى فتركتو. كقاؿ الشافعي رحمو اهلل
ككاف مف الكرماء األجكاد، كيقاؿ إف دخمو كاف ىك كؿ سنة خمسة ، أصحابو لـ يقكمكا بو

آالؼ دينار ، ككاف يفرقيا في الصبلت كتيرىا. ككاف قد حج كىك ابف عشريف سنة، كسمع 
 -الجمعة كقيؿ  -مف نافع مكلى ابف عمر، رضي اهلل عنيما. كتكفي يـك الخميس 

منتصؼ شعباف سنة خمس كسبعيف كمائة كمائة كدفف يـك الجمعة بمصر في القرافة 
قاؿ محمد بف عبد الرحمف: كنت جالست الميث بف سعد كشيدت جنازتو كأنا مع .  الصغرل

أبي، فما رأيت جنازة أعظـ منيا كال أكثر مف أىميا، كرأيت كميـ عمييـ الحزف كالناس يعزم 
كف، فقمت ألبي: يا أب، كؿ كاحد مف الناس صاحب الجنازة، فقاؿ لي: بعضيـ بعضا كيبك

وفيات  يا بني كاف عالما سعيدا كريما حسف الفعؿ كثير األفضاؿ، يا بني ال ترل مثمو أبدا.
 .132 – 127ص  – 4ج  – البف خمكاف األعياف
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 في العراؽ . 1كابف أبي ليمى      

                                                           

الككفي ، االنصارم … محمد بف عبد الرحمف بف أبي ليمى يسار :  محمد بف أبي ليمى1 
 . كأخذ عنو سفياف الثكرم كاف مف أصحاب الرأم، تكلى القضاء بالككفة ككاف فقييا مفننا

سنة أربع كسبعيف لميجرة، كتكفي  توكابف شبرمة. كانت كالدابف أبي ليمى : فقياؤنا فيو قاؿ ك 
مـ يأخذ عف أبيو شيئا، بؿ أخذ ك صبي فمات أبكه كى . سنة ثماف كأربعيف كمائة بالككفة

: الشعبي، كنافع العمرم، كعطاء بف أبي رباح،  . كأخذ عف عف أخيو عيسى، عف أبيو
: شعبة، كسفياف بف  كتيرىـ. حدث عنو كالقاسـ بف عبد الرحمف بف عبد اهلل بف مسعكد

ذكر زائدة ابف  . فقيو أحب إلينا مف حديثوكاف قاؿ أحمد: . كتيرىـ  عيينة، كزائدة، كالثكرم
كاف أفقو أىؿ الدنيا. قاؿ العجمي: كاف فقييا، صاحب سنة، صدكقا، جائز أبي ليمى، فقاؿ: 

ككاف مف أحسب الناس، كمف أنقط الناس لممصحؼ،  الحديث، ككاف قارئا لمقرآف،عالما بو.
: محمو الصدؽ، ككاف سيئ الحفظ، شغؿ  كأخطو بقمـ، ككاف جميبل، نبيبل. كقاؿ أبك حاتـ

كقاؿ بشر بف الكليد: سمعت . ا ينكر عميو كثرة الخطأبالقضاء، فساء حفظو، ال يتيـ، إنم
القاضي أبا يكسؼ يقكؿ: ما كلي القضاء أحد أفقو في ديف اهلل، كال أقرأ لكتاب اهلل، كال أقكؿ 

ركل: الخريبي، عف سميماف بف سافرم،  حقا باهلل، كال أعؼ عف األمكاؿ مف ابف أبي ليمى.
قاؿ: قاضييا ابف أبي ليمى. قاؿ البخارم، قاؿ: سألت منصكرا: مف أفقو أىؿ الككفة؟ 

كابكه ىك : عبد الرحمف بف أبي . مات ابف أبي ليمى في سنة ثماف كأربعيف كمائة   كتيره:
اإلماـ، العبلمة، الحافظ، أبك عيسى األنصارم، الككفي، الفقيو، كلد ليمى األنصارم الككفي 

كأبي ذر، كابف مسعكد، في: خبلفة الصديؽ، أك قبؿ ذلؾ. كحدث عف: عمر، كعمي، 
كببلؿ، كأبي بف كعب، كصييب، كقيس بف سعد، كالمقداد، كأبي أيكب، ككالده، كمعاذ بف 

: عمرك بف مرة، كالحكـ بف عتيبة، كحصيف بف عبد الرحمف، كعبد الممؾ  حدث عنو .جبؿ
كركل: عطاء بف السائب، عف ابف أبي ليمى، قاؿ:  بف عمير، كاألعمش، كطائفة سكاىـ.

مف األنصار، إذا سئؿ أحدىـ عف شيء،  ملسو هيلع هللا ىلصت عشريف كمائة مف أصحاب رسكؿ اهلل أدرك
قاؿ ثابت: كاف ابف أبي ليمى إذا صمى الصبح، نشر المصحؼ، كقرأ . كد أف أخاه كفاه 
سير . 181 – 179ص  – 4ج  – وفيات األعياف البف خمكاف.  حتى تطمع الشمس

 -الناشر : مؤسسة الرسالة الطبعة الثالثة  -ىػ( 748الذىبي )المتكفى :   - أعبلـ النببلء
 .317 – 316ص  – 6ج  -267  – 262ص  – 4ج  –ـ  1985ىػ /  1405
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إلى تير ىؤالء ممف زخرت بيـ كتب  … بالعراؽ 1كالثكرمككذلؾ      
 .الخبلؼ كالتفاسير كشركح األحاديث كاآلثار

                                                           
: أبك عبد اهلل سفياف بف سعيد بف مسركؽ بف حبيب بف رافع بف عبد اهلل سفياف الثوري 1

ف معد بف عدناف، الثكرم كيصؿ نسبو الى إلياس بف مضر بف نزار ب …بف مكىبة 
، كأجمع الناس عمى دينو ككرعو كزىده  الككفي؛ كاف إمامان في عمـ الحديث كتيره مف العمـك
كثقتو، كىك أحد األئمة المجتيديف . قاؿ يكنس بف عبيد: ما رأيت ككفيان أفضؿ مف سفياف، 

ضؿ مف سفياف. كقاؿ قالكا: إنؾ رأيت سعيد بف جبير كفبلنان كفبلنان، قاؿ: ما رأيت ككفيان أف
سفياف بف عيينة: ما رأل سفياف مثمو. أكؿ سفياف ليمة فشبع فقاؿ: الحمار إذا زيد في عمفو 
زيد في عممو، فقاـ حتى أصبح. كقاؿ بشر بف الحارث: كاف سفياف الثكرم كأف العمـ بيف 

سفياف عينيو، يأخذ منو ما يريد كيدع منو ما يريد. ككاف عصاـ بف أبي النجكد يجيء إلى 
يستفتيو كيقكؿ: يا سفياف أتيتنا صغيران كأتيناؾ كبيران. كقاؿ عبد الرحمف بف ميدم: ما رأيت 

مف عبد اهلل بف  ملسو هيلع هللا ىلصرجبلن أحسف عقبلن مف مالؾ بف أنس، كال رأيت رجبلن أنصح ألمة محمد 
مبارؾ، كال أعمـ بالحديث مف سفياف، كال أقشؼ مف شعبة. كقاؿ سفياف الثكرم: ما 

مبي شيئان فخانني. كقيؿ: لقي سفياف الثكرم شريكان بعدما كلي القضاء بالككفة استكدعت ق
فقاؿ: يا أبا عبد اهلل، بعد اإلسبلـ كالتفقو كالخير تمي القضاء، فقاؿ لو شريؾ: يا أبا عبد 
اهلل، البد لنبلس مف قاض، فقاؿ سفياف: يا أبا عبد اهلل، البد الناس مف شرطي. كقاؿ رجؿ 

، فقاؿ: اعمؿ لمدنيا بقدر بقائؾ فييا كاعمؿ لآلخرة بقدر دكامؾ فييا لسفياف: اكصني
كالسبلـ. كجاء سفياف الثكرم إلى صيرفي بمكة يشترم منو دراىـ بدينار، فأعطاه الدينار، 
ككاف معو آخر فسقط مف سفياف، فطمبو فإذا إلى جانبو دينار آخر، قاؿ لو الصيرفي: خذ 

الناقص، قاؿ: فمعمو الزائد، كتركو كمضى. ككاف فتى  دينارؾ، قاؿ: ما أعرفو، قاؿ: خذ
يجالسو كال يتكمـ، فأحب سفياف أف يعرؼ نطقو فقاؿ لو: يا فتى إف مف كاف قبمنا مركا عمى 
خيؿ سابقة كبقينا بعدىـ عمى حمر دبرة، فقاؿ الفتى: يا أبا عبد اهلل، إف كنا عمى الطريؽ 

: ما رأيت رجبل أعمـ بالحبلؿ كالحراـ مف سفياف فما أسرع لحكقنا بيـ.  قاؿ سفياف بف عيينة
الثكرم. كقاؿ عبد اهلل بف المبارؾ: ال نعمـ عمى كجو األرض أعمـ مف سفياف الثكرم. 
كيقاؿ: كاف عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو في زمانو رأس الناس، كبعده عبد اهلل بف 

سنة إحدل كستيف كمائة عباس، كبعده الشعبي، كبعده سفياف الثكرم. تكفي بالبصرة أكؿ 
 .391 – 386ص  – 2ج  – وفيات األعياف.  متكاريان مف السمطاف، كدفف عشاء
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 المجتيدوف المنتسبوف -ثانيا      
. كىـ يتفقكف مع إماميـ في القكاعد  كىـ أصحاب ىؤالء األئمة كتبلميذىـ     

كقد يختمفكف معو في التفريع. كآراؤىـ تعتبر مف المذىب الذم  كاألصكؿ.
ينتسبكف إليو، حتى كلك كاف رأيو تير مركم عف صاحب المذىب كأبي 

  . 2كمحمد ، 1يكسؼ 

                                                           
يعقكب بف إبراىيـ بف حبيب  -ـ(  798 - 731ىػ =  182 - 113) أُبو ُيوسؼ 1

: صاحب اإلماـ أبي حنيفة، كتمميذه، كأكؿ مف  األنصارم الككفي البغدادم، أبك يكسؼ
. كاف فقييا عبلمة، مف حفاظ الحديث. كلد بالككفة. كتفقو بالحديث كالركاية،  نشر مذىبو

ثـ لـز أبا حنيفة، فغمب عميو " الرأم " ككلي القضاء ببغداد أياـ الميدم كاليادم كالرشيد. 
، كأكؿ  " قاضي القضاة "كمات في خبلفتو، ببغداد، كىك عمى القضاء. كىك أكؿ مف ديعي 

ؿ الفقو، عمى مذىب أبي حنيفة. ككاف كاسع العمـ بالتفسير مف كضع الكتب في أصك 
. مف كتبو الخراج كاآلثار كىك مسند أبي حنيفة، كالنكادر كاختبلؼ  كالمغازم كأياـ العرب

األعبلـ  - كتيرىااألمصار كأدب القاضي كاألمالي في الفقو كالفرائض كالكصايا كالككالة " 
 .193ص  – 8ج  – لمزركمي

الحنفي أبك عبد اهلل محمد بف فرقد، الشيباني بالكالء الفقيو الحنفي .  حسفمحمد بف ال 2
قدـ أبكه مف الشاـ إلى العراؽ، كأقاـ بكاسط فكلد لو بيا محمد المذككر، كنشأ بالككفة، 
كطمب الحديث، كلقي جماعة مف أعبلـ األئمة، كحضر مجمس أبي حنيفة سنتيف، ثـ تفقو 

. كصنؼ الكتب الكثيرة النادرة، منيا الجامع الكبير عمى أبي يكسؼ صاحب أبي حنيفة
مع الصغير كتيرىما. كنشر عمـ أبي حنيفة، ككاف مف أفصح الناس. كلما دخؿ اإلماـ اكالج

اهلل بغداد كاف بيا، كجرل بينيما مجالس كمسائؿ بحضرة ىاركف الرشيد. حمو الشافعي ر 
كركم عف الشافعي أنو قاؿ: ما رأيت سمينا ذكيا إال محمد ابف الحسف. ككاف الرشيد قد كاله 
قضاء الرقة ثـ عزلو عنيا، كقدـ بغداد. كلـ يزؿ محمد بف الحسف مبلزما لمرشيد حتى خرج 

ج معو، كمات برنبكيو قرية مف قرل الرم في سنة تسع إلى الرم خرجتو األكلى، فخر 
مات محمد بف الحسف كالكسائي في يـك كاحد بالرم، رحميا  قاؿ السمعاني:كثمانيف كمائة. 

 4ج  – وفيات األعياف.  اهلل تعالى، كقيؿ إف الرشيد كاف يقكؿ: دفنت الفقو كالعربية بالرم
– 184 – 185 . 
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مف اصحاب  2ككعبد الرحمف بف القاسـ  .مف أصحاب أبي حنيفة، 1كزفر
  .  االماـ مالؾ

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ـ( زفر بف اليذيؿ بف قيس العنبرم،  775 - 728ىػ =  158 - 110) ُزَفر بف الُيَذيؿ 1

مف تميـ، أبك اليذيؿ: فقيو كبير، مف أصحاب اإلماـ أبي حنيفة. أصمو مف أصبياف. أقاـ 
نكا )الكتب( جمع بيف العمـ  بالبصرة ككلي قضاءىا كتكفي بيا . كىك أحد العشرة الذيف دكَّ

)الرأم( كىك قياس الحنفية، ككاف يقكؿ : . ككاف مف أصحاب الحديث فغمب عميو  كالعبادة
ذا جاء األثر تركنا الرأم   – 3ج  – االعبلـ لمزركمي –نحف ال نأخذ بالرأم ما داـ أثر، كا 

 . 45ص 
بف القاسـ بف خالد بف جنادة العتقي بالكالء، الفقيو المالكي؛  أبو عبد اهلل عبد الرحمف 2

اهلل كنظرائو، كصحب مالكان عشريف سنة،  مورحجمع بيف الزىد كالعمـ كتفقو باإلماـ مالؾ 
ككاف رجبلن  مكلده ككفاتو بمصر..  كىك صاحب " المدكنة " كىي مف أجٌؿ كتب المالكية

   زاىدان تقيان عزكفان عف الحكاـ ال يقبؿ جكائزىـ كال ىداياىـ ككاف يردد دائمان ىذه المقكلة : 
. ككاف أف ابف القاسـ الحجة األكلى في  ( ) ليس في قرب الكالة، كال في الدنك منيـ خيران 

يقكؿ عنو  –كىك أطكؿ التبلميذ صحبة لمالؾ إف زميمو عبد اهلل بف كىب – مذىب مالؾ حتى
، فعميؾ بابف القاسـ فإنو انفرد بو عند اإلماـ مالؾ –يعني الفقو  –: )إذا أردت ىذا الشأف 

 – 3ج  – االعبلـ لمزركمي.  130  - 129 ص – 3ج  – وفيات األعياف .(كشيًغمنا بغيره
  . ويكبيديا الموسوعة الحرة .323 – 322ص 
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 .  1ابف كىب ككذلؾ      

 
 
 
 
 
 

                                                           
الفقيو ، أبك محمد عبد اهلل بف كىب بف مسمـ، القرشي بالكالء  ابف وىب الفقيو المالكي : 1

، عشريف سنة،  اهللرحمو  المالكي المصرم  أحد أئمة عصره كصحب اإلماـ مالؾ بف أنس
: عبد اهلل بف كىب  المكطأ الصغير " كقاؿ مالؾ في حقوكصنؼ " المكطأ الكبير " ك " 

إماـ. كقاؿ أبك جعفر ابف الجزار: رحؿ ابف كىب إلى مالؾ في سنة ثماف كأربعيف كمائة كلـ 
يزؿ في صحبتو إلى أف تكفي مالؾ، كسمع مف مالؾ قبؿ عبد الرحمف بف القاسـ ببضع 

: إلى عبد اهلل بف كىب المفتي، كلـ عشرة سنة. ككاف مالؾ يكتب إليو إذا كتب في المسائؿ
يكف يفعؿ ىذا مع تيره. كأدرؾ مف أصحاب ابف شياب الزىرم أكثر مف عشريف رجبلن. 
كذكر ابف كىب كابف القاسـ عند مالؾ، فقاؿ: ابف كىب عالـ كابف القاسـ فقيو. كلو 
 مصنفات في الفقو معركفة، ككاف محدثان. كقاؿ يكنس بف عبد األعمى صاحب اإلماـ
الشافعي، رحمو اهلل تعالى: كتب الخميفة إلى عبد اهلل بف كىب في قضاء مصر، فجٌنف 

: أال  نفسو، كلـز بيتو، فاطمع عميو رشديف بف سعد، كىك يتكضأ في صحف داره، فقاؿ لو
فرفع إليو رأسو كقاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصكلو تخرج إلى الناس فتقضي بينيـ بكتاب اهلل عز كجؿ كسنة رس

ؾ أما عممت أف العمماء يحشركف مع األنبياء كأف القضاة يحشركف إلى ىا ىنا انتيى عقم
مع السبلطيف ، ككاف عالمان صالحان خائفان هلل تعالى. كسبب مكتو أنو قرئ عميو كتاب " 
األىكاؿ " مف جامعو، فأخذه شيء كالغشي، فحمؿ إلى داره فمـ يزؿ كذلؾ إلى أف قضى 

 . 37  - 36 –ص  – 3ج  – وفيات األعيافنحبو. 
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 . لمشافعي 1ككالمزني     

 
 
 
 
 
 
 

أما أصحاب أحمد فكانكا ركاة فقط ألحاديثو كآرائو الفقيية كلـ يؤثر عف      
                                                           

أبك إبراىيـ إسماعيؿ بف يحيى بف إسماعيؿ بف عمرك بف  المزني صاحب الشافعي: 1
اهلل ؛ ىك مف أىؿ مصر، ككاف زاىدان عالمان جمو إسحاؽ المزني صاحب اإلماـ الشافعي ر 

مجتيدان محجاجان تكاصا عمى المعاني الدقيقة، كىك تماـ الشافعييف كاعرفيـ بطرقو كفتاكيو 
صنؼ كتبان كثيرة في مذىب اإلماـ الشافعي، منيا الجامع الصغير كما ينقمو عنو، 

كمختصر المختصر كالمنثكر كالمسائؿ المعتبرة كالترتيب في العمـ ككتاب الكثائؽ كتير 
اهلل : المزني ناصر مذىبي. ككاف إذا فرغ مف مسألة كأكدعيا حمو ذلؾ، كقاؿ الشافعي ر 

هلل تعالى. كقاؿ أبك العباس أحمد بف سريج:  مختصره قاـ إلى المحراب كصمى ركعتيف شكرا
يخرج مختصر المزني مف الدنيا عذراء لـ تفض، كىك أصؿ الكتب المصنفة في مذىب 

كقيؿ  اهلل، كعمى مثالو رتبكا كلكبلمو فسركا كشرحكا. ككاف في تاية الكرع، رحمو الشافعي
صبلة استراكا لفضيمة إنو كاف إذا فاتتو الصبلة في جماعة صمى منفردان خمسان كعشريف 

صبلة الجماعة أفضؿ مف صبلة أحدكـ وحده :  ملسو هيلع هللا ىلصذلؾ إلى قكلو الجماعة، مستندان في 
. ككاف مف الزىد عمى طريقة صعبة شديدة، ككاف مجاب الدعكة، بخمس وعشريف درجة

. كانت لو عبادة  الذم تكلى تسؿ اإلماـ الشافعي، كقيؿ: كاف معو أيضان حينئذ الربيع كىك
يختمؼ فيو حاذؽ مف أىؿ الفقو، ككاف أحد الزىاد في الدنيا،  قة في الحديث، الكفضؿ، ث

كمناقبو كثيرة. كتكفي لست بقيف مف شير رمضاف سنة أربع كستيف كمائتيف بمصر، كدفف 
 .219 -217ص  – 1ج  – وفيات األعياف اهلل عنو . حمواإلماـ الشافعي، ر  بالقرب مف
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كأبك ، 1. كمنيـ أبك بكر األثـر أحد منيـ أنو خالؼ إمامو في أصؿ أك فرع
  . 2داكد السجستاني

 
 .1كأبك إسحاؽ الحربي     

                                                           
ىانىء اإلماـ، الحافظ، العبلمة، أبك بكر أحمد بف محمد بف أبك بكر أحمد بف محمد بف  1

أحد األعبلـ، كمصنؼ )السنف( ، كتمميذ  -: الكمبي  كقيؿ –ىانئ اإلسكافي األثـر الطائي 
قاؿ أبك بكر الخبلؿ: كاف  اإلماـ أحمد. كلد في دكلة الرشيد. كلو مصنؼ في عمؿ الحديث.

عمي لما قدـ بغداد، طمب رجبل يخرج لو فكائد  جميؿ القدر، حافظا، ككاف عاصـ بف األثـر
، فكأنو لما رآه لـ يقع منو مكقعا لحداثة  يممييا، فمـ يجد في ذلؾ الكقت تير أبي بكر األثـر

فقاؿ لو أبك بكر: أخرج كتبؾ. فجعؿ يقكؿ لو: ىذا الحديث خطأ كىذا تمط، كىذا  سنو.
خمسيف مجمسا. ككاف يعرؼ الحديث كذا. قاؿ: فسر عاصـ بف عمي بو، كأممى قريبا مف 

سير أعبلـ . فمما صحب أحمد بف حنبؿ ترؾ ذلؾ، كأقبؿ عمى مذىب أحمد.  كيحفظ
 . 628 – 623ص  – 12ج  – النببلء

سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك بف عمراف األزدم  أبو داود 2
السجستاني؛ أحد حفاظ الحديث كعممو كعممو، ككاف في الدرجة العالية مف النسؾ كالصبلح، 
طكؼ الببلط ككتب عف العراقييف كالخراسانييف كالشامييف كالمصرييف كالجزرييف، كجمع 

، فاستجاده  اهلل حموى اإلماـ أحمد بف حنبؿ، ر قديمان كعرضو عم " السنف "كتاب 
خمسمائة ألؼ حديث انتخبت منيا ما ضمنتو  ملسو هيلع هللا ىلصكاستحسنو. ككاف يقكؿ: كتبت عف رسكؿ 

جمعت فيو أربعة آالؼ كثمانمائة حديث، ذكرت الصحيح  -يعني " السنف "  -ىذا الكتاب 
" إنما  ملسو هيلع هللا ىلصكما يشبيو كيقاربو، كيكفي اإلنساف لدينو مف ذلؾ أربعة أحاديث: أحدىا قكلو 

" كالثالث قكلو  ال يعنيو " " مف حسف إسبلـ المرء تركو ماكالثاني قكلو  األعماؿ بالنيات "
" الحبلؿ بيف كالرابع قكلو  ال يكوف المؤمف مؤمنًا حتى يرضى ألخيو ما يرضاه لنفسو "

الحديث بكمالو. ككاف يقكؿ: الشيكة الخفية حب  والحراـ بيف، وبيف ذلؾ أمور مشتبيات "
إلى البصرة  الرياسة. ككانت كالدتو في سنة اثنتيف كمائتيف، كقدـ بغداد مراران ثـ نزؿ

كسكنيا، كتكفي بيا يـك الجمعة منتصؼ شكاؿ سنة خمس كسبعيف كمائتيف، رحمو اهلل 
 وفيات األعياف تعالى. كالسجستاني: نسبة إلى سجستاف، اإلقميـ المشيكر، كاهلل أعمـ بذلؾ.

 .405 – 404ص  – 2ج -
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كىـ ال يختمفكف مع أئمتيـ ال في األصكؿ :  مجتيدو المذاىب  -ثالثا      

                                                                                                                                       
ىك الشيخ اإلماـ الحافظ، العبلمة، شيخ اإلسبلـ، أبك إسحاؽ إبراىيـ بف إسحاؽ بف  1

بف بشير البغدادم، الحربي، صاحب التصانيؼ. مكلده : في سنة ثماف كتسعيف إبراىيـ 
كمئة. كطمب العمـ كىك حدث. قاؿ أبك بكر الخطيب: كاف إماما في العمـ، رأسا في الزىد، 

حكاـ، حافظا لمحديث، مميزا لعممو، قيما باألدب، جماعة لمغة، عارفا بالفقو، بصيرا باأل
صنؼ )تريب الحديث(، ككتبا كثيرة، كأصمو مف مرك . كاف يقكؿ : ال أعمـ عصابة خيرا 

ككيؼ  ملسو هيلع هللا ىلصمف أصحاب الحديث، إنما يغدك أحدىـ، كمعو محبرة، فيقكؿ: كيؼ فعؿ النبي 
إذا أقبؿ ببدعة ليس يفمح. ككاف يقاس صمى، إياكـ أف تجمسكا إلى أىؿ البدع، فإف الرجؿ 

بأحمد بف حنبؿ في زىده كعممو كقيؿ: إف المعتضد أنفذ إلى إبراىيـ الحربي بعشرة آالؼ، 
فردىا، ثـ سير لو مرة أخرل ألؼ دينار، فردىا . مات الحربي ببغداد، فدفف في داره يـك 

ككاف  أياـ المعتضد. اإلثنيف، لسبع بقيف مف ذم الحجة، سنة خمس كثمانيف كمائتيف، في
صدكقا، عالما، فصيحا، جكادا، عفيفا، زاىدا، عابدا، ناسكا، ككاف مع ذلؾ ضاحؾ السف، 

كلـ يكف معو تكبر كال تجبر، ربما مزح مع أصدقائو بما يستحسف منو،  ...ظريؼ الطبع 
ـ كيستقبح مف تيره، ككاف شيخ البغدادييف في كقتو، كظريفيـ، كزاىدىـ، كناسكيـ، كمسندى

 . 372 – 356ص  – 12ج  سير أعبلـ النببلءفي الحديث ... الخ . 
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كال في الفركع، كلكف يخرجكف المسائؿ التي لـ يرد عف اإلماـ كأصحابو رأم 
فييا، ممتزميف منيج اإلماـ في استنباط األحكاـ. كربما يخالفكف إماميـ في 

مف قبيؿ المسائؿ المبنية عمى العرؼ. كيعبركف عف ىذه المسائؿ بأنيا ليست 
اختبلؼ الدليؿ كالبرىاف، كلكف الختبلؼ العرؼ كالزماف، بحيث لك اطمع 
إماميـ عمى ما اطمعكا عميو لذىب إلى ما ذىبكا إليو. كىؤالء ىـ الذيف يعتمد 

 لمذىب كتثبيت قكاعده كجمع شتاتو.عمييـ في تحقيؽ ا
 

ايات كىؤالء ميمتيـ ترجيح بعض الرك :  المجتيدوف المرجحوف -رابعا      
عمى بعض، مراعيف القكاعد التي كضعيا المتقدمكف في ىذا الباب، كبعض 

 طبقة كاحدة. - الثالثة كالرابعة –العمماء جعمكا ىاتيف الطبقتيف 
 

كىؤالء ال يستنبطكف كال يرجحكف قكال عمى :  طبقة المستدليف -خامسا      
كيكازنكف بيف األدلة قكؿ، كلكف يستدلكف لؤلقكاؿ، كيبينكف ما اعتمدت عميو، 

كأنت إذا دققت النظر  . ـ، كال بياف لما ىك أجدر بالعمؿمف تير ترجيح لمحك
ال يعقؿ أف يككف اشتغاليـ  رأيت أف ىذه الطبقة ال تقؿ قدرا عف سابقتييا، إذ

باالستدالؿ لؤلحكاـ ال ينتيي إلى ترجيح رأم عمى رأم. كمف ىنا فاألكلى أف 
  متداخمة.تككف ىذه الطبقات الثبلث 
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كممف عدكا في ىذه الطبقات الثبلث كمجتيدم مذىب أك مف أىؿ      
، كأبك الحسف 1الماتريدم : أبك منصكر لمستدليف، مف الحنفيةالترجيح أك ا

  . 3 كالجصاص الرازم، 2الكرخي

                                                           
مف أئمة عمماء الكبلـ. نسبتو إلى  : أبو منصور الماتريدي محمد بف محمد بف محمود، 1

ما تريد )محمة بسمرقند( مف كتبو )التكحيد( ك )أكىاـ المعتزلة( ك )الرد عمى القرامطة( ك 
)مآخذ الشرائع( في أصكؿ الفقو، ككتاب )الجدؿ( ك )تأكيبلت القرآف( ك )تأكيبلت أىؿ 

األعبلـ لمزركمي  رقند .السنة( ك )شرح الفقو األكبر المنسكب لئلماـ أبي حنيفة(  مات بسم
 . 19ص  – 7ج  –
عبيد اهلل بف الحسيف بف دالؿ بف دليـ، الكرخي، البغدادم، الحنفي،  ىو أبو الحسف 2

الفقيو، اإلماـ الزاىد، مفتي العراؽ، كشيخ الحنفية. كلد بكرخ، ثـ انتقؿ إلى العراؽ، كدرس 
ضي، كأحمد بف يحيى ببغداد عمى عدد مف العمماء، منيـ: إسماعيؿ بف إسحاؽ القا

الحمكاني، كمحمد بف عبد اهلل بف سميماف المصرم. انتيت إليو رئاسة الحنفية في عصره. 
ا،  ا، قكَّامنا، كرعن كاف رجبلن عزكفنا عمَّا في أيدم الناس، قانعنا، صبكرنا عمى العسر، صكِّامن

 س المعتزلة.زاىدنا. كاف لو اختيارات في األصكؿ تخالؼ أصكؿ أبي حنيفة، ككاف مف رؤك 
المختصر في الفقو. شرح الجامع الصغير. شرح الجامع الكبير،  لو مؤلفات عدَّة، منيا:

لمحمد بف الحسف. رسالة في األصكؿ: ذكر فييا األصكؿ التي عمييا مدار كتب أصحاب 
 . ويكيبيديا الموسوعة الحرةأبي حنيفة. 

، الحنفي، بكر أحمد بف عمي الرازم المفتي، المجتيد، عمـ العراؽ، أبك  اإلماـ، العبلمة، 3
صاحب التصانيؼ. تفقو بأبي الحسف الكرخي، ككاف صاحب حديث كرحمة، لقي أبا 
العباس األصـ، كطبقتو بنيسابكر، كعبد الباقي بف قانع، كدعمج بف أحمد، كطبقتيما ببغداد، 

ليو المن تيى في كالطبراني، كعدة بأصبياف. كصنؼ كجمع كتخرج بو األصحاب ببغداد، كا 
معرفة المذىب. قدـ بغداد في صباه فاستكطنيا. ككاف مع براعتو في العمـ ذا زىد كتعبد، 
عرض عميو قضاء القضاة فامتنع منو، كيحتج في كتبو باألحاديث المتصمة بأسانيده. كقيؿ: 
كاف يميؿ إلى االعتزاؿ، كفي تكاليفو ما يدؿ عمى ذلؾ في رؤية اهلل كتيرىا، نسأؿ اهلل 

: سير ة. مات: في ذم الحجة سنة سبعيف كثبلث مائة، كلو خمس كستكف سنة السبلم
 . 341 – 340ص  – 16ج  – أعبلـ النببلء
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...  3، كشمس األئمة السرخسي2 ، كشمس األئمة الحمكاني1كأبك زيد الدبكسي
  . إلخ
 
 
 
 
 

                                                           
الفقيو الحنفي؛ كاف مف كبار أصحاب  أبو زيد عبد اهلل بف عمر بف عيسى الّدبوسيّ  1

، ممف يضرب بو المثؿ، كىك أكؿ مف كضع عمـ الخبلؼ  اهلل حمواإلماـ أبي حنيفة، ر 
كأبرزه إلى الكجكد، كلو كتاب األسرار كالتقكيـ لؤلدلة كتيره مف التصانيؼ كالتعاليؽ. 
 كالٌدبكسٌي: نسبة إلى دبكسة ، كىي بميدة بيف بخارل كسمرقند نسب إليو جماعة مف العمماء.

 . 48  - 3ج  – وفيات األعياف
األكبر، أبك محمد عبد العزيز بف أحمد  الشيخ، العبلمة، رئيس الحنفية، شمس األئمة 2

بف نصر بف صالح البخارم، الحمكاني إماـ أىؿ الرأم بتمؾ الديار. تفقو بالقاضي أبي عمي 
الحسيف بف الخضر النسفي. مات ببخارل في شعباف سنة ست كخمسيف كأربع مائة، كدفف 

، معظـ لمحديث، تي ر أنو متساىؿ في بمقبرة الصدكر. قيؿ انو شيخ عالـ بأنكاع العمـك
 .178ص  – 18ج  – سير أعبلـ النببلء الركاية.

. فقيو أصكلي حنفي. ينسب إلى محمد بف أحمد بف أبي سيؿ شمس األئمة السرخسي 3
سرخس ػ بمدة قديمة مف ببلد خراساف. أخذ الفقو كاألصكؿ عف شمس األئمة الحمكاني. كبمغ 

ا منزلة رفيعة. عده ابف كماؿ باشا مف المجتيديف  في المسائؿ. كاف عالمنا عامبلن ناصحن
لمحكاـ. سجنو الخاقاف بسبب نصحو لو. كلـ يقعده السجف عف تعميـ تبلميذه؛ فقد أممى 
كتاب المبسكطػ كىك أكبر كتاب في الفقة الحنفي مطبكع في ثبلثيف جزء ػ كىك سجيف في 

الطحاكم، كلو الجٌب، كما أممى شرح السير الكبير لمحمد بف الحسف، كلو شرح مختصر 
 السرخسيفي أصكؿ الفقو كتاب مف أكبر كتب األصكؿ عند الحنفية، كيعرؼ بأصكؿ 

 http://www.mawsoah.net الموسوعة العربية العالمية.
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  .3 ، كالقرافي2 ابف الحاجبكذلؾ  . 1ابف رشد:  كمف المالكية

 
 
 

                                                           

ـ( محمد بف أحمد بف محمد بف رشد  1198 - 1126ىػ =  595 - 520) ابف رشد 1
( Averroes) األكركبيكفض األندلسي، أبك الكليد: الفيمسكؼ. مف أىؿ قرطبة. يسميو 

خمسيف  عني بكبلـ أرسطك كترجمو إلى العربية، كزاد عميو زيادات كثيرة. كصنؼ نحك
ؼ مذاىب العمماء، كالحيكاف كتيافت كتابا، منيا " فمسفة ابف رشد  كالتحصيؿ في اختبل

التيافت في الرد عمى الغزالي، كبداية المجتيد كنياية المقتصد في الفقو، ككاف دمث 
األخبلؽ، حسف الرأم. عرؼ المنصكر )المؤمني( قدره فأجمو كقدمو. كاتيمو خصكمو 

كتبو، ثـ  بالزندقة كاإللحاد، فأكتركا عميو صدر المنصكر، فنفاه إلى مراكش، كأحرؽ بعض
رضي عنو كأذف لو بالعكدة إلى كطنو، فعاجمتو الكفاة بمراكش، كنقمت جثتو إلى قرطبة 
كيمقب بابف رشد " الحفيد " تمييزا لو عف جده أبي الكليد محمد بف أحمد )المتكفى سنة 

 317 - 318ص  – 5ح  – لمزركمي األعبلـ( 520
: فقيو  الديف ابف الحاجب جماؿ، أبك عمرك عثماف بف عمر بف أبي بكر بف يونس 2

مالكي، مف كبار المعمماء بالعربية. كردم األصؿ. كلد في أسنا )مف صعيد مصر( كنشأ 
باإلسكندرية. ككاف أبكه حاجبا فعرؼ بو. مف تصانيفو  في القاىرة، كسكف دمشؽ، كمات

في فقو الكافية في النحك، كالشافية في الصرؼ، كمختصر الفقو استخرجو مف ستيف كتابا، 
االعبلـ  المالكية، كيسمى جامع األميات كالمقصد الجميؿ قصيدة في العركض كتيرىا .

 . 211 ص – 4ج  – لمزركمي
: مف  الصنياجي القرافي ، أبك العباس، شياب الديفأحمد بف إدريس بف عبد الرحمف 3

لى القرافة بالقاىرة. كىك  عمماء المالكية نسبتو إلى قبيمة صنياجة )مف برابرة المغرب( كا 
مصرم المكلد كالمنشأ كالكفاة. لو مصنفات جميمة في الفقو كاألصكؿ، منيا أنكار البركؽ في 
أنكاء الفركؽ كاإلحكاـ في تمييز الفتاكم عف األحكاـ كتصرؼ القاضي كاإلماـ كالذخيرة في 

 .95 – 94ص  – 1ج  – االعبلـ لمزركميفقو المالكية، ست مجمدات، كتيرىا . 
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كمف  .2، كحجة اإلسبلـ الغزالي1القفاؿ الكبير الشاشي : كمف الشافعية     
  .4 يعمى، كالقاضي أبك  3 : أبك بكر الخبلؿ الحنابمة

                                                           
، القفاؿ الشاشي الفقيو الشافعي، إماـ عصره ببل أبو بكر محمد بف عمي بف إسماعيؿ 1

مدافعة، كاف فقييا محدثا أصكليا لغكيا شاعرا، لـ يكف بما كراء النير لمشافعييف مثمو في 
كالعراؽ كالحجاز كالشاـ كالثغكر، كسار ذكره في الببلد، لو كتاب كقتو، رحؿ إلى خراساف 

:  في أصكؿ الفقو، كلو شرح الرسالة، كعنو انتشر مذىب الشافعي في ببلده . كالشاشي
وفيات  نسبة إلى الشاش كىي مدينة كراء نير سيحكف، خرج منيا جماعة مف العمماء.

 . 201  - 200 ص – 4ج  – األعياف
، أبك حامد، حجة اإلسبلـ: فيمسكؼ، الطوسيالغزالي د بف محمد محمد بف محم 2

رحؿ إلى نيسابكر ثـ  ،متصكؼ، لو نحك مئتى مصنؼ. مكلده ككفاتو في الطابراف بخراساف
عمـك الديف كتيافت  إلى بغداد فالحجاز فببلد الشاـ فمصر، كعاد إلى بمدتو. مف كتبو إحياء

 ص – 7ج  – االعبلـ لمزركمي .الفبلسفة كاالقتصاد في االعتقاد كمحؾ النظر كتيرىا 
22 - 23 . 

اإلماـ، العبلمة، الحافظ الفقيو، شيخ الحنابمة وعالميـ، أبو بكر أحمد بف محمد بف  3
لى الشاـ، كالجزيرة يتطمب فقو اإلماـ ىاروف بف يزيد البغدادي الخبلؿ . رحؿ إلى فارس، كا 

أحمد كفتاكيو كأجكبتو، ككتب عف الكبار كالصغار، حتى كتب عف تبلمذتو، كجمع فأكعى، 
مف كبلـ اإلماـ، بأخبرنا كحدثنا، كلـ يكف قبمو  )الجامع في الفقو(ثـ إنو صنؼ كتاب 

نيا، كبرىنيا بعد الثبلث مائة. قاؿ لئلماـ مذىب مستقؿ، حتى تتبع ىك نصكص أحمد، كدك 
أبك بكر بف شيريار: كمنا تبع ألبي بكر الخبلؿ، لـ يسبقو إلى جمع عمـ اإلماـ أحمد أحد. 

 . 298 – 297ص  – 14ج  –سير أعبلـ النببلء 
، أبك يعمى محمد بف الحسيف بف محمد بف خمؼ اإلماـ، العبلمة، شيخ الحنابمة، القاضي 4

انتيت إليو اإلمامة في  كلد: في أكؿ سنة ثمانيف كثبلث مائة.. الحنبميبف أحمد البغدادم، 
الفقو، ككاف عالـ العراؽ في زمانو، مع معرفة بعمـك القرآف كتفسيره، كالنظر كاألصكؿ، كلي 
القضاء بدار الخبلفة كالحريـ، مع قضاء حراف كحمكاف ، كقد تبل بالقراءات العشر، ككاف ذا 

)مسائؿ  . ألؼ كتاب أحكاـ القرآف ك لمتصنيؼ، مع الجبللة كالميابة عبادة كتيجد، كمبلزمة
. تكفي: سنة ثماف  كتيرىا ككاف متعففا، نزه النفس، كبير القدر، ثخيف الكرع اإليماف( ،

 .92 – 89ص  – 18ج  سير أعبلـ النببلءكخمسيف كأربع مائة. 
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كفي  كبالرجكع إلى ىؤالء المذككريف نجد أف المؤرخيف اختمفكا في تقديرىـ     
طبقاتيـ، كلكنيـ مجمعكف عمى أف ىؤالء ليـ قدـ صدؽ في تثبيت ىذه 

  لبعيد في بقائيا كتثبيت أركانيا.المسائؿ، كليـ األثر ا
 
   

نما عمميـ في قكة النقؿ. كىـ  المقمدوف –سادسا  : كىؤالء ليس ليـ اجتياد، كا 
 : طبقة الحفاظ، كطبقة االتباع المجرد. طبقتاف

 
ىـ الذيف يعرفكف أكثر أحكاـ المذىب كركاياتو، كىـ حجة  : طبقة الحفاظ - أ

في النقؿ ال في االجتياد، فيـ حجة في نقؿ الركايات كبياف أكضحيا، كنقؿ 
 : 1 أقكل اآلراء ترجيحا مف تير أف يرجحكا. كيقكؿ فييـ ابف عابديف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
: ابف عابديف، محمد أميف بف عمر بف عبد العزيز  رد المحتار عمى الدر المختار 1

بيركت الطبعة الثانية، -ىػ( الناشر: دار الفكر1252عابديف الدمشقي الحنفي )المتكفى: 
 . 77ص  – 1ج  -ـ 1992 -ىػ 1412
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نيـ القادركف عمى التمييز بيف األقكل كالقكم كالضعيؼ،       كظاىر الركاية كا 
، 1كظاىر المذىب كالركاية النادرة، كأصحاب المتكف المعتبرة كصاحب الكنز

 .  3 كصاحب الكقاية ،2كصاحب تنكير األبصار
كشأنيـ أال ينقمكا في كتبيـ األقكاؿ المردكدة كالركايات الضعيفة، كعمى      

عمى حسب  كلكف معرفة درجات الترجيح كترتيبيا ىذا ال يككف عمميـ الترجيح،
ما قاـ بو المرجحكف، كيختمفكف حينئذ في نقؿ الترجيح، فقد ينقؿ بعضيـ 
ترجيح رأم عمى رأم، كينقؿ اآلخر خبلؼ ذلؾ، فيختار مف أقكاؿ المرجحيف 
أقكاىا ترجيحا كأكثرىا اعتمادا عمى أصكؿ المذىب، أك ما يككف أكثر عددا، 

  أك ما يككف صاحبو أكثر حجية في المذىب.
                                                           

أبك البركات، حافظ الديف: فقيو حنفي، مفسر،  عبد اهلل بف أحمد بف محمود النسفي،ىو  1
مدارؾ : لو مصنفات جميمة، منيا  نسبتو إلى " نسؼ " بببلد السند، بيف جيحكف كسمرقند.

 في الفقو، كالمنار في أصكؿ الفقو ككشؼ األسرارككنز الدقائؽ التنزيؿ في تفسير القرآف، 
 االعبلـ لمزركمي كتيرىا . في الخبلؼلكافي في شرح الكااشرح المنار، كالكافي في الفركع، ك 

 .68 - 67 ص – 4ج  –
2

محمد بف عبد اهلل بف  ـ( 1596 - 1532ىػ =  1004 - 939) الخطيب التمرتاشي 
: شيخ الحنفية في عصره.  أحمد، الخطيب العمرم التمرتاشي الغزم الحنفي، شمس الديف

شرح تنكير  -منح الغفار ك تنوير األبصارمف أىؿ تزة، مكلده ككفاتو فييا. مف كتبو 
عمى األحكاـ ك الكصكؿ إلى قكاعد األصكؿ ك معيف المفتي  مسعؼ الحكاـ األبصار، ك

ك مكاىب المناف ك عقد الجكاىر النيرات في فضائؿ  عمى جكاب المستفتي ك الفتاكل
 .240 – 239 ص – 6ج  - االعبلـ لمزركمي. كتيرىا  الصحابة العشرة،

3
عبيد اهلل بف مسعكد بف  ـ( 1346 - 000ىػ =  747 - 000) صغرصدر الشريعة اال 

محمكد بف أحمد المحبكبي البخارم بالحنفي، صدر الشريعة األصغر ابف صدر الشريعة 
 ك تعديؿ العمـومف عمماء الحكمة كالطبيعيات كأصكؿ الفقو كالديف. لو كتاب  االكبر:
ط " لجده محمكد، في فقو  - شرح الوقاية ك التوضيح، كشرحو في أصوؿ الفقو حالتنقي

تكفي في  مختصر الكقاية مع شرحف القيستاني، كالكشاح في عمـ المعاني. الحنفية، كالنقاية
 .198 – 197ص  – 4ج  – االعبلـ لمزركمي بخارل.



 واالقتصادية والسياسية   ستراتيجيةاصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإل
 لمانياأبرلين/ 

77 

 

أف ك كلكف في دائرة ضيقة عف األكليف.  ؤالء ليـ حؽ اإلفتاء كالسابقيف،كى     
ىذه الطبقة دراستيا دراسة جمع كتصنيؼ كترتيب لؤلقكاؿ في المذىب مف 

 حيث صحة نقميا، ال مف حيث قكة دليميا.
 
 المتبعوف: - ب

الذيف يتبعكف تيرىـ في كؿ ما يتعمؽ بالمذىب، فيتبعكف مف سبقيـ كىـ      
االجتياد كفي الترجيح بيف اآلراء كفي االستدالؿ، كفي الترجيح في النقؿ في 

. فيؤالء ليس ليـ إال فيـ الكتب التي اشتممت عمى الترجيح، فبل  كفي سبلمتو
يستطيعكف الترجيح بيف الركايات، كلـ يؤتكا عمما كعمـ المرجحيف في أم باب 

  .1 مف أبكاب الترجيح كتمييز درجات الترجيح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
: ال يفرقكف بيف الغث كالسميف، كال يميزكف الشماؿ مف  وىؤالء قاؿ فييـ ابف عابديف 1

رد المحتار  -اليميف، بؿ يجمعكف ما يجدكف كحاطب ليؿ، فالكيؿ كؿ الكيؿ لمف قمدىـ 
 . 77ص  – 1ج  –عمى الدر المختار 
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بؿ ، اف الناس ليسكا بمنزلة كاحدة ال في العمـ كال في تيره  الخبلصة :     
، حيث التفاكت بيف الرسؿ  الحياة جعؿ اهلل التفاكت بيف الناس مف سنف

ـَ  ِتْمَؾ الرُُّسؿُ  {تعالى :  ، قاؿ نفسيـا ـْ َمْف َكمَّ ـْ َعَمى َبْعٍض ِمْنُي ْمَنا َبْعَضُي َفضَّ
ـَ اْلَبيَّْناِت َوَأيَّْدَناُه ِبُروِح  المَُّو َوَرَفعَ  ـْ َدَرَجاٍت َوآَتْيَنا ِعيَسى اْبَف َمْرَي َبْعَضُي
بؿ ، . فيؤال انبياء اهلل كرسمو لـ يجعميـ اهلل بمنزلة كاحدة 1 }.اْلُقُدِس .

َفاْصِبْر  {: فقاؿ تعالى ، الرسؿ خمسة منيـ ىـ اكلي العـز  ؾاصطفى مف اكلئ
ْذ  { : . كىـ الذيف ذكرىـ اهلل في قكلو2 } ُأوُلوا اْلَعْزـِ ِمَف الرُُّسؿِ َكَما َصَبَر  َواِ 

ـَ  ـَ َوُموَسى َوِعيَسى اْبِف َمْرَي ْبرَاِىي ـْ َوِمْنَؾ َوِمْف ُنوٍح َواِ  َأَخْذَنا ِمَف النَِّبيّْيَف ِميثَاَقُي
ـْ ِميثَاًقا َغِميًظا ـْ  {:  لىاكذلؾ في قكلو تع.  } َوَأَخْذَنا ِمْنُي ِمَف الدّْيِف َشَرَع َلُك

ـَ َوُموَسى َوِعيَسى  ْيَنا ِبِو ِإْبرَاِىي َما َوصَّى ِبِو ُنوًحا َوالَِّذي َأْوَحْيَنا ِإَلْيَؾ َوَما َوصَّ
فاذا كاف االنبياء كالرسؿ يتفاكتكف بينيـ . 3 } َأْف َأِقيُموا الدّْيَف َواَل َتَتَفرَُّقوا ِفيوِ 

 .  4فاحرل بالعمماء اف يفاكتكا ايضا كىـ كرثة االنبياء  ،في المنزلة

                                                           
1

 .253االية  –سكرة البقرة  
 . 35االية  -سكرة االحقاؼ   2
 . 13االية   –سكرة الشكرل  3

مف سمؾ طريقا يبتغي فيو عمما سمؾ اهلل بو طريقا : »  قكلو ملسو هيلع هللا ىلصركم عف النبي محمد 4 
ف العالـ ليستغفر لو مف  ف المبلئكة لتضع أجنحتيا رضاء لطالب العمـ، وا  إلى الجنة، وا 
في السموات ومف في األرض حتى الحيتاف في الماء، وفضؿ العالـ عمى العابد، كفضؿ 

العمماء ورثة األنبياء، إف األنبياء لـ يورثوا دينارا وال درىما  القمر عمى سائر الكواكب، إف
حديث  – 48ص  – 5ج  – . سنف الترمذي«إنما ورثوا العمـ، فمف أخذ بو أخذ بحظ وافر

 : صحيح ابف حباف .223حديث رقـ  - 81ص  – 1ج  – سنف ابف ماجو .2682رقـ 
ٍعبدى، التميمي، أبك حاتـ، الدارمي، البيستي  محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف مى

 1993 – 1414 - الثانية الطبعة - بيركت –مؤسسة الرسالة  الناشر: ىػ(354)المتكفى: 
 .88 –حديث رقـ  – 289ص  – 1ج  –
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ثـ مف ، المطمؽ مف بمغ درجة االجتياد مف العمماء فبل ترابة اف تجد      
كما يتفاكتكف  ـفالناس يتفاكتكف في العم، جاء بعده مف بمغ دكف تمؾ المرتبة 

كحاجة الفقو الى .  منيـ النيةحت مككميـ مثابكف عند اهلل اذا ص، في تيره 
شريطة عدـ التعصب ، مف يحفظ فركع المذىب ليست باقؿ مف حاجتيـ لغيره 

فقد صح عف بعض الفقياء ، مذىبمسكا بالكنبذ الدليؿ الصحيح ت، االعمى
 :قكلو عف االماـ مالؾ  ركم. كما 1« مذىبي فيو الحديث ذا صحّ ا »قكلو : 

فجزل اهلل كؿ  .2«القبر كؿ أحد يؤخذ مف قولو ويترؾ إال صاحب ىذا » 
 العمماء خيرا لما بذلكه في حفظ ىذا الديف .

عرفكا الديف قبؿ نشكء ىذه المذاىب،  بقي اف يقاؿ اف الناس كانكا قد     
يرت ظكلـ تكف تمؾ المذاىب قد ،  ملسو هيلع هللا ىلصكعبدكا اهلل كما اراد اهلل ككما اراد رسكلو 

عرؼ الدليؿ انو بعد، فبل ينبغي لبلنساف التعصب عمى مذىب معيف طالما 
كنعتقد اف قضكا حياتيـ في نصرة ىذا ، الصحيح ، كنظف بكؿ العمماء خيرا 

شتير عمى اككاف مما ،  كلـ يكف احد منيـ جازما فيما اجتيد برأيو، الديف
خطأ يحتمؿ ورأي غيري  ،رأيي صواب يحتمؿ الخطأ «:  السنتيـ قكليـ

 رحميـ اهلل جميعا كتفر ليـ ..  » الصواب
 
 
 

                                                           
1

ذا صح الحديث ):  يركل ذلؾ عف االماـ الشافعي كما يركل قكلو  ، فاضربوا بقولي وا 
كالكاقع ، . كما ينسب لبلماـ ابي حنيفة 35ص  – 10ج  – سير أعبلـ النببلء . (الحائط
 – 67ص  – 1ج   - رد المحتار عمى الدر المختار الئمة االربعة . انظر :قكؿ اانو 

 .385ص  – 1كذلؾ ج 
 .178ص  – 7ج  – سير أعبلـ النببلء.  ملسو هيلع هللا ىلصيعني قبر النبي  2
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 بقاء المذاىب وانتشارىا

 
. كقد  تقدـ أف ىناؾ مذاىب اندثرت، كأخرل بقيت كنمتمما  تبيف لنا     

 . ذىب بعض المؤرخيف إلى أف ذلؾ يرجع إلى قكة السمطاف كالنفكذ
 

لمسمطاف كالنفكذ بعض فقد يككف  -مردكد  -كىذا القكؿ عمى إطبلقو       
األثر في بقاء ما بقي مف المذاىب كانتشاره، كلكف ىذا األثر ضئيؿ، إذ إف 

كاف  -ككاف نفكذىا ممتدا عمى جميع األقطار اإلسبلمية  -الدكلة العباسية 
القضاء بيد الفقياء الحنفييف، كمع ىذا فإننا نجد أف مذىب الحنفية لـ يجد لو 

أك في مصر إال قمة قميمة، بؿ إف الكثرة الكثيرة مف  أتباعا في الشماؿ اإلفريقي
ببلد فارس كاف مذىب الشافعية ىك الغالب عمى أىميا يكمئذ، ككاف مذىب 
الحنفية إباف ىذه الدكلة قاصرا عمى العراؽ كببلد ما كراء النير كبعض ببلد 

مية فارس. كما أف الدكلة العثمانية ككاف سمطانيا يمتد عمى أكثر الببلد اإلسبل
كاف مذىبيا الرسمي ىك المذىب الحنفي، ككاف القضاء في كؿ السمطنة 
العثمانية في عمماء ىذا المذىب، كمع ىذا نجد أف الشماؿ اإلفريقي كمو ال 
ينتشر فيو إال مذىب مالؾ، الميـ إال النزر اليسير في عاصمة تكنس في 

أكثر  . ككذلؾ الحاؿ في مصر، فإف بعض األسر المنحدرة مف أصؿ تركي
أىميا شافعي المذىب كمنيـ المالكيكف في صعيد مصر أك في محافظة 
البحيرة، كال نجد الحنفييف إال قمة قميمة منحدرة مف أصؿ تركي أك شركسي أك 

ف كانت حمقات الدراسة في  … تمذىب بيذا المذىب طمعا في تكلي القضاء كا 
ف أك مالكيكف، األزىر عامرة بطبلب ىذا المذىب، كلكف العامة إما شافعيك 

 ؟ . فأيف تأثير السمطاف في فرض مذىب خاص
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كمثؿ ذلؾ يقاؿ في شبو الجزيرة العربية كمناطؽ الخميج، فقد كانت كميا      
تابعة لمدكلة العثمانية، كمع ذلؾ نرل أف المذاىب المنتشرة في ىذه المناطؽ 

مذىب الىي مذىب المالكية كالحنابمة، كربما الشافعية، كال كجكد لمعتنقي 
 قميؿ.الالحنفي إال 

 
 

عمى  -أكال كقبؿ كؿ شيء  -كالحؽ أف بقاء مذىب ما أك انتشاره يعتمد      
ثقة الناس بصاحب المذىب كاطمئنانيـ إليو، كعمى قكة أصحابو كدأبيـ عمى 

 .1 نشره كتحقيؽ مسائمو كتيسير فيـ ىذه المسائؿ بحسف عرضيا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 كما بعدىا . 34ص  – 1ج  –الفقيية الككيتية المكسكعة  1



 واالقتصادية والسياسية   ستراتيجيةاصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإل
 لمانياأبرلين/ 

82 

 

 1المذاىب الفقيية 
 

يقاؿ:  . : الطريقة كما يعنيىك المعتقد الذم يذىب إليو  :المذىب لغة     
يتفٌرع ف : المذىب اصطبلحاً اما   .2 بلف مذىبا حسنا، أم طريقة حسنةذىب ف

كىك المستعمؿ في المعنى العاـ : تعريؼ المذىب في اصطبلح العمماء إلى: 
كتعٌبر عف جممةو مف اآلراء المذاىب العممية كالفمسفية كالفقيية كاألدبية كالفنية، 

 .  كالمبادلء المتصمة فيما بينيا
 

كىك المعنى المستعمؿ في الفقو اإلسبلمي، كيشير إلى  : المعنى الخاص     
جممة األحكاـ كالمسائؿ الفقيية التي صدرت مف إماـو أك مجتيدو في الفقو 

تباع المذىب اإلسبلمي، إضافةن إلى ما أيلحؽ بيا مف المسائؿ التي يستخرجيا أ
 استنادان إلى قكاعد اإلماـ كأصكلو التي كضعيا.  

 
لدل اىؿ السنة اربعة كىي المذىب الحنفي الفقيية المعركفة  المذاىبك      

المذىب ذلؾ ىناؾ فضبل عف . كالمذىب المالكي كالشافعي  كالحنبمي 
االسبلمي ىب التي عرفت في التاريخ ااالمامي، اال اف ىذا ال يعني اف المذ
ىب االخرل التي لـ يكتب ليا الشيرة اىي ىذه فقط كانما ىناؾ العديد مف المذ

 كاالنتشار .
 

                                                           
 :مى االنترنت عمى الرابط  التالي بحث متاح ع - طبلؿ مشعؿ انظر: 1

https://mawdoo3.com   
بيدم : تاج العركس  2  . 450ص  – 2ج  –الزَّ
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 تاريخ ظيور المذاىب
 

ظيرت المذاىب اإلسبلمية الفقيية في عصكرو متأخرةو، فمـ تكف عمى عيد      
عدد مف التابعيف انتيجكا نيج التقميد عف  كاف ىناؾالصحابة أك التابعيف، 

عددو مف الصحابة المعركفيف بالعمـ، مثؿ: زيد بف ثابت، كعبد اهلل بف مسعكد، 
، كأٌما الظيكر الفعمي لممذاىب الفقيية فكاف كتيرىـ كعبد اهلل بف عباس، 

يٌسر فبانتشار عمماء التابعيف في الببلد بعد اتساع رقعة الدكلة اإلسبلمية. 
مة ثٌمةن مف العمماء الربانييف الذيف بمغكا الغاية المقصكدة في العمـ كالدراية لؤل

كاالجتياد، ليرجع الناس إلييـ في معرفة األحكاـ في المسائؿ المختمفة، كمعرفة 
  . الحبلؿ كالحراـ

 
كتجدر اإلشارة إلى أٌف المذاىب الفقيية اتفقت فيما بينيا عمى أصكؿ      

اف بينيا االختبلؼ في فركع الشريعة، فمـ ييعرؼ عف إماـو الديف كالشريعة، كك
مف أئمة المذاىب مخالفتو لحديثو نبكمو ثبتت صحتو كتيٌقنت داللتو، أٌما سبب 

إضافةن إلى  استقرار األمة عمى المذاىب األربعة يرجع إلى تمٌقييا بالقبكؿ،
اب كجكد األتباع الذيف حممكا عمى عاتقيـ ميمة نشر كتبميغ عمـ أصح

  المذاىب األربعة بخبلؼ ما حصؿ مع تيرىـ مف العمماء كاألئمة.
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 أسباب االختبلؼ بيف المذاىب 

     

 : مف األسباب التي أٌدت إلى االختبلؼ بيف المذاىب     

ففي المغة العربية ألفاظه تشترؾ في معافو عٌدةو،  : أسباب متعمقٌة بالمغة      
َواْلُمَطمََّقاُت كمف األمثمة عمى تمؾ األلفاظ لفظ )قرء( الكارد في قكلو تعالى: )

فالقرء في اآلية يشير إلى معنييف؛ الطير .  1(َيَتَربَّْصَف ِبَأنُفِسِيفَّ َثبَلَثَة ُقُروءٍ 
 .  عٌدة المطمقةكالحيض، كبسبب ذلؾ اختمؼ العمماء في مدة 

فقد تختمؼ أقكاؿ الفقياء كآراء المذاىب  : أسباب متعمقٌة برواية السنف     
بسبب اختبلفيـ في ركاية السنف، فقد ال يصؿ الحديث إلى المجتيد فيفتي في 
، كقد يمجأ لمقياس، كقد يصؿ الحديث  المسألة اعتمادان عمى آيةو أك حديثو آخرو
إلى المجتيد كيرفضو بسبب كجكد عمةو فيو مف انقطاعو أك سكء حفظ الراكم، 

 .ينشأ االختبلؼ بيف العمماء بسبب اختبلفيـ في فيـ مدلكؿ الحديثكما قد 

كالقكاعد األصكلية  : أسباب متعمقٌة بالضوابط المعتمدة في االستنباط     
المكضكعة لبلجتياد، فقد اختمؼ الفقياء في القكاعد األصكلية التي تيكضع 

اختبلفيـ في  الستنباط األحكاـ الشرعية الفرعية مف األدلة التفصيمية بسبب
جٌية تمؾ القكاعد.  اصحاب ىذه المذىب كفيما سيأتي نبذة عف حياة حي

 :كاالصكؿ العامة لكؿ مذىب 

                                                           
1
 . 228االية  –سكرة البقرة   
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 1 المذىب الحنفي

النعماف بف ثابت، التيمي بالكالء، مؤسس المذىب ىك اإلماـ أبك حنيفة      
األربعة : إماـ الحنفية، الفقيو المجتيد المحقؽ، أحد األئمة ، أبك حنيفةالككفي

. ككاف يبيع  عند أىؿ السنة. قيؿ: أصمو مف أبناء فارس. كلد كنشأ بالككفة
ده عمر بف ىبيرة الخز كيطمب العمـ في صباه، ثـ انقطع لمتدريس كاإلفتاء. كأرا

الخميفة المنصكر ابك جعفر عمى القضاء، فامتنع كرعا. كأراده  )أمير العراقيف(
فحمؼ أبك ، فأبى، فحمؼ عميو ليفعمف، العباسي بعد ذلؾ عمى القضاء ببغداد

 حنيفة أنو ال يفعؿ، فحبسو إلى أف مات .
طمب  عف بشر بف الكليد، قاؿ: : قاؿ إسحاؽ بف إبراىيـ الزىري     

المنصكر أبا حنيفة، فأراده عمى القضاء، كحمؼ ليميف، فأبى، كحمؼ: إني ال 
:  قاؿ ؟ كأنت تحمؼ: ترل أمير المؤمنيف يحمؼ  فقاؿ الربيع الحاجب أفعؿ.

فأمر بو إلى السجف، فمات فيو  أمير المؤمنيف عمى كفارة يمينو أقدر مني.
كعف مغيث بف بديؿ، قاؿ: دعا المنصكر أبا حنيفة إلى القضاء،  ببغداد.

قاؿ:  : كذبت. قاؿ . : ال أصمح فقاؿ ؟ فامتنع، فقاؿ: أترتب عما نحف فيو
ف فقد حكـ أمير المؤمنيف عمي أني ال أصمح ، فإف كنت كاذبا، فبل أصمح، كا 
  فحبسو. كنت صادقا، فقد أخبرتكـ أني ال أصمح.

                                                           
وفيات األعياف  كما بعدىا . 390ص  – 6ج  –الذىبي   - سير أعبلـ النببلءانظر :  1

ج  – األعبلـ لمزركميبعدىا.  اكم 405ص  – 5ج  –البف خمكاف  : وأنباء أبناء الزماف
شمس  : مناقب اإلماـ أبي حنيفة وصاحبيو:  كما بعدىا  . انظر ايضا 36ص  – 8

 - ىػ(748الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز الذىبي )المتكفى: 
 1408 -الثالثة  الطبعة - لجنة إحياء المعارؼ النعمانية، حيدر آباد الدكف باليند الناشر:

  المصدر السابؽ . – طبلؿ مشعؿ : ايضا انظر  . ىػ
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قاؿ  : : إسماعيؿ بف أبي أكيس، عف الربيع الحاجب، كفييا كركل نحكىا     
: كاهلل ما أنا بمأمكف الرضى، فكيؼ أككف مأمكف الغضب، فبل  أبك حنيفة

كيؼ يحؿ أف تكلي مف فقاؿ:  قاؿ المنصكر: كذبت، بؿ تصمح. أصمح لذلؾ.
 ؟ يكذب
ككاف قكم الحجة، مف أحسف الناس منطقا، ككاف كريما في أخبلقو،      

جكادا، حسف المنطؽ كالصكرة، جيكرم الصكت، إذا حدث انطمؽ في القكؿ 
قو عمى أبي الناس عياؿ في الفككاف لكبلمو دكم، كعف اإلماـ الشافعي: 

 (الفقو األكبر) إليو رسالة في الحديث، جمعو تبلميذه. كتنسب . لو مسندحنيفة
 كلـ تصح النسبة. 

مكلى تيـ اهلل ابف ثعمبة، كىك مف رىط حمزة  النعماف ىككأبك حنيفة      
، كجده زكطى مف أىؿ كابؿ، كقيؿ بابؿ، كقيؿ مف أىؿ األنبار، كقيؿ ت الزيا

الرؽ فأعتؽ، ككلد ثابت مف أىؿ نسا، كقيؿ مف أىؿ ترمذ، كىك الذم مسو 
: أنا إسماعيؿ بف  وقاؿ إسماعيؿ بف حماد بف أبي حنيفة عمى اإلسبلـ.

حماد بف النعماف بف ثابت بف النعماف بف المرزباف، مف أبناء فارس مف 
سنة ثمانيف، كذىب ثابت إلى . كلد جدم  ما كقع عمينا رؽ قطاألحرار، كاهلل 

صغير، فدعا لو بالبركة فيو كفي عمي بف أبي طالب، رضي اهلل عنو، كىك 
  .ذريتو، كنحف نرجك أف يككف اهلل تعالى قد استجاب ذلؾ لعمي فينا

: أنس بف  كأدرؾ أبك حنيفة أربعة مف الصحابة، رضكاف اهلل عمييـ كىـ     
، كأبك مالؾ كعبد اهلل بف أبي أكفى بالككفة، كسيؿ بف سعد الساعدم بالمدينة

:  ، كأصحابو يقكلكفال أخذ عنو كلـ يمؽ أحدان منيـ ك  . الطفيؿ عامر بف كاثمة
كركل  ـ، كلـ يثبت ذلؾ عند أىؿ النقؿ. لقي جماعة مف الصحابة كركل عني

  عمى ما قاؿ . -شيخ لو، كأفضميـ  : عطاء بف أبي رباح، كىك أكبر عف
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قدمت البصرة، فظننت أني ال أسأؿ عف شيء إال أجبت  : قاؿ أبو حنيفة     
فيو، فسألكني عف أشياء لـ يكف عندم فييا جكاب، فجعمت عمى نفسي أال 

كركم عف ابي حنيفة .  أفارؽ حمادا حتى يمكت، فصحبتو ثماني عشرة سنة
فأتيت البصرة،  ملسو هيلع هللا ىلص: رأيت رؤيا أفزعتني، رأيت كأني أنبش قبر النبي  قكلو

: ىذا رجؿ ينبش أخبار  يسأؿ محمد بف سيريف. فسألو، فقاؿفأمرت رجبل 
 . ملسو هيلع هللا ىلصرسكؿ اهلل 

 
؟ قاؿ: نعـ، رأيت رجبل  ىؿ رأيت أبا حنيفة : : قيؿ لمالؾلشافعي اقاؿ      

: أف أبا حنيفة  كيركل.  لك كممؾ في ىذه السارية أف يجعميا ذىبا، لقاـ بحجتو
. كركل: بشر بف  سنةصمى العشاء كالصبح بكضكء أربعيف  -رحمو اهلل-

: بينما أنا أمشي مع أبي حنيفة، إذ  الكليد، عف القاضي أبي يكسؼ، قاؿ
: كاهلل  سمعت رجبل يقكؿ آلخر: ىذا أبك حنيفة ال يناـ الميؿ. فقاؿ أبك حنيفة

ال يتحدث عني بما لـ أفعؿ، فكاف يحيي الميؿ صبلة، كتضرعا، كدعاء. كقد 
القرآف كمو في ركعة. قاؿ عبد الرحمف بف ركم مف كجييف: أف أبا حنيفة قرأ 

محمد بف المغيرة: رأيت أبا حنيفة شيخا يفتي الناس بمسجد الككفة، عمى رأسو 
كاف أبي جميبل، تعمكه  وعف حماد بف أبي حنيفة، قاؿ: كة سكداء طكيمة.قمنس

-سمرة، حسف الييئة، كثير التعطر، ىيكبا، ال يتكمـ إال جكابا، كال يخكض 
 .  فيما ال يعنيو -رحمو اهلل

 
ما رأيت رجبل أكقر في مجمسو، كال أحسف سمتا  : وعف ابف المبارؾ، قاؿ     

جعؿ أبك حنيفة عمى نفسو إف حمؼ باهلل صادقا أف  كقدكحمما مف أبي حنيفة. 
 يتصدؽ بدينار، ككاف إذا أنفؽ عمى عيالو نفقة، تصدؽ بمثميا. 
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كاف أبك حنيفة طكيؿ الصمت، كثير العقؿ. كقاؿ أبك  وعف شريؾ، قاؿ:     
: كاف أبك حنيفة يسمى الكتد؛ لكثرة صبلتو. كركل: ابف إسحاؽ  عاصـ النبيؿ

القاضي أبي يكسؼ، قاؿ: كاف أبك حنيفة يختـ القرآف كؿ ليمة السمرقندم، عف 
في ركعة. كعف زيد بف كميت، سمع رجبل يقكؿ ألبي حنيفة: اتؽ اهلل. 
فانتفض، كاصفر، كأطرؽ، كقاؿ: جزاؾ اهلل خيرا، ما أحكج الناس كؿ كقت إلى 

 مف يقكؿ ليـ مثؿ ىذا.
 

بؿ  يردد قكلو تعالى: }أف أبا حنيفة قاـ ليمة  عف القاسـ بف معف:     
، كيبكي، كيتضرع إلى الفجر. كقد 1{الساعة موعدىـ، والساعة أدىى وأمر

: أف اإلماـ أبا حنيفة ضرب تير مرة عمى أف يمي  ركم مف تير كجو
 القضاء، فمـ يجب. قاؿ يزيد بف ىاركف: ما رأيت أحدا أحمـ مف أبي حنيفة.

فعمى الرأس كالعيف،  ملسو هيلع هللا ىلصرسكؿ ما جاء عف ال عف أبي حنيفة، أنو قاؿ:كيركل 
كما جاء عف الصحابة، اخترنا، كما كاف مف تير ذلؾ، فيـ رجاؿ كنحف 

 رجاؿ. 
 

كقاؿ .  قاؿ: أبك حنيفة؟  مبارؾ: مالؾ أفقو، أك أبك حنيفةسئؿ ابف ال     
: ال نكذب اهلل، ما سمعنا أحسف مف رأم أبي حنيفة،  يحيى بف سعيد القطاف

يفة أقكالو. كقاؿ عمي بف عاصـ: لك كزف عمـ اإلماـ أبي حنكقد أخذنا بأكثر 
كبلـ أبي حنيفة في  وقاؿ حفص بف غياث:بعمـ أىؿ زمانو، لرجح عمييـ. 

الناس في الفقو  وقاؿ الشافعي:دؽ مف الشعر، ال يعيبو إال جاىؿ. الفقو، أ
 عياؿ عمى أبي حنيفة.

 
 

                                                           
1
 .46االية  – القمرسورة  
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 عمـ، كديف، كصبلح، ككرع تاـ.كابنو الفقيو حماد بف أبي حنيفة، كاف ذا      
لما تكفي كالده، كاف عنده كدائع كثيرة، كأىميا تائبكف، فنقميا حماد إلى الحاكـ 

فقاؿ: زنيا، كاقبضيا حتى تبرأ ، فقاؿ: بؿ دعيا عندؾ، فإنؾ أىؿ. ليتسمميا
ففعؿ القاضي ذلؾ، كبقي في كزنيا كحسابيا نيا ذمة الكالد، ثـ افعؿ ما ترل. م

ماد: تكفي حظير حتى أكدعيا القاضي عند أميف. تر حماد، فما أياما، كاست
حدث عنو: كلده؛ سنة ست كسبعيف كمائة، كيبل. لو ركاية عف: أبيو، كتيره. 

 اإلماـ إسماعيؿ بف حماد، قاضي البصرة.
أقمت عمى أبي حنيفة خمس سنيف، فما رأيت  وقاؿ جعفر بف الربيع:     

سمعت لو دكيان أطكؿ صمتان منو، فإذا سئؿ عف الفقو تفتح كساىؿ كالكادم، ك 
كاف ألبي حنيفة جار بالككفة  : وقاؿ عبد اهلل بف رجاء كجيارة في الكبلـ.

، يعمؿ نياره أجمع، حتى إذا جنو الميؿ رجع إلى منزلو، كقد حمؿ يإسكاف
ك سمكة فيشكييا ثـ ال يزاؿ يشرب، حتى إذا دب الشراب فيو لحمان فطبخو أ

        ترد بصكت، كىك يقكؿ:
 ليكـ كريية كسداد ثغر   ...  أضاعكني كأم فتى أضاعكا 

، ككاف أبك حنيفة يسمع       فبل يزاؿ يشرب كيردد ىذا البيت حتى يأخذه النـك
أبك حنيفة صكتو فسأؿ جمبتو كؿ ليمة، كأبك حنيفة كاف يصمي الميؿ كمو، ففقد 

عنو، فقيؿ: أخذه العسس منذ لياؿ كىك محبكس، فصمى أبك حنيفة صبلة 
، كركب بغمتو، كاس ذنكا لو ئتأذف عمى األمير، فقاؿ األمير: االفجر مف تدو

، ففعؿ، كلـ يزؿ األمير ينزؿ حتى يطأ البساط ببغمتو  كأقبمكا بو راكبان كال تدعكه
أخذه العسس  يحاجتؾ فقاؿ: لي جار إسكافيكسع لو في مجمسو، كقاؿ: ما 

منذ لياؿ، يأمر األمير بتخميتو، فقاؿ: نعـ، ككؿ مف أخذ في تمؾ الميمة إلى 
يمشي كراءه،  ييكمنا ىذا، فأمر بتخميتيـ أجمعيف، فركب أبك حنيفة كاإلسكاف

 فمما نزؿ أبك حنيفة مضى إليو كقاؿ: يا فتى أضعناؾ فقاؿ: ال، بؿ حفظت 
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اهلل خيران عف حرمة الجكار كرعاية الحؽ، كتاب الرجؿ كلـ يعد كرعيت جزاؾ 
 إلى ما كاف عميو.

 
دفف رجؿ ماالن في مكضع، ثـ نسي في أم  وحكى الحسف بف زياد قاؿ:     

مكضع دفنو فمـ يقع عميو، فجاء إلى أبي حنيفة فشكا إليو فقاؿ لو أبك حنيفة: 
ما ىذا فقو فأحتاؿ لؾ، كلكف اذىب فصؿ الميمة، ففعؿ الرجؿ، كلـ يقـ إال أقؿ 

: قد  مف ربع الميؿ حتى ذكر المكضع، فجاء إلى أبي حنيفة فأخبره، فقاؿ لو
ف الشيطاف ال يدعؾ تصمي حتى يذكرؾ، فيبل أتممت ليمتؾ شكران هلل عممت أ
 عزكجؿ.

 
يا أبا عبد اهلل، ما أبعد أبا  : : قمت لسفياف الثوريؾ وقاؿ ابف المبار      

ف يسمط حنيفة عف الغيبة، ما سمعتو يغتاب عدكان لو قط، فقاؿ: ىك أعقؿ مف أ
 .عمى حسناتو ما يذىبيا 

 
دعا أبك جعفر المنصكر أبا حنيفة، فقاؿ الربيع  :وقاؿ أبو يوسؼ      

: يا أمير المؤمنيف، ىذا أبك حنيفة  صاحب المنصكر، ككاف يعادم أبا حنيفة
يخالؼ جدؾ، كاف عبد اهلل بف عباس رضي اهلل عنيما يقكؿ: إذا حمؼ عمى 
اليميف ثـ استثنى بعد ذلؾ بيكـ أك بيكميف جاز اإلستثناء، كقاؿ أبك حنيفة: ال 

المؤمنيف، إف  : يا أمير ز االستثناء إال متصبلن باليميف، فقاؿ أبك حنيفةيجك 
 الربيع يزعـ أنو ليس لؾ في رقاب جندؾ بيعة، قاؿ: ككيؼ قاؿ: يحمفكف لؾ
ثـ يرجعكف إلى منازليـ فيستثنكف فتبطؿ أيمانيـ، فضحؾ المنصكر كقاؿ: يا 

: أردت أف  لو الربيعربيع، ال تتعرض ألبي حنيفة، فمما خرج أبك حنيفة قاؿ 
 تشيط بدمي، قاؿ: ال، كلكنؾ أردت أف تشيط بدمي فخمصتؾ كخمصت نفسي.
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الطكسي سيء الرأم في أبي حنيفة، ككاف أبك حنيفة  ككاف أبك العباس     
يعرؼ ذلؾ، فدخؿ أبك حنيفة عمى المنصكر، ككثر الناس، فقاؿ الطكسي: 

أبا حنيفة، إف أمير المؤمنيف يدعك اليكـ أقتؿ أبا حنيفة، فأقبؿ عميو فقاؿ: يا 
الرجؿ فيأمره بضرب عنؽ الرجؿ ال يدرم ما ىك، أيسعو أف يضرب عنقو 
فقاؿ: يا أبا العباس أمير المؤمنيف يأمر بالحؽ أـ الباطؿ فقاؿ: بالحؽ، قاؿ: 

ب منو: إف ىذا أنقذ الحؽ حيث كاف كال تسأؿ عنو؛ ثـ قاؿ أبك حنيفة لمف قر 
 تو.فربط أراد أف يكثقني

 ، كقيؿ سنة إحدل كستيف، أبي حنيفة سنة ثمانيف لميجرة ككانت كالدة     
؛ ككانت  كاألكؿ أصح، كتكفي في رجب، كقيؿ في شعباف سنة خمسيف كمائة

كفاتو في السجف ليمي القضاء فمـ يفعؿ، ىذا ىك الصحيح، كقيؿ إنو لـ يمت 
، حمو اهلل الشافعي ر في السجف، كقيؿ تكفي في اليكـ الذم كلد فيو اإلماـ 

محمد بف منصكر  كبنى شرؼ الممؾ أبك سعد . كدفف بمقبرة الخيرزاف
الخكارزمي مستكفي مممكة السمطاف ممؾ شاه السمجكقي عمى قبر اإلماـ أبي 

  . حنيفة مشيدان كقبة، كبنى عنده مدرسة كبيرة لمحنيفة
محمد بف الحسف، كأبك يكسؼ، كالحسف بف  : ومف تبلميذ أبي حنيفة     

يعقكب بف  أبو يوسؼ:  زياد المؤلؤم، كزفر بف اليذيؿ، كأشير األربعة ىما
ومحمد بف  . : كتاب الخراج كمف أشير كتبو إبراىيـ بف حبيب األنصارم

لد في مدينة كاسط في العراؽ، ككاف لو الفضؿ  الحسف بف فرقد الشيباني، كي
: الجامع الكبير،  ب اإلماـ أبي حنيفة، كمف أشير كتبوالكبير في تدكيف مذى

كالجامع الصغير، كالمبسكط، كالزيادات، كقد تكفي سنة مئة كتسعو كثمانيف 
 لميجرة. 
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 األصوؿ العامة لممذىب 
 

     األصكؿ العامة التي اعتمد عمييا اإلماـ أبك حنيفة في االجتياد      
 :  كالفقو ىي

 .  القرآف الكريـ اوال :
 . عميو كسمـ(  هللا ىمص)سنة النبي  ثانيا :
 قكؿ الصحابي، كعدـ تركو أك الخركج منو إلى قكؿ تيره.  ثالثا :
االجتياد في الرأم عند انتياء األمر. كىناؾ أصكؿ فرعية ترجع إلى  رابعا :

األصكؿ الكبرل، منيا مذىب الصحابي إف كاف عمى خبلؼ العمـك فإٌنو 
العامة بسبب عمؿ الصحابي يخٌصص، كيقصد بذلؾ تخصيص بعض األدلة 

العتقادىـ بأٌف الصحابي ما كاف ليعمؿ عمبلن مخالفان لعمكـ الدليؿ إاٌل بسبب 
األخذ باالستحساف؛ كذلؾ .  عممو بما يخٌصصو بما عممو مف رسكؿ اهلل

كيقصد بو العدكؿ عف حكـ المسألة كما ييحكـ عمى أمثاليا إلى حكـو آخرو 
ذا خالؼ الراكم الفقيو ركايتو، ك .  مسألةبسببو يقتضي التخفيؼ في تمؾ ال ا 

ٌنما بما عمؿ.   بحيث يخالؼ في عممو ما ركاه، فالعبرة ال تككف بما ركل كا 
 

ذيكر مف بيف عمماء المذىب الحنفي: الطحاكم،  :أشير عمماء المذىب      
كشمس األئمة الحمكاني، كفخر اإلسبلـ البزدكم، كأبك الحسف الكرخي، 
كالحصاؼ، كشمس األئمة السرخسي، كفخر الديف قاضي خاف، كالعبلمة أبك 

 بكر الرازم. 
انتشر المذىب الحنفي في ببلد المشرؽ بفضؿ  :أماكف انتشار المذىب      

 ؼ، كما انتشر في ببلد المغرب كمصر. أبي يكس
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 1المذىب المالكي  

ىك شيخ اإلسبلـ، مؤسس المذىب ىك اإلماـ مالؾ بف أنس األصبحي،       
بف أبي أبك عبد اهلل مالؾ بف أنس بف مالؾ حجة األمة، إماـ دار اليجرة، 

عامر بف عمرك بف الحارث بف تيماف بف خثيؿ بف عمرك بف الحارث، كىك 
زرعة، كىك حمير األصغر  أصبح بف عكؼ بف مالؾ بف زيد بف شداد بفذك 

الحميرم، ثـ األصبحي، المدني، حميؼ بني تيـ مف قريش، فيـ حمفاء عثماف 
 كأمو ىي: عالية بنت شريؾ األزدية. أخي طمحة بف عبيد اهلل أحد العشرة .

كقد  عامر. : أبك سييؿ نافع، كأكيس، كالربيع، كالنضر، أكالد أبي كأعمامو ىـ
أخذ القراءة عرضا  . الده أنس، كعميو؛ أكيس كأبي سييؿ: ك  ركل الزىرم عف

عف نافع بف أبي نعيـ، كسمع الزىرم كنافعا مكلى ابف عمر، رضي اهلل 
 . ربيعة الرأمعنيما، كركل عنو األكزاعي كيحيى بف سعيد، كأخذ العمـ عف 

كقاؿ  . يجيئني كيستفتينيحتى  قؿ رجؿ كنت أتعمـ منو ما مات : كقاؿ مالؾ
سمعت مناديان ينادم بالمدينة، أال ال يفتي الناس إال مالؾ بف أنس  : ابف كىب

 . كابف أبي ذئب

 
 

                                                           
وفيات األعياف وأنباء أبناء  كما بعدىا . 48ص  – 8ج  – أعبلـ النببلءسير انظر :  1

ص  – 5ج  – األعبلـ لمزركمي. 139  - 135ص  – 4ج  –ابف خمكاف  – الزماف
دار  –محمد ابك زىرة  – الفقيية مالؾ حياتو وعصره آراؤهانظر ايضا :  .258 – 257

ايضا : انظر   . دار إحياء الكتب العربية - اميف خولي -مالؾ بف أنس الفكر العربي . 
 المصدر السابؽ . -  طبلؿ مشعؿ

https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%AE%D9%88%D9%84%D9%8A-pdf
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بف : في سنة ثبلث كتسعيف، عاـ مكت أنس  مكلد مالؾ عمى األصح     
كنشأ في صكف كرفاىية كتجمؿ.  . ملسو هيلع هللا ىلصخادـ رسكؿ اهلل مالؾ رضي اهلل عنو 

كطمب العمـ كىك حدث بعيد مكت القاسـ، كسالـ. فأخذ عف: نافع، كسعيد 
المقبرم، كعامر بف عبد اهلل بف الزبير، كابف المنكدر، كالزىرم، كعبد اهلل بف 

كطمب مالؾ العمـ كىك ابف بضع عشرة سنة، كتأىؿ لمفتيا، كجمس  دينار
ة، كحدث عنو جماعة كىك حي شاب طرم، لئلفادة، كلو إحدل كعشركف سن

كقصده طمبة العمـ مف اآلفاؽ في آخر دكلة أبي جعفر المنصكر، كما بعد 
لى أف مات.ذلؾ، كازدحمكا عمي  و في خبلفة الرشيد، كا 

 
 

: قىاؿى رىسيكؿي اهلًل       ٍيرىةى، قىاؿى ٍف أىًبي ىيرى ِبِؿ َيْطُمُبوَف »  : ملسو هيلع هللا ىلصعى َيْضِرُبوَف َأْكَباَد اإلِْ
ـَ ِمْف َعاِلـِ اْلَمِديَنِة  ـَ َفبَل َيِجُدوَف َعاِلًما َأْعَم    : كفي ركاية الترمذم . 1« اْلِعْم

يوشؾ أف يضرب الناس أكباد اإلبؿ يطمبوف العمـ فبل يجدوف أحدا أعمـ » 
: سئؿ مف  قاؿ في ىذا كقد ركم عف ابف عيينة، أنو .2 «مف عالـ المدينة 

: إذا ذكر العمماء  كقاؿ الشافعي .3: إنو مالؾ بف أنس فقاؿ ؟ عالـ المدينة
 فمالؾ النجـ  .

 
 
 

                                                           
 .4277حديث رقـ  – 263ص  – 4ج  – منسائيل السنف الكبرى 1
 . 2680 حديث رقـ - 344ص  – 4ج  – الترمذيسنف  2
ج  –البييقي  : السنف الكبرى. 2680حديث رقـ  – 344ص  – 4ج  – سنف الترمذي 3
ص  – 1ج  –الحاكـ : المستدرؾ عمى الصحيحيف.  1810حديث رقـ  – 567ص  – 1

 .307حديث رقـ  – 168
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كلـ يكف بالمدينة عالـ مف بعد التابعيف يشبو مالكا في العمـ، كالفقو،      
د بف المسيب، كالفقياء كالجبللة، كالحفظ، فقد كاف بيا بعد الصحابة مثؿ سعي

، كالقاسـ، كسالـ، كعكرمة، كنافع، كطبقتيـ، ثـ زيد بف أسمـ، كابف  السبعة
شياب، كأبي الزناد، كيحيى بف سعيد، كصفكاف بف سميـ، كربيعة بف أبي عبد 
الرحمف، كطبقتيـ، فمما تفانكا، اشتير ذكر مالؾ بيا، كابف أبي ذئب، كعبد 

ماف، كالدراكردم، العزيز بف الماجشكف، كسميماف بف ببلؿ، كفميح بف سمي
كأقرانيـ، فكاف مالؾ ىك المقدـ فييـ عمى اإلطبلؽ، كالذم تضرب إليو آباط 

 .تعالى بؿ مف اآلفاؽ رحمو اهللاإل
 

أك يدم، فبعث إلى مالؾ بألفي دينار قدـ الم حسيف بف عركة قاؿ:عف      
أمير المؤمنيف إف  ثـ أتاه الربيع بعد ذلؾ، فقاؿ: -قاؿ: بثبلثة آالؼ دينار

)المدينة خير ليـ لو  : ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ النبي  السبلـ، فقاؿ: إلى مدينةيحب أف تعادلو 
.  ككاف مجمسو مجمس كقار كحمـ . عندم عمى حالوكالماؿ . 1موف( كانوا يعم
اء كالمغط، كال ككاف رجبل مييبا، نبيبل، ليس في مجمسو شيء مف المر قاؿ: 

يجيب إال في الحديث بعد  الغرباء يسألكنو عف الحديث، فبل رفع صكت، ككاف
كاف مالؾ يقكؿ: كاهلل ما دخمت عمى ممؾ مف ىؤالء الممكؾ، حتى  الحديث.

 أصؿ إليو، إال نزع اهلل ىيبتو مف صدرم.

                                                           
إني أحـر ما بيف » :  ملسو هيلع هللا ىلصركاه مسمـ عف عامر بف سعد، عف أبيو، قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  1

المدينة خير ليـ لو كانوا »، كقاؿ: «البتي المدينة أف يقطع عضاىيا، أو يقتؿ صيدىا 
يعمموف، ال يدعيا أحد رغبة عنيا إال أبدؿ اهلل فييا مف ىو خير منو، وال يثبت أحد عمى 

 2ص  – 2ج . سمـصحيح م «لو شفيعا، أو شييدا يوـ القيامة  كنتألوائيا وجيدىا إال 
 .1573 –حديث رقـ  - 141ص  – 3ج  –. مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ 1363 –
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كقاؿ يحيى  لكال أني أدركت مالكا كالميث، لضممت. : ابف وىبقاؿ      
: قاؿ مف مالؾ، كاف إماما في الحديث.: ما في القكـ أصح حديثا  القطاف

: كاف إذا شؾ في  كعف الشافعي، قاؿ كسفياف الثكرم فكقو في كؿ شيء.
  حديث طرحو كمو.

 
أئمة الناس في زمانيـ أربعة: الثكرم، كمالؾ، :  قاؿ ابف ميدي     

كعف مالؾ،  .: ما رأيت أحدا أعقؿ مف مالؾ كقاؿ كاألكزاعي، كحماد بف زيد.
 . ( ، فإذا أتفميا أصيبت مقاتموالعالـ: )ال أدرمقاؿ: جنة 

 
لما حج ا يقكؿ: : حدثنا محمد بف عمر، سمعت مالك ابف سعدقاؿ      

عزمت أف فحادثتو، كسألني، فأجبتو، فقاؿ:  المنصكر، دعاني، فدخمت عميو،
فتنسخ نسخا، ثـ أبعث إلى كؿ مصر  -يعني: )المكطأ(  -آمر بكتبؾ ىذه 

المسمميف بنسخة، كآمرىـ أف يعممكا بما فييا، كيدعكا ما سكل ذلؾ مف أمصار 
قمت: .  ة أىؿ المدينة كعمميـمف العمـ المحدث، فإني رأيت أصؿ العمـ ركاي

يا أمير المؤمنيف، ال تفعؿ، فإف الناس قد سيقت إلييـ أقاكيؿ، كسمعكا 
كدانكا بو، أحاديث، كرككا ركايات، كأخذ كؿ قكـ بما سيؽ إلييـ، كعممكا بو، 

ف ردىـ عما اعتقدكه شديد،  ملسو هيلع هللا ىلصمف اختبلؼ أصحاب رسكؿ اهلل  كتيرىـ، كا 
لعمرم، لك فقاؿ: ألنفسيـ.  فدع الناس كما ىـ عميو، كما اختار أىؿ كؿ بمد

 . طاكعتني ألمرت بذلؾ 
كاف مالؾ قد ضرب بالسياط، كاختمؼ قاؿ محمد بف جرير: وعف محنتو      

ليس عمى » أف أبا جعفر نيى مالكا عف الحديث: فقيؿ :  في سبب ذلؾ
مى رؤكس الناس، ، ثـ دس إليو مف يسألو، فحدثو بو ع « ستكره طبلؽم

  .فضربو بالسياط 
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: كفييا  الجكزم في شذكر العقكد في سنة سبع كأربعيف كمائة كذكر ابف     
 .  ضرب مالؾ بف أنس سبعيف سكطا ألجؿ فتكل لـ تكافؽ ترض السمطاف

 
لما دعي مالؾ، كشككر، كسمع منو، حدثنا الكاقدم، قاؿ:  ابف سعد:قاؿ      

كقبؿ قكلو، حسد، كبغكه بكؿ شيء، فمما كلي جعفر بف سميماف المدينة، سعكا 
ال يرل أيماف بيعتكـ ىذه بشيء، كىك يأخذ إليو، ككثركا عميو عنده، كقالكا: بو 

قاؿ: عنده.  طبلؽ المكره: أنو ال يجكز بحديث ركاه عف ثابت بف األحنؼ في
فغضب جعفر، فدعا بمالؾ، فاحتج عميو بما رفع إليو عنو، فأمر بتجريده، 

كتفو، كارتكب منو أمر عظيـ،  كضربو بالسياط، كجبذت يده حتى انخمعت مف
ىذا ثمرة المحنة المحمكدة، أنيا ترفع  ما زاؿ مالؾ بعد في رفعة كعمك. ك فكاهلل

 ؤمنيف، كبكؿ حاؿ فيي بما كسبت أيدينا، كيعفك اهلل عف كثير: العبد عند الم
ولنبمونكـ حتى  : } كقاؿ اهلل تعالى  .1 «ومف يرد اهلل بو خيرا، يصب منو  »

 . 2 { نعمـ المجاىديف منكـ والصابريف
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
حديث رقـ  –ركاه البخارم في صحيحو  « مف يرد اهلل بو خيرا يصب منو »الحديث :  1

 - مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ.  7436 حديث رقـ - السنف الكبرى لمنسائي . 5645
 . 3467 حديث رقـ -المكطأ  . 3467حديث رقـ  – المكطأ.   7235حديث رقـ 

 . 31االية   -سكرة محمد   2
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كنا عند مالؾ، فجاءه رجؿ، فقاؿ: يا أبا  : جعفر بف عبد اهلل، قاؿ قاؿ     
فما كجد مالؾ  ؟ كيؼ استكل، 1العرش استوى{ الرحمف عمى  } : عبد اهلل

عكد في يده، مف شيء ما كجد مف مسألتو، فنظر إلى األرض، كجعؿ ينكت ب
، ثـ رفع رأسو، كرمى بالعكد، كقاؿ: الكيؼ منو تير  حتى عبله الرحضاء

لسؤاؿ عنو بدعة، معقكؿ، كاالستكاء منو تير مجيكؿ، كاإليماف بو كاجب، كا
  .2 كأمر بو، فأخرج صاحب بدعةكأظنؾ 

                                                           
 .5االية  -سكرة طو   1
: كاف مالؾ رحمو اهلل أبعد الناس مف  قاؿ أبك طالب المكي : قاؿ القاضي عياض  2

:  : قاؿ سفياف بف عيينة مذاىب المتكمميف، كأشد نقضا لمعراقييف. ثـ قاؿ القاضي عياض
؟ فسكت مالؾ حتى كيؼ استكل «  الرحمف عمى العرش استوى : » مالكا فقاؿسأؿ رجؿ 

، كالكيؼ منو تير معقكؿ، كالسؤاؿ عف ىذا  عبله الرحضاء، ثـ قاؿ : االستكاء منو معمـك
ني ألظنؾ ضاال. أخرجكه. فناداه الرجؿ يا أبا عبد اهلل، : » بدعة، كاإليماف بو كاجب، كا 

.  «البصرة والكوفة والعراؽ، فمـ أجد أحدا وفؽ لما وفقت لوواهلل لقد سألت عنيا أىؿ 
عف يحيى بف يحيى، وروى البييقي . 253ص  – 1ج  - مالؾ بف أنساالماـ  –المكطأ 
الرحمف عمى العرش : كنا عند مالؾ بف أنس، فجاء رجؿ فقاؿ: يا أبا عبد اهلل، } يقكؿ

االستواء  : بله الرحضاء ثـ قاؿ: فأطرؽ مالؾ رأسو، حتى ع ؟ قاؿ، كيؼ استكل  {استوى
غير مجيوؿ، والكيؼ غير معقوؿ، واإليماف بو واجب، والسؤاؿ عنو بدعة، وما أراؾ إال 

. قاؿ الشيخ : كعمى مثؿ ىذا درج أكثر عممائنا في مسألة  مبتدعا، فأمر بو أف يخرج
ربؾ والممؾ وجاء  : } االستكاء كفي مسألة المجيء كاإلتياف كالنزكؿ، قاؿ اهلل عز كجؿ

{  ىؿ ينظروف إال أف يأتييـ اهلل في ظمؿ مف الغماـ [ كقاؿ: }22{ ]الفجر:  صفا صفا
االعتقاد واليداية إلى سبيؿ الرشاد عمى مذىب السمؼ وأصحاب [ . انظر : 210]البقرة: 
ٍكًجردم الخراساني، أبك بكر البييقي  : الحديث ٍسرى أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي
ج  – 1401 - األكلى الطبعة - بيركت –دار اآلفاؽ الجديدة  الناشر: ىػ(458فى: )المتك 

 .116ص  – 1
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وجوه يومئذ ناضرة،  } : قمت: يا أبا عبد اهلل : وأشيبقاؿ ابف نافع،      
:  قمت : نعـ، بأعينيـ ىاتيف. قاؿ  ؟ ينظركف إلى اهلل ، 1 { إلى ربيا ناظرة

قاؿ: بؿ تنظر إلى اهلل،  . ناظرة: بمعنى منتظرة إلى الثكابفإف قكما يقكلكف: 
؟ قاؿ  أتراه سأؿ محاال ، 2 : }رب أرني أنظر إليؾ{ مكسى أما سمعت قكؿ

اء، نظركا في الدنيا، ألنيا دار فناء، فإذا صاركا إلى دار البق: }لف تراني{ اهلل
  بما يبقى إلى ما يبقى.

 
سمعت مناديا ينادم بالمدينة: أال ال يفتي الناس إال  وقاؿ ابف وىب :     

مالؾ إذا أراد أف يحدث تكضأ كجمس عمى ككاف كابف أبي ذئب. مالؾ بف أنس 
صدر فراشو كسرح لحيتو كتمكف في جمكسو بكقار كىيبة ثـ حدث، فقيؿ لو في 

، كال أحدث بو إال متمكنا عمى ملسو هيلع هللا ىلصأعظـ حديث رسكؿ اهلل  ذلؾ فقاؿ: أحب أف
طيارة، ككاف يكره أف يحدث عمى الطريؽ أك قائما أك مستعجبل كيقكؿ: أحب 

. ككاف ال يركب في المدينة مع  ملسو هيلع هللا ىلصأف أتفيـ ما أحدث بو عف رسكؿ اهلل 
 . مدفكنة ملسو هيلع هللا ىلصضعفو ككبر سنو، كيقكؿ: ال أركب في مدينة فييا جثة رسكؿ اهلل 

ف الحسف: أييما أعمـ صاحبنا أـ صاحبكـ كقاؿ الشافعي، قاؿ لي محمد ب
ـ، قاؿ: قمت: يعني أبا حنيفة كمالكا، قاؿ: قمت: عمى اإلنصاؼ قاؿ: نع

اهلل مف أعمـ بالقرآف صاحبنا أـ صاحبكـ قاؿ: الميـ صاحبكـ، قاؿ:  ناشدتؾ
المتقدميف صاحبنا أـ  ملسو هيلع هللا ىلص قمت: ناشدتؾ اهلل مف أعمـ بأقاكيؿ أصحاب رسكؿ

إال القياس، كالقياس ال  احبكـ، قاؿ الشافعي: فمـ يبؽصصاحبكـ قاؿ: الميـ 
 ذه األشياء، فعمى أم شيء يقيس .يككف إال عمى ى

                                                           
 . 23 – 22يتاف اآل -سكرة القيامة   1
 .143االية  -سكرة األعراؼ   2
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ككانت كالدتو في سنة خمس كتسعيف لميجرة، كحمؿ بو ثبلث سنيف.      
، فعاش أربعا  اهلل حموكتكفي في شير ربيع األكؿ سنة تسع كسبعيف كمائة، ر 

 .كف سنة كاهلل أعمـ بالصكابمات كلو تسعكثمانيف سنة، كقاؿ الكاقدم: 
 

كتاب جذكة المقتبس قاؿ: " حدث  كحكى الحافظ أبك عبد اهلل الحميدم في      
: دخمت عمى مالؾ بف أنس في مرضو الذم مات فيو، فسممت  القعنبي قاؿ 

عميو، ثـ جمست فرأيتو يبكي، فقمت: يا أبا عبد اهلل، ما الذم يبكيؾ قاؿ فقاؿ 
ف قعنب، كما لي ال أبكي كمف أحؽ بالبكاء مني كاهلل لكددت أني لي: يا اب

السعة فيما قد  ضربت لكؿ مسألة أفتيت فييا برأيي بسكط سكط، كقد كانت لي
 سبقت إليو، كليتني لـ أفت بالرأم، أك كما قاؿ.

 
ؿ الصبلة كالسبلـ، كدفف بالبقيع ككانت كفاتو بالمدينة عمى ساكنيا أفض     

ككاف شديد البياض إلى الشقرة، طكيبل عظيـ اليامة  ملسو هيلع هللا ىلصلد النبي ك  جكار إبراىيـ
، كيكره حمؽ الشارب كيعيبو كيراه مف يمبس الثياب العدنية الجياد أصمع،

 يبو. المثمة، كال يغير ش
 

كقد تتممذ اإلماـ مالؾ عمى يد عددو مف الفقياء كالعمماء، منيـ: أبك الزناد عبد 
بف شياب الزىرم، كربيعة بف عبد الرحمف،  اهلل بف زككاف، كمحمد بف مسمـ

ممو كجعفر بف محمد الباقر، كيحيى بف سعيد، كقد دٌكف تبلميذ اإلماـ مالؾ ع
عبد اهلل بف كىب الذم نشر المذىب في ببلد  كفتكاه، كمف أشير تبلميذه:

المغرب كمصر. عبد الرحمف بف القاسـ المصرم، كيعكد لو الفضؿ األكبر في 
اـ مالؾ، كتعد ركايتو لكتاب المكطأ مف أصٌح الركايات. أبك تدكيف عمـ اإلم

 الحسف القرطبي، كقد نشر كتاب المكطأ في ببلد األندلس. 
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 األصوؿ العامة لممذىب
  

  :مالؾ ىي  األصكؿ العامة في مذىب اإلماـ     
  . القرآف الكريـ -اوال 
كٌؿ ما  ؛ أوليا:كتتضمف عٌدة أمكرو عند اإلماـ مالؾ : السنة النبوية -ثانيا 

وتطمؽ عمى كجو الخصكص، كلـ يرد نصو في كتاب اهلل،  ملسو هيلع هللا ىلصنيقؿ عف النبي 
، فحينما ييقاؿ فبلف عمى السنة، أم عند مالؾ عمى ما يخالؼ البدعة  نةالس

لمسنة عند مالؾ فيك  أّما المعنى الثالثكعممو،  ملسو هيلع هللا ىلصأٌنو عمى منيج النبي 
إجماع الصحابة كعمميـ حتى لك لـ يرد ذلؾ في الكتاب كالسنة؛ باعتبار أٌف 

  .  اجتيادىـ كما يجتمعكف عميو مف األمر إٌنما يككف إجماعان 
  

كاعيتبر أصبلن لما شيدتو المدينة المنكرة مف نزكؿ  : عمؿ أىؿ المدينة -ثالثا 
القرآف كخاصةن اآليات المتعمقة باألحكاـ، كالتطبيؽ العممي ليا، إضافةن إلى ما 

 .  كاف مف الصحابة مف حفظ الكحي ككتابتو كالعمؿ بما نٌص عميو
 

حيث كاف لئلماـ مالؾ نظرة في القياس تفٌرد بيا عف أئمة  : القياس -رابعا 
مذاىب الفقيية األخرل؛ فقد رأل جكاز القياس مف الفرع المستنبط؛ فيصبح ال

ىذا الفرع أصبلن يمكف القياس عميو ضمف ضكابط، كىك بذلؾ ال يقتصر 
 القياس عمى األحكاـ المنصكص عمييا فحسب. 

 
فكٌؿ ما تحٌققت بو المصمحة في الشريعة  : المصالح المرسمة -خامسا 

اإلسبلمية، ككٌؿ ما كاف محققان لمقاصد الشرع جاءت األدلة بتأييده كتثبيتو، 
 .  كاألمر بو كجكبان أك ندبان، ككٌؿ ما ثبتت بو المضرة جاءت األدلة بالنيي عنو
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كييقصد بو عند مالؾ استثناء كرخصة مف األصؿ  : االستحساف -سادسا 
 .  الكمي، أم أٌنو ليس قاعدةن في ذاتوكالدليؿ 

 
كىك ما اعتاد عميو المسممكف في حياتيـ مف  : العادة والُعرؼ -سابعا 

 األمكر، بشرط استقرار األمر في النفس كقبكلو عقبلن كفطرةن. 
 

كالذرائع ىي األسباب الميفضية إلى العمؿ، فإف كاف  : سد الذرائع -ثامنا 
ف كاف حرامان كانت الكسيمة إليو  حبلالن كانت الكسيمة إليو حبلالن أيضان، كا 

 حرامان. 
 

كييقصد بو إثبات ما كاف ثابتان أك نفي ما كاف منفيان؛  : االستصحاب -تاسعا 
 .  أم بقاء األمر عمى ما كاف عميو

 
ذكرنا بعضيـ :  مف أشير عمماء المذىب المالكيأشير عمماء المذىب 

زياد بف عبد الرحمف، كعبد الممؾ بف الماجشكف، ايضا:  اعبله كنذكر منيـ
كعبد اهلل بف عبد الحكـ، كأصبغ بف الفرج، كعثماف بف الحكـ، كعبد الممؾ بف 

براىيـ بف حبيب، كعبد السبلـ بف حبيب، كمحمد بف عبد العز  يز بف عتبة، كا 
 . سممة

       
ينتشر المذىب المالكي في ببلد المغرب العربي  :أماكف انتشار المذىب      

  ف كمصر كشرؽ الجزيرة العربية.كالسكدا
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 1 المذىب الشافعي 

بف العباس بف عثماف بف  مؤسس المذىب ىك اإلماـ محمد بف إدريس     
مناؼ بف شافع بف السائب بف عبيد بف عبد يزيد بف ىشاـ بف المطمب بف عبد 

قصي بف كبلب بف مرة بف كعب بف لؤم بف تالب، اإلماـ، عالـ العصر، 
الممة، أبك عبد اهلل القرشي، ثـ المطمبي، الشافعي،  ناصر الحديث، فقيو

 المكي، الغزم .
اتفؽ مكلد اإلماـ بغزة، كمات أبكه إدريس شابا، فنشأ محمد يتيما في      

بو إلى محتده كىك ابف عاميف، فنشأ حجر أمو، فخافت عميو الضيعة، فتحكلت 
بمكة، كأقبؿ عمى الرمي، حتى فاؽ فيو األقراف، كصار يصيب مف عشرة أسيـ 

ثـ حبب إليو الفقو،  تسعة، ثـ أقبؿ عمى العربية كالشرع، فبرع في ذلؾ، كتقدـ.
 -مفتي مكة  -. كأخذ العمـ ببمده عف: مسمـ بف خالد الزنجي فساد أىؿ زمانو
فيك ابف  -الرحمف العطار، كعمو ؛ محمد بف عمي بف شافع كداكد بف عبد 

كسفياف بف عيينة، كعبد الرحمف بف أبي بكر  -عـ العباس جد الشافعي 
كىك ابف  -كارتحؿ  . المميكي، كسعيد بف سالـ، كفضيؿ بف عياض، كعدة

المدينة، فحمؿ عف مالؾ  إلى –نيؼ كعشريف سنة، كقد أفتى كتأىؿ لئلمامة 
 كطأ(، عرضو مف حفظو.بف أنس )الم

                                                           
كما  163ص  – 4ج  - ابف خمكاف - وفيات األعياف وأنباء أبناء الزمافانظر :  1

 – 6ج  – مزركميل األعبلـكما بعدىا .  5ص  – 10ج  – سير أعبلـ النببلءبعدىا . 
 - 384أبك بكر أحمد بف الحسيف البييقي ) : مناقب الشافعي لمبييقي. 27 – 26ص 
.  ـ 1970 -ىػ  1390األكلى،  الطبعة – القاىرة –مكتبة دار التراث  الناشر: ىػ( 458

محمد بف الحسيف بف إبراىيـ بف عاصـ، أبك الحسف اآلبرم  : مناقب اإلماـ الشافعي
 ـ 2009 -ىػ  1430األكلى  الطبعة الدار األثرية الناشر: ىػ(363السجستاني )المتكفى: 

 المصدر السابؽ . – طبلؿ مشعؿانظر ايضا :  .
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: الحميدم، كأبك عبيد القاسـ بف سبلـ، كأحمد بف حنبؿ،  حدث عنو     
كسميماف بف داكد الياشمي، كأبك يعقكب يكسؼ البكيطي، كأبك ثكر إبراىيـ بف 
خالد الكمبي، كحرممة بف يحيى، كمكسى بف أبي الجاركد المكي، كعبد العزيز 

 كتيرىـ كثير .  الكرابيسي بف عميكحسيف  -صاحب )الحيدة (  -المكي 
 

ككاف أخكاؿ الشافعي مف  . : ىي الشفاء بنت أرقـ بف نضمة ككالدتو     
! ككاف ربما  رحمو اهلل-قاؿ المزني: ما رأيت أحسف كجيا مف الشافعي  األزد.

الشافعي  تسمع قاؿ المزني،  قبض عمى لحيتو، فبل يفضؿ عف قبضتو.
  . كحفظت )المكطأ( كأنا ابف عشر سبع سنيف، حفظت القرآف كأنا ابف يقكؿ:

 
مف أف  : ألف يمقى اهلل العبد بكؿ ذنب إال الشرؾ خير قولو الشافعيعف      

: لك عمـ الناس ما في قكلو الشافعي كركم عف  .يمقاه بشيء مف األىكاء
قاؿ يكنس الصدفي: ما  ركا منو، كما يفركف مف األسد.الكبلـ مف األىكاء لف

أعقؿ مف الشافعي، ناظرتو يكما في مسألة، ثـ افترقنا، كلقيني، فأخذ رأيت 
ف لـ نتفؽ في  بيدم، ثـ قاؿ: يا أبا مكسى، أال يستقيـ أف نككف إخكانا كا 

ىذا يدؿ عمى كماؿ عقؿ ىذا اإلماـ، كفقو نفسو، فما زاؿ النظراء ك  .مسألة
 يختمفكف.

 
كعمي يقكالف: كاف  قاؿ أحمد بف محمد بف بنت الشافعي: سمعت أبي     

إلى الشافعي، سفياف بف عيينة إذا جاءه شيء مف التفسير كالفتيا، التفت 
كاف الشافعي بعد أف ناظر حفصا الفرد يكره الكبلـ، ككاف ك  .فيقكؿ: سمكا ىذا

مف أف يتكمـ فيقاؿ:  يقكؿ: كاهلل ألف يفتي العالـ فيقاؿ: أخطأ العالـ، خير لو
أف الخطأ في  ذلؾ اف مذىبو .الكبلـ كأىمو شيء أبغض إلي مفزنديؽ، كما 

 . األصكؿ، ليس كالخطأ في االجتياد في الفركع
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كؿ متكمـ عمى الكتاب كالسنة، فيك الجد، كما سكاه، فيك  قاؿ الشافعي:و      
جماع أكبر األصؿ القرآف، كالسنة، كقياس عمييما، كاإل كقاؿ ايضا: ىذياف.

راءة الحديث خير سمعت الشافعي يقكؿ: قالربيع، كقاؿ  .مف الحديث المنفرد
 .فمةكقاؿ: طمب العمـ أفضؿ مف صبلة النا مف صبلة التطكع.

أنتـ  سمعت الشافعي قاؿ لبعض أصحاب الحديث: قاؿ الربيع:     
المزني: سمعت الشافعي يقكؿ: مف تعمـ كقاؿ  .الصيادلة، كنحف األطباء 

قدره، كمف كتب الحديث، قكيت القرآف، عظمت قيمتو، كمف تكمـ في الفقو، نما 
حجتو، كمف نظر في المغة، رؽ طبعو، كمف نظر في الحساب، جزؿ رأيو، 

 .ف لـ يصف نفسو، لـ ينفعو عممو كم
لـ يحفظ  سمعت محمد بف داكد يقكؿ: عبد اهلل بف أحمد بف حنبؿ:عف      

في دىر الشافعي كمو أنو تكمـ في شيء مف األىكاء، كال نسب إليو، كال عرؼ 
جاء رجؿ إلى المزني يسألو عف شيء ك  . بو، مع بغضو ألىؿ الكبلـ كالبدع

مف الكبلـ، فقاؿ: إني أكره ىذا، بؿ أنيى عنو، كما نيى عنو الشافعي، لقد 
يد، فقاؿ: محاؿ أف نظف سئؿ مالؾ عف الكبلـ كالتكح فعي يقكؿ:سمعت الشا

أنو عمـ أمتو االستنجاء، كلـ يعمميـ التكحيد، كالتكحيد ما قالو النبي  ملسو هيلع هللا ىلصبالنبي 
( فما عصـ بو الدـ يقكلكا: ال إلو إال اهلل )أمرت أف أقاتؿ الناس حتى  ملسو هيلع هللا ىلص

 كالماؿ، حقيقة التكحيد.
سألت الشافعي عف مسألة مف الكبلـ، فقاؿ: سمني عف  قاؿ المزني:     

شيء، إذا أخطأت فيو شيء، إذا أخطأت فيو، قمت: أخطأت، كال تسألني عف 
زكريا الساجي: سمعت محمد بف عبد اهلل بف عبد الحكـ كعف  .: كفرت قمت

يقكؿ: قاؿ لي الشافعي: يا محمد، إف سألؾ رجؿ عف شيء مف الكبلـ، فبل 
ف  تجبو، فإنو إف سألؾ عف دية، فقمت: درىما، أك دانقا، قاؿ لؾ: أخطأت، كا 

 . : كفرت ف الكبلـ، فزلمت قاؿ لؾسألؾ عف شيء م
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 كعف حسيف الكرابيسي، قاؿ: سئؿ الشافعي عف شيء مف الكبلـ،     
  .1 بو أخزاىـ اهللفغضب، كقاؿ: سؿ عف ىذا حفصا الفرد كأصحا

 
 
 
 
 
 

                                                           
أكابر يكٌنى أبا عمر. ككاف أٌكال معتزلٌيا ثـٌ قاؿ بخمؽ األفعاؿ، كصار مف ك  حفص الفرد : 1

المجبرة نظيرا لمحسيف بف محمد النٌجار، كىك مصرٌم قدـ البصرة، كاجتمع بأبي اليذيؿ 
كلو كتاب االستطاعة، ككتاب التكحيد،  محمد بف اليذيؿ العبٌلؼ أحد كبراء المعتزلة كناظره.

 . ككتاب الرٌد عمى أبي اليذيؿ، ككتاب الرٌد عمى النصارل، ككتاب الرٌد عمى المعتزلة
دار  الناشر: ـ(1440ىػ =  845)المتكفى:  تقي الديف المقريزي :المقفى الكبير ر:انظ

ص  – 3ج  – ـ 2006 -ىػ  1427الثانية،  الطبعة لبناف –بيركت  - الغرب االسبلمي
، قاؿ لو «القرآف مخمكؽ»فقاؿ حفص: ، حفص الفرد : لٌما كٌمـ الشافعٌي  قاؿ الربيع .360

)قاؿ(: كسمعت الشافعٌي يقكؿ: مف حمؼ باسـ مف أسماء اهلل  كفرت باهلل العظيـ! الشافعٌي:
كمف حمؼ بالكعبة كبالصفا كالمركة،  تعالى فحنث، فعميو الكٌفارة، ألٌف اسـ اهلل تير مخمكؽ.
سألت  وعف عمّي بف سيؿ الرممّي: فميس عميو كٌفارة ألٌنو مخمكؽ، كذلؾ تير مخمكؽ.

قمت: فمف قاؿ بالمخمكؽ، فما ىك  مخمكؽ. تير الشافعٌي عف القرآف، فقاؿ لي: كبلـ اهلل،
ـٍ عىٍف  قاؿ لي: كافر! عندؾ؟ كعف الربيع: سمعت الشافعٌي يقكؿ في قكؿ اهلل تعالى: كىبلَّ ًإنَّيي

كبيكفى ]المطٌففكف:  ًئذو لىمىٍحجي ـٍ يىٍكمى بًِّي  [: عٌممنا بذلؾ أٌف قكما تير محجكبيف، ينظركف اهلل15رى
تروف رّبكـ يـو القيامة  »أٌنو قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصيتو، كما جاء عف النبٌي سبحانو، ال يضامكف في رؤ 

 – 5ج  –المصدر نفسو  – المقفى الكبير.  « كما تروف الشمس ال تضاموف في رؤيتيا
 .189ص 
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كعف  .1صبيغ   أىؿ الكبلـ، حكـ عمر في كعف الشافعي: حكمي في      
الزعفراني كتيره: سمعنا الشافعي يقكؿ: حكمي في أىؿ الكبلـ أف يضربكا 
بالجريد، كيحممكا عمى اإلبؿ، كيطاؼ بيـ في العشائر، ينادل عمييـ: ىذا 

الزعفراني، سمعت كقاؿ  تاب كالسنة، كأقبؿ عمى الكبلـ .جزاء مف ترؾ الك
  مف ذلؾ.ناظرت أحدا في الكبلـ إال مرة، كأنا أستغفر اهللالشافعي يقكؿ: ما 

 
  
 

                                                           
1

ركل البزار عف سعيد بف المسيب، قاؿ: جاء صبيغ التميمي إلى عمر بف الخطاب فقاؿ:  
[ ، قاؿ: ىي الرياح كلكال أني 1ذركا{ ]الذاريات:  يا أمير المؤمنيف أخبرني عف }الذاريات

{ قاؿ: ىي يقكلو ما قمتو . قاؿ: فأخبرني عف }الحامبلت كقرا ملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسكؿ اهلل 
يقكلو ما قمتو. قاؿ: فأخبرني عف }المقسمات أمرا{  ملسو هيلع هللا ىلصالسحاب، كلكال أني سمعت رسكؿ اهلل 

قاؿ: فأخبرني عف « ما قمتو يقكلو ملسو هيلع هللا ىلصىي المبلئكة، كلكال أني سمعت رسكؿ اهلل »، قاؿ: 
يقكلو ما قمتو " قاؿ: ثـ  ملسو هيلع هللا ىلص}الجاريات يسرا{ ، قاؿ: ىي السفف، كلكال أني سمعت رسكؿ اهلل 

قتب  مائة أخرل كحممو عمى كجعمو في بيت، فمما برئ دعا بو فضربو أمر بو فضرب مائة
ككتب إلى أبي مكسى األشعرم: امنع الناس مف مجالستو، فمـ يزؿ كذلؾ حتى أتى أبا 
مكسى فحمؼ لو باأليماف المغمظة ما يجد في نفسو مما كاف يجد شيئا، فكتب في ذلؾ إلى 

مسند  انظر : .عمر، فكتب عمر: ما أخالو إال قد صدؽ، فخؿ بينو كبيف مجالستو الناس "
مد بف عمرك بف عبد الخالؽ بف خبلد بف عبيد اهلل العتكي المعركؼ : أبك بكر أحالبزار

 1: ج  الطبعة المدينة المنكرة -الناشر: مكتبة العمـك كالحكـ  -ىػ( 292بالبزار )المتكفى: 
بو لما ظير لو مف حالو أفَّ سؤالىو سؤاؿي تعنُّتو ك  .299حديث رقـ  – 423ص  – رى نَّما ضى ا 

مسند الفاركؽ أمير المؤمنيف أبي حفص  انظر :.  دو كاستدالؿو كاستشكاؿو ال سؤاؿى استرشا
أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر  : عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو كأقكالو عمى أبكاب العمـ

الفيـك  - دار الفبلح الناشر: - ىػ( 774بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي )المتكفى: 
 . 585ص  – 2ج  – ـ 2009 -ىػ  1430 - األكلى الطبعة - لممكتبة الشاممة -
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سعيد بف أحمد المخمي: حدثنا يكنس بف عبد األعمى، سمعت كعف     
تير الشافعي يقكؿ: إذا سمعت الرجؿ يقكؿ: االسـ تير المسمى، كالشيء 

كيركل عف الربيع: سمعت الشافعي يقكؿ في  المشي، فاشيد عميو بالزندقة.
)الكصايا( : لك أف رجبل أكصى بكتبو مف العمـ آلخر، ككاف فييا كتب كتاب 

 الكبلـ، لـ تدخؿ في الكصية، ألنو ليس مف العمـ.
 

عبد اهلل بف أحمد بف حنبؿ: سمعت أبي يقكؿ: قاؿ الشافعي: أنتـ أعمـ      
باألخبار الصحاح منا، فإذا كاف خبر صحيح، فأعممني حتى أذىب إليو، 

كقاؿ حرممة: قاؿ الشافعي: كؿ ما قمتو  . بصريا، أك شامياككفيا كاف، أك 
 . ما صح، فيك أكلى، كال تقمدكنيخبلؼ قكلي م ملسو هيلع هللا ىلصفكاف مف رسكؿ اهلل 

 
الربيع: سمعت الشافعي يقكؿ: إذا كجدتـ في كتابي خبلؼ سنة قاؿ      

سمعتو يقكؿ: أم سماء : قاؿ ك  .فقكلكا بيا، كدعكا ما قمتو  ملسو هيلع هللا ىلصرسكؿ اهلل 
كقاؿ  . حديثا فمـ أقؿ بو ملسو هيلع هللا ىلصتظمني، كأم أرض تقمني إذا ركيت عف رسكؿ اهلل 
ف لـ تسمعكه  فيك ملسو هيلع هللا ىلصأبك ثكر: سمعتو يقكؿ: كؿ حديث عف النبي  قكلي، كا 

ذا صح الحديث، يقاؿ: إذا صح الحديث فيك مذىبكيركل أنو،  . مني ، كا 
 . فاضربكا بقكلي الحائط

 
بف سميماف، قاؿ: كاف الشافعي قد جزأ الميؿ: فثمثو األكؿ الربيع عف      
قاؿ زكريا الساجي: حدثنا محمد بف  . كالثاني يصمي، كالثالث يناـ يكتب،

إسماعيؿ، حدثني حسيف الكرابيسي: بت مع الشافعي ليمة، فكاف يصمي نحك 
يمر ثمث الميؿ، فما رأيتو يزيد عمى خمسيف آية، فإذا أكثر فمائة آية، ككاف ال 

و الرجاء بآية رحمة إال سأؿ اهلل، كال بآية عذاب إال تعكذ، ككأنما جمع ل
  . كالرىبة جميعا
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قاؿ الربيع بف سميماف : كاف الشافعي يختـ القرآف في شير رمضاف      
حمفت باهلل صادقا كال  قاؿ حرممة، سمعت الشافعي يقكؿ: ما ستيف ختمة.

مسؾ الشافعي الشيء قاؿ: قؿ ما كاف ي قاؿ أبك داكد: حدثني أبك ثكر، كاذبا .
اس عمى الدينار كقاؿ عمرك بف سكاد: كاف الشافعي أسخى الن . مف سماحتو

فقاؿ لي الشافعي: أفمست مف دىرم ثبلث إفبلسات، فكنت  كالدرىـ كالطعاـ.
كقاؿ الربيع: كاف  حمي بنتي كزكجتي، كلـ أرىف قط .أبيع قميمي ككثيرم حتى 

كناكلو،  ائيف، فسقط سكطو، فكثب تبلـ، كمسحو بكمو،الشافعي مارا بالحذ
أبك حاتـ: حدثنا محمد بف يحيى بف حساف، كقاؿ  .فأعطاه سبعة دنانير

سمعت الشافعي يقكؿ: العمـ عمماف: عمـ الديف كىك الفقو، كعمـ الدنيا كىك 
  مف الشعر كتيره فعناء كعبث .الطب، كما سكاه 

قاؿ يكنس  المعاد العدكاف عمى العباد .ى بئس الزاد إل وعف الشافعي:     
فانظر الذم الناس سبيؿ،  الصدفي: قاؿ لي الشافعي: ليس إلى السبلمة مف

 كعف الشافعي، قاؿ: ما رفعت مف أحد فكؽ منزلتو، إال فيو صبلحؾ فالزمو .
: ضياع العالـ أف يككف ببل ايضا  كعنو كضع مني بمقدار ما رفعت منو .

 ع منيما مف كاخى مف ال عقؿ لو .قمة عقمو، كأضيإخكاف، كضياع الجاىؿ 
: إذا خفت عمى عممؾ العجب، فاذكر رضى مف تطمب، كفي أم نعيـ  كعنو

كقاؿ  .، صغر عنده عممو ترتب، كمف أم عقاب ترىب، فمف فكر في ذلؾ
آالت الرياسة خمس: صدؽ الميجة، ككتماف السر، كالكفاء بالعيد، ايضا : 

 .األمانة  تداء النصيحة، كأداءكاب
كتب عبد الرحمف بف ميدم إلى الشافعي كىك شاب أف يضع لو كتابا ك      

الناسخ  فيو معاني القرآف، كيجمع قبكؿ األخبار، كحجة اإلجماع، كبياف
قاؿ أبك ثكر: قاؿ لي عبد الرحمف بف  كالمنسكخ، فكضع لو كتاب الرسالة .

قاؿ الميمكني: سمعت ك  . إال كأنا أدعك لمشافعي فييا ميدم: ما أصمي صبلة
 .عك ليـ سحرا، أحدىـ: الشافعي أحمد بف حنبؿ يقكؿ: ستة أد
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مات الثكرم كمات الكرع، كمات الشافعي كماتت  : قتيبة بف سعيد قاؿ     
أبك ثكر الكمبي: ما رأيت قاؿ  . كت أحمد بف حنبؿ، كتظير البدعالسنف، كيم

ني بف سكيد: ما ظننت أ كقاؿ أيكب لشافعي، كال رأل ىك مثؿ نفسو .مثؿ ا
 -كاهلل-كقاؿ الربيع بف سميماف: كاف الشافعي  .أعيش حتى أرل مثؿ الشافعي 
 .مكه، لقمتـ إف ىذه ليست كتبو لسانو أكبر مف كتبو، لك رأيت

 
 ي إال ساحرا، ما كناكعف يكنس بف عبد األعمى، قاؿ: ما كاف الشافع     

، ككاف قد أكتي عذكبة منطؽ، سكر ا قعدنا حكلو، كأف ألفاظوندرم ما يقكؿ إذ
 . حجة كحسف ببلتة، كفرط ذكاء، كسيبلف ذىف، ككماؿ فصاحة، كحضكر

مشافعي، فما سمعت فعف عبد الممؾ بف ىشاـ المغكم، قاؿ: طالت مجالستنا ل
  . منو لحنة قط

 
أفكه، كال أنطؽ مف قاؿ أحمد بف أبي سريج الرازم: ما رأيت أحدا      

كقاؿ الزبير بف  عي: أخذت شعر ىذيؿ عف الشافعي .األصمكقاؿ . الشافعي 
قاؿ: بكار: أخذت شعر ىذيؿ ككقائعيا عف عمي مصعب بف عبد اهلل، ك 

 .أخذتيا مف الشافعي حفظا 
 

كددت أف كؿ عمـ أعممو، تعممو  : سمعت الشافعي يقكؿ: قاؿ حرممة     
دخؿ رجؿ عمى الشافعي، فقاؿ:  قاؿ المبرد: . لناس، أكجر عميو كال يحمدكنيا

 إف أصحاب أبي حنيفة لفصحاء، فأنشأ يقكؿ:
 لكنت اليـك أشعر مف لبيد         فمكال الشعر بالعمماء يزرم           
 يزيد  كأبي ميمب   كآؿ       كأشجع في الكتى مف كؿ ليث           
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رأيت  يقكؿ: لك: سمعت الربيع مرارا قاؿ أبك نعيـ بف عدم الحافظ      
الشافعي كحسف بيانو، كفصاحتو، لعجبت، كلك أنو ألؼ ىذه الكتب عمى 
عربيتو التي كاف يتكمـ بيا معنا في المناظرة، لـ نقدر عمى قراءة كتبو 

قاؿ مصعب  .و كاف في تأليفو يكضح لمعكاـ لفصاحتو كترائب ألفاظو، تير أن
كعف الشافعي،  الشافعي . مـ بأياـ الناس مفبف عبد اهلل: ما رأيت أحدا أع

 . إال لبلستعانة عمى الفقو  -باريعني: العربية كاألخ -قاؿ: ما أردت بيا 
دخمت عمى الشافعي في مرضو الذم مات فيو، فقمت: يا  : المزنيقاؿ      

فرفع رأسو، كقاؿ: أصبحت مف الدنيا راحبل،  ؟ تأبا عبد اهلل! كيؼ أصبح
مبلقيا، كعمى اهلل كاردا، ما أدرم ركحي تصير كإلخكاني مفارقا، كلسكء عممي 

 أك إلى نار فأعزييا، ثـ بكى كأنشأ يقكؿ: إلى جنة فأىنييا،
 جعمت رجائي دكف عفكؾ سمما      كلما قسا قمبي كضاقت مذاىبي      

 بعفكؾ ربي كاف عفكؾ أعظما         قرنتو  فمما  ذنبي    تعاظمني     
 كتكرما منة  كتعفك  تجكد تزؿ        فما زلت ذا عفك عف الذنب لـ      
 كلك دخمت نفسي بجرمي جينما        فمست بآيس مني  تنتقـ  فإف      
ني        ترحما   يعفك   اهلل أف   كأعمـ         آلتي الذنب أعرؼ قدره  كا 

 
قاؿ إبراىيـ بف محمد  : سميت ببغداد ناصر الحديث .كعف الشافعي، قاؿ     

الشافعي: ما رأيت أحدا أحسف صبلة مف الشافعي، كذاؾ أنو أخذ مف مسمـ بف 
خالد، كأخذ مسمـ مف ابف جريج، كأخذ ابف جريج مف عطاء، كأخذ عطاء مف 
    ابف الزبير، كأخذ ابف الزبير مف أبي بكر الصديؽ، كأخذ أبك بكر مف 

 ط، إال أف يككف محمد بف الحسف.عف الشافعي: ما أفمح سميف ق. ك ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
: إما يغتـ آلخرتو، أك  قاؿ: ألف العاقؿ ال يعدك مف إحدل خمتيف ؟ قيؿ: كلـ

 .اه، كالشحـ مع الغـ ال ينعقد لدني
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ككاف الشافعي كثير المناقب جـ المفاخر منقطع القريف، اجتمعت فيو مف      
اهلل عنيـ كآثارىـ، ، ككبلـ الصحابة رضي ملسو هيلع هللا ىلص العمكـ بكتاب اهلل كسنة الرسكؿ

كاختبلؼ أقاكيؿ العمماء كتير ذلؾ مف معرفة كبلـ العرب كالمغة كالعربية 
كالشعر حتى إف األصمعي مع جبللة قدره في ىذا الشأف قرأ عميو أشعار 

اهلل : ما عرفت حمو اليذلييف ما لـ يجتمع في تيره، حتى قاؿ أحمد بف حنبؿ ر 
فعي، كقاؿ أبك عبيد القاسـ بف ناسخ الحديث كمنسكخو حتى جالست الشا

ابف  كقاؿ عبد اهلل بف أحمد سبلـ: ما رأيت رجبل قط أكمؿ مف الشافعي،
حنبؿ: قمت ألبي: أم رجؿ كاف الشافعي فإني سمعتؾ تكثر مف الدعاء لو، 
فقاؿ: يا بني، كاف الشافعي كالشمس لمدنيا ككالعافية لمبدف، ىؿ ليذيف مف 

 . خمؼ أك عنيما مف عكض 
 

كقاؿ الشافعي: قدمت عمى مالؾ بف أنس كقد حفظت المكطأ فقاؿ لي:      
أحضر مف يقرأ لؾ، فقمت: أنا قارئ، فقرأت عميو المكطأ حفظا، فقاؿ: إف يؾ 

يعني مسمما  -بف خالد  كقاؿ الحميدم: سمعت زنجيأحد يفمح فيذا الغبلـ. 
تفتي، كىك ابف خمس ف لؾ أ يا أبا عبد اهلل فقد كاهلل آفيقكؿ لمشافعي: أفت  -

. كقاؿ محفكظ بف أبي تكبة البغدادم: رأيت أحمد بف حنبؿ عند  عشرة سنة
الشافعي في المسجد الحراـ، فقمت: يا أبا عبد اهلل، ىذا سفياف بف عيينة في 
ناحية المسجد يحدث، فقاؿ: إف ىذا يفكت كذاؾ ال يفكت. كقاؿ أبك حساف 

أحدا مف أىؿ العمـ تعظيمو الزيادم: ما رأيت محمد بف الحسف يعظـ 
، فرجع محمد إلى  محمد بف الحسف لمشافعي، كلقد جاءه يكما فمقيو كقد ركب

 . منزلو كخبل بو يكمو إلى الميؿ، كلـ يأذف ألحد عميو
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كالشافعي أكؿ مف تكمـ في أصكؿ الفقو كىك الذم استنبطو، كقاؿ أبك      
ثكر: مف زعـ انو رأل مثؿ محمد بف إدريس في عممو كفصاحتو كمعرفتو 
كثباتو كتمكنو فقد كذب، كاف منقطع القريف في حياتو، فمما مضى لسبيمو لـ 
يعتض منو. كقاؿ أحمد بف حنبؿ: ما أحد ممف بيده محبرة أك كرؽ إال 

لمشافعي في رقبتو منة. ككاف الزعفراني يقكؿ: كاف أصحاب الحديث رقكدا ك 
 حتى جاء الشافعي فأيقظيـ فتيقظكا. 

كقدـ بغداد سنة خمس كتسعيف كمائة فأقاـ بيا سنتيف، ثـ خرج إلى مكة،      
ثـ عاد إلى بغداد سنة ثماف كتسعيف كمائة فأقاـ بيا شيرا، ثـ خرج إلى مصر، 

إلييا في سنة تسع كتسعيف كمائة، كقيؿ سنة إحدل كمائتيف. كلـ ككاف كصكلو 
يزؿ بيا إلى أف تكفي يكـ الجمعة آخر يكـ مف رجب سنة أربع كمائتيف، كدفف 

 .بعد العصر مف يكمو بالقرافة الصغرل
كالمغة كالنحك  مف أىؿ الحديث كالفقو كاألصكؿكقد اتفؽ العمماء قاطبة      

سو تو كعدالتو كزىده ككرعو كنزاىة عرضو كعفة نفكتير ذلؾ عمى ثقتو كأمان
كلئلماـ الشافعي أشعار كثيرة كمف المنسكب  كحسف سيرتو كعمك قدره كسخائو.

 : إلى الشافعي
 

 نقص عقمي أراني        ر الدى أدبني  كمما                 
ذا ما ازددت عمما                 بجيميزادني عمما          كا 
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 العامة لممذىب األصوؿ

  : العامة عند اإلماـ الشافعي ىياألصكؿ       

 .  كتاب اهلل تعالى -اوال 

 .  السنة النبوية الثابتة -ثانيا 

مـ مف الديف  : اإلجماع -ثالثا  كيقصد بو عند الشافعي اإلجماع العاـ لما عي
بالضركرة، ككاف يفتي بغيرىا مف المسائؿ بقكؿ: "ال أعمـ في ذلؾ خبلفان"، فبل 

 .  عبرة عنده بإجماع بمدو معيفو

،  : قوؿ الصحابي - رابعا كىك القكؿ الذم نقؿ عند أحد الصحابة دكف خبلؼو
ذم يراه أقرب لمكتاب كالسنة، أك ما كاف فإف اختمؼ الصحابة عمؿ بالقكؿ ال

 مؤيدان بالقياس. 

كىك أف ييقاس الحكـ عمى أمرو منصكصو عميو في كتاب  : القياس – خامسا
، أك تحقؽ فيو اإلجماع.   اهلل أك سنة نبيو، أك نيقؿ عف الصحابة دكف خبلؼو

 

مصر :  انتشر المذىب الشافعي في عدة بمداف، منيا :أماكف االنتشار      
 كخراساف كببلد ما كراء النير. كالعراؽ
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 1 المذىب الحنبمي 

أبك عبد اهلل : مؤسس المذىب ىك : اإلماـ حقا، كشيخ اإلسبلـ صدقا     
أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد بف إدريس بف عبد اهلل بف حياف بف 

ثعمبة بف عبد اهلل بف أنس بف عكؼ بف قاسط بف مازف بف شيباف ابف ذىؿ بف 
عكابة بف صعب بف عمي بف بكر بف كائؿ بف قاسط بف ىنب بف أفصي بف 

عدناف، الشيباني،  دعمي بف جديمة بف أسد بف ربيعة بف نزار بف معد بف
 المركزم األصؿ. 

خرجت أمو مف مرك كىي حامؿ بو، فكلدتو في بغداد، في شير ربيع      
بمرك كحمؿ إلى بغداد كىك  : إنو كلد األكؿ سنة أربع كستيف كمائة، كقيؿ

 رضيع.
 

ككاف إماـ المحدثيف، صنؼ كتابو المسند، كجمع فيو مف الحديث ما لـ      
يتفؽ لغيره، كقيؿ: إنو كاف يحفظ ألؼ ألؼ حديث، ككاف مف أصحاب اإلماـ 

إلى أف ارتحؿ الشافعي  كخكاصو، كلـ يزؿ مصاحبو - اهلل حمور  -الشافعي 
إلى مصر، كقاؿ في حقو: خرجت مف بغداد كما خمفت بيا أتقى كال أفقو مف 

يقرأ  ككاف أميان ال: أياـ المعتصـ  ابف حنبؿ، كدعي إلى القكؿ بخمؽ القرآف ]
 كال يكتب [ فمـ يجب، فضرب كحبس كىك مصر عمى االمتناع . 

 
 

                                                           
 11ج  – سير أعبلـ النببلء.  63ص  – 1ج  – وفيات األعياف وأنباء الزمافانظر :  1
 358 -177ص   –



 واالقتصادية والسياسية   ستراتيجيةاصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإل
 لمانياأبرلين/ 

116 

 

ليس بالقاني، في لحيتو  خضباككاف حسف الكجو، ربعة يخضب بالحناء      
سكد. أخذ عنو الحديث جماعة مف األماثؿ، منيـ محمد بف اسماعيؿ  شعرات

البخارم، كمسمـ بف الحجاج النيسابكرم، كلـ يكف في آخر عصره مثمو في 
 العمـ كالكرع.

تكفي ضحكة نيار الجمعة، الثنتي عشرة ليمة خمت مف شير ربيع األكؿ،      
بمقبرة باب حرب، ككاف لو كلداف عالماف، كىما صالح كعبد اهلل، ببغداد، كدفف 

فأما صالح فكاف قاضي أصبياف فمات بيا، كمكلده في سنة ثبلث كمائتيف، 
كأما عبد اهلل فإنو بقي إلى سنة تسعيف كمائتيف، كتكفي يكـ األحد لثماف بقيف 

كبو كاف مف جمادل األكلى كلو سبع كسبعكف سنة، ككنيتو أبك عبد الرحمف، 
  يكنى اإلماـ أحمد، رحميـ اهلل أجمعيف.

 
طمب العمـ كىك ابف خمس عشرة سنة، في العاـ الذم مات فيو  : شيوخو     

فسمع مف: إبراىيـ بف سعد قميبل. كمف: ىشيـ بف بشير  مالؾ، كحماد بف زيد.
يمي، كمف: عباد بف عباد الميمبي، كمعتمر بف سميماف الت فأكثر كجكد.

كالقاضي أبي يكسؼ، كيكسؼ بف الماجشكف،  كسفياف بف عيينة اليبللي، 
، كمحمد بف كككيع كيحيى القطاف كيزيد بف ىاركف،  كأبي بكر بف عياش

 كتيرىـ كثير . إدريس الشافعي، كأبي عاصـ، كعبد الرزاؽ، كأبي نعيـ،
.  ابف ماجوكالنسائي، كالترمذم، ك  كمسمـ، كأبك داكدالبخارم  : حدث عنو     

كحدث عنو أيضا: كلداه؛ صالح كعبد اهلل، كابف عمو؛ حنبؿ بف إسحاؽ، 
كشيكخو؛ عبد الرزاؽ، كالحسف بف مكسى األشيب، كأبك عبد اهلل الشافعي، لكف 
الشافعي لـ يسمو، بؿ قاؿ: حدثني الثقة. كحدث عنو: عمي بف المديني، 

ي الحكارم، كمحمد كيحيى بف معيف، كدحيـ، كأحمد بف صالح، كأحمد بف أب
 كتيرىـ كثير. براىيـ الدكرقي، كأحمد بف الفراتبف يحيى الذىمي، كأحمد بف إ
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رأيت أبا عبد اهلل، كأف اهلل جمع لو عمـ األكليف  : قاؿ إبراىيـ الحربي     
قاؿ المزني: قاؿ لي الشافعي: رأيت ببغداد شابا، إذا قاؿ: حدثنا، ك  كاآلخريف.

:  كقاؿ حرممة قاؿ: أحمد بف حنبؿ. قمت: كمف ىك؟ قاؿ الناس كميـ: صدؽ.
خرجت مف بغداد، فما خمفت بيا رجبل أفضؿ، كال  : سمعت الشافعي يقكؿ

اف أحمد بف حنبؿ كقاؿ النفيمي: ك أفقو، كال أتقى مف أحمد بف حنبؿ.أعمـ، كال 
 . مف أعبلـ الديف

رأيت أحدا  أحمد بف حنبؿ أكبر مف إسحاؽ كأفقو، ما : وقاؿ أبو زرعة     
أحمد إماما فيما بيني كقاؿ محمد بف يحيى الذىمي: جعمت  أكمؿ مف أحمد.

 كقاؿ محمد بف ميراف الجماؿ: ما بقي تير أحمد. كبيف اهلل.
رحمو اهلل،  لرممي، كذكر أحمد بف حنبؿ، فقاؿ:عمير بف النحاس اك قاؿ أب    

صالحيف ما كاف عف الدنيا ما كاف أصبره! كبالماضيف ما كاف أشبيو!، كبال
عف أبي عبد اهلل  مكرك  و الدنيا فأباىا، كالبدع فنفاىا.ألحقو! عرضت ل
ما رأيت أجمع في كؿ شيء مف أحمد بف حنبؿ، كال أعقؿ  البكشنجي، قاؿ:

 كقاؿ ابف كارة: كاف أحمد صاحب فقو، صاحب حفظ، صاحب معرفة. منو.
قو كالكرع كالزىد كقاؿ النسائي: جمع أحمد بف حنبؿ المعرفة بالحديث كالف

كقاؿ أبك داكد: كانت مجالس أحمد مجالس اآلخرة، ال يذكر فييا  كالصبر.
 الدنيا قط. شيء مف أمر الدنيا، ما رأيتو ذكر

 -انتيى العمـ إلى أربعة: أحمد بف حنبؿ  عبيد القاسـ بف سبلـ : كأب قاؿ     
لى ابف أبي شيبة  -كىك أفقييـ فيو  لى -كىك أحفظيـ لو  -كا  عمي بف  كا 

لى يحيى بف معيف  -كىك أعمميـ بو  -المديني  قاؿ  .-كىك أكتبيـ لو  -كا 
أحمد بف حنبؿ يكـ المحنة، أبك بكر يكـ الردة، كعمر يكـ السقيفة،  : المزني

 كعثماف يـك الدار، كعمي يـك صفيف.
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 قاؿ ابف أبي حاتـ: حدثنا صالح بف أحمد، قاؿ: : وشمائمو في فضمو     
كقد خرج  -كاهلل يعمـ عمى أم حاؿ نحف  -أبي يكما أياـ الكاثؽ دخمت عمى 

لصبلة العصر، ككاف لو لبد يجمس عميو، قد أتى عميو سنكف كثيرة حتى بمي، 
ذا تحتو كتاب كاتد فيو: بمغني يا أبا عبد اهلل ما أنت فيو مف الضيؽ، كما  كا 

ف، كما ىي عميؾ مف الديف، كقد كجيت إليؾ بأربعة آالؼ درىـ عمى يدم فبل
نما ىك شيء كرثتو مف أبي. فقرأت الكتاب، ككضعتو،  مف صدقة كال زكاة، كا 

ثـ  قاؿ: رفعتو منؾ.فاحمر كجيو، ك  ؟ فمما دخؿ، قمت: يا أبة، ما ىذا الكتاب
 : كصؿ كتابؾ إلي، كنحف في عافية.فكتب إلى الرجؿ ؟قاؿ: تذىب لجكابو 

فذىبت بالكتاب  عيالنا، ففي نعمة اهلل.نا، كأما فأما الديف، فإنو لرجؿ ال يرىق
إلى الرجؿ الذم كاف أكصؿ كتاب الرجؿ، فمما كاف بعد حيف، كرد كتاب 

فمما مضت سنة أك نحكىا، ذكرناىا،  الرجؿ مثؿ ذلؾ، فرد عميو بمثؿ ما رد.
 فقاؿ: لك كنا قبمناىا، كانت قد ذىبت.

 
 

ربما رأيت أبي يأخذ الكسر، ينفض الغبار عنيا، كيصيرىا  : صالحقاؿ      
في قصعة، كيصب عمييا ماء، ثـ يأكميا بالممح، كما رأيتو اشترل رمانا كال 

كعنبا  -بخبز  فيأكميا –سفرجبل كال شيئا مف الفاكية، إال أف تككف بطيخة 
ار كقاؿ لي: كانت كالدتؾ في الظبلـ تغزؿ تزال دقيقا، فتبيع األست كتمرا.

بدرىميف أقؿ أك أكثر، فكاف ذلؾ قكتنا، ككنا إذا اشترينا الشيء، نستره عنو 
كيبل يراه، فيكبخنا، ككاف ربما خبز لو، فيجعؿ في فخارة عدسا كشحما كتمرات 

دفعو إلييـ، فيضحككف كال شيريز، فيجيء الصبياف، فيصكت ببعضيـ، في
  ككاف يأتدـ بالخؿ كثيرا. يأكمكف.

 
 



 واالقتصادية والسياسية   ستراتيجيةاصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإل
 لمانياأبرلين/ 

119 

 

قاؿ: أخاؼ أف  قمت ألبي عبد اهلل: ما أكثر الداعي لؾ!المروذي: قاؿ      
قاؿ المركذم: رأيت طبيبا نصرانيا خرج ك  ؟ يككف ىذا استدراجا بأم شيء ىذا

 مف عند أحمد كمعو راىب، فقاؿ: إنو سألني أف يجيء معي ليرل أبا عبد اهلل
أراؾ منذ كأدخمت نصرانيا عمى أبي عبد اهلل، فقاؿ لو: إني ألشتيي أف  .

سنيف، ما بقاؤؾ صبلح لئلسبلـ كحدىـ، بؿ لمخمؽ جميعا، كليس مف أصحابنا 
فقمت ألبي عبد اهلل: إني ألرجك أف يككف يدعى لؾ  أحد إال كقد رضي بؾ.

فقاؿ: يا أبا بكر، إذا عرؼ الرجؿ نفسو، فما ينفعو كبلـ  في جميع األمصار.
 الناس.

 
يصمي في كؿ يـك كليمة ثبلث مائة : كاف أبي قاؿ عبد اهلل بف أحمد     

كؿ يكـ كليمة مائة  ركعة، فمما مرض مف تمؾ األسكاط، أضعفتو، فكاف يصمي
كعف أبي إسماعيؿ الترمذم، قاؿ: جاء رجؿ بعشرة آالؼ مف  كخمسيف ركعة.

كقيؿ: إف صيرفيا بذؿ ألحمد خمس مائة دينار،  ربح تجارتو إلى أحمد، فردىا.
 فمـ يقبؿ.

 
ما كتبت حديثا إال كقد عممت  قاؿ لي أحمد:قاؿ المروذي:  بو:ومف آدا     

أعطيت احتجـ، كأعطى أبا طيبة دينارا، ف ملسو هيلع هللا ىلص بو، حتى مر بي أف النبي
 إذا ذكر قاؿ المركذم: كاف أبك عبد اهلل. ك  الحجاـ دينارا حيف احتجمت

عف المركذم، قاؿ: لـ أر الفقير في مجمس أعز منو في  المكت، خنقتو العبرة.
مجمس أحمد، كاف مائبل إلييـ، مقصرا عف أىؿ الدنيا، ككاف فيو حمـ، كلـ 
ذا جمس في  يكف بالعجكؿ، ككاف كثير التكاضع، تعمكه السكينة كالكقار، كا 
ذا خرج إلى مسجده، لـ  مجمسو بعد العصر لمفتيا، ال يتكمـ حتى يسأؿ، كا 

 يتصدر.
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كجاءه بعض قرابتو، فأعطاه قاؿ المركذم: رأيت أبا عبد اهلل،  ومف كرمو:     
كعف يحيى بف  عث إلى البقاؿ، فأعطاه نصؼ درىـ.درىميف، كأتاه رجؿ، فب

كقاؿ ىاركف المستممي: لقيت  ىبلؿ، قاؿ: جئت أحمد، فأعطاني أربعة دراىـ.
فأعطاني خمسة دراىـ، كقاؿ: ما عندنا  أحمد بف حنبؿ، فقمت: ما عندنا شيء.

عبد اهلل قد كىب لرجؿ قميصو، كقاؿ: ربما قاؿ المركذم: رأيت أبا  تيرىا.
 ككاف إذا جاءه أمر ييمو مف أمر الدنيا، لـ يفطر ككاصؿ. كاسى مف قكتو.

كجاءه أبك سعيد الضرير، ككاف قاؿ قصيدة في ابف أبي داكد، فشكى إلى أبي 
فجيء بحماؿ، قاؿ:  الجذع. عبد اهلل، فقاؿ: يا أبا سعيد، ما عندنا إال ىذا

ككاف أبك عبد اهلل شديد الحياء، كريـ األخبلؽ،  دراىـ كدانقيف.فبعتو بتسعة 
 يعجبو السخاء.

 
ف جيؿ عميو، حمـ : بكر المروذي وأبقاؿ         كاف أبك عبد اهلل ال يجيؿ، كا 

كلـ يكف بالحقكد كال العجكؿ، كثير التكاضع،  . كاحتمؿ، كيقكؿ: يكفي اهلل
بفظ، ككاف يحب في اهلل، حسف الخمؽ، دائـ البشر، ليف الجانب، ليس 

ذا كاف في أمر مف الديف، اشتد لو تضبو، ككاف يحتمؿ  كيبغض في اهلل، كا 
 األذل مف الجيراف.

 
رأيت أبا عبد اهلل يقكـ لكرده قريبا مف نصؼ الميؿ حتى وقاؿ المروذي:      

كقاؿ عبد اهلل: ربما  يقارب السحر، كرأيتو يركع فيما بيف المغرب كالعشاء.
أبي في السحر يدعك ألقكاـ بأسمائيـ، ككاف يكثر الدعاء كيخفيو، سمعت 

كيصمي بيف العشاءيف، فإذا صمى عشاء اآلخرة، ركع ركعات صالحة، ثـ 
ككانت قراءتو لينة، ربما لـ أفيـ  يناـ نكمة خفيفة، ثـ يقكـ فيصمي.يكتر، ك 
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يف بعضيا، ككاف يصكـ كيدمف، ثـ يفطر ما شاء اهلل، كال يترؾ صكـ االثن
 كالخميس كأياـ البيض، فمما رجع مف العسكر، أدمف الصكـ إلى أف مات.

كعف رجؿ، قاؿ: رأيت أثر الغـ في كجو أبي عبد اهلل، كقد أثنى عميو      
بلـ قاؿ: بؿ جزل اهلل اإلس شخص، كقيؿ لو: جزاؾ اهلل عف اإلسبلـ خيرا.

ككاف يحب الخمكؿ كاالنزكاء عف الناس، كيعكد  عني خيرا، مف أنا؟ كما أنا؟!
كقاؿ محمد بف  المشي في األسكاؽ، كيؤثر الكحدة.المريض، ككاف يكره 

 ى في الطريؽ، يكره أف يتبعو أحد.الحسف بف ىاركف: رأيت أبا عبد اهلل إذا مش
يثار الخمكؿ كالتكاضع ككثرة الكجؿ مف عبلمات التقكل كالفبلح.ك   ا 
 
 

: كاف أبي إذا دعا لو رجؿ، يقكؿ: األعماؿ أحمد قاؿ صالح بف     
كددت أني نجكت مف  كقاؿ عبد اهلل بف أحمد: سمعت أبي يقكؿ: بخكاتيميا.

كركم عف المركذم، قاؿ: قمت ألحمد: كيؼ  ىذا األمر كفافا، ال عمي كال لي.
قاؿ: كيؼ أصبح مف ربو يطالبو بأداء الفرائض، كنبيو يطالبو  ؟ أصبحت

بميس  بأداء السنة، كالممكاف يطمبانو بتصحيح العمؿ، كنفسو تطالبو بيكاىا، كا 
 ؟! يطالبو بالفحشاء، كممؾ المكت يراقب قبض ركحو، كعيالو يطالبكنو بالنفقة
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 المحنة  :     
 

َأَحبُّ اْلِجَياِد ِإَلى »  :قىاؿى  ملسو هيلع هللا ىلصركل الطبراني عىٍف أىًبي أيمىامىةى، أىفَّ رىسيكؿى اهلًل      
َماـٍ َجاِئٍر  ِإفَّ » : قىاؿى  ملسو هيلع هللا ىلصكعىٍف أىًبي الدٍَّردىاًء، أىفَّ النًَّبيَّ  .1«اهلِل َكِمَمُة َحؽٍّ تَُقاُؿ إلِ

ـُ اأْلَِئمَُّة اْلُمِضمُّوَف  كعف ثكباف قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل . 2«َأْخَوَؼ َما َأَخاُؼ َعَمْيُك
يضرىـ مف خذليـ وال تزاؿ طائفة مف أمتي عمى الحؽ ظاىريف، ال  » : ملسو هيلع هللا ىلص

 . 3« حتى يأتي أمر اهلل
 

أف الرشيد قاؿ:  : أحمد بف إبراىيـ الدكرقي، عف محمد بف نكح: ركل     
 إف أظفرني ، فممو عميبمغني أف بشر بف تياث المريسي يقكؿ: القرآف مخمكؽ

قاؿ الدكرقي: ككاف متكاريا أياـ الرشيد، فمما مات الرشيد، ظير،  بو، ألقتمنو.
ثـ إف المأمكف نظر في الكبلـ، كناظر، كبقي متكقفا في  الضبللة. كدعا إلى

قاؿ أبك الفرج بف الجكزم: خالطو قـك مف المعتزلة، فحسنكا  الدعاء إلى بدعتو.
لو القكؿ بخمؽ القرآف، ككاف يتردد كيراقب بقايا الشيكخ، ثـ قكم عزمو، كامتحف 

 .الناس
 

                                                           
1
 .8080حديث رقـ  – 281ص  – 8ج  – المعجـ الكبير -الطبراني   
مسند .  27485 – حديث رقـ - 478ص  – 45ج  – مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ 2

أبك داكد سميماف بف داكد بف الجاركد الطيالسي البصرل )المتكفى:  : داود الطيالسيأبي 
  - 2ج  – ـ 1999 -ىػ  1419األكلى،  الطبعة  - مصر –دار ىجر  الناشر: ىػ(204
 .1068حديث رقـ  – 321ص 

 .22402 حديث رقـ - 88ص  – 37ج  - مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ 3



 واالقتصادية والسياسية   ستراتيجيةاصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإل
 لمانياأبرلين/ 

123 

 

 
لكال مكاف يزيد بف ىاركف، ألظيرت أف قاؿ لنا المأمكف:  : ابف أكثـ قاؿ     

 : يا أمير المؤمنيف، كمف يزيد حتى يتقى؟ فقاؿ بعض جمسائو القرآف مخمكؽ.
! إني أخاؼ إف أظيرتو فيرد عمي، يختمؼ الناس، كتككف فتنة،  فقاؿ: كيحؾ

فخرج إلى  . : نعـ لو قاؿ  : فأنا أخبر ذلؾ منو. فقاؿ الرجؿ كأنا أكره الفتنة.
إلى يزيد، كقاؿ: يا أبا خالد، إف أمير المؤمنيف يقرئؾ السبلـ،  كاسط، فجاء

فقاؿ: كذبت عمى أمير المؤمنيف،  كيقكؿ لؾ: إني أريد أف أظير خمؽ القرآف.
أمير المؤمنيف ال يحمؿ الناس عمى ما ال يعرفكنو، فإف كنت صادقا، فاقعد، 

جتمعكا، فقاـ، قاؿ: فمما أف كاف الغد، ا فإذا اجتمع الناس في المجمس، فقؿ.
فقاؿ يزيد: كذبت عمى أمير المؤمنيف، إنو ال يحمؿ الناس عمى  فقاؿ كمقالتو.

قاؿ: فقدـ، كقاؿ: يا أمير المؤمنيف، كنت  ما ال يعرفكنو كما لـ يقؿ بو أحد.
 . قاؿ: كيحؾ يمعب بؾ!! أعمـ، كقص عميو.

 
لما دخمنا عمى إسحاؽ بف  سمعت أبي يقكؿ:اؿ صالح بف أحمد: ق     

 - يعني: المأمكف –إبراىيـ لممحنة، قرأ عمينا كتاب الذم صار إلى طرسكس 
 . 2{وىو خالؽ كؿ شيء: } 1{ ليس كمثمو شيءفكاف فيما قرئ عمينا: }

  { . وىو السميع البصير فقمت: }
 

، ككجو بمف امتنع إلى الحبس، فأجاب القكـ :  قاؿ صالح      ثـ امتحف القـك
 جميعا تير أربعة: أبي، كمحمد بف نكح، كالقكاريرم، كالحسف بف حماد سجادة.
ثـ أجاب ىذاف، كبقي أبي كمحمد في الحبس أياما، ثـ جاء كتاب مف 

 طرسكس بحمميما مقيديف زميميف.
                                                           

 . 11االية  -الشكرل سكرة   1
 . 102االية  -األنعاـ سكرة   2
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حكي لنا أف أحمد قيؿ لو أياـ المحنة: يا أبا عبد  :ابف أبي أسامة قاؿ      
قاؿ: كبل، إف ظيكر الباطؿ عمى  ظير عميو الباطؿ؟ ترل الحؽ كيؼ اهلل، أكال

 الحؽ أف تنتقؿ القمكب مف اليدل إلى الضبللة، كقمكبنا بعد الزمة لمحؽ.
 

لما حمؿ أحمد إلى المأمكف، أخبرت، فعبرت  : جعفر األنباري وأبقاؿ      
 الفرات، فإذا ىك جالس في الخاف، فسممت عميو، فقاؿ: يا أبا جعفر، تعنيت.

يا ىذا، أنت اليكـ رأس، كالناس يقتدكف بؾ، فك اهلل لئف أجبت إلى خمؽ  فقمت:
ف أنت لـ تجب، ليمتنعف خمؽ مف الناس كثير، كمع  القرآف، ليجيبف خمؽ، كا 
 ىذا فإف الرجؿ إف لـ يقتمؾ فإنؾ تمكت، البد مف المكت، فاتؽ اهلل كال تجب.

 جعفر، أعد عمي.ثـ قاؿ: يا أبا  فجعؿ أحمد يبكي، كيقكؿ: ما شاء اهلل.
 . فأعدت عميو، كىك يقكؿ: ما شاء اهلل

 
ما سمعت كممة منذ كقعت في ىذا األمر أقكل مف قاؿ أحمد بف حنبؿ:      

قاؿ: يا أحمد، إف يقتمؾ الحؽ مت  كممة أعرابي كممني بيا في رحبة طكؽ.
ف عشت عشت حميدا.  قاؿ صالح بف أحمد: قاؿ أبي: فقكل قمبي. شييدا، كا 

، كرحمنا منيا في جكؼ الميؿ، كفتح لنا بابيا، إذا رجؿ قد  صرنا إلى أذنةفمما 
: ككنت  قاؿ أبي .-يعني: المأمكف-دخؿ، فقاؿ: البشرل! قد مات الرجؿ 

  أدعك اهلل أف ال أراه.
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لما صدر أبي كمحمد بف نكح إلى طرسكس، ردا في :  قاؿ صالح     
في سفينة، فمما كصبل إلى عانة ، تكفي حمبل  فمما صار إلى الرقة، أقيادىما.

كقاؿ حنبؿ: قاؿ أبك عبد اهلل: ما رأيت  محمد، كفؾ قيده، كصمى عميو أبي.
أحدا عمى حداثة سنو، كقدر عممو أقكـ بأمر اهلل مف محمد بف نكح، إني 

: يا أبا عبد اهلل، اهلل اهلل،  ألرجك أف يككف قد ختـ لو بخير. قاؿ لي ذات يـك
قد مد الخمؽ أعناقيـ إليؾ، لما يككف  أنت رجؿ يقتدل بؾ. إنؾ لست مثمي،

 فمات، كصميت عميو، كدفنتو. منؾ، فاتؽ اهلل، كاثبت ألمر اهلل، أك نحك ىذا.
 أظف قاؿ: بعانة.

 
ثـ حبس  كصار أبي إلى بغداد مقيدا، فمكث بالياسرية أياما،:  قاؿ صالح     

العامة في درب  في دار اكتريت عند دار عمارة، ثـ حكؿ إلى حبس
فمما كاف في رمضاف  فقاؿ: كنت أصمي بأىؿ السجف، كأنا مقيد. المكصمية.

حكلت إلى  -كذلؾ بعد مكت المأمكف بأربعة عشر شيرا  -سنة تسع عشر 
  .-يعني: نائب بغداد -دار إسحاؽ بف إبراىيـ 

 
حبس أبك عبد اهلل في دار عمارة ببغداد، في إصطبؿ األمير  : حنبؿقاؿ      

محمد بف إبراىيـ؛ أخي إسحاؽ بف إبراىيـ، ككاف في حبس ضيؽ، كمرض في 
ثـ حكؿ بعد قميؿ إلى سجف العامة، فمكث في السجف نحكا مف  رمضاف.

ككنا نأتيو، فقرأ عمي كتاب )اإلرجاء( كتيره في الحبس، كرأيتو  ثبلثيف شيرا.
 بيـ في القيد، فكاف يخرج رجمو مف حمقة القيد كقت الصبلة كالنكـ. يصمي
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قاؿ أبي: كاف يكجو إلي كؿ يكـ برجميف، أحدىما قاؿ صالح بف أحمد:      
يقاؿ لو: أحمد بف أحمد بف رباح، كاآلخر أبك شعيب الحجاـ، فبل يزاالف 

رجمي أربعة يناظراني، حتى إذا قاما دعي بقيد، فزيد في قيكدم، فصار في 
ما تقكؿ في  : فمما كاف في اليكـ الثالث، دخؿ عمي، فناظرني، فقمت لو أقياد.

فقاؿ الرسكؿ الذم كاف يحضر مف  قمت: كفرت باهلل . قاؿ: مخمكؽ. ؟ عمـ اهلل
 فقمت: إف ىذا قد كفر. قبؿ إسحاؽ بف إبراىيـ: إف ىذا رسكؿ أمير المؤمنيف.

ببغا الكبير إلى إسحاؽ،  - يعني: المعتصـ -فمما كاف في الميمة الرابعة، كجو 
نفسؾ،  - كاهلل –يا أحمد، إنيا  فأمره بحممي إليو، فأدخمت عمى إسحاؽ، فقاؿ:

أف يضربؾ ضربا بعد  -إف لـ تجبو  -إنو ال يقتمؾ بالسيؼ، إنو قد آلى 
ضرب، كأف يقتمؾ في مكضع ال يرل فيو شمس كال قمر، أليس قد قاؿ اهلل 

فقمت: فقد  ؟ أفيككف مجعكال إال مخمكقا ، 1{  جعمناه قرآنا عربيا إنا : } تعالى
 ؟ أفخمقيـ،  2{ فجعميـ كعصؼ مأكوؿ: } قاؿ تعالى

 
فمما صرنا إلى المكضع المعركؼ بباب البستاف، أخرجت،  قاؿ: فسكت.     

كجيء بدابة، فأركبت كعمي األقياد، ما معي مف يمسكني، فكدت تير مرة أف 
فجيء بي إلى دار المعتصـ، فأدخمت حجرة، ثـ  لثقؿ القيكد.أخر عمى كجيي 

فأردت الكضكء،  لباب عمي في جكؼ الميؿ كال سراج.أدخمت بيتا، كأقفؿ ا
فمما  فمددت يدم، فإذا أنا بإناء فيو ماء، كطست مكضكع، فتكضأت كصميت.

 كاف مف الغد، أخرجت تكتي، كشددت بيا األقياد أحمميا، كعطفت سراكيمي.
 رسكؿ المعتصـ، فقاؿ: أجب.فجاء 

 

                                                           
 . 3االية  -سكرة الزخرؼ  1
 . 5االية  –الفيؿ سكرة  2
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ذا ىك       فأخذ بيدم، كأدخمني عميو، كالتكة في يدم، أحمؿ بيا األقياد، كا 
فقاؿ  اد حاضر، كقد جمع خمقا كثيرا مف أصحابو.ؤ جالس، كأحمد بف أبي د
 فمـ يزؿ يدنيني حتى قربت منو، ثـ قاؿ: اجمس. لي المعتصـ: ادنو، ادنو.

:  قاؿ ؟ قمت: أتأذف في الكبلـ فمكثت قميبل، ثـ فجمست، كقد أثقمتني األقياد،
 تكمـ.
فسكت ىنية ، ثـ قاؿ: إلى شيادة أف ال  ؟ : إلى ما دعا اهلل كرسكلو فقمت     

ثـ قمت: إف جدؾ ابف عباس  . فقمت: فأنا أشيد أف ال إلو إال اهلل إلو إال اهلل.
يماف، فقاؿ: سألكه عف اإل ملسو هيلع هللا ىلصلما قدـ كفد عبد القيس عمى رسكؿ اهلل  يقكؿ:

قاؿ: )شيادة أف ال إلو إال  كرسكلو أعمـ. قالكا: اهلل )أتدركف ما اإليماف؟( .
يتاء الزكاة، كأف تعطكا الخمس مف  قاـ الصبلة، كا  اهلل، كأف محمدا رسكؿ اهلل، كا 

  المغنـ(.
: لكال أني كجدتؾ في يد مف كاف قبمي، -يعني: المعتصـ-قاؿ أبي: فقاؿ      

 ؟ قاؿ: يا عبد الرحمف بف إسحاؽ، ألـ آمرؾ برفع المحنةثـ  ما عرضت لؾ.
ثـ قاؿ ليـ: ناظركه، ككممكه، يا  فقمت: اهلل أكبر! إف في ىذا لفرجا لممسمميف.

 قمت: ما تقكؿ أنت في عمـ اهلل ؟ فقاؿ: ما تقكؿ في القرآف عبد الرحمف كممو.
. 1{  شيء  اهلل خالؽ كؿ فسكت، فقاؿ لي بعضيـ: أليس قاؿ اهلل تعالى: } ؟

فدمرت إال ما أراد ، 2{  تدمر كؿ شيء فقمت: قاؿ اهلل: } ؟ كالقرآف أليس شيئا
أفيككف محدث ،  3{  ما يأتييـ مف ذكر مف ربيـ محدث فقاؿ بعضيـ: } اهلل؟

  ؟ إال مخمكقا

                                                           
1
 .16االية  -الرعد سكرة  
 . 25االية  -األحقاؼ سكرة  2
 . 2األنبياء االية سكرة  3
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 فالذكر ىك القرآف، كتمؾ،  1{  ص والقرآف ذي الذكر فقمت: قاؿ اهلل: }     
وذكر بعضيـ حديث عمراف بف حصيف: )إف اهلل خمؽ  ليس فييا ألؼ كالـ.

كاحتجكا . 2( فقمت: ىذا خطأ، حدثنا تير كاحد: )إف اهلل كتب الذكر ،الذكر( 
ابف مسعكد: )ما خمؽ اهلل مف جنة كال نار كال سماء كال أرض أعظـ  بحديث

فقمت: إنما كقع الخمؽ عمى الجنة كالنار كالسماء  مف آية الكرسي ( .
: )يا ىنتاه، تقرب  فقاؿ بعضيـ: حديث خباب كلـ يقع عمى القرآف.كاألرض، 

( . إلى اهلل بما استطعت، فإنؾ لف تتقرب إليو بشيء أحب إليو مف كبلمو 
 فقمت: ىكذا ىك. 

اد ينظر إلى أبي كالمغضب. قاؿ أبي: ؤ كجعؿ ابف أبي د : قاؿ صالح     
ككاف يتكمـ ىذا، فأرد عميو، كيتكمـ ىذا، فأرد عميو، فإذا انقطع الرجؿ منيـ، 

ضاؿ مضؿ  - كاهلل –اعترض ابف أبي دكاد، فيقكؿ: يا أمير المؤمنيف، ىك 
فيكممني ىذا، فأرد عميو، كيكممني ىذا، فأرد فيقكؿ: كممكه، ناظركه. !  مبتدع

: يا  انقطعكا، يقكؿ المعتصـ: كيحؾ يا أحمد ! ما تقكؿ ؟ فأقكؿعميو، فإذا 
حتى أقكؿ  ملسو هيلع هللا ىلصأمير المؤمنيف، أعطكني شيئا مف كتاب اهلل أك سنة رسكؿ اهلل 

اد: أنت ال تقكؿ إال ما في الكتاب أك السنة ؟ فقمت ؤ بو. فيقكؿ أحمد بف أبي د
  يقيد عميو.: تأكلت تأكيبل، فأنت أعمـ، كما تأكلت ما يحبس عميو، كال لو

                                                           
 . 1االية   -ص سكرة  1
إذ جاءه قـك مف بني تميـ، فقاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصعف عمراف بف حصيف، قاؿ: إني عند النبي الحديث  2
، قالكا: بشرتنا فأعطنا، فدخؿ ناس مف أىؿ اليمف، فقاؿ: «اقبمكا البشرل يا بني تميـ»
قالكا: قبمنا، جئناؾ لنتفقو في الديف،  ،«اقبمكا البشرل يا أىؿ اليمف، إذ لـ يقبميا بنك تميـ»

كاف اهلل كلـ يكف شيء قبمو، ككاف عرشو عمى »كلنسألؾ عف أكؿ ىذا األمر ما كاف، قاؿ: 
، ثـ أتاني رجؿ، فقاؿ: يا «الماء، ثـ خمؽ السمكات كاألرض، ككتب في الذكر كؿ شيء

فانطمقت أطمبيا، فإذا السراب ينقطع دكنيا، كايـ اهلل لكددت عمراف أدرؾ ناقتؾ فقد ذىبت، 
 .7418ديث رقـ  ح  – 124 ص – 9ج  –صحيح البخارم  . أنيا قد ذىبت كلـ أقـ
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قاؿ أبك عبد اهلل: لقد احتجكا عمي بشيء ما يقكل قمبي، كال  قاؿ حنبؿ:     
عمى ىذا حتى سمعتو،  أنكركا اآلثار، كما ظننتيـ ينطمؽ لساني أف أحكيو.

يا  : } كجعمكا يرتكف، يقكؿ الخصـ كذا ككذا، فاحتججت عمييـ بالقرآف بقكلو
كا: شبو، يا فقال أفيذا منكر عندكـ؟،  1{ لـ تعبد ما ال يسمع وال يبصر أبت

قاؿ محمد بف إبراىيـ البكشنجي: حدثني بعض  . أمير المؤمنيف، شبو
اد أقبؿ عمى أحمد يكممو، فمـ يمتفت إليو، حتى ؤ أف أحمد بف أبي د أصحابنا:

فقمت: لست أعرفو مف أىؿ  ؟ قاؿ المعتصـ: يا أحمد، أال تكمـ أبا عبد اهلل
يا أمير المؤمنيف، كاهلل  اد يقكؿ:ؤ كجعؿ ابف أبي دؿ صالح: قا !! العمـ فأكممو

لئف أجابؾ، ليك أحب إلي مف ألؼ دينار، كمائة ألؼ دينار، فيعد مف ذلؾ ما 
فقاؿ: لئف أجابني ألطمقكف عنو بيدم، كألركبف إليو بجندم،  شاء اهلل أف يعد.
 كألطأف عقبو.

كشفقتي عمى  ني ألشفؽ عميؾثـ قاؿ: يا أحمد، كاهلل إني عميؾ لشفيؽ، كا       
 .ملسو هيلع هللا ىلص فأقكؿ: أعطكني شيئا مف كتاب اهلل كسنة رسكلو ؟ ابني ىاركف، ما تقكؿ

كعبد  -يعني عنده  -فمما طاؿ المجمس، ضجر، كقاؿ: قكمكا، كحبسني 
: كيحؾ! ألـ تكف  كقاؿ . الرحمف بف إسحاؽ يكممني، كقاؿ: كيحؾ! أجبني

المؤمنيف، أعرفو منذ ثبلثيف سنة، يرل فقاؿ لو عبد الرحمف: يا أمير  ؟ تأتينا
نو لفقيو، كما يسكءني  طاعتؾ كالحج كالجياد معؾ. فيقكؿ: كاهلل إنو لعالـ، كا 

 ثـ قاؿ: ما كنت تعرؼ صالحا الرشيدم؟ . أف يككف معي يرد عني أىؿ الممؿ
كأشار  -قاؿ: كاف مؤدبي، ككاف في ذلؾ المكضع جالسا  .قمت: قد سمعت بو
 فسألني عف القرآف، فخالفني، فأمرت بو، فكطئ كسحب -دار إلى ناحية مف ال

قمت:  ! يا أحمد، أجبني إلى شيء لؾ فيو أدنى فرج حتى أطمؽ عنؾ بيدم.
 . ملسو هيلع هللا ىلص أعطكني شيئا مف كتاب اهلل كسنة رسكلو

                                                           
 . 42االية  -مريـ سكرة  1



 واالقتصادية والسياسية   ستراتيجيةاصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإل
 لمانياأبرلين/ 

131 

 

فمما كاف بعد المغرب، كجو  فطاؿ المجمس، كقاـ، كرددت إلى المكضع.     
د، يبيتاف عندم كيناظراني كيقيماف معي، ؤاي رجميف مف أصحاب ابف أبي دإل

يداف بي أف أفطر فبل أفعؿ حتى إذا كاف كقت اإلفطار، جيء بالطعاـ، كيجت
اد في الميؿ، ؤ قاؿ: ككجو المعتصـ إلي ابف أبي د .-ككانت ليالي رمضاف  -

فقاؿ  فأرد عميو نحكا مما كنت أرد. ؟ فقاؿ: يقكؿ لؾ أمير المؤمنيف: ما تقكؿ
: يحيى بف معيف كتيره ،  لقد كتب اسمؾ في السبعة د: كاهللابف أبي دكا

ثـ يقكؿ: إف أمير المؤمنيف قد حمؼ أف  فمحكتو، كلقد ساءني أخذىـ إياؾ.
كيقكؿ:  يضربؾ ضربا بعد ضرب، كأف يمقيؾ في مكضع ال ترل فيو الشمس.

فمما أصبحنا، جاء  إف أجابني، جئت إليو حتى أطمؽ عنو بيدم، ثـ انصرؼ.
فجعمكا  ، فأخذ بيدم حتى ذىب بي إليو، فقاؿ ليـ: ناظركه، ككممكه.رسكلو

يناظركني، فأرد عمييـ، فإذا جاؤكا بشيء مف الكبلـ مما ليس في الكتاب 
 كالسنة، قمت: ما أدرم ما ىذا.

 
ذا       قاؿ: فيقكلكف: يا أمير المؤمنيف، إذا تكجيت لو الحجة عمينا، ثبت، كا 

فقاؿ رجؿ: يا أحمد، أراؾ  فقاؿ: ناظركه. أدرم ما ىذا.كممناه بشيء، يقكؿ: ال 
يوصيكـ اهلل في أوالدكـ  } : فقمت: ما تقكؿ في قكلو تذكر الحديث كتنتحمو.

قمت: ما تقكؿ: إف  قاؿ: خص اهلل بيا المؤمنيف. ؟ 1{ مثؿ حظ األنثييفلمذكر 
نما احتججت عمييـ بيذا، ألنيـ كانكا  ؟ كاف قاتبل أك عبدا يحتجكف فسكت، كا 

يعني:  -فحيث قاؿ لي: أراؾ تنتحؿ الحديث، احتججت بالقرآف  بظاىر القرآف.
ف السنة خصصت القاتؿ كالعبد، فأخرجتيما مف العمـك قاؿ: فمـ يزالكا  .- كا 

ثـ خبل بي، كبعبد الرحمف بف  فمما ضجر، قاؿ: قكمكا. كذلؾ إلى قرب الزكاؿ.
  ثـ قاـ كدخؿ، كرددت إلى المكضع. إسحاؽ، فمـ يزؿ يكممني،

                                                           
1
 . 11 االية - النساءسكرة   
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شيء،  قاؿ: فمما كانت الميمة الثالثة، قمت: خميؽ أف يحدث تدا مف أمرم     
فجاءني بخيط، فشددت بو األقياد، كرددت التكة  فقمت لممككؿ بي: أريد خيطا.

فمما كاف مف الغد،  إلى سراكيمي مخافة أف يحدث مف أمرم شيء، فأتعرل.
فإذا ىي تاصة، فجعمت أدخؿ مف مكضع إلى مكضع، أدخمت إلى الدار، 

كلـ يكف في اليكميف  كقكـ معيـ السيكؼ، كقكـ معيـ السياط، كتير ذلؾ.
ثـ قاؿ: ناظركه،  الماضييف كبير أحد مف ىؤالء، فمما انتييت إليو، قاؿ: اقعد.

فجعمكا يناظركني، يتكمـ ىذا، فأرد عميو، كيتكمـ ىذا، فأرد عميو، كجعؿ  كممكه.
فجعؿ بعض مف ىك قائـ عمى رأسي يكمئ إلي بيده،  كتي يعمك أصكاتيـ.ص

فمما طاؿ المجمس، نحاني، ثـ خبل بيـ، ثـ نحاىـ، كردني إلى عنده، كقاؿ: 
فرددت عميو نحك ردم، فقاؿ:  كيحؾ يا أحمد! أجبني حتى أطمؽ عنؾ بيدم.

 فسحبت، كخمعت. خذكه، اسحبكه، خمعكه. -كذكر المعف  -عميؾ.. 
قاؿ محمد بف إبراىيـ البكشنجي: ذكركا أف المعتصـ أالف في أمر أحمد      

لما عمؽ في العقابيف، كرأل ثباتو كتصميمو كصبلبتو، حتى أتراه أحمد بف 
اد، كقاؿ: يا أمير المؤمنيف، إف تركتو، قيؿ: قد ترؾ مذىب المأمكف، ؤ أبي د

كلما جيء كقاؿ صالح: قاؿ أبي:  فياجو ذلؾ عمى ضربو. كسخط قكلو.
 ثـ قاؿ لمجبلديف: تقدمكا. بالسياط، نظر إلييا المعتصـ، فقاؿ: ائتكني بغيرىا.

فجعؿ يتقدـ إلي الرجؿ منيـ، فيضربني سكطيف، فيقكؿ لو: شد، قطع اهلل 
ثـ يتنحى كيتقدـ آخر، فيضربني سكطيف، كىك يقكؿ في كؿ ذلؾ: شد،  يدؾ!

 - يعني: المعتصـ -إلي فمما ضربت سبعة عشر سكطا، قاـ  قطع اهلل يدؾ!
كجعؿ عجيؼ  عميؾ لشفيؽ. - كاهلل –؟ إني  فقاؿ: يا أحمد، عبلـ تقتؿ نفسؾ

كجعؿ بعضيـ يقكؿ:  ؟ ينخسني بقائمة سيفو، كقاؿ: أتريد أف تغمب ىؤالء كميـ
كقاؿ بعضيـ: يا أمير المؤمنيف، دمو في  ! إمامؾ عمى رأسؾ قائـ. كيمؾ

أمير المؤمنيف، أنت صائـ، كأنت في الشمس كجعمكا يقكلكف: يا  عنقي، اقتمو.
 قائـ!
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فأقكؿ: أعطكني شيئا مف كتاب اهلل  ؟ فقاؿ لي: كيحؾ يا أحمد، ما تقكؿ     
فرجع، كجمس، كقاؿ لمجبلد: تقدـ، كأكجع، قطع  . أك سنة رسكؿ اهلل أقكؿ بو

فجعمكا يقبمكف  ثـ قاـ الثانية، كجعؿ يقكؿ: كيحؾ يا أحمد! أجبني. اهلل يدؾ.
كجعؿ عبد الرحمف يقكؿ:  عمي، كيقكلكف: يا أحمد، إمامؾ عمى رأسؾ قائـ!
كالمعتصـ يقكؿ: أجبني إلى  مف صنع مف أصحابؾ في ىذا األمر ما تصنع؟
 ثـ رجع، كقاؿ لمجبلد: تقدـ. شيء لؾ فيو أدنى فرج حتى أطمؽ عنؾ بيدم.

 فجعؿ يضربني سكطيف، كيتنحى، كىك في خبلؿ ذلؾ يقكؿ: شد، قطع اهلل
فقاؿ لي رجؿ  فذىب عقمي، ثـ أفقت بعد، فإذا األقياد قد أطمقت عني. يدؾ.

قاؿ  كدسناؾ!  ممف حضر: كببناؾ عمى كجيؾ، كطرحنا عمى ظيرؾ بارية
 فقمت: ال أفطر. أبي : فما شعرت بذلؾ، كأتكني بسكيؽ، كقالكا: اشرب كتقيأ.

ابف سماعة، ثـ جيء بي إلى دار إسحاؽ بف إبراىيـ، فحضرت الظير، فتقدـ 
 ؟ فصمى، فمما انفتؿ مف صبلتو، كقاؿ لي: صميت، كالدـ يسيؿ في ثكبؾ

 قمت: قد صمى عمر كجرحو يثعب دما .
 
 

اإليماف قكؿ كعمؿ، يزيد  قاؿ أبك داكد: سمعت أحمد بف حنبؿ يقكؿ:     
كقاؿ إسحاؽ بف  كينقص، البر كمو مف اإليماف، كالمعاصي تنقص اإليماف.

كقاؿ  مف قاؿ: القرآف مخمكؽ، فيك كافر. سمعت أحمد يقكؿ:إبراىيـ البغكم: 
مف أحب الكبلـ لـ يفمح، ألنو يؤكؿ أمرىـ  حنبؿ: سمعت أبا عبد اهلل يقكؿ:

ياكـ كالخكض في الجداؿ كالمراء، أدركنا  إلى حيرة، عميكـ بالسنة كالحديث، كا 
 الناس كما يعرفكف ىذا الكبلـ، عاقبة الكبلـ ال تؤكؿ إلى خير.
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فقمت: ....   حضرت الميتدم باهلل صالح بف عمي الياشمي، قاؿ:عف      
قاؿ: ما زلت أقكؿ: إف ....  ا إف لـ يكف يقكؿ: القرآف مخمكؽأم خميفة خميفتن

اد ؤ ثـ قاؿ: حتى أقدـ أحمد بف أبي د ،لقرآف مخمكؽ صدرا مف أياـ الكاثؽا
استحيا منو، كرؽ لو، عمينا شيخا مف أذنة، فأدخؿ عمى الكاثؽ مقيدا، فرأيتو 
فقاؿ: يا أمير  اد.ؤ كقربو، فسمـ، كدعا، فقاؿ: يا شيخ، ناظر ابف أبي د

فغضب الكاثؽ، كقاؿ:  يضعؼ عف المناظرة. ادؤ ابف أبي داف المؤمنيف، 
فقاؿ: يا أمير المؤمنيف، ىكف عميؾ، فائذف لي  أيضعؼ عف مناظرتؾ أنت؟

فقاؿ الشيخ: يا  قاؿ: أفعؿ. كعميو.في مناظرتو، فإف رأيت أف تحفظ عمي 
أحمد، أخبرني عف مقالتؾ ىذه، ىي مقالة كاجبة داخمة في عقد الديف، فبل 

 ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ: فأخبرني عف رسكؿ اهلل  قاؿ: نعـ. ؟ يككف الديف كامبل حتى تقاؿ فيو
قاؿ: فدعا  قاؿ: ال. حيف بعث، ىؿ ستر شيئا مما أمره اهلل بو مف أمر دينيـ؟

فسكت، فالتفت الشيخ إلى الكاثؽ، كقاؿ: يا أمير  ؟ األمة إلى مقالتؾ ىذه
اليـو  فقاؿ الشيخ: فأخبرني عف اهلل حيف قاؿ: } نعـ. المؤمنيف كاحدة. قاؿ:

، ىؿ كاف الصادؽ في إكماؿ  1{ أكممت لكـ دينكـ وأتممت عميكـ نعمتي
فسكت، فقاؿ:  دينو، أك أنت الصادؽ في نقصانو حتى يقاؿ بمقالتؾ ىذه؟

 يجب.أجب، فمـ 
ثـ قاؿ: يا أحمد، أخبرني عف مقالتؾ،  فقاؿ: يا أمير المؤمنيف، اثنتاف.     

 . فسكت ؟ قاؿ: فدعا الناس إلييا قاؿ: عمميا. ؟ أـ ال  ملسو هيلع هللا ىلصأعمميا رسكؿ اهلل 
ثـ قاؿ: يا أحمد، فاتسع لرسكؿ اهلل أف يعمميا  فقاؿ: يا أمير المؤمنيف، ثبلث.

كاتسع ذلؾ ألبي  قاؿ: نعـ. ؟ أمتو بياكأمسؾ عنيا كما زعمت، كلـ يطالب 
فأعرض الشيخ، كقاؿ: يا أمير المؤمنيف، قد قدمت أنو  قاؿ: نعـ. بكر كعمر؟

يضعؼ عف المناظرة، إف لـ يتسع لنا اإلمساؾ عنيا، فبل كسع اهلل عمى مف لـ 

                                                           
 . 3االية  -المائدة سكرة  1
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:  قاؿ الميتدم ... : نعـ، اقطعكا قيد الشيخ فقاؿ الكاثؽ يتسع لو ما اتسع ليـ.
 عف ىذه المقالة، كأظف أف أبي رجع عنيا منذ ذلؾ الكقت.فرجعت 

مرض أحمد تسعة أياـ، ككاف ربما أذف لمناس، فيدخمكف  : قاؿ المروذي     
كسمع السمطاف بكثرة  كيرد بيده، كتسامع الناس ككثركا.عميو أفكاجا، يسممكف 

أتمؽ  الناس، فككؿ السمطاف ببابو كبباب الزقاؽ الرابطة كأصحاب األخبار، ثـ
 باب الزقاؽ، فكاف الناس في الشكارع كالمساجد، حتى تعطؿ بعض الباعة.
ككاف الرجؿ إذا أراد أف يدخؿ عميو، ربما دخؿ مف بعض الدكر كطرز 

كجاءه  الحاكة، كربما تسمؽ، كجاء أصحاب األخبار، فقعدكا عمى األبكاب.
 يراؾ.حاجب ابف طاىر، فقاؿ: إف األمير يقرئؾ السبلـ، كىك يشتيي أف 

قاؿ: كأصحاب الخبر  فقاؿ: ىذا مما أكره، كأمير المؤمنيف قد أعفاني مما أكره.
. كجاء بنك ىاشـ، فدخمكا  يكتبكف بخبره إلى العسكر، كالبرد تختمؼ كؿ يـك

كدخؿ  كجاء قكـ مف القضاة كتيرىـ، فمـ يؤذف ليـ. عميو، كجعمكا يبككف عميو.
فشيؽ أبك عبد اهلل، كسالت  اهلل.عميو شيخ، فقاؿ: اذكر كقكفؾ بيف يدم 

ؿ: ادعكا لي الصبياف بمساف دمكعو، فمما كاف قبؿ كفاتو بيكـ أك يكميف، قا
. يشميـ كيمسح رؤكسيـ، كعينو تدمعقاؿ: فجعمكا ينضمكف إليو، كجعؿ  ثقيؿ.

فمما كانت ليمة  كاشتدت عمتو يكـ الخميس، ككضأتو، فقاؿ: خمؿ األصابع.
النيار، فصاح الناس، كعمت األصكات بالبكاء، الجمعة، ثقؿ، كقبض صدر 

  قد ارتجت، كامتؤلت السكؾ كالشكارع.حتى كأف الدنيا 
ركل  أخرجت الجنازة بعد منصرؼ الناس مف الجمعة. : المركذم قاؿ     

ما مف مسمـ يموت  : " قاؿ ملسو هيلع هللا ىلصعف عبد اهلل بف عمرك، عف  أحمد في مسنده
  . 1"  اهلل فتنة القبريـو الجمعة أو ليمة الجمعة إال وقاه 

 
 

                                                           
 . 6582حديث رقـ  – 147ص  – 11ج  -المسند  1
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ما بمغنا أف جمعا في الجاىمية كال اإلسبلـ مثمو  :عبد الكىاب الكراؽ  قاؿ     
حتى بمغنا أف المكضع مسح كحزر عمى  - يعني: مف شيد الجنازة -

كحزرنا عمى القبكر نحكا مف ستيف ألؼ  الصحيح، فإذا ىك نحك مف ألؼ ألؼ.
في الشكارع كالدركب، ينادكف مف أراد  امرأة، كفتح الناس أبكاب المنازؿ

قاؿ السممي: حضرت جنازة أبي الفت القكاس مع الدارقطني، فمما   الكضكء.
سمعت عبد اهلل بف  نظر إلى الجمع، قاؿ: سمعت أبا سيؿ بف زياد يقكؿ:

  .1قكلكا ألىؿ البدع: بيننا كبينكـ يـك الجنائز  : سمعت أبي يقكؿ: أحمد يقكؿ
 

كدخؿ عمى أبي مجاىد بف مكسى، فقاؿ: يا أبا عبد اهلل، قد  : قاؿ صالح     
جاءتؾ البشرل، ىذا الخمؽ يشيدكف لؾ، ما تبالي لك كردت عمى اهلل الساعة. 

.  كجعؿ يقبؿ يده كيبكي، كيقكؿ: أكصني يا أبا عبد اهلل. فأشار إلى لسانو
كذكر عف معتمر: أف  كدخؿ سكار القاضي، فجعؿ يبشره كيخبره بالرخص.

: حدثني بالرخص. كقاؿ لي أبي: جئني بالكتاب الذم  أباه قاؿ لو عند مكتو
فيو حديث ابف إدريس، عف أبيو، عف طاككس: أنو كاف يكره األنيف، فقرأتو 

 .  عميو، فمـ يئف إال ليمة كفاتو
                                                           

كقاؿ الدارقطني: سمعت أبا سيؿ بف زياد سمعت :  فقاؿقوؿ الدارقطني ذكر ابف كثير  1
عبد اهلل بف أحمد يقكؿ: سمعت أبي يقكؿ: قكلكا ألىؿ البدع بيننا كبينكـ الجنائز حيف تمر. 

: كقد صدؽ اهلل قكؿ أحمد في ىذا، فإنو كاف إماـ السنة في زمانو،  ثـ قاؿ ابف كثير معمقا
الدنيا لـ يحتفؿ أحد بمكتو، كلـ يتمفت كىك قاضي قضاة كعيكف مخالفيو أحمد بف أبي دؤاد 

إليو. كلما مات ما شيعو إال قميؿ مف أعكاف السمطاف. ككذلؾ الحارث بف أسد المحاسبي مع 
زىده ككرعو كتنقيره كمحاسبتو نفسو في خطراتو كحركاتو، لـ يصؿ عميو إال ثبلثة أك أربعة 

ئفة يسيرة جدا، فممو األمر مف الناس. ككذلؾ بشر بف تياث المريسي لـ يصؿ عميو إال طا
أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي  : البداية والنيايةانظر:  . مف قبؿ كمف بعد

دار إحياء التراث  الناشر: عمي شيرم المحقؽ: ىػ(774البصرم ثـ الدمشقي )المتكفى: 
  376ص  – 10. ج  ـ 1988 -، ىػ 1408األكلى  الطبعة: العربي
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 األصوؿ العامة لممذىب

 
    و كالعمـ، كبيانيا فيمااعتمد اإلماـ أحمد عمى أصكؿ عامة في الفق     
 : يأتي
 

 .نصوص القرآف الكريـ اوال : 
 .  السنة النبويةثانيا : 
اختيار قكؿ  . فتوى الصحابي التي ال نزاع فييا إف انعدمت النصوصثالثا : 

ف لـ يظير  الصحابي األقرب لمكتاب كالسنة إف تعٌددت أقكاؿ الصحابة، كا 
 .  القكؿ األقرب لمصحة ذيكر الخبلؼ بيف األقكاؿ دكف ترجيح قكؿو عمى آخرو

األخذ بالحديث المرسؿ أك الضعيؼ كتقديمو عمى القياس في حالة عدـ  رابعا :
 .  كجكد أثرو أك إجماعو أك قكؿ صحابي يخالفو

 كييؤخذ بو في حاؿ عدـ تكفر األصكؿ سابقة الذكر.  القياس،خامسا : 
 أم منع الكسائؿ الميفضية إلى ارتكاب إحدل المفاسد.  سد الذرائع؛سادسا : 

 
ينتشر المذىب الحنبمي في عٌدة بمداف، منيا:  :أماكف انتشار المذىب      

 الجزيرة العربية كمصر كالعراؽ كحراف كالشاـ. 
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1ماميالمذىب اال 
 

 

فاالئمة عند الشيعة  يقاؿ المذىب االمامي كما يقاؿ المذىب الجعفرم ،     
أف يككف  -كما يقكؿ الشيعة-مف ىذا بل يقتضي فعشر اماما،  ااالمامية اثن

، ألٌف الشيعة دكف بقية االئمة االثني عشر مذىبان  لبلماـ جعفر الصادؽ
األمامٌية ترل أٌف كؿ إماـ مف أكلئؾ األئٌمة يجب األخذ بقكلو ، كالعمؿ برأيو، 

سباب كذلؾ أل،  ما لديو مف عمـلكف الفرصة لـ تسنح لكاحد منيـ في إظيار 
 : يذكرىا الشيعة لعؿ اىميا عديدة

إٌف زمف استقبللو باإلمامة قد طاؿ حٌتى جاكز الثبلثيف عامان ، كلئف  األوؿ :
قد شارككه في طكؿ الزمف ، ككانت أٌياـ إمامتيـ تجاكزت تيره مف االئمة كاف 

 الثبلثيف عامان أيضان فإٌنو لـ يتٌفؽ ليـ ما اتٌفؽ لو .
ركاية ، إٌف أٌيامو كانت أٌياـ عمـ كفقو ، ككبلـ كمناظرة ، كحديث ك  الثاني :

 .كآراء كمذاىب ، كىذه فرصة جديرة بأف يبدم العالـ فييا عممو 
إٌنو مٌرت عميو فترة مف الرفاىٌية كعمى بني ىاشـ لـ تمٌر عمى تيره  الثالث :

مف األئٌمة ، فمـ يتٌفؽ لو عمى األكثر ما كاف يحكؿ دكف آبائو كأبنائو مف 
كمنعيـ عف الناس مف  الجير بمعارفيـ بالتضيػيؽ عمييـ كمنع الناس عنيـ

 ممكؾ أٌياميـ.

                                                           
مقاؿ منشكر عمى االنترنت . انظر  – https://research.rafed.net: . انظر مقاؿ  1

 . 328 – 327ص  – 1ج  –ابف خمكاف  : وفيات األعياف وأنباء أبناء الزماف:  ايضا
 بعدىا . كما 270ص  – 6ج  -سير أعبلـ النببلء

https://research.rafed.net/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%91%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/2656-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%D9%8A


 واالقتصادية والسياسية   ستراتيجيةاصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإل
 لمانياأبرلين/ 

138 

 

ىك جعفر بف محمد بف عمي القرشي الياشمي  واالماـ جعفر الصادؽ :     
كسبطو كمحبكبو الحسيف بف أمير المؤمنيف  ملسو هيلع هللا ىلصأبي عبد اهلل ريحانة النبي ابف 

أبي الحسف عمي بف أبي طالب عبد مناؼ بف شيبة، كىك عبد المطمب بف 
مناؼ بف قصي. اإلماـ، الصادؽ، شيخ بني ىاشـ، كاسمو: عمرك بف عبد 

  ىاشـ، أبك عبد اهلل القرشي، الياشمي، العمكم، النبكم، المدني، أحد األعبلـ.
 

ىي أـ فركة بنت القاسـ بف محمد بف أبي بكر التيمي. كأميا: ىي  : وأمو     
أسماء بنت عبد الرحمف بف أبي بكر، كليذا كاف يقكؿ: كلدني أبك بكر 

. كلد: سنة ثمانيف. كتكفي في شكاؿ سنة ثماف كأربعيف كمائة  الصديؽ مرتيف
ف و محمد الباقر كجده عمي زييقبر أبالى جانب بالمدينة، كدفف بالبقيع 

 العابديف كعـ جده الحسف بف عمي، رضي اهلل عنيـ أجمعيف. 
 

أحد األئمة االثني عشر عمى مذىب اإلمامية، ككاف مف سادات أىؿ كىك      
البيت كلقب بالصادؽ لصدقو في مقالتو كفضميو أشير مف أف يذكر، ككاف 
تمميذه أبك مكسى جابر بف حياف الصكفي الطرسكسي قد ألؼ كتابان يشتمؿ 

 ى ألؼ كرقة تتضمف رسائؿ جعفر الصادؽ كىي خمسمائة رسالة.عم
 

:  . حدث عنو كرأل بعض الصحابة )أنس بف مالؾ، كسيؿ بف سعد(     
ابنو؛ مكسى الكاظـ، كيحيى بف سعيد األنصارم، كيزيد بف عبد اهلل كأبك 
حنيفة، كأباف بف تغمب، كابف جريج، كمعاكية بف عمار الدىني، كابف إسحاؽ 

 .    كسفياف، كشعبة، كسفياف بف عيينة كاخركف 
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 كاف عالمان زاىدان عابدان، ركل عف أبيو كعطاء كعكرمة، قاؿ محمد بف أبي 

القاسـ عف يحيى بف الفرات قاؿ: قاؿ جعفر بف محمد لسفياف الثكرم: ال يتـ 
كعف عمرك بف أبي المقداـ،  . : تعجيمو كتصغيره كستره المعركؼ إال بثبلثة

قاؿ: كنت إذا نظرت إلى جعفر بف محمد، عممت أنو مف سبللة النبييف، قد 
بف أبي األسكد:  رأيتو كاقفا عند الجمرة يقكؿ: سمكني، سمكني. كعف صالح

سمعت جعفر بف محمد، يقكؿ: سمكني قبؿ أف تفقدكني، فإنو ال يحدثكـ أحد 
 .1 بعدم بمثؿ حديثي

      
 
 
 
 
 
 

                                                           
عف أبي الطفيؿ اذ ركل الحاكـ ، ينسب ىذا القكؿ لعمي ابف ابي طالب رضي اهلل عنو  1

سمكني قبؿ أف تفقدكني، كلف : سمعت عميا رضي اهلل عنو، قاـ فقاؿ  عامر بف كاثمة قاؿ
تسألكا بعدم مثمي، فقاـ ابف الككاء فقاؿ: " مف الذيف بدلكا نعمة اهلل كفرا كأحمكا قكميـ دار 
البكار؟ قاؿ: منافقكا قريش قاؿ: فمف الذيف ضؿ سعييـ في الحياة الدنيا كىـ يحسبكف أنيـ 

 – 2ج  – الحاكـ المستدرؾ عمى الصحيحيف : .قاؿ: منيـ أىؿ حركراءيحسنكف صنعا؟ 
 .3342حديث رقـ  – 383ص 
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ركل البييقي عف يحيى بف الفرات اليمداني، قاؿ: قاؿ جعفر بف محمد      

وتصغيره، : بتعجيمو،  ال يتـ المعروؼ إال بثبلثة يا سفياف "لسفياف الثكرم: 
1 وشكره

" 
 

عف بعض أصحاب جعفر بف محمد، عف جعفر، كسئؿ: لـ حـر اهلل      
كعف ىشاـ بف عباد، سمعت جعفر  الربا؟ قاؿ: لئبل يتمانع الناس المعركؼ.

بف محمد يقكؿ: الفقياء أمناء الرسؿ، فإذا رأيتـ الفقياء قد ركنكا إلى 
 السبلطيف، فاتيمكىـ

 
 
 

                                                           
ٍكًجردم الخراساني، أبك بكر  : شعب اإليماف 1 ٍسرى أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي

الناشر: مكتبة الرشد لمنشر كالتكزيع بالرياض بالتعاكف مع  -ىػ( 458البييقي )المتكفى: 
حديث رقـ  –ـ  2003 -ىػ  1423 - الطبعة األكلى -الدار السمفية ببكمبام باليند 

أبك نعيـ أحمد بف عبد  :حمية األولياء وطبقات األصفياء: . كما ركاه ابك نعيـ  10422
 الناشر: - ىػ(430اهلل بف أحمد بف إسحاؽ بف مكسى بف ميراف األصبياني )المتكفى: 

بيركت  - دار الكتب العممية -ـ 1974 -ىػ 1394بجكار محافظة مصر،  -السعادة 
: قاؿ ابف عباس : ال يتـ المعركؼ إال بثبلثة :  وروى الدينوري.  (ىػ 1409)طبعة 

ذا ستره تممو .  ذا صغره عظمو، كا  تعجيمو، كتصغيره عنده، كستره؛ فإنو إذا عجمو ىنأه، كا 
 -ىػ( 333المجالسة كجكاىر العمـ : أبك بكر أحمد بف مركاف الدينكرم المالكي )المتكفى : 

 -دار ابف حـز )بيركت  -ـ الحصـ ( أ -الناشر : جمعية التربية اإلسبلمية )البحريف 
 . 685حديث رقـ  -ىػ 1419لبناف( تاريخ النشر : 
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جعفر بف محمد: الصبلة قرباف كؿ تقي، كالحج  قاؿ : األصمعي قاؿ     
جياد كؿ ضعيؼ، كزكاة البدف الصياـ، كالداعي ببل عمؿ كالرامي ببل كتر، 
كاستنزلكا الرزؽ بالصدقة، كحصنكا أمكالكـ بالزكاة، كما عاؿ مف اقتصد، 
كالتقدير نصؼ العيش، كقمة العياؿ أحد اليساريف، كمف أحزف كالديو، فقد 

ب بيده عمى فخذه عند مصيبة، فقد حبط أجره، كالصنيعة ال عقيما، كمف ضر 
تككف صنيعة إال عند ذم حسب أك ديف، كاهلل ينزؿ الصبر عمى قدر 

كينزؿ الرزؽ عمى قدر المؤنة، كمف قدر معيشتو، رزقو اهلل، كمف  المصيبة،
 بذر معيشتو، حرمو اهلل.

جعفرا رأيت  كعف رجؿ، عف بعض أصحاب جعفر بف محمد، قاؿ:     
! مف قنع بما قسـ لو، استغنى، كمف  : يا بني- يعني ابنو -يكصي مكسى 

مد عينيو إلى ما في يد تيره، مات فقيرا، كمف لـ يرض بما قسـ لو، اتيـ اهلل 
في قضائو، كمف استصغر زلة تيره، استعظـ زلة نفسو، كمف كشؼ حجاب 

تفر بئرا ألخيو، تيره، انكشفت عكرتو، كمف سؿ سيؼ البغي، قتؿ بو، كمف اح
أكقعو اهلل فيو، كمف داخؿ السفياء، حقر، كمف خالط العمماء، كقر، كمف دخؿ 

ياؾ  يا بني مداخؿ السكء، اتيـ. ! إياؾ أف تزرم بالرجاؿ، فيزرل بؾ، كا 
يا بني! قؿ الحؽ لؾ كعميؾ، تستشار   كالدخكؿ فيما ال يعنيؾ، فتذؿ لذلؾ. 

ئلسبلـ فاشيا، كلممعركؼ آمرا، كعف مف بيف أقربائؾ، كف لمقرآف تاليا، كل
المنكر ناىيا، كلمف قطعؾ كاصبل، كلمف سكت عنؾ مبتدئا، كلمف سألؾ 
ياؾ كالتعرض  ياؾ كالنميمة، فإنيا تزرع الشحناء في القمكب، كا  معطيا، كا 
لعيكب الناس، فمنزلة المتعرض لعيكب الناس، كمنزلة اليدؼ، إذا طمبت 

د معادف، كلممعادف أصكال، كلؤلصكؿ فركعا، الجكد، فعميؾ بمعادنو، فإف لمجك 
كلمفركع ثمرا، كال يطيب ثمر إال بفرع، كال فرع إال بأصؿ، كال أصؿ إال بمعدف 
طيب، زر األخيار، كال تزر الفجار، فإنيـ صخرة ال يتفجر ماؤىا، كشجرة ال 

 يخضر كرقيا، كأرض ال يظير عشبيا.
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 زاد أفضؿ مف التقكل، كال كعف عائذ بف حبيب: قاؿ جعفر بف محمد: ال     
 شيء أحسف مف الصمت، كال عدك أضر مف الجيؿ، كال داء أدكأ مف الكذب.

إياكـ كالخصكمة  سمعت جعفر بف محمد، يقكؿ: قاؿ :عنبسة الخثعمي كعف 
  في الديف، فإنيا تشغؿ القمب، كتكرث النفاؽ.

 
ثمانيا كستيف مات جعفر الصادؽ في سنة ثماف كأربعيف كمائة. كعمره      
مكسى الكاظـ  : : فأجميـ كأشرفيـ ابنو كلو عدة أكالد  . - رحمو اهلل -سنة 

اإلماـ، القدكة، السيد، أبك الحسف العمكم، كالد اإلماـ عمي أبك الحسف العمكم 
بف مكسى الرضى، مدني، نزؿ بغداد. كحدث بأحاديث عف أبيو. كقيؿ: إنو 

 الممؾ بف قدامة. حدث عنو: أكالده؛ عمي،ركل عف: عبد اهلل بف دينار، كعبد 
سماعيؿ، كحسيف، كأخكاه؛ عمي بف جعفر، كمحمد بف جعفر،  براىيـ، كا  كا 

كركايتو يسيرة؛ ألنو مات قبؿ  كمحمد بف صدقة العنبرم، كصالح بف يزيد.
. ذكره: أبك حاتـ، فقاؿ: ثقة، صدكؽ، إماـ مف أئمة -رحمو اهلل-أكاف الركاية 
الترمذم كابف ماجو حديثاف. قيؿ: إنو كلد سنة ثماف  لو عندك  المسمميف.

 . كعشريف كمائة، بالمدينة
قاؿ الخطيب: أقدمو الميدم بغداد، كرده، ثـ قدميا، كأقاـ ببغداد في أياـ      

الرشيد، قدـ في صحبة الرشيد، سنة تسع كسبعيف كمائة، كحبسو بيا إلى أف 
 . تكفي في محبسو

عاش:  الكاظـ في رجب، سنة ثبلث كثمانيف كمائة.ككانت كفاة مكسى      
سماعيؿ، كجعفر،  خمسا كخمسيف سنة. كخمؼ عدة أكالد : عمي، كالعباس، كا 

سحاؽ، كعبد  اهلل، كحمزة، كزيد، كىاركف، كحسف، كأحمد، كمحمد، كعبيد كا 
 .اهلل، كالحسيف، كفضؿ، كسميماف، سكل البنات
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 1التفسير 
. كالفرؽ بيف التفسير كالتاكيؿ، لتفسير كعبلقتو باالجتياد انتناكؿ مكضكع      

كيككف ذلؾ مف خبلؿ دراسة التفسير حسب مفيكـ الفقو االسبلمي اكال ، ثـ 
 التفسير القانكني ثانيا .

 
 مفيـو التفسير في الفقو االسبلمي

 
 : البياف كالكشؼ كاإلظيػار مصدر فسر، كىك في المغة بمعنى:  التفسير     

: ال يخػػػرج عػػػف المعنػػػى المغػػػكم، كتمػػػب عمػػػى  . كفػػػي االصػػػطبلح كالتكضػػػيح
توضػيح معنػى اآليػة، وشػأنيا، :  تفسير القرآف، كالمراد بو، كما قاؿ الجرجػاني

 . 2وقصتيا، والسبب الذي نزلت فيو، بمفظ يدؿ عميو داللة ظاىرة 
 

الجرجاني ىك تفسير كيبدك اف المراد مف التفسير بمعناه المتقدـ كما اكرده      
القػػرآف الكػػريـ ، فػػي حػػيف اننػػا نعنػػي بالتفسػػير ىػػك الػػذم يتنػػاكؿ الػػنص الغػػامض 

 بشكؿ عاـ ايا كاف ىذا النص سكاء كرد في القرآف الكريـ اك في تيره .
 
 
 

                                                           
كىي ، ت استاذنا الدكتكر حميد سمطاف الخالدم ااعتمدت في ىذا المكضكع عمى محاضر  1

عبارة عف محاضرات صكتية قمت بطباعتيا كتخريج االحاديث الكردة فييا مع الرجكع 
 اضرة .لممصادر المشار الييا بالمح

 -ىػ( 816عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ الجرجاني )المتكفى:  - التعريفات 2
 –ـ 1983-ىػ 1403 - الطبعة األكلى -لبناف  –بيركت  -الناشر: دار الكتب العممية 

 . 92ص  – 13ج  – الموسوعة الفقيية الكويتية.  63ص 
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، نى التفسػيرفي الفقو االسبلمي ىناؾ الكثير مف التعريفات التي تبيف معك      
معنى الػنص والكشػؼ عػف المػراد مػف مدلوالتػو فيـ  : بانو فقد عرفو بعضيـ 

الػة الغمػكض فالتفسػير ىنػا ياخػذ معنػى از  . باالستعانة بقواعػد المغػة والشػريعة
االلفػػػاظ التػػي يػػاتي بيػػػا الػػنص مسػػػتعينا بػػذلؾ فػػػي  لتكالعػػف الػػنص كبيػػػاف مػػدل

 لمغة كقكاعد الشريعة .ابقكاعد 
  

المعنػػػػػى البػػػػػاطف ىػػػػػك الكشػػػػػؼ عػػػػػف :  1التفسػػػػػير عنػػػػػد عممػػػػػاء االصػػػػػكؿ ك      
كذلػػػؾ بكصػػػؼ ىػػػذه الحقػػػائؽ ، فػػػي عمػػػـ مػػػف العمػػػـك  ئؽ تيػػػر الظػػػاىرة اكالحقػػػ

يحقػػػؽ الفيػػػـ الصػػػحيح لبلمػػػر  بمػػػا كشػػػرحيا كبيػػػاف اسػػػبابيا ككػػػؿ مػػػا يتعمػػػؽ بيػػػا
 . المفسر

 
: كذلػؾ فػي قكلػو تعػالى  ة كاحػدةمػر ف الكػريـ القػرآالتفسير فػي لفظ كقد كرد      

ف مػا كرد فػي القػرآ كمػا.  2(ِبػاْلَحؽّْ َوَأْحَسػَف َتْفِسػيرًا ِجْئَناؾَ َواَل َيْأُتوَنَؾ ِبَمَثٍؿ ِإالَّ )
ـُ تَْأِويَمػُو  ): ؿ تعػالى اكيػؿ حيػث قػقترب مف لفظ التفسػير اال كىػك التأي َوَمػا َيْعَمػ

ـِ  ُكػؿّّ ِمػْف ِعْنػِد َربَّْنػا َوَمػا َيػذَّكَُّر ِإالَّ َيُقوُلوَف آَمنَّا ِبػِو  ِإالَّ المَُّو َوالرَّاِسُخوَف ِفي اْلِعْم
 . 3( ُأوُلو اأْلَْلَبابِ 

 
 
 
 
 

                                                           
 حميد سمطاف الخالدم .مف محاضرة لمدكتكر  1
 . 33االية   -سكرة الفرقاف   2
 . 7 االية -سكرة اؿ عمراف  3
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قػدره كفسػره، ام أكيبل : . يقػاؿ : أكؿ الكػبلـ تػ ىػك مصػدر أكؿ: والتأويؿ      
: صرؼ المفػظ عػف معنػاه الظػاىر إلػى معنػى يحتممػو إذا كػاف  كفي االصطبلح

} يخػرج الحػي مػف :  كالسنة، مثؿ قكلو تعالىالمحتمؿ الذم يراه مكافقا لمكتاب 
ف أراد إخػػػراج  إف أراد بػػػو إخػػػراج الطيػػػر مػػػف البيضػػػة  الميػػػت { كػػػاف تفسػػػيرا، كا 

 . العالـ مف الجاىؿ كاف تأكيبل المؤمف مف الكافر، أك
 

حمػػػؿ المفػػػظ عمػػػى معنػػػاه المرجػػػكح دكف  :بأنػػػو التأويػػػؿ وعػػػرؼ الػػػبعض      
المعنى الراجح لدليؿ عقمػي اك نقمػي يقتضػي مثػؿ ىػذا الحمػؿ . تيػر اف الكثيػر 
مف العمماء يركف اف التأكيؿ ىػك نفسػو التفسػير، كيعنػي : كشػؼ الغمػكض عػف 
 .1النصػػػكص ، كازلػػػة خفائيػػػا كلبسػػػيا لمكصػػػكؿ الػػػى مػػػراد المػػػتكمـ مػػػف الكػػػبلـ 

أكثػر اسػتعماؿ أف التفسػير أعػـ مػف التأكيػؿ، ك :  تأويػؿوالفرؽ بػيف التفسػير وال
.  كمفرداتيػػا، كأكثػػر اسػػتعماؿ التأكيػػؿ فػػي المعػػاني كالجمػػؿ التفسػػير فػػي األلفػػاظ

. أمػػا التفسػػير فيسػػتعمؿ فيػػو كفػػي  لقػػرآف الكػػريـكأكثػػر مػػا يسػػتعمؿ التأكيػػؿ فػػي ا
 تيره.

 
مػػا كقػػع مبينػػا فػػي كتػػاب اهلل، كمعينػػا فػػي صػػحيح السػػنة  : الػػبعضوقػػاؿ      

سمي تفسيرا، ألف معناه قد ظير، كليس ألحد أف يتعرض لو باجتياد كال تيره، 
بػػػػؿ يحممػػػػو عمػػػػى المعنػػػػى الػػػػذم كرد ال يتعػػػػداه، كالتأكيػػػػؿ مػػػػا اسػػػػتنبطو العممػػػػاء 

ر التفسػي قػاؿ الماتريػدي: . العالمكف بمعػاني الخطػاب، المػاىركف بػآالت العمػكـ
القطع عمى أف المراد مف المفظ ىك ىذا، كالشيادة عمى اهلل أنو عنى بالمفظ ىذا 
ال فتفسػػير بػػالرأم، كىػػك المنيػػي  المعنػػى، فػػإف قػػاـ دليػػؿ مقطػػكع بػػو فصػػحيح، كا 

 .2ف القطع كالشيادة عمى اهلل . كالتأكيؿ ترجيح أحد االحتماالت بدك  عنو
                                                           

 سمطاف . استاذنا الدكتكر حميد 1
 سنتناكؿ الفرؽ بيف التفسير كالتأكيؿ بشيء اكثر تفصبل . 2
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ـ مػف التفسػػير، أعػ لمسػامع، كىػػكإظيػار المػػتكمـ المػراد  امػا البيػػاف فيػو :      
كبيػػاف كػػبل مػػف بيػػاف التغييػػر، كبيػػاف التقريػػر،   -التفسػػير عػػدا بيػػاف -لشػػمكلو 

فػػي القػػراف الكػػريـ  2كرد لفػػظ البيػػاف كمشػػتقاتو  كقػػد .1الضػػركرة، كبيػػاف التبػػديؿ 
ْنَسػػػافَ : تعػػػالى   منيػػػا قكلػػػو، يػػػةآ 258بمفػػػظ البيػػػاف بمػػػا يعػػػادؿ    )َخَمػػػَؽ اإلِْ

المػراد مػف  كعمى ىذا االسػاس يػأتي لفػظ البيػاف بمعنػى اظيػار . 3اْلَبَياَف(َعمََّمُو 
 الكبلـ لمسامع . 

 
 ملسو هيلع هللا ىلصسير عمـ بو تعرؼ معاني كتاب اهلل تعالى المنزؿ عمى نبيو محمد التفف     

كمف خػبلؿ ىػذا العمػـ تعػرؼ ، كاستخراج احكامو . فيك عمـ لو قكاعده كاصكلو 
  معاني القراف الكريـ .

 
نطػكت عميػو مػف ابانو تكضيح معاني القراف الكريـ بمػا  : عرؼ ايضاقد و      

ص نكالفقيػػػػاء يتسػػػػاءلكف عػػػػف مػػػػدل حاجػػػػة الػػػػ احكػػػػاـ كعقائػػػػد كاسػػػػرار كحكػػػػـ .
  اف تفسير النصكص الشػرعيةىؿ باالمك كبعبارة اخرل ،، تفسير الالشرعي الى 

  فعبل ؟ 
اذ قػػالكا كيػػؼ يمكػػف ، تسػػاؤؿ اىػػـ منػػو  اف مرجػػع ىػػذا السػػؤاؿ كسػػببو ىػػك     

كػػػػف لمبشػػػػػر فيػػػػػؿ يم؟ الكصػػػػكؿ الػػػػى المعنػػػػػى الػػػػذم اراده اهلل سػػػػػبحانو كتعػػػػالى 
فػاذا كػاف اهلل لػيس كمثمػػو  المقصػد االليػي مػف ايػراد النصػكص ؟ الكصػكؿ الػى 

لخػػالؽ كىػػك شػػئ تيػػر مػػدرؾ فيػػؿ يمكػػف لممخمػػكؽ اف يصػػؿ الػػى مػػراد ا، شػػئ 
  بالحكاس ؟

 الفقياء الى اتجاىيف : لبلجابة عمى ىذا السؤاؿ يذىب      
                                                           

 . 93 – 92ص  – 13ج  –المكسكعة الفقيية الككيتية   1
 سمطاف . استاذنا الدكتكر حميد 2 
 . 4 – 3االيتاف  –سكرة الرحمف   3
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 قػدرةعػدـ  لػىاذ ذىبػكا ا، قاؿ بػو جانػب قميػؿ مػف الفقيػاء  االتجاه االوؿ :     
فػػبل يمكػػف لمبشػػر ، تفسػػير النصػػكص الػػكارادة فػػي القػػراف الكػػريـ  عمػػىاالنسػػاف 

بضعفو كنقصػو كىيأتػو التػي ىػك عمييػا اف يصػؿ الػى تفسػير النصػكص الػكاردة 
لصعكبة الكصكؿ الى مراد الشػارع . كقػالكا اف كػؿ مػا كذلؾ ، في القراف الكريـ 

نية ىي عبارة عف اجتيادات ال يمكف اف تصؿ آيرد مف تفسيرات لمنصكص القر 
َشػْيٌء َوُىػَو  ) َلػْيَس َكِمْثِمػوِ : قكلػو تعػالى عمػى ذلػؾ كدلػيميـ د الحقيقػي الى المرا

 .1السَِّميُع اْلَبِصيُر (
 

اذ قػالكا يمكػف الكصػكؿ ، نػب ميػـ مػف الفقيػاء اقاؿ بو ج : االتجاه الثاني     
نيػػة عػػف طريػػؽ الػػدالالت المغكيػػػة آالػػى مقصػػد الشػػارع مػػف ايػػراد النصػػػكص القر 

بمػػػا يسػػػاعد عمػػػى الفيػػػـ المكضػػػكعي لمنصػػػكص . فطالمػػػا ، فػػػاظ لكالتاريخيػػػة لبل
كانت االلفاظ مكتكبػة بالمغػة العربيػة فػبل يصػعب تفسػيرىا كفيػـ المػراد منيػا كاف 

كذلػػػػؾ الف اهلل يخاطػػػػب البشػػػػر بمػػػػا ، مػػػػف اهلل سػػػػبحانو كتعػػػػالى  كانػػػػت صػػػػادرة
فػػنحف قػادركف عمػى الكصػػكؿ ، كبمػا اف لغػة القػػراف ىػي المغػة العربيػة  ،يفيمػكف

المػػراد منيػػا ، مػػع ايمػػاف اصػػحاب معرفػػة ك خػػبلؿ االلفػػاظ الػػى مػػراد الشػػارع مػػف 
ىػػػذه ال يمكػػػػف الجػػػػـز بيػػػػا تمامػػػا بانيػػػػا تكافقػػػػت مػػػػع  ىػػػذا االتجػػػػاه اف تفسػػػػيراتيـ

كمػػع ذلػػػؾ يقكلػػكف نحػػف نفسػػر كفقػػػا لقكاعػػد المغػػة كمػػػدلكالتيا ، المقصػػد االليػػي 
اف  يمكػػػػف كىػػػػي ام )التفسػػػػيرات( عمػػػػى كػػػػؿ حػػػػاؿ، ككفقػػػػا الصػػػػكليا التاريخيػػػػة 

كقػد اسػتدؿ  مكانيػة االصػابة كاردة كممكنػة .إف،  كمػا يمكػف اف تخطػيء تصيب
 اىميا :  بجممة مف االدلة مفء الفقيا ىؤالء

 
 

                                                           
 . 11االية  –سكرة الشكرل  1
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قػالكا اف لكػػؿ حكػػـ مػػف االحكػػاـ سػبب ظػػاىر يترتػػب عميػػو الحكػػـ كيعتبػػر  –اوال 
امارة كعبلمة لػو ، لػذلؾ قػالكا فػي سػبب شػرعية المعػامبلت فػي الفقػو االسػبلمي 
ما يقتػرب ممػا يقكلػو فقيػاء القػانكف ، اذ قػالكا لكػؿ معاممػة سػبب ، فكػؿ عقػد اك 

  .1 جكد سبب لوتصرؼ البد مف ك 

                                                           
)الرضا كالمحؿ كالسبب( كيقصد بو : : العقد  ىك الركف الثالث مف أركاف : السبب 1

ف في السبب اىناؾ نظريتك أك الدافع الباعث إلى التعاقد .  .الغرض الذم يقصد إليو الممتـز 
بيف ثبلثة أنكاع مف  نظرية التقميديةال وتميزكالنظرية الحديثة .  ىما : النظرية التقميدية

مصدر ـ )الكاقعة القانكنية التي أنشأت االلتزاىك : ك  السبب المنشئ - أوالالسبب ىي : 
كىك الغرض المباشر الذم ييدؼ المتعاقد لمكصكؿ  السبب القصدي : ثانيا :.  (االلتزاـ

ثالثا: الباعث . كىذا النكع مف السبب كاحد في كؿ طائفة مف العقكد.  إلييا مف كراء تعاقده
المعنى كىك الغرض تير المباشر الذم ييدؼ المتعاقد الكصكؿ إليو كىك بيذا  الدافع:
في السبب : فيي مف صنع القضاء  النظرية الحديثة امااخر . مف عقد الى عقد يختمؼ 

الفرنسي كقد ظيرت نتيجة لمصعكبات في تطبيؽ النظرية التقميدية لمسبب ، حيث لـ يستطع 
األنكاع مف العقكد مثؿ عقد إيجار دار لجعميا دارا لمقمار الف السبب القصدم  إبطاؿ بعض

المباشر مكجكد كمشركع . كعمى أية حاؿ فاف النظرية الحديثة ترل اف السبب باعتباره ركنا 
كىك ليس كاحدا في كؿ العقكد كعند كؿ ، في العقد ىك الباعث الدافع الى التعاقد 

ر قد يككف سبب التعاقد بالنية الى المستأجر ىك الحصكؿ األشخاص. ففي عقد إيجار دا
عمى سكف أك الحصكؿ عمى مخزف كىكذا. كفيما يتعمؽ بنظرية السبب في القانكف المدني 

يكوف العقد باطبل إذا التـز  -1( عمى ما يأتي :  132العراقي : فقد نصت المادة ) 
ويفترض  -2ـ العاـ أو اآلداب. المتعاقد دوف سبب أو لسبب ممنوع قانونا ومخالؼ لمنظا

في كؿ التزاـ أف لو سببا مشروعا ولو لـ يذكر ىذا السبب في العقد ما لـ يقـ الدليؿ عمى 
أما إذا ذكر السبب في العقد فيعتبر أنو السبب الحقيقي حتى يقـو الدليؿ  -3غير ذلؾ . 

ستاذ السنيكرم اف كقد اختمؼ الفقو في تفسير ىذا النص فقد رأل األ عمى ما يخالؼ ذلؾ.
القكانيف العربية كمنيا القانكف المدني العراقي قد أخذت بالنظرية الحديثة في السبب كىي 
نظرية الباعث الدافع الى التعاقد . لكف البعض يرل اف المشرع العراقي لـ يأخذ بنظرية 

 .نظريتيف الحاكؿ التكفيؽ بيف انما دكف أخرل، ك 
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:  زاني في كتابو شرح التكضيح ، قاؿاكىذه الفكرة يكضحيا االماـ التفت     
الساعة،  إلى قياـ ءً اإلنساف بقاأف اهلل تعالى قدر ليذا النظاـ المنوط بنوع 

واإلنساف لفرط اعتداؿ ، وىو مبني عمى حفظ األشخاص إذ بيا بقاء النوع 
صناعية في الغذاء والمباس والمسكف ونحو مزاجو يفتقر في البقاء إلى أمور 

وذلؾ يفتقر إلى معاونة ومشاركة بيف أفراد النوع، ثـ يحتاج لمتوالد  ،ذلؾ
وكؿ ذلؾ يفتقر ، والتناسؿ إلى ازدواج بيف الذكور واإلناث وقياـ بالمصالح 

إلى أصوؿ كمية مقدرة مف عند الشارع بيا يحفظ العدؿ في النظاـ بينيـ في 
إذ ، ات المتعمقة ببقاء النوع والمبايعات المتعمقة ببقاء الشخص باب المناكح

كؿ أحد يشتيي ما يبلئمو ويغضب عمى مف يزاحمو فيقع الجور ويختؿ أمر 
  .1النظاـ فميذا السبب شرعت المعامبلت 

 
 تبباتيا كىذه االسباب متى ما عممكمفاد ذلؾ اف االشياء مرتبطة بمس     

 رتبط بيا مف احكاـ .اصبح باالمكاف تفسير ما ي
 
 
 
 

                                                           
ىػ( 793: سعد الديف مسعكد بف عمر التفتازاني )المتكفى:  شرح التمويح عمى التوضيح 1

.  288ص  – 2ج  –الناشر: مكتبة صبيح بمصر الطبعة  : بدكف طبعة كبدكف تاريخ 
: أبك عبد اهلل، شمس الديف محمد بف محمد بف محمد المعركؼ التقرير والتحبيرايضا : 

ىػ( الناشر: دار الكتب العممية 879بابف أمير حاج كيقاؿ لو ابف المكقت الحنفي )المتكفى: 
: محمد أميف تيسير التحرير.  213ص  – 3ج  –ـ 1983 -ىػ 1403الطبعة : الثانية، 

ىػ( الناشر: مصطفى  972بف محمكد البخارم المعركؼ بأمير بادشاه الحنفي )المتكفى: 
ىػ  1403بيركت ) -ـ( : دار الكتب العممية  1932 -ىػ  1351مصر ) -البابي اٍلحمىًبي 

 .68ص  – 4ـ( ج  1996 -ىػ  1417بيركت ) -ـ(، كدار الفكر  1983 -
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ة كاف كانػػػت نصػػػكص قطعيػػػة آنيػػػقػػػالكا اف النصػػػكص القر  الػػػدليؿ الثػػػاني :     
كذلػػػػػؾ بسػػػػػبب االجمػػػػػاؿ ، اال نيػػػػػا ليسػػػػػت جميعيػػػػػا قطعيػػػػػة الداللػػػػػة ، الثبػػػػػكت 

اشػتراكيا اك بيػاف اجماليػا   كاالشتراؾ كالخفاء كالغمكض مما يدعك الى ضػركرة
مكصػػكؿ الػػى لكاف اصػػمح طريػػؽ ، كالكشػػؼ عػػف خفائيػػا كتمػػكض مػػا كرد فييػػا 

 ذلؾ ىك التفسير .
 

نيػة فصػمت فػي بعػض االحكػاـ التػي تمتػاز آالنصػكص القر  الدليؿ الثالث :     
امػا تيػر ذلػؾ فقػد كضػعت ، بالدكاـ كالثبػات كقضػايا االسػرة كالجػرائـ كالكفػارات 

لو قكاعد عامة كاصكؿ كمية ال يمكف فيميا كاشتقاؽ االحكاـ منيا اال بالتفسػير 
. لػػػذلؾ قػػػاؿ جانػػػب كبيػػػر مػػػف الفقيػػػاء بضػػػركرة التفسػػػير لمكصػػػكؿ الػػػى مقصػػػد 

ـَ  ملسو هيلع هللا ىلصكاف لػػـ يصػػب المفسػػر ىػػذا المقصػػد فقػػد قػػاؿ رسػػكؿ اهلل . الشػػارع   "إَذا حكػػ
ـُ فاْجَتَيَد ثـ أصػاَب ف ذا َحَكػـ فاجتيػد، ثػـ أخطػأ فمػو أجػٌر"الحاك . مػُو أْجػراف، وا 

 :كالتفسير مف حيث مصدره ينقسـ الى عدة اقساـ 
 

فػي ىػذا النػكع تعيػد اهلل سػبحانو كتعػالى  ف لمنصوص :آتفسير القر  –اوال      
ِتْبَياًنػا َوَنزَّْلَنػا َعَمْيػَؾ اْلِكتَػاَب ؿ تعالى : )اببياف جميع االحكاـ كبياف مدلكالتيا، ق

الى ىػػك فػػاهلل سػػبحانو كتعػػ.  1 ِلُكػػؿّْ َشػػْيٍء َوُىػػًدى َوَرْحَمػػًة َوُبْشػػَرى ِلْمُمْسػػِمِميَف(
المَّػُو آَياِتػِو  )َكَذِلَؾ ُيَبيّْفُ : كىك االعرؼ بو ، قاؿ تعػالى االعمـ بالمراد مما انزؿ 
ـْ َيتَّقُػػوفَ  َـّ ِإفَّ َعَميْ كقػػاؿ تعػػالى : ).  2(ِلمنَّػػاِس َلَعمَُّيػػ . فقػػد تعيػػد اهلل 3( َنػػا َبَياَنػػوُ ثُػػ

سبحانو كتعالى ببياف االحكاـ بنفسو كتكضيحيا لمعباد حتى ال يككنكا فػي حيػرة 
  مف امرىـ .

                                                           
 ( .89االية ) –سكرة النحؿ  1
 (.187االية ) –سكرة البقرة  2
 . (19االية ) –سكرة القيامة  3
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في مكاضع اخرل يجيب الشػارع عمػى اسػئمة النػاس كيفسػر ليػـ المػراد مػف      
َأًذى َفاْعَتِزُلوا  َوَيْسأَُلوَنَؾ َعِف اْلَمِحيِض ُقْؿ ُىوَ  ): مف ذلؾ قكلو تعالى ، اقكالو 

َوَيْسأَُلوَنَؾ ) :كقاؿ تعػالى .  1( النَّْساَء ِفي اْلَمِحيِض َواَل َتْقَرُبوُىفَّ َحتَّى َيْطُيْرفَ 
َيْسػأَُلوَنَؾ َعػِف اأْلَِىمَّػِة ) كقػاؿ تعػالى : .  2( َعِف اْلِجَباِؿ َفُقْؿ َيْنِسُفَيا َربّْي َنْسًفا

ـْ  المَّوُ ) َيْسَتْفُتوَنَؾ ُقِؿ كقاؿ تعػالى : .  3 ( َواْلَحجّْ ِلمنَّاِس ِىَي َمَواِقيُت ُقْؿ  ُيْفِتػيُك
 . 4( ِفي اْلَكبَلَلةِ 

 
االيػػػات المتعمقػػػة بالمكاريػػػث ذلػػػؾ ايضػػػا كػػػبلـ اهلل تبػػػارؾ كتعػػػالى فػػػي مػػػف      

ـْ : ) تعالى قكلو ك .  5( ِلمذََّكِر ِمْثُؿ َحظّْ اأْلُْنَثَيْيفِ  )قكلو تعالى : ك ِنْصُؼ َمػا َوَلُك
ـْ َيُكْف َلُيفَّ َوَلٌد َفػِإْف َكػاَف َلُيػفَّ َوَلػدٌ  ـْ ِإْف َل  ففػي ىػذا المكضػع  .  6( َتَرَؾ َأْزَواُجُك

ليبيف لمناس ما ليـ كما عمػييـ  يبيف اهلل سبحانو كتعالى االحكاـ بصكرة مفصمة
.   
 

، كفػػي مكاضػػع اخػػرل يحيػػؿ اهلل سػػبحانو كتعػػالى الحكػػـ الػػى السػػنة النبكيػػة      
، كمػف ذلػؾ االيػات المثبتػة لحجيػة السػنة النبكيػة فيتػرؾ االجابػة لمسػنة المباركػة 

ـْ َلَعِمَمػػُو الَّػػِذيَف : ) قػػاؿ تعػػالى  َلػػى ُأوِلػػي اأْلَْمػػِر ِمػػْنُي َوَلػػْو َردُّوُه ِإَلػػى الرَُّسػػوِؿ َواِ 

                                                           
 .  (222االية ) –سكرة البقرة  1
 . (105االية ) –سكرة طو  2
 . (189) االية –سكرة البقرة  3
 . (176) االية –سكرة النساء  4
 . (11) االية –سكرة النساء  5
 . (12االية ) –سكرة النساء  6
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ُخػػِذ  : ) قػػاؿ تعػػالى، كاحيانػػا تكػػكف االحالػػة الػػى العػػرؼ . 1( ُو ِمػػْنُيـْ َيْسػػَتْنِبُطونَ 
 .  2( َوَأْعِرْض َعِف اْلَجاِىِميفَ  اْلَعْفَو َوْأُمْر ِباْلُعْرؼِ 

      
 

، تعػػػالى فيػػػـ النصػػكص الػػػى االجمػػػاع سػػبحانو ك كاحيانػػا اخػػػرل يحيػػػؿ اهلل      
الرَُّسػػوَؿ ِمػػْف َبْعػػِد َمػػا َتَبػػيََّف َلػػُو اْلُيػػَدى َوَمػػْف ُيَشػػاِقِؽ  : )كمػػف ذلػػؾ قكلػػو تعػػالى 

ـَ َوَساَءْت َمِصيرًاَوَيتَِّبْع َغْيَر َسِبيِؿ اْلُمْؤِمِنيَف ُنَولِّْو َما َتَولَّى َوُنْصمِ   .3( ِو َجَينَّ
 

السػػػنة النبكيػػػة مصػػػدر اصػػػمي مػػػف  التفسػػػير بالسػػػنة النبويػػػة : –ثانيػػػا      
كقػػد دؿ عمػػى حجيتيػا عػػدد مػػف االيػػات منيػػا قكلػػو  ،مصػادر الشػػريعة االسػػبلمية

ـْ َعْنػُو َفػاْنَتُيوا : )تعػالى  ـُ الرَُّسوُؿ َفُخُذوُه َوَما َنَيػاُك كقػاؿ تعػالى .  4( َوَما آتَاُك
َيػا َأيَُّيػا الَّػِذيَف آَمُنػوا : ) كقػاؿ تعػالى . 5( َمْف ُيِطِع الرَُّسوَؿ َفَقْد َأَطاَع المَّػوَ : ) 

 اْلَيػَوى َوَمػا َيْنِطػُؽ َعػِف : ) كقػاؿ تعػالى . 6 ( المََّو َوَأِطيُعوا الرَُّسوؿَ َأِطيُعوا 
 .7 ( ُىَو ِإالَّ َوْحٌي ُيوَحى ِإفْ 
 
 
 
 

                                                           
 . (83) االية –سكرة النساء  1
 . (199االية ) –سكرة االعراؼ  2
 (115االية ) –سكرة النساء  3
 (7االية ) –سكرة الحشر  4
 (80) االية –سكرة النساء  5
 (59) االية –سكرة النساء  6
 . 4 – 3االيتاف   -سكرة النجـ  7
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 ف بالسنة كىي : آىناؾ ثبلث تقسيمات لتفسير القر      
 

فػي ىػذا القسػػـ تػدؿ السػنة النبكيػة عمػػى مػا دؿ عميػو القػػراف  القسػـ االوؿ :     
ف ثػـ آالقػر  كىي تمؾ االحكاـ التػي تػرد فػي، كتسمى ىنا بالسنة المقررة ، الكريـ 

مػف قكلػو تعػالى : مثاليا مػا كرد فػي القػراف الكػريـ ، تأتي السنة النبكية لتؤكدىا 
. كمػف االحاديػث الدالػة  1 (الزَّاِنَيُة َوالزَّاِني َفاْجِمُدوا ُكؿَّ َواِحٍد ِمْنُيَما ِماَئػَة َجْمػَدةٍ )

أي  ملسو هيلع هللا ىلص) سػػػئؿ رسػػػوؿ اهلل :  قػػػاؿ، عػػػف عبػػػد اهلل  معمػػػى تحػػػريـ الزنػػػا مػػػا رك 
أف »؟ قػاؿ: ، قػاؿ: ثػـ أي « أف تجعؿ هلل ندا وىو خمقػؾ»الذنب أكبر؟ قاؿ : 

قػاؿ: « أف تزاني حميمػة جػارؾ»، قاؿ: ثـ أي؟ قاؿ: «أف يطعـ معؾتقتؿ ولدؾ 
والػػذيف ال يػدعوف مػػع اهلل إليػػا  « : }ذلػػؾفػػأنزؿ اهلل تصػديؽ »قػاؿ عبػػد اهلل: 

آخر، وال يقتموف النفس التي حـر اهلل إال بالحؽ، وال يزنوف، ومػف يفعػؿ ذلػؾ 
 . 2{ يمؽ أثاما

                                                           
 (2االية ) –سكرة النكر  1
 104-ص  – 6ج  –المسند لبلماـ احمد بف حنبؿ . انظر :  68االية  -سورة الفرقاف 2
حديث رقـ  -18ص  – 6ج  –صحيح البخاري . انظر ايضا : 3612 -حديث رقـ  -

 – 2ج  – سنف أبي داود .86حديث رقـ  - 90ص  – 1ج  – صحيح مسمـ. 4477
 حديث رقـ -189ص  – 5ج  – سنف الترمذي .2310حديث رقـ  - 294ص 

. 11304حديث رقـ  – 204ص  – 10ج  - ورواه النسائي : السنف الكبرى. 3182
ٍبًد المًَّو  –كعبداهلل المذككر ىك عبداهلل بف مسعكد كما بيف ذلؾ ابك دادكد الطيالسي  عىٍف عى

: سىأىٍلتي  ، قىاؿى ؟ َقاَؿ:  : ملسو هيلع هللا ىلصرىسيكؿى المًَّو  ٍبًف مىٍسعيكدو ـُ َأْف َتْجَعَؿ ِلمَِّو ِندِّا َوُىَو »َأيُّ الذَّْنِب َأْعَظ
؟ َقاؿَ «َخَمَقؾَ  َـّ َأيُّ َـّ َأيُّ َقاَؿ؟ «  َتْقُتَؿ َوَلَدَؾ ِمْف َأْجِؿ َأْف َيْأُكَؿ َماَلؾَ  : » ، َقاَؿ: ُث ، َقاَؿ: ُث
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، قالػت: ملسو هيلع هللا ىلص عػف ميمكنػة، زكج النبػيكذلؾ ركل االماـ احمد بحديث يرفعو      
الزنػا، ال تزاؿ أمتي بخير ما لـ يفػش فػييـ ولػد »  :يقكؿ ملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسكؿ اهلل 

 . 1 «فإذا فشا فييـ ولد الزنا، فيوشؾ أف يعميـ اهلل عز وجؿ بعقاب 
 

} َوالسَّاِرُؽ َوالسَّاِرَقُة َفاْقَطُعوا َأْيِدَيُيَما َجزَاًء ِبَما َكَسَبا  :ككذلؾ قكلو تعالى      
ىػػذه . كمػػف االحاديػػث التػػي اكػػدت حكػػـ 2 َنَكػػااًل ِمػػَف المَّػػِو َوالمَّػػُو َعِزيػػٌز َحِكػػيـٌ {

عميػػو كسػػمـ فػػي حجػػة  ملسو هيلع هللا ىلصعػػف سػػممة بػػف قػػيس قػػاؿ: قػػاؿ رسػػكؿ مػػا ركم ، االيػػة
" إنما ىف أربع : ال تشػركوا بػاهلل شػيئا، وال تقتمػوا الػنفس التػي حػـر :  الكداع

 .3" اهلل إال بالحؽ، وال تسرقوا، وال تزنوا
 

                                                                                                                                       

         حديث  - 212ص  – 1ج  –مسند أبي داود الطيالسي  « َجاِرؾَ َأْف َتْزِنَي ِبَحِميَمِة  »َقاَؿ: 
 .262رقـ 

 .26830حديث رقـ  - 412ص  – 44ج  –انظر : المسند  1
 (38االية ) –سكرة المائدة  2
عبادة  . كركاه البخارم مف حديث18989 –حديث رقـ  - 324ص  – 31ج  –المسند  3

 ملسو هيلع هللا ىلص: أف رسكؿ  بف الصامت رضي اهلل عنو ككاف شيد بدرا كىك أحد النقباء ليمة العقبة
بايعوني عمى أف ال تشركوا باهلل شيئا، وال تسرقوا، وال  »كحكلو عصابة مف أصحابو: 

تزنوا، وال تقتموا أوالدكـ، وال تأتوا ببيتاف تفترونو بيف أيديكـ وأرجمكـ، وال تعصوا في 
فمف وفى منكـ فأجره عمى اهلل، ومف أصاب مف ذلؾ شيئا فعوقب في الدنيا فيو معروؼ، 

ف  كفارة لو، ومف أصاب مف ذلؾ شيئا ثـ ستره اهلل فيو إلى اهلل، إف شاء عفا عنو وا 
حديث  - 12 ص - 1ج  - انظر : صحيح البخارم« . فبايعناه عمى ذلؾ  « شاء عاقبو

 .18 رقـ
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كمثػػاؿ االيػػات  :تكػػوف السػػنة مبينػػة لمجمػػؿ القػػراف الكػػريـ  –القسػػـ الثػػاني 
ػػبَلةَ  }:  تعػػالى المجممػػة قػػكؿ اهلل َوِلمَّػػِو َعَمػػى  }كقكلػػو تعػػالى : . 1 { َوَأِقيُمػػوا الصَّ

  . 2 { النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمِف اْسَتَطاَع ِإَلْيِو َسِبيبًل 
َصػػػمُّوا َكَمػػػا »  بيػػػاف ىػػػذا االجمػػػاؿ كذلػػػؾ بقكلػػػو : ملسو هيلع هللا ىلصكقػػػد تػػػكلى رسػػػكؿ اهلل      

خػػذوا عنػػي مناسػػككـ » :  فيمػػا يتعمػػؽ بػػالحج ملسو هيلع هللا ىلص. كقكلػػو 3«رََأْيُتُمػػوِني ُأَصػػمّْي 
  .4 «لعمي ال أراكـ بعد عامي ىذا 

 
ف آالسػػنة النبكيػػة احكػػاـ ككقػػائع سػػكت عنيػػا القػػر  شػػرعاف تالقسػػـ الثالػػث :      

، اذ جػػاء كمػػف ذلػػؾ تحػػريـ الػػذىب كالحريػػر عمػػى الرجػػاؿ دكف النسػػاء ، الكػػريـ 
:  ملسو هيلع هللا ىلص: إف نبػي اهلل  اهلل عنػو، يقػكؿعمي بف أبي طالب رضػي حديث سيدنا مف 

إف ىػذيف  » : فػي شػمالو ثػـ قػاؿأخذ حريرا فجعمو في يمينو، كأخذ ذىبا فجعمػو 

                                                           
 . (43االية ) –سكرة البقرة  1
 . (97االية ) –سكرة اؿ عمراف  2
ـْ » كتتمة الحديث :  3 ـْ َأَحُدُك بَلُة َفْمُيَؤذّْْف َلُك َصمُّوا َكَما َرَأْيُتُموِني ُأَصمّْي، َفِإَذا َحَضَرِت الصَّ

ـْ  ـْ َأْكَبُرُك ُك الشافعي أبك عبد اهلل محمد بف إدريس بف :  مسند الشافعيانظر: « َوْلَيُؤمَّ
بف شافع بف عبد المطمب بف عبد مناؼ المطمبي القرشي المكي العباس بف عثماف 

 1400 عاـ النشر: - لبناف –بيركت  - دار الكتب العممية الناشر: - ىػ(204)المتكفى: 
 – 4. انظر ايضا : صحيح ابف حباف : ج  319حديث رقـ  - 108ص  - 1ج  –ق 
عمي بف عمر بف  . ايضا : سنف الدارقطني : أبك الحسف1658حديث رقـ  – 541ص 

ىػ( 385أحمد بف ميدم بف مسعكد بف النعماف بف دينار البغدادم الدارقطني )المتكفى: 
 2ج  –ـ  2004 -ىػ  1424الطبعة األكلى،  -لبناف  –الناشر: مؤسسة الرسالة، بيركت 

  .1069حديث رقـ  – 10ص  –
 . 9524حديث رقـ  -204ص  – 5ج  – رواه االماـ البييقي : السنف الكبرى 4
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نما جاء في القر  يأت تحريـ الذىبفمـ  . 1«أمتي  حراـ عمى ذكور  آف الكريـ كا 
كمػا حػـر اهلل تعػالى، لقكلػو فيػك في السنة الشريفة، كمػا حػـر رسػكؿ اهلل و تحريم

 . 2 { فانتيوا وما آتاكـ الرسوؿ فخذوه وما نياكـ عنو  }:  جؿ ذكره
ف مػػا حػػـر رسػػوؿ اهلل كمػػا حػػـر اهلل »  :  ملسو هيلع هللا ىلصرسػػكؿ اهلل كقػػد قػػاؿ       . 3« وا 
النػػػػككم رحمػػػػو اهلل : كأمػػػػا خػػػػاتـ الػػػػذىب فيػػػػك حػػػػراـ عمػػػػى الرجػػػػؿ االمػػػػاـ قػػػػاؿ 

 . 5 ميراث الجدةما كرد في كذلؾ   .4 باإلجماع
 

يػػذكر اف الفقيػػاء يقسػػمكف االلفػػاظ الػػى مػػا ىػػك كاضػػح فػػي الداللػػة كمػػا ىػػك      
 خفي كيقسمكف االلفاظ الكاضحة الى اربعة اقساـ ىي : 

                                                           
السنف الكبرى  -. انظر ايضا 4057 حديث رقـ - 50ص  – 4ج  –سنف أبي داكد  1
أبك بكر  االماـ:  شعب اإليماف.  9382 حديث رقـ - 357ص  – 8ج  –منسائي ل

 . 5680 حديث رقـ - 190ص  – 8ج  –ـ  2003البييقي 
 .7االية  -سكرة الحشر 2
أال ىؿ عسى رجؿ يبمغو الحديث : " ملسو هيلع هللا ىلصعف المقداـ بف معدم كرب، قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  3

عني وىو متكئ عمى أريكتو، فيقوؿ: بيننا وبينكـ كتاب اهلل، فما وجدنا فيو حبلال 
ف ما حـر رسوؿ اهلل كما حـر اهلل سنف  :" استحممناه . وما وجدنا فيو حراما حرمناه، وا 

 .2664حديث رقـ  – 38ص  – 5ج  – الترمذي
  https://www.islamweb.net - اسبلـ ويبانظر :  4
أـ األـ، كأـ األب إلى أبي بكر، فقالت: إف ابف ابني، أك ابف بنتي مات، جاءت الجدة  5

كقد أخبرت أف لي في كتاب اهلل حقا، فقاؿ أبك بكر: ما أجد لؾ في الكتاب مف حؽ، كما 
قضى لؾ بشيء كسأسأؿ الناس، قاؿ: فسأؿ فشيد المغيرة بف شعبة،  ملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسكؿ اهلل 

: أعطاىا السدس قاؿ: كمف سمع ذلؾ معؾ؟ قاؿ: محمد بف مسممة، قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصأف رسكؿ اهلل 
األخرل التي تخالفيا إلى عمر، قاؿ سفياف: كزادني فيو ثـ جاءت الجدة فأعطاىا السدس 

معمر، عف الزىرم، كلـ أحفظو عف الزىرم كلكف حفظتو مف معمر، أف عمر قاؿ: إف 
ص  – 3ج  – سنف الترمذيانظر:  . ااجتمعتما فيك لكما، كأيتكما انفردت بو فيك لي

  .2100حديث رقـ  – 490

https://www.islamweb.net/
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ىك ما دؿ عمى معناه داللة كاضػحة كلػـ يكػف الحكػـ المفيػـك   الظاىر : -اوال 

ـُ ) َوَمػا  :كمثالػو قكلػو تعػالى ، لممرة االكلى ىك المقصػكد مػف ايػراد الػنص  آتَػاُك
ـْ َعْنػػُو َفػػاْنَتُيوا ( فيػػذه االيػػة لػػيس المقصػػكد منيػػا . 1 الرَُّسػػوُؿ َفُخػػُذوُه َوَمػػا َنَيػػاُك

 في قسمة الفئ . ملسو هيلع هللا ىلصتعني طاعتو  في كؿ شئ كانما ملسو هيلع هللا ىلصاطاعة الرسكؿ 
ىػػك لفػط دؿ عمػى معنػاه داللػػة كاضػحة كال يتكقػؼ فيمػو عمػػى  الػنص : –ثانيػا 

: مثػؿ قكلػو تعػالى ، نو ىك مقصد الشارع قرينة خارجية ككاف الحكـ المستفاد م
ـْ ِمػػَف النَّْسػػاِء َمْثَنػػى َوثُػػبَلَث  ففػي ىػػذه االيػػة .  2( َوُرَبػػاعَ ) َفػاْنِكُحوا َمػػا َطػػاَب َلُكػػ

كلػػذلؾ ، اجػػاز اهلل تعػػالى التعػػدد لحػػد االربعػػة كنحػػف فيمنػػا ىػػذا المعنػػى مباشػػرة 
 النو لفظ ال يحتاج الى قرينة خارجية لفيمو .، فيك نص 

 
ىػػك مػػا زاد كضػػكحا عمػػى الظػػاىر كالػػنص بحيػػث ال يحتمػػؿ  المفسػػر : –ثالثػػا 

: الف المػػتكمـ تػكلى بيػػاف المػػراد مػف كبلمػػو بنفسػػو كمثالػو قكلػػو تعػػالى ، التأكيػؿ 
ْنَسػػاَف ُخِمػػَؽ َىُموًعػػا ) َذا َمسَّػػُو اْلَخْيػػُر  ِإَذا َمسَّػػُو الشَّػػرُّ َجُزوًعػػا  ِإفَّ اإلِْ َواِ 

هلل سػػبحانو ىمػكع مػف االلفػاظ الغريبػػة فػي المغػة العربيػة فبينػو افمفػظ .  3(َمُنوًعػا 
 ية .كتعالى كما كرد في اآل

 
مػػػؿ النسػػػخ كال تىػػػك المفػػػظ الكاضػػػح الداللػػػة عمػػػى نحػػػك ال يح المحكػػػـ : –رابعػػػا 

ـْ َأْف : ) كمثالػػو قكلػػو تعػػالى ، التخصػػيص كال التأكيػػؿ كال التفسػػير  َوَمػػا َكػػاَف َلُكػػ
ـْ َكػاَف ِعْنػَد المَّػِو َأْزَواَجُو ِمػْف َبْعػِدِه ِو َواَل َأْف َتْنِكُحوا ُتْؤُذوا َرُسوَؿ المَّ  َأَبػًدا ِإفَّ َذِلُكػ

                                                           
 . 7االية  –سكرة الحشر  1
 . 3االية  –سكرة النساء  2
 . 21 – 20 – 19االيات  –سكرة المعارج  3
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يعنػػي دليػػؿ احكػػاـ الػػنص كقطعيتػػو بحيػػث ال ، فقكلػػو تعػػالى ابػػدا .  1( َعِظيًمػػا
 يقبؿ ام صكرة مف صكر الخصيص اك النسخ .

 
فيػػذه االقسػػاـ االربعػػة اذا تعارضػػت النصػػكص الكاضػػحة مػػف مرتبػػة كاحػػدة      

فػػبل بػػد اكال مػػف تػػرجيح االكضػػح ، فينػػا يسػػتعاف بمػػدلكالت المغػػة لحػػؿ اشػػكاليا 
 .عمى االقؿ منو كضكحا 

تعمػؽ بااللفػاظ الخفيػة الداللػة ت ي مكضػكع التفسػيرالمشػكمة الحقيقيػة فػلكف      
 :  2قسـ الى نكىي ت

 
يراد بو ما كانت داللتو عمى معناه ظاىرة اال اف انطباقػو  المفظ الخفي : –اوال 

َفػاْقَطُعوا  َوالسَّػاِرُؽ َوالسَّػاِرَقةُ  ): عمى بعض افراده فيو اشػكاؿ مثػؿ قكلػو تعػالى 
لػنص خفػي افيػذا .  3( َأْيِدَيُيَما َجزَاًء ِبَما َكَسَبا َنَكااًل ِمَف المَِّو َوالمَُّو َعِزيٌز َحِكيـٌ 

فمػػػثبل ، فػػػي جانػػػب منػػػو فػػػي تطبيقػػػو عمػػػى بعػػػض افػػػراده الػػػذيف شػػػمميـ الػػػنص 
تخمػػػؼ فػػػييـ ركػػػف مػػػف  اذا ش ىػػػؿ ينطبػػػؽ عمػػػييـ  مفيػػػـك السػػػرقةالطػػػرار كالنبػػػا
 ؟اركاف السرقة 

 
 اكانمػػ، ىػػك المفػػظ الػػذم ال يػػدؿ بصػػيغتو عمػػى معنػػاه  المفػػظ المشػػكؿ : –ثانيػػا 

) َواْلُمَطمََّقػػػاُت : مثػػػؿ قكلػػػو تعػػػالى ، خارجيػػػة تبػػػيف المػػػراد منػػػو  ةالبػػػد مػػػف قرينػػػ
فمفػظ القػرء الػكارد بػالنص لػـ يتفػؽ الفقيػاء .  4( قُػُروءٍ  َيَتَربَّْصَف ِبَأْنُفِسػِيفَّ َثبَلثَػةَ 

                                                           
 (53االية ) –سكرة الحزاب  1
 مف محاضرة الستاذنا الدكتكر حميد سمطاف الخالدم .  2
 (38االية ) –سكرة المائدة  3
 (228االية ) –البقرة  سكرة 4
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كذىػب اخػركف ، يػرطالىػك فذىب البعض الى اف المراد منػو ، عمى المراد منو 
 الحيض .ىك الى اف المراد منو 

 
كمثالػو ، ىػك لفػظ ال يفيػـ المػراد منػو اال ببيػاف المػتكمـ  المفظ المجمؿ : –ثالثا 

 لمجمؿ القراف في كيفية الصبلة كالحج . ملسو هيلع هللا ىلصما ذكرنا في بياف رسكؿ اهلل 
 

ىك المفظ الذم خفي المراد منو كلـ يعرؼ اطبلقا ،  المفظ المتشابو : –رابعا 
فظ ال يمكف تفسيره بام نكع مف كاستأثر المتكمـ بمعرفة المراد منو . فيك ل

. فبل احد  1اْسَتَوى(  الرَّْحَمُف َعَمى اْلَعْرشِ )انكاع التفسير كمثالو قكلو تعمى : 
قكلو كذلؾ . ك 2الستكاءاحقيقية كيؼ ىي تير اهلل سبحانو كتعالى يعرؼ 

ـْ (َيُد المَِّو تعالى: ) َفْوَؽ َأْيِديِي
3  . 

فمفظ اليد ىنا ال تعي اليد التي لدل المخمكقيف ، انما ىي يد تميؽ بو      
كنريد منيا ما اراده اهلل ، سبحانو كتعالى ، فنثبت لو ىذه الصفة دكنما تشبيو 

سبحانو كتعالى دكف تعطيؿ اك تشبيو ، كىكذا شأننا مع بقية الصفات التي 
ف بيا لكف ال نعرؼ كيفيتيا . فنحف نؤم ملسو هيلع هللا ىلصاثبتيا اهلل لنفسو اك اثبتيا لو رسكلو 

كانما نريد منيا الى ما اراد اهلل دكف اف نعرؼ حقيقتيا . كذلؾ لقكلو سبحانو 

                                                           
 . 5االية  –سكرة طو  1
الرحمف عمى »: سأؿ رجؿ مالكا فقاؿ:  : قاؿ سفياف بف عيينة قاؿ القاضي عياض 2

؟ فسكت مالؾ حتى عبله الرحضاء، ثـ قاؿ: االستكاء منو  كيؼ استكل« العرش استكل
، كالكيؼ منو تير معقكؿ، كالسؤاؿ عف ىذا بدعة، كاإليماف بو  ني ألظنؾ معمـك كاجب، كا 

يا أبا عبد اهلل، كاهلل لقد سألت عنيا أىؿ البصرة كالككفة : » ضاال. أخرجكه. فناداه الرجؿ
 1ج  – مالؾ بف أنس: االماـ انظر : المكطأ «. كالعراؽ، فمـ أجد أحدا كفؽ لما كفقت لو

 .253ص  –
 . 10االية   –سكرة الفتح  3
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. ففي ىذه االية بيف اهلل  1َشْيٌء َوُىَو السَِّميُع اْلَبِصيُر( َلْيَس َكِمْثِموِ )كتعالى : 
و سبحانو كتعالى انو ال يشبيو احد مف خمقو ، فضبل عف ذلؾ فقد اثبت لنفس

السمع كالبصر ، لكنو سمع كبصر يميؽ بو سبحانو ، كقد استأثر اهلل بعمـ 
النساف ترؾ االمراد مف ىذه االلفاظ كال سبيؿ الدراؾ مدلكالتيا كينبغي عمى 

 الخكض فييا .
 

 حكـ تفسير القرآف
 

، كقد أجمع العمماء أف التفسير مف فركض الكفايات:  2 قاؿ السيوطي     
عف كنقؿ  . : التفسير كالحديث كالفقو يالتي ىكأجؿ العمكـ الثبلثة الشرعية 

: أشرؼ صناعة يتعاطاىا اإلنساف تفسير القرآف بياف ذلؾ أف قكلو  األصبياني
شرؼ الصناعة إما بشرؼ مكضكعيا مثؿ الصياتة فإنيا أشرؼ مف الدباتة 

دباتة الذم ألف مكضكع الصياتة الذىب كالفضة كىما أشرؼ مف مكضكع ال
ما بشرؼ ترضيا مثؿ صناعة الطب فإنيا أشرؼ مف  ىك جمد الميتة كا 
صناعة الكناسة ألف ترض الطب إفادة الصحة كترض الكناسة تنظيؼ 
ما لشدة الحاجة إلييا كالفقو فإف الحاجة إليو أشد مف الحاجة إلى  المستراح كا 

تقرة إلى الفقو الطب إذ ما مف كاقعة مف الككف في أحد مف الخمؽ إال كىي مف
ألف بو انتظاـ صبلح أحكاؿ الدنيا كالديف بخبلؼ الطب فإنو يحتاج إليو بعض 

 .الناس في بعض األكقات

                                                           
 . 11االية  -سكرة الشكرل 1
عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف السيكطي )المتكفى:  : في عموـ القرآف اإلتقاف  2

 – 4ج  – ـ 1974ىػ/ 1394 : الطبعة الييئة المصرية العامة لمكتاب الناشر: ىػ(911
 .199ص 
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إذا عرؼ ذلؾ فصناعة التفسير قد حازت الشرؼ مف الجيات الثبلث أما      
مف جية المكضكع فؤلف مكضكعو كبلـ اهلل تعالى الذم ىك ينبكع كؿ حكمة 

فيو نبأ ما قبمكـ كخبر ما بعدكـ كحكـ ما بينكـ ال يخمؽ كمعدف كؿ فضيمة 
عمى كثرة الرد كال تنقضي عجائبو كأما مف جية الغرض فؤلف الغرض منو ىك 
االعتصاـ بالعركة الكثقى كالكصكؿ إلى السعادة الحقيقية التي ال تفنى كأما مف 

إلى جية شدة الحاجة فؤلف كؿ كماؿ ديني أك دنيكم عاجمي أك آجمي مفتقر 
 العمـك الشرعية كالمعارؼ الدينية كىي متكقفة عمى العمـ بكتاب اهلل تعالى.

بالرأم مف تير لغة كال نقؿ،   كما أجمعكا عمى حظر تفسير القرآف     
وأف  }: إلى قكلو  { قؿ إنما حـر ربي الفواحش }:  كاستدلكا بقكلو تعالى

 عمـمف قاؿ في القرآف بغير "  ملسو هيلع هللا ىلص:  كقكلو.   { تقولوا عمى اهلل ما ال تعمموف
 كال نقؿ .  د منو التفسير بالرأم مف تير لغة. كالمرا1 فميتبوأ مقعده مف النار "

 
 

 أقساـ تفسير القرآف
 

 : قسـ العمماء معاني القرآف إلى ثبلثة أقساـ     
 
كىػػك الػػذم اسػػتأثر اهلل بعممػػو، كحجػػب  : مػػا ال سػػبيؿ إلػػى الوصػػوؿ إليػػو -أ 

عممو عف جميع خمقو، كمنو أكقات كقكع األمػكر التػي أخبػر اهلل فػي كتابػو أنيػا 
كائنػػة، مثػػؿ كقػػت قيػػاـ السػػاعة، ككقػػت نػػزكؿ عيسػػى، ككقػػت طمػػكع الشػػمس مػػف 

  . مغربيا، كما أشبو ذلؾ، فيذا القسـ ليس ألحد أف يتعرض لو بالتأكيؿ
 

                                                           
 . 2429حديث رقـ  – 250ص  – 4ج  – مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ 1
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كيحتاج العبػاد إلػى  : بعمـ تأويمو دوف سائر أمتو  ملسو هيلع هللا ىلص ما خص اهلل نبيو -ب 
ديػػػنيـ، كدنيػػػاىـ، فػػػبل سػػػبيؿ ليػػػـ أيضػػػا إلػػػى عمػػػـ ذلػػػؾ إال ببيػػػاف  تفسػػػيره ألمػػػكر

 . ليـ تأكيمو ملسو هيلع هللا ىلصالرسكؿ 
 
كذلػؾ عمػـ تأكيػؿ  : ما كاف عممو عند أىؿ المساف الػذي نػزؿ بػو القػرآف -ج 

عرابو، فبل ي   . كصؿ إلى عمـ ذلؾ إال مف قبميـعربيتو كا 
 
 

قاؿ العمماء : مف أراد تفسير القرآف الكريـ طمبو أكال مف  : 1قاؿ السيوطي     
القرآف نفسو، فما أجمؿ منو في مكاف بسط فػي مكضػع آخػر، كمػا اختصػر فػي 
مكػػػاف بسػػػط فػػػي مكضػػػع آخػػػر منػػػو . فػػػإف أعيػػػاه ذلػػػؾ طمبػػػو مػػػف السػػػنة، فإنيػػػا 

 شارحة لمقرآف، كمبينة لو .
 

فيػك ممػا فيمػو  ملسو هيلع هللا ىلصعنػو : كػؿ مػا حكػـ بػو رسػكؿ اهلل حمػو ر  وقاؿ الشافعي     
} إنا أنزلنا إليؾ الكتاب بػالحؽ لػتحكـ بػيف النػاس مف القرآف .  لقكلو تعالى : 

 . 2 أال إني أوتيت الكتاب ومثمو معو:  ملسو هيلع هللا ىلص.  كقاؿ  بما أراؾ اهلل {
 

                                                           
 . 200ص  – 4ج  –اإلتقاف في عموـ القرآف  1
" أال إني أوتيت :  ملسو هيلع هللا ىلصالحديث عف المقداـ بف معدم كرب الكندم، قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  2

أال يوشؾ رجؿ ينثني شبعانا عمى  ، الكتاب ومثمو معو، أال إني أوتيت القرآف ومثمو معو
أريكتو يقوؿ: عميكـ بالقرآف، فما وجدتـ فيو مف حبلؿ فأحموه، وما وجدتـ فيو مف حراـ 

لكـ لحـ الحمار األىمي، وال كؿ ذي ناب مف السباع، أال وال لقطة مف  فحرموه، أال ال يحؿ
، فعمييـ أف يقروىـ ، فإف لـ  ماؿ معاىد إال أف يستغني عنيا صاحبيا، ومف نزؿ بقـو

ص  – 28ج  – مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ.  يقروىـ، فميـ أف يعقبوىـ بمثؿ قراىـ "
 . 17173حديث رقـ  – 411 – 410
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فإف لػـ يكجػد فػي القػرآف، كال فػي السػنة مػا يكضػح المعنػى، يرجػع  : وقالوا     
إلػػػى أقػػػكاؿ الصػػػحابة فػػػػي تفسػػػيره، فػػػإنيـ أدرل بػػػذلؾ لمػػػػا شػػػاىدكه مػػػف القػػػػرائف 

قاؿ  . كاألحكاؿ عند نزكلو، كلما اختصكا بو مف الفيـ الصحيح كالعمؿ الصالح
القػػرآف  إف الصػػحابي الػػذم شػػيد الػػكحي كالتنزيػػؿ، فػػأخبر عػػف آيػػة مػػف : الحػػاكـ

   . 1 سندأنيا نزلت في كذا ككذا، فإنو حديث م
 تفسير القرآف بمقتضى المغة

 
:  ذىػػب جميػػكر العممػػاء إلػػى جػػكاز تفسػػير القػػرآف بمقتضػػى المغػػة، كقػػالكا     

. فػإف  العػرب : ثبت أنو لػيس فػي القػرآف مػا ال تفيمػو قاؿ الغزالي.  ألنو عربي
     . 2 { وىػػو القػػاىر فػػوؽ عبػػاده } : : العػػرب إنمػػا تفيػػـ مػػف قكلػػو تعػػالى قيػػؿ
الجيػػة، كاالسػػتقرار. كقػػد ، 3 { الػػرحمف عمػػى العػػرش اسػػتوى }قكلػػو تعػػالى :  ك

. قمنػػا ىييػػات، فػػإف ىػػذه كنايػػات، كاسػػتعارات يفيميػػا  أريػػد بػػو تيػػره فيػػك متشػػابو
ؤكلػة المؤمنكف مف العرب المصػدقكف بػأف اهلل تعػالى لػيس كمثمػو شػيء، كأنيػا م

  .4 تفاىـ العربتأكيبلت تناسب 
 

عمى االعتبار بما  كفي حث اهلل عز كجؿ عباده: الطبري  قاؿ أبو جعفر     
كتاب أنزلناه  : } ملسو هيلع هللا ىلصمف المكاعظ كالبينات بقكلو جؿ ذكره لنبيو  في آم القرآف

                                                           
أبك عبد اهلل الحاكـ محمد بف عبد اهلل بف محمد بف حمدكيو بف  : ـو الحديثمعرفة عم 1

 - ىػ(405نيعيـ بف الحكـ الضبي الطيماني النيسابكرم المعركؼ بابف البيع )المتكفى: 
 . 20 –ـ 1977 -ىػ 1397الثانية،  الطبعة بيركت –دار الكتب العممية  الناشر:

 . 18االية  –النعاـ اسكرة  2
 . 5االية  –سكرة طو  3
 الناشر: - ىػ(505أبك حامد محمد بف محمد الغزالي الطكسي )المتكفى:  : المستصفى 4

 . 86ص  – ـ1993 -ىػ 1413 - األكلى الطبعة -دار الكتب العممية 
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ولقد ضربنا  }:  كقكلو. 1{ إليؾ مبارؾ ليدبروا آياتو وليتذكر أولو األلباب
مثؿ لعميـ يتذكروف * قرآنا عربيا غير ذي لمناس في ىذا القرآف مف كؿ 

كما أشبو ذلؾ مف آم القرآف، التي أمر اهلل عباده . 2{  عوج لعميـ يتقوف
ما يدؿ عمى  -كحثيـ فييا عمى االعتبار بأمثاؿ آم القرآف، كاالتعاظ بمكاعظو

ألنو محاؿ أف يقاؿ  . أف عمييـ معرفة تأكيؿ ما لـ يحجب عنيـ تأكيمو مف آيو
: "اعتبر بما ال فيـ لؾ بو كال معرفة  يفيـ ما يقاؿ لو كال يعقؿ تأكيمولمف ال 

إال عمى معنى األمر بأف يفيمو كيفقيو، ثـ يتدبره  -مف القيؿ كالبياف كالكبلـ"
كيعتبر بو. فأما قبؿ ذلؾ، فمستحيؿ أمره بتدبره كىك بمعناه جاىؿ. كما محاؿ 

لك  ـ العرب كال يفيمكنو،أف يقاؿ لبعض أصناؼ األمـ الذيف ال يعقمكف كبل
: "اعتبر  أنشد قصيدة شعر مف أشعار بعض العرب ذات أمثاؿ كمكاعظ كحكـ

إال بمعنى األمر ليا بفيـ  -بما فييا مف األمثاؿ، كادكر بما فييا مف المكاعظ"
كبلـ العرب كمعرفتو، ثـ االعتبار بما نبييا عميو ما فييا مف الحكـ . فأما 

ييا مف الكبلـ كالمنطؽ، فمحاؿ أمرىا بما دلت عميو كىي جاىمة بمعاني ما ف
معاني ما حكتو مف األمثاؿ كالعبر. بؿ سكاء أمرىا بذلؾ كأمر بعض البيائـ 

 بو، إال بعد العمـ بمعاني المنطؽ كالبياف الذم فييا.
فكذلؾ ما في آم كتاب اهلل مف العبر كالحكـ كاألمثاؿ كالمكاعظ، ال يجكز      

إال لمف كاف بمعاني بيانو عالما، كبكبلـ العرب عارفا؛  بيا" أف يقاؿ: "اعتبر
ال بمعنى األمر  أف يعمـ معاني كبلـ العرب،  -لمف كاف بذلؾ منو جاىبل -كا 

 ثـ يتدبره بعد، كيتعظ بحكمو كصنكؼ عبره.
ككاف اهلل جؿ ثناؤه قد أمر عباده بتدبره كحثيـ عمى -فإذ كاف ذلؾ كذلؾ      

كاف معمكما أنو لـ يأمر بذلؾ مف كاف بما يدؿ عميو آيو  -االعتبار بأمثالو
ذ لـ يجز أف يأمرىـ بذلؾ إال كىـ بما يدليـ عميو عالمكف، صح أنيـ  جاىبل. كا 

                                                           
1
 . 29االية  -سكرة ص   
 28 -27االية  -سكرة الزمر   2
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بتأكيؿ ما لـ يحجب عنيـ عممو مف آيو الذم استأثر اهلل بعممو منو دكف -
ذ صح ذلؾ فسد قكؿ مف أنكر -خمقو، الذم قد قدمنا صفتو آنفا  عارفكف. كا 

ثـ  ما لـ يحجب عف خمقو تأكيمو. -مف كتاب اهلل كتنزيمو-تفسير المفسريف 
ذا صح ىذا فقد فسد قكؿ مف أنكر تفسير المفسريف في كتب اهلل، ما  قاؿ : كا 

  .1 ولـ يحجب اهلل تأكيمو عف خمق
إف النيي عف تفسير القرآف، إنما ينصرؼ إلى المتشابو  : وقاؿ العمماء     

ألف القرآف نزؿ حجة عمى الخمؽ، فمك لـ يجز التفسير لـ  ، منو ال إلى جميعو
. فإذا كاف كذلؾ، جاز لمف عرؼ لغات العرب كأسباب  تكف الحجة بالغة

النزكؿ أف يفسره، أما مف لـ يعرؼ كجكه المغة فبل يجكز أف يفسره إال بمقدار 
ف : إ ما سمع، فيككف ذلؾ عمى كجو الحكاية، ال عمى كجو التفسير، كلك قاؿ

كىك ال يعرؼ المغة العربية، كلـ يسمع فيو شيئا، فبل  -المراد مف اآلية كذا 
: ال يحؿ ألحد يؤمف باهلل،  يحؿ لو ذلؾ، كىك الذم نيى عنو. كقاؿ مجاىد

 .2 إذا لـ يكف عالما بمغات العرب كاليـك اآلخر، أف يتكمـ في كتاب اهلل
 
 

 
 
 
 
 

                                                           
محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف  : جامع البياف في تأكيؿ القرآف -تفسير الطبرم   1

 الطبعة: مؤسسة الرسالة الناشر: - ىػ(310تالب اآلممي، أبك جعفر الطبرم )المتكفى: 
 . 83 – 82ص  1ج  – ـ 2000 -ىػ  1420األكلى، 

 . 96 – 93ص  – 13ج  –الموسوعة الفقيية الكويتية  2 
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 1التفسير في القانوف 

  
فيقصػػد بػػو بيػػاف معنػػى األلفػػاظ كداللتيػػا  يالقػػانكناالصػػطبلح التفسػػير فػػي      

فالتفسػير ييػدؼ إلػى .  بالنص عمى كضع يفيـ مػف الػنصعمى األحكاـ لمعمؿ 
تحديػػد المضػػمكف الحقيقػػي لمقاعػػدة القانكنيػػة كبيػػاف نطاقيػػا كتكضػػيح الغمػػكض 

إلػى حػؿ كالسػعي ، الذم قد يبلبسيا كمعرفة ما يشػكبيا مػف نقػص ، أك قصػكر 
ألخطػػػاء الماديػػػة التػػػي التنػػػاقض بػػػيف مختمػػػؼ النصػػػكص القانكنيػػػة كتصػػػحيح ا

  ا .تعتريي
 

كمف ىػذا المنطمػؽ تبػرز األىميػة التػي تتمتػع بيػا قضػية تفسػير النصػكص      
لككف القاضػي ال يعػرؼ مػدل انطبػاؽ حكػـ الػنص عمػى الكقػائع إال بعػد تفسػير 

مف سنو كتشريعو كالمصػمحة  حكمةالنص القانكني كادراؾ معناه كالقصد منو كال
 يا أك المفسدة التي يرمي إلى دفعيا .غيبتالتي ي

 
اف التفسير توضيح مػا ابيػـ مػف الفػاظ التشػريع : البعض بأنػو  وكقدعرف     

وبياف المراد مما اقتضب مف نصوصو والتوفيػؽ بػيف اجزائػو المتناقضػة وسػد 
 . 2 الفراغ فيما نقص مف احكامو

 
 

                                                           
جامعة  –كمية الحقكؽ   -الدكتكر : محمد المدني صالح الشريؼ ، استاذ القانكف المدني  1

 27في : مجمة جيؿ األبحاث القانكنية المعمقة العدد مقاؿ نشر   - سمطنة عماف –ظفار 
  .11ص  -
 .مف محضارة الستاذنا الدكتكر حميد سمطاف  2
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بعض الفقياء ىذا التعريؼ باعتباره تيػر متكامػؿ ، الف التفسػير ال كينتقد      
يشػػمؿ فقػػط النصػػكص الغامضػػة ، كانمػػا يمكػػف اف يجػػرم كػػذلؾ فػػي النصػػكص 
الكاضحة . ذلؾ اف النصكص قد تأتي احيانا مجممة لكنيػا بحاجػة الػى تفسػير، 

ِلمَّػِو َعَمػى وَ . كقكلو تعالى : )  ( اقيموا الصبلة واتوا الزكاةمثؿ قكلو تعالى : ) 
 .  1( النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمِف اْسَتَطاَع ِإَلْيِو َسِبيبًل 

 
قػػػالكا ىػػػذه الفػػػاظ كميػػػا كاضػػػحة فػػػي معانييػػػا ، لكنيػػػا مجممػػػة تتطمػػػب مػػػف      

المػػػراد مػػػف ىػػػذه  ملسو هيلع هللا ىلصالمػػػتكمـ اف يتػػػدخؿ لبيػػػاف مػػػا اراده منيػػػا . كقػػػد بػػػيف النبػػػي 
االلفػػػاظ ، فقػػػاـ بػػػاداء الصػػػبلة كقػػػاؿ صػػػمكا كمػػػا رأيتمػػػكني اصػػػمي ، كقػػػاـ بػػػاداء 

 مناسؾ الحج كقاؿ خذكا عني مناسككـ .
 
 

: تحديػػد المعنػػػى الحقيقػػػي كقػػد كردت تعريفػػات اخػػػرل لمتفسػػير فقيػػؿ ىػػػك      
. كبمكجػب ىػذا التعريػؼ فالتفسػير ىػك  لمضموف النص الذي جاء بػو المشػرع

الكقػػكؼ عمػػى المعػػاني الحقيقيػػة لمنصػػكص لمكصػػكؿ الػػى تطبيقيػػا كفقػػا لميػػدؼ 
 المراد منيا اك الغرض مف تشريعيا .

 
: نشػػاط عقمػي بواسػطتو يسػػتطيع المفسػر الوصػػوؿ نػو بأكيعرفػو الػبعض      

المعنػى  تحديػد:  بأنػو. كيعػرؼ كػذلؾ التفسػير  الى معنى قانوني لنص رسػمي
فيػػك اذف بحػػث عػػف ع مػػف االلفػػاظ التػػي جػػاء بيػػا الػػنص . الػػذي اراده المشػػر 

  خبلؿ االلفاظ التي استخدميا داخؿ النص . مف ارادة المشرع 
 

                                                           
 . (97) االية  –سكرة اؿ عمراف  1
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ىػػو نشػػاط  فكػػري : لممتفسػػير قػػكليـ  كمػػف التعريفػػات التػػي يكردىػػا الفقيػػاء     
كمػف خػبلؿ مػا تقػدـ  ، لتحديد مضمونيا .حث في مدلوالت القاعدة القانونيةيب

نشػػػاط ذىنػػػي فكػػػري ينصػػػب عمػػػى نصػػػوص :  1يمكػػف القػػػكؿ اف التفسػػػير ىػػك 
التشػػريع لموصػػوؿ الػػى ازالػػة مػػا يعترييػػا مػػف نقػػص وغمػػوض او اشػػتراؾ او 
ابيػػػاـ او اجمػػػاؿ او تعػػػارض ، بيػػػدؼ الوصػػػوؿ الػػػى نيػػػة المشػػػرع  وارادتػػػو 

 .  ةالحقيقية مف ايراد االلفاظ التي احتواىا النص بصورة متكامم
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 . مف محاضرة الستاذنا الدكتكر حميد سمطاف الخالدم 1
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 1( عبلقة االجتياد بالتفسير)

مػػف طػػرؽ التفسػػير التػػي يحتػػاج إلييػػا المفٌسػػر االجتيػػاد فػػي التفسػػير؛ كىػػك      
مف الطرؽ المشركعة المعتبرة إذا قاـ بو مف ىك أىؿ لذلؾ، كلـ يتعػٌد حػدكد اهلل 

 تعالى في اجتياده . 

                                                           
طالبة مف محاضرة اعدتيا اختنا ): االجتياد والتفسير أوجو التقارب واالختبلؼ  1

نشاط ذىني كفكرم ينصب عمى نصكص  : ىك التفسير امينة كباشي فرج(الدكتوراه 
التشريع لمكصكؿ الى ازالة ما يعترييا مف نقص اك تمكض اك اشتراؾ اك ابياـ اك اجماؿ 
اك تعارض بيدؼ الكصكؿ الى نية المشرع كارادتو الحقيقية مف االلفاظ التي احتكاىا النص 

ب العمـ باالحكاـ بصكرة متكاممة . اما االجتياد فيعرؼ بانو : بذؿ المجتيد كسعو في طم
الشرعية بطريؽ االستنباط . كيمتقي االجتياد كالتفسير في اكجو كيختمفاف في اخرل. 

، ذلؾ أف القضاة اماـ القضاء فكبلىما يبرزاف بمناسبة نزاع معركض اك مسالة مطركحة
ثركف الى حد كبير عند التفسير باالعتبارات كالظركؼ أيفسركف القانكف بمناسبة نزاع فيـ يت

. كما يمتقياف كذلؾ مف حيث بصددىا لكاقعية المحيطة بالمنازعات التي يثكر التفسير ا
ف معناىا الظاىر الى معنى اخر عالحاجة ليما كالمتمثمة في صرؼ دالالت النصكص 

يحتمميا لقرينة معينة اما الف النص كرد عاما يحتاج الى تخصيص اك مطمقا يحتاج الى 
، صيؿ، كىنا يجتيد القاضي اليجاد الحؿ المناسب لمنزاع تقييد اك مجمبل يحتاج الى تف

كلذلؾ البد أف تتكفر في المفسر اىمية االجتياد. ككبلىما نشاط ذىني، يقـك عمى اعماؿ 
الفكر، كاستعماؿ الممكات كالقابميات الذىنية كالعقمية، كالنظر كالتامؿ كالتمحيص كالتدقيؽ 

تيرىا، مف اجؿ التكصؿ الى الغاية المنشكدة . كمع كاالستعانة بالعمـك المغكية كالمنطقية ك 
ذلؾ فالتفسير كاالجتياد يختمفاف مف حيث المعنى، فاالجتياد استنباط لبلحكاـ الشرعية مف 
ادلتيا التفصيمية، في حيف أف التفسير ىك استجبلء الغمكض الذم يكتنؼ النص، كالترجيح 

تمؼ ذلؾ أف تاية االجتياد التكصؿ بيف النصكص المتعارضة . كما أف تاية كا منيما تخ
الى حكـ شرعي اما التفسير فغايتو بياف المراد مف النص عف طريؽ ازالة الغمكض كاكماؿ 
النقص. كاخيرا فاف االجتياد يبرز عند كجكد النص كتيابو، كال مجاؿ لمتفسير اال مع كجكد 

 النص اك نقصو .
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كييرجى لممجتيد المتٌقي التكفيػؽ لمصػكاب؛ كمضػاعفة الثػكاب؛ فيثػاب عمػى      
ف أخطػػأ مػػف تيػػر تعػػد  كال تفػػريط ريجيػػت لػػػو  اجتيػػاده، كيثػػاب عمػػى إصػػابتو؛ كا 

إذا حكػػـ الحػػاكـ فاجتيػػد ثػػـ »:  ملسو هيلع هللا ىلصالمغفػػرة كاإلثابػػة عمػػى اجتيػػاده لعمػػـك قػػكؿ 
ذا حكـ فاجتيد ثـ أخطأ فمػو أجػر تبػيف أف المجتيػد ) ف . «أصاب فمو أجراف، وا 

مع خطئو لو أجر؛ كذلؾ ألجؿ اجتياده، كخطؤه مغفػكر لػو؛ ألف دىٍرؾى الصػكاب 
َوَمػا َجَعػَؿ في جميع أعياف األحكاـ؛ إمَّا متعذر أك متعٌسر، كقد قػاؿ تعػالى : } 

ـْ ِفي الدّْيِف ِمْف َحَرٍج  ـُ اْلُيْسػَر َواَل  : } كقاؿ تعالى.  1{ َعَمْيُك  ُيِريػُد ُيِريُد المَُّو ِبُك
ـُ اْلُعْسرَ    .2{  ِبُك

 
كمف حكمة اهلل تعالى أف فىسىػح لبلجتيػاد مجػاالن رحبػان يحمػؿ المجتيػد عمػى      

دراؾ المقصػد، كاسػتنباط الحكػـ. معاف النظر، لفيـ المعنػى، كا   التفٌكر كالتدٌبر، كا 
 كجعؿ لو حدكدان مف تعٌداىا كػاف خاطئػان آثمػان، كمػف لػـ يتعػٌد حػدكد اهلل مػف أىػؿ
االجتياد كلـ يكٌفؽ لئلصابة كاف مخطئان معذكران، كمػف أصػاب مػنيـ كػاف مكٌفقػان 

ـي  مػػأجكران. كػػة معانيػػو ككثرتيػػا كاٌتسػػاعيا، فػػبل يحػػيط بيػػا ًعٍمػػ ػػًة القيػػرآف برى كى كمػػف بىرى
عالـ مف البشر، بػؿ ربمػا قػرأ اآليػةى الكاحػدةى جماعػةه مػف العممػاًء األذكيػاًء فظيػر 

كمف دالئؿ ذلؾ كثرة  . ي كدالئميا ما خفي عمى تيرهلكؿ كاحد منيـ مف المعان
المصنفات في التفسير كالرسائؿ المفردة في بعػض اآليػات كالمسػائؿ، كاسػتدراؾ 
العمماء بعضيـ عمى بعض؛ حتى تدا التفاكتي فػي معرفػة معػاني القػرآف كسػبؿ 

 االىتداء إلييا تفاكتان كبيران بٌينان.

                                                           
 (78)االية  –سكرة البقرة   1

مقاؿ منشكر عمى الرابط  -االجتياد في التفسير ( انظر : 186)ية اال –سكرة البقرة 2 
 faqattaiseer.netالتالي :  
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جتيػاد فػي تػدٌبر آياتػو كالتفٌكػر فػي معانيػو، كالفيـ في القػرآف مػف ثمػرات اال     
كالتبٌصػػر بدالئمػػو، كاسػػتعماؿ أدكات االجتيػػاد الصػػحيحة لمكصػػكؿ إلػػى المعػػاني 

  . كاستخراجيا بأنكاع مف الدالالت المعتبرة لدل أىؿ العمـ
كاالجتيػػاد فػػي التفسػػير كفػػي تيػػره مػػف مسػػائؿ الػػديف فػػي مػػكارده الصػػحيحة      

ف ليـ بإحسػاف؛ ك سٌنة متٌبعة؛ فقد اجتيد الصحابة كالتابع كبمراعاة حدكده كآدابو
فكانكا أئمة لممجتيديف، إذ رفعكا منػار االجتيػاد، كبٌينػكا حػدكده كآدابػو، كمداخمػو 

كالحاجػػػة إلػػػى االجتيػػػاد فػػػي  . كمػػػكارده، كمػػػا يسػػػكغ االجتيػػػاد فيػػػو كمػػػا ال يسػػػكغ
سائؿ التفسير التفسير قائمة في كٌؿ عصر مف العصكر، كأسئمة السائميف عف م

كثيػػػرة متجػػػػددة، كنػػػػكازؿ مسػػػائؿ التفسػػػػير فػػػػي كػػػػٌؿ عصػػػر تتطمٌػػػػب مػػػػف العممػػػػاء 
االجتيػػػاد فػػػي شػػػأنيا، كتبصػػػير النػػػاس بمػػػا يمػػػزميـ مػػػف اتٌبػػػاع اليػػػدل فػػػي تمػػػؾ 

 النكازؿ.
كقػػػػد كرد فػػػػي شػػػػأف االجتيػػػػاد فػػػػي مسػػػػائؿ الػػػػديف جممػػػػة مػػػػف اآلثػػػػار عػػػػف      

ترتيػػب طػػرؽ التفسػػير، كبيػػاف  الصػػحابة رضػػي اهلل عػػنيـ تػػدٌؿ داللػػة بٌينػػة عمػػى
مػا  مرتبة داللة االجتياد مف الدالئؿ المتحٌصمة بتمػؾ الطػرؽ، كمػف تمػؾ اآلثػار:

إذا » :  عمػػر بػػف الخطػػاب رضػػي اهلل عنػػو إلػػى شػػريح القاضػػي فكػػاف فيػػو وكتبػػ
جاءؾ شيء في كتاب اهلل فاقض بو، وال يمفتنؾ عنو الرجاؿ، فإف جاءؾ أمر 

فاقض بيا، فإف جاءؾ ما لػيس  ملسو هيلع هللا ىلصة رسوؿ اهلل ليس في كتاب اهلل فانظر سن
، فػانظر مػا اجتمػع النػاس ملسو هيلع هللا ىلصفي كتػاب اهلل، ولػيس فيػو سػنة مػف رسػوؿ اهلل 

عميػػو فخػػذ بػػو، فػػإف جػػاءؾ مػػا لػػيس فػػي كتػػاب اهلل، ولػػـ يكػػف فيػػو سػػنة مػػف 
: إف شػئت  ، ولـ يتكمـ فيو أحد قبمؾ فاختر أي األمػريف شػئت ملسو هيلع هللا ىلصرسوؿ اهلل 

ف شػئت أف تتػأخر فتػأخر، وال أرى التػأخر إال أف تجتيد برأيؾ وتقدـ  فتقدـ، وا 
 . 1 «خيرا لؾ 

                                                           
.  22990حديث رقـ  – 543ص  – 4ج  – 1409 -المصنؼ البف أبي شيبة   1

 . 20342حديث رقـ  – 196ص  – 10ج –السنف الكبرل لممبييقي 
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القضاة ثبلثة، اثناف في النػار، وواحػد : »قكلػو   ملسو هيلع هللا ىلصكركم عف رسكؿ اهلل      
في الجنػة، رجػؿ عمػـ الحػؽ فقضػى بػو فيػو فػي الجنػة، ورجػؿ قضػى لمنػاس 

 .1« عمى جيؿ فيو في النار، ورجؿ جار في الحكـ فيو في النار
 

 
 مراتب دالالت طرؽ التفسير

  
كاالجتيػػػػاد فػػػػي التفسػػػػير لػػػػيس طريقػػػػان مسػػػػتقبل منفصػػػػبل عػػػػف سػػػػائر طػػػػرؽ      

كلػػػذلؾ ينبغػػػي أف ييعمػػػـ أف طػػػرؽ  التفسػػػير؛ بػػػؿ ىػػػك تػػػابع ليػػػا كمترتٌػػػب عمييػػػا.
 التفسير راجعة إلى أصكؿ كمراتب ينبني بعضيا عمى بعض.

 
مػف الكتػاب والسػنة عمػى ما تحصؿ بػو الداللػة النصػية  : فاألصؿ األوؿ     

؛ فداللة الػنٌص الصػحيح الصػريح ىػي أصػؿ الػدالالت، كالحاكمػة معاني اآليات
ًظػػػػي المفٌسػػػػر فييػػػػا بداللػػػػة نصػػػػية  . عمييػػػػا، كالمبٌينػػػػة لحػػػػدكدىا ككػػػػؿ مسػػػػألة حى

صػػريحة لػػـ يحػػتج معيػػا إلػػى اجتيػػاد؛ إذ ال اجتيػػاد فػػي مكضػػع الػػنص، بػػؿ كػػؿ 
كالمقصػػكد بمبػػدأ ال اجتيػػاد فػػي مػػكرد الػػنص  اجتيػػاد خػػالؼ الػػنٌص فيػػك مػػردكد.

امػػػا اذا كػػػاف الػػػنص ، انمػػػا ىػػػك الػػػنص الكاضػػػح الػػػذم ظيػػػر مػػػراد الشػػػارع منػػػو 
 .2كبياف معناه  تامضا فيك محؿ لبلجتياد بيدؼ ازالة الغمكض عنو

 
                                                           

 –أبي داكد السًِّجٍستاني  . سنف2315حديث رقـ  – 776ص  – 2ج  –سنف ابف ماجو  1
حديث رقـ  – 605ص  – 3ج  -. سنف الترمذم 3573حديث رقـ   - 299ص  – 3ج

 .5891حديث رقـ  – 397ص  – 5ج  –السنف الكبرل لمنسائي  .1322
ذكرنا آنفا اف ىناؾ مف يرل تفسير النص الكاضح كاف التفسير ال يقتصر عمى النص  2

 الغامض .
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كىػػػي مػػػػف الػػػدالئؿ المسػػػػتفادة مػػػػف  :داللػػػػة اإلجمػػػػاع  - واألصػػػؿ الثػػػػاني     
كالتػػػابعيف؛ فػػػإذا أجمعػػػكا عمػػػى تفسػػػير آيػػػة فإجمػػػاعيـ التفسػػػير بػػػأقكاؿ الصػػػحابة 

كىػذا األصػؿ ينبنػي عمػى مػا قبمػو؛ إذ ال ييمكػف أف يقػع  . حٌجة ال تحٌؿ مخالفتػو
 . اإلجماع عمى مخالفة دليؿ صحيح تير منسكخ مف الكتاب كالسنة

 
كالمقصػػكد بيػػا مػػا تحٌصػػؿ لممفٌسػػر مػػف  :داللػػة األثػػر - واألصػػؿ الثالػػث     

ة كالتػػابعيف فػػي تفسػػير اآليػػة ممػػا لػػـ يتحقػػؽ فيػػو اإلجمػػاع؛ فيػػذه أقػػكاؿ الصػػحاب
الداللة أقؿ مرتبة مف سابقتييا، كىي مترتٌبة عمييما؛ إذ كؿ قكؿ خػالؼ األصػؿ 

 األكؿ أك الثاني فيك مردكد.
 

كذلؾ بتفسير اآلية بما يحتممو السػياؽ مػف  : داللة المغة - واألصؿ الرابع     
المعػػػاني المغكيػػػة، كىػػػذه الداللػػػة مترتٌبػػػة عمػػػى مػػػا قبميػػػا؛ فييشػػػترط لقبكليػػػا أف ال 

ككؿ تفسير اعتمد فيو صاحبو عمى احتماؿو لغػكم   تخالؼ النص كال اإلجماع .
 خالؼ فيو نٌصا أك إجماعان  فيك تفسير مردكد.

 
الجتيػاد، كىػي داللػة مترتٌبػة عمػى مػا سػبؽ مػف داللػة ا : واألصؿ الخامس     

األصكؿ، ال يجكز أف تخرج عنيا، فكٌؿ تفسير اعتمد فيو صاحبو عمى اجتيػاد 
 . خػػالؼ فيػػو نٌصػػان أك إجماعػػان أك الداللػػة المغكيػػة الصػػحيحة فيػػك تفسػػير مػػردكد

كبيذا ييعمـ أف التفسير باالجتياد لػو حػدكد تضػبطو، كىػذه الحػدكد مبيَّنػة بػدالئؿ 
 . حكمة ال ييخالفيا إال متعٌد أك مفٌرطم
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تحريـ القكؿ عمى اهلل تعالى بغير عمػـ، ككجػكب اتٌبػاع  ومف تمؾ الحدود :     
كتحػػػريـ معصػػػيتو، ككجػػػكب اتٌبػػػاع سػػػبيؿ المػػػؤمنيف مػػػف الميػػػاجريف  ملسو هيلع هللا ىلصالرسػػػكؿ 

كاألنصػػػار كالػػػذيف اتٌبعػػػكىـ بإحسػػػاف، كتحػػػريـ مخالفػػػة سػػػبيميـ، كأٌف القػػػرآف نػػػزؿ 
 .1 بمساف عربٌي مبيف لنعقؿ معانيو، كنتفٌكر في آياتو

 
سػاس فػػاف عبلقػة التفسػػير باالجتيػاد عبلقػػة كثيقػة ، ذلػػؾ اف كعمػى ىػػذا اال     

التفسير احيانا يككف يككف مف خبلؿ االجتياد ، بمعنى اف المفسر اذا لـ يصؿ 
الى المعنى المراد مف النص ، يعمد الى االجتيػاد بيػدؼ ادراؾ معنػى الػنص ، 

 مستعمبل في ذلؾ كسائؿ االجتياد لتحقيؽ تمؾ الغاية .
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 faqattaiseer.netالرابط :  –االجتياد في التفسير : مقاؿ منشكر عمى االنترنت  1



 واالقتصادية والسياسية   ستراتيجيةاصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإل
 لمانياأبرلين/ 

175 

 

 
 1مدارس تفسير القانوف

     
اختمفػػت مػػدارس التفسػػير بحسػػب نظرتيػػا لمصػػادر القػػانكف كأساسػػو ، كقػػد      

 ظيرت في ىذا الصدد ثبلث نظريات ىي :
 أواًل : المدرسة التقميدية ) أو مدرسة الشرح عمى المتوف ( :

ظيػػرت ىػػذه المدرسػػة فػػي مطمػػع القػػرف التاسػػع عشػػر ، كقػػد كػػاف الباعػػث عمػػى 
صػػدكر عػػػدد مػػف التشػػػريعات الفرنسػػية بشػػكؿ عػػػاـ ، كصػػدكر القػػػانكف ظيكرىػػا 

المدني الفرنسي المعركؼ بقانكف نابميكف بشكؿ خاص ، كالذم كاف يعتبر بػيف 
معاصػػػػريو بمثابػػػػة كتػػػػاب مقػػػػدس أخػػػػرج لمنػػػػاس لتحقيػػػػؽ العدالػػػػة بيػػػػنيـ . كىػػػػذا 

عمػػى  االعتقػػاد كػػاف كافيػػان بحػػد ذاتػػو ألف تػػرل المحػػاكـ كالفقيػػاء أنفسػػيـ مجبػػريف
االعتماد عمى نصػكص القػانكف بصػكرة مطمقػة ، بحيػث كممػا طػرأت مسػتجدات 
بػػادر أصػػحاب االختصػػاص إلػػى ىػػذه النصػػكص إليجػػاد الحكػػـ المناسػػب ليػػذه 
المستجدات . فظيرت بذلؾ طريقة جديدة في التفسير أطمؽ عمييا طريقة التقيػد 

يقكمكف بشرح  بالنص ، أك الشرح عمى المتكف ، ألف أنصار ىذه الطريقة كانكا
كىػػػـ  كتػػػب المقدسػػػة .نصػػػكص التشػػػريع متنػػػان متنػػػان كمػػػا يفعػػػؿ المفسػػػركف فػػػي ال

متفقػػػكف عمػػػى أف ىػػػذه النصػػػكص التشػػػريعية قػػػد تضػػػمنت كػػػؿ القكاعػػػد القانكنيػػػة 
البلزمػػػػة ، كيكفػػػػي الفقيػػػػو أك القاضػػػػي أف يسػػػػتعرض ىػػػػذه النصػػػػكص كيفسػػػػرىا 

ذا عجػز عػف الكصػكؿ بصكرة حرفيػة ليصػؿ إلػى القاعػدة القانكنيػة المناسػبة ،  كا 
إلػػى تمػػؾ القاعػػدة فإنمػػا العيػػب فيػػو كالتقصػػير منػػو باعتبػػاره لػػـ يسػػتطع الكقػػكؼ 

 عمى إرادة المشرع كنيتو عند كضع القانكف بصكرة سميمة . 
                                                           

رس مدا : بعنكافمقاؿ منشكر عمى االنترنت اعتمدت في ىذا المكضكع بشكؿ كمي عمى 1  
.  https://elawpedia.comتحت الرابط :    )الموسوعة القانونية( تفسير القانوف

 فضبل عف محاضرات استاذنا الدكتكر حميد سمطاف الخالدم .

https://elawpedia.com/
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 .، فاليػت  ديغػكر ، بارتػاف ، ديمكلكمػب: كمف أبرز أنصار ىذه المدرسة      
فػي خطػاب ك  . كحيػد لمقػانكفكؿ ىؤالء يتفقكف عمػى أف التشػريع ىػك المصػدر ال

فيػو : " أف التشػػريع أصػبح ىػك المصػػدر   أعمػف أنصػار ىػػذه المدرسػةحػد ألقػاه ا
الكحيد لمقانكف ، كأنو ينبغي الػتخمص مػف المصػادر األخػرل الكاذبػة التػي كثيػران 
مػػػا يػػػراد إحبلليػػػا محػػػؿ إرادة المشػػػرع ، كىػػػي السػػػكابؽ القضػػػائية كالعػػػادات تيػػػر 
المنصػػػػػكص عمييػػػػػا فػػػػػي التشػػػػػريع كاإلحسػػػػػاس بالعدالػػػػػة كفكػػػػػرة المنفعػػػػػة العامػػػػػة 

 نية " . كالمبادئ القانك 
 

ينبغػػي عمػػى القاضػػي أف يػػرفض كػػؿ طمػػب ال يسػػتند إلػػى نػػص  يػػرل بأنػػوك      
عقيدتي ىي صريح في التشريع . أما الفقيو ديمكلكمب فقد قاؿ : " إف شعارم ك 

:" إننػػػي ال  يػػو فػػي ىػػذا اإلطػػار أيضػػان تك قػػاؿ بك  النصػػكص قبػػؿ كػػؿ شػػيء " .
نمػػػ كيتبنػػػى فقيػػػو آخػػػر ىػػػك  ا أدرس قػػػانكف نػػػابميكف " .أعػػػرؼ الحقػػػكؽ المدنيػػػة كا 

فاليت مثػؿ ىػذا الػرأم ، إذ يعتقػد أف تشػريعات كثيػرة صػدرت مػذ سػبعيف سػنة ، 
 حالة ال يكجد ليا نص يحكميا .  كسيككف مف المدىش أف نجد

 تعتمد ىذه المدرسة في تفسيرىا لمنصكص عمى المبادئ اآلتية :ك 
 
القاضي األخذ بو مى التشػريع ىك المصدر الكحيد لمقانكف ، كعميو يتحتـ ع -1

 تعديؿ . كما ىك ، دكف
 
طالمػػا أف النصػػكص التشػػريعية ال يمكػػف أف تتضػػمف الجزئيػػات كافػػة ، فػػبل  -2

فػػي التعػػرؼ عمػػى اإلرادة  -كىنػػا تنحصػػر كظيفػػة المفسػػر-منػػاص مػػف المجػػكء، 
 الحقيقية لممشرع كقت كضع النص التشريعي ال كقت تطبيقو .
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النيػة الحقيقيػة لممشػرع عنػد كضػع نصػكص إذا لـ يسػتطع أف يتعػرؼ عمػى  -3
التشريع كاف عميو أف يفترض ىذه النية افتراضان ، ألف نية المشرع سكاءن أكانت 
حقيقيػػة ، أـ مفترضػػة ، صػػريحة أك ضػػمنية ، ىػػي التػػي يتكجػػب عمػػى القاضػػي 

 أف يتقيد بيا عند لجكئو لتفسير النص التشريعي .
 

حتػى نيايػة القػرف التاسػع عشػر لمػا كقد سارت المحاكـ عمى ىػذا المػذىب      
يحققػػو مػػف مزايػػا تمتصػػؽ عػػادة بالقػػانكف المكتػػكب ، أال كىػػي ضػػماف االسػػتقرار 
فػػػي المعػػػامبلت القانكنيػػػة . لكػػػف ال يمكػػػف تبلفػػػي العديػػػد مػػػف االنتقػػػادات التػػػي 
كجيت إلى مدرسة الشػرح عمػى المتػكف ، كخاصػة أنيػا تعتبػر التشػريع المصػدر 

و بػػػات مػػػف المسػػػممات اليػػػـك أف ىنػػػاؾ مصػػػادر أخػػػرل الكحيػػػد لمقػػػانكف ، مػػػع أنػػػ
 لمقانكف إلى جانب التشريع ، ىذا مف جية .

 
كمػػف جيػػة أخػػػرل يعػػاب عمػػى ىػػػذه المدرسػػة إسػػرافيا فػػػي التمسػػؾ بحرفيػػػة      

الػػنص مػػع مػػا قػػد يػػؤدم إليػػو ذلػػؾ مػػف جمػػكد ، فظػػركؼ الحيػػاة عرضػػة لمتغييػػر 
ديدة لـ يمحظيا المشرع عنػد كالتطكر بحيث أف كؿ فترة تظًير كقائع كحاالت ج

كضػػػعو لمػػػنص التشػػػريعي ، كبالتػػػالي ال يمكػػػف أف تتػػػرؾ ىػػػذه الكقػػػائع كالحػػػاالت 
دكف حكػػـ قػػانكني مناسػػب . كفػػي ىػػذا اإلطػػار فقػػد كصػػؼ الفقيػػو جينػػي طريقػػة 
المدرسػػة التقميديػػة فػػي التفسػػير بأنيػػا طريقػػة تعػػكؽ تقػػدـ القػػانكف كتقضػػي عميػػو 

مقرر أف القانكف عمـ كسائر العمكـ االجتماعية بالبقاء حيث ىك ، مع أنو مف ال
األخرل مبناه التطكر كالتغيير . كيبلحظ أف معظػـ طػرؽ المدرسػة التقميديػة فػي 
تفسػػػػير التشػػػػريع مػػػػا زالػػػػت متبعػػػػة حتػػػػى الكقػػػػت الحاضػػػػر فػػػػي شػػػػرح النصػػػػكص 
التشػػػريعية ، كلػػػذلؾ ال يمكػػػف القػػػكؿ إف مدرسػػػة الشػػػرح عمػػػى المتػػػكف قػػػد انتيػػػى 

بػػػؿ ىػػػي ال زالػػػت مكجػػػكدة فػػػي بعػػػض جكانبيػػػا الصػػػحيحة فػػػي  كجكدىػػػا تمامػػػان ،
 تفسير نصكص التشريع .
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  ثانيًا : المدرسة التاريخية :
 

ظيرت ىذه المدرسػة فػي ألمانيػا عمػى يػد الفقيػو سػافيني ، كىػي تقػـك عمػى      
فكرة أساسية مؤداىا أف القاعدة القانكنية ىي نتاج مستمر كمتكاصؿ لمجماعة ، 

قانكنيػػة ليسػػت سػػكل تعبيػػر مؤقػػت عػػف حاجػػات الكسػػط االجتمػػاعي فكػػؿ قاعػػدة 
 الذم نشأت فيو ، كفي ضكء الظركؼ التي اقتضت كجكدىا .

 
كيترتب عمى ىذا أف القاعدة القانكنيػة إذا كضػعت فإنيػا تنفصػؿ عػف إرادة      

كمػػا تػػذىب إليػػو مدرسػػة  المشػػرع ، كبالتػػالي ال تبقػػى عمػػى اتصػػاؿ بيػػذه اإلرادة
بػػػؿ يصػػػبح ليػػػا كيانيػػػا الخػػػاص المتصػػػؿ بظػػػركؼ الحيػػػاة  لمتػػػكفالشػػػرح عمػػػى ا

االجتماعية ، فقد تستمر القاعدة القانكنية عمى معناىا األصمي فتػرة طكيمػة مػف 
الػػزمف ، كقػػد تحمػػؿ معػػافو جديػػدة تختمػػؼ عػػف المعنػػى األصػػمي بحكػػـ ظػػركؼ 

ان عػػدة القانكنيػػة مػػع ىػػذا التطػػكر . ككفقػػالحيػػاة االجتماعيػػة ، كضػػركرة تكيػػؼ القا
، يسػػػػتطيع القاضػػػػي أف ينظػػػػر فػػػػي تفسػػػػيره لمػػػػنص القػػػػانكني إلػػػػى ليػػػػذه النظريػػػػة

المعػػاني الكامنػػة فػػي ىػػذا الػػنص المسػػايرة لمتطػػكر، ليػػتمكف مػػف تطػػكير القاعػػدة 
  التعديؿ المستمر لمنص القانكني .القانكنية دكف حاجة إلى 

 
حقيقيػػػة أك كعميػػػو فػػػإف النصػػػكص القانكنيػػػة ال تفسػػػػر كفقػػػان إلرادة المشػػػرع ال     

المفترضػػػة يػػػـك كضػػػعيا ، بػػػؿ عمػػػى المفسػػػر أف يبحػػػث عػػػف اإلرادة االحتماليػػػة 
لممشػػرع أم تمػػؾ التػػي كػػاف يتجػػو إلييػػا لػػك أنػػو دعػػي إلػػى التشػػريع فػػي الظػػركؼ 
نفسيا التي يطبؽ فييا النص . يبلحػظ أف ىػذا الػرأم إذا كػاف ىػك الػرأم السػائد 

ان قميمػػػيف ، لعػػػؿ أبػػػرزىـ الفقيػػػو فػػػي ألمانيػػػا ، فإنػػػو لػػػـ يجػػػد فػػػي فرنسػػػا إال أنصػػػار 
   الفرنسػػػػػي سػػػػػالي حيػػػػػث يقػػػػػكؿ : " مػػػػػف القػػػػػانكف المػػػػػدني إلػػػػػى مػػػػػا كراء القػػػػػانكف 

 المدني ". 
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 ، فقػػػد اعتبػػػر سػػػالي أف المدرسػػػػة التقميديػػػة بعيػػػدة كػػػؿ البعػػػد عػػػف الحقيقػػػة      
كصفيا بأنيا مجرد تحايؿ ، كأكد عمى أف فكرة العدالػة بػدكرىا تخضػع لمتطػكر ك 

يتيػػا ص مػػف إيجػػاد حمػػكؿ جديػػدة تتفػػؽ كىػػذه التطػػكرات الجديػػدة مػػف كجفػػبل منػػا
  االقتصادية كاالجتماعية .

يقتػػرح سػػالي اسػػتبعاد المدرسػػة التقميديػػة كاتبػػاع طريقػػة جديػػدة فػػي تفسػػير ك      
القػػكانيف ، أساسػػيا أف النصػػكص بمجػػرد صػػدكرىا تسػػير مػػع الكقػػائع جنبػػان إلػػى 

لتغيير ، فإذا مػا أريػد تفسػيرىا فػبل يرجػع جنب ، فتخضع معيا لقانكف التطكر كا
إلى إرادة المشرع ، أم إتباع طريقػة شخصػية ، بػؿ عمػى عكػس ذلػؾ ال بػد مػف 
تبػػػاع طريقػػػة مكضػػػكعية تفسػػػر النصػػػكص كفقػػػان لمػػػا  تحقيػػػؽ العدالػػػة فػػػي ذاتيػػػا كا 
تمميػػو مراعػػاة مقتضػػيات الحػػاؿ مػػف حيػػث الزمػػاف كالمكػػاف . إذان : طريقػػة سػػالي 

رض الشارع حتى كلك كاف صريحان ، حيث تػرل أف القػانكف تقكـ عمى إىماؿ ت
كعميػو  ممؾ لمجماعة التي ينظـ أحكاليػا .بؿ   بعد صدكره ال يبقى ممكان لممشرع

اسػػتطاعت المدرسػػة التاريخيػػة تبلفػػي عيػػب المدرسػػة التقميديػػة بجعػػؿ النصػػكص 
أكثػػػر مركنػػػة كتطػػػكران كتبلؤمػػػان مػػػع ضػػػركرات المجتمػػػع كحاجاتػػػو بعػػػد أف كانػػػت 

 تصؼ بالجمكد كالرككد .ت
لكف النقد األساسي الذم يكجو إلى ىذه النظرية أنيػا قضػت بصػكرة كاممػة      

عمػػػػى كػػػػؿ مزايػػػػا القػػػػانكف المكتػػػػكب ، كال سػػػػيما عنػػػػدما اعتبػػػػرت أف النصػػػػكص 
القانكنية تعد بمجرد صدكرىا نصكصان منفصمة عػف إرادة المشػرع ، كال تتبػع إال 

الخػػػركج تطػػػكر ظػػػركؼ المجتمػػػع كحاجاتػػػو . كمػػػا أف ىػػػذه النظػػػرة سػػػتؤدم إلػػػى 
بالتفسير عف كظيفتو ، كتفتح المجاؿ أماـ تحكـ القضاء ، إذ يستطيع القاضػي 
تحت ستار التفسير المجكء إلى تعديؿ أك إلغاء العديد مف النصكص القانكنية ، 
كبالتػػػػػالي سيقضػػػػػي عمػػػػػى مػػػػػا يجػػػػػب أف يتػػػػػكافر لمقػػػػػانكف مػػػػػف صػػػػػفات الثبػػػػػات 

ت القانكنيػة بػيف األفػراد كاالستقرار ، كسيخمؽ جكان مػف االضػطراب فػي المعػامبل
 ، باإلضافة إلى اإلخبلؿ بمبدأ فصؿ السمطات . 
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كما أف ربط عممية التفسير بحاجات الجماعة في كقت معيف ، يؤدم إلػى      
اختبلؼ التفسيرات لمنص الكاحد الذم يؤدم إلى التناقض كالتبػايف فػي األحكػاـ 

 لمحاالت المتماثمة .
 

 ية :ممثالثًا : المدرسة الع
تحػػػاكؿ ىػػػػذه المدرسػػػػة أف تكفػػػػؽ بػػػػيف األسػػػػس التػػػػي تقػػػػكـ عمييػػػػا كػػػػؿ مػػػػف      

المدرسػػػة التقميديػػػة كالمدرسػػػة التاريخيػػػة ، باالسػػػتناد إلػػػى مبػػػادئ البحػػػث العممػػػي 
 المؤسػس الحقيقػي ليػذه المدرسػة . تبر الفقيو الفرنسي فرانسػكا جينػيالحر ، كيع

فػي األحػكاؿ   اتبػاع المشػرع كمف أىـ المبػادئ التػي تقػكـ عمييػا ىػذه المدرسػة :
كمػػػؤدل ذلػػػؾ أنػػػو عمػػػى القاضػػػي أف  ي تظيػػػر فييػػػا إرادتػػػو كاضػػػحة جميػػػة .التػػػ

 يتمسؾ أكالن بالنصكص كأف يفسرىا كفقان إلرادة المشرع الحقيقية كقت كضعيا .
 

كىػػػذا المبػػػدأ يتفػػػؽ مػػػع مػػػا ذىبػػػت إليػػػو المدرسػػػة التقميديػػػة ، فػػػإذا لػػػـ يػػػؤدم      
ا األسػػػاس إلػػػى تطبيػػؽ القاعػػػدة القانكنيػػػة عمػػػى تفسػػير القاضػػػي لمػػػنص عمػػى ىػػػذ

النػػزاع المعػػركض ، فػػإف عمػػى القاضػػي المفسػػر لكػػي يصػػؿ إلػػى الحػػؿ المناسػػب 
إف يبحػث عنػو فػي مصػادر القػانكف األخػرل ، كىنػا يختمػؼ جينػي مػع المدرسػة 

أمػػػا فػػػي  التقميديػػػة التػػػي تػػػرل ضػػػركرة البحػػػث عػػػف اإلرادة المفترضػػػة لممشػػػرع .
ا ال يجػػػد القاضػػػي قاعػػػدة قانكنيػػػة يمكػػػف تطبيقيػػػا عمػػػى األحػػػكاؿ األخػػػرل عنػػػدم

النػػزاع المعػػركض أمامػػو فػػي أم مصػػدر مػػف مصػػادر القػػانكف المختمفػػة ، فػػإف 
عمػػػى القاضػػػي المفسػػػر أف يبتػػػع مػػػا أسػػػماه جينػػػي : " البحػػػث العممػػػي الحػػػر " ، 
كيقصػػػد بػػػو رجػػػكع القاضػػػي إلػػػى جػػػكىر التشػػػريع بحقائقػػػو المتعػػػددة الطبيعيػػػة أك 

حقػػائؽ التاريخيػػة كالعقميػػة كالمثاليػػة فػػي كػػؿ مسػػألة جديػػدة، كبالتػػالي الكاقعيػػة كال
كسائؿ عممية ال كسائؿ قيؽ العدالة باالرتكاز إلى أسس ك يمكف الكصكؿ إلى تح

 افتراضية .
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ة التػي كيعكد لمفقيػو جينػي الفضػؿ األكبػر فػي تحطػيـ القيػكد الشػكمية البحتػ     
اؾ مف أيد ىػذا المبػدأ مػف منطمػؽ أف ، كال سيما أف ىنرسمتيا المدرسة التقميدية

القػػػانكف ال يمكػػػف أف يكػػػكف منطقيػػػان بحتػػػان ، ألف حيػػػاة الجماعػػػة ليسػػػػت بسػػػػػيطة 
كمنطقيػة ، بػػؿ عمػى العكػػػس ىػي مركبػػة مميئػة بالمتناقضػػات . كيعتبػر فقػػو ىػػذه 

 المدرسة ىك الفقو السائد حاليان لما يتميز بو مف منطؽ سميـ .
 

مدرسة ، ما سبؽ كذكرناه بصدد المدرسة التاريخية، لكف يؤخذ عمى ىذه ال     
مػف أنيػا تػػؤدم أيضػان لمقضػاء عمػػى مزايػا الػنص المكتػػكب ، كال سػيما عنػد عػػدـ 
كجكد قاعدة قانكنية في أحد مصادر القانكف كالمجكء إلى طريقة البحػث العممػي 

تمنح القاضي سمطات كاسعة فػي انتقػاء الحمػكؿ مػف  الحر ، إذ في ىذه الحالة 
بلؿ تقػػدير العكامػػؿ االقتصػػادية كاالجتماعيػػة كالسياسػػية كالمثاليػػة التػػي تحػػيط خػػ
 كؿ مسألة عمى حدة . ب
 

تتجمػػػػى فػػػػي أف الكسػػػػائؿ السػػػػميمة التػػػػي يتكجػػػػب عمػػػػى  :خبلصػػػػة القػػػػوؿ      
القاضي المفسر اعتمادىا يجب أف تجمع بيف مجمكع األسػس التػي تقػـك عمييػا 
ىذه النظريات ، إذ ال يستطيع أحد أف ينكر أف إرادة المشرع إنما تعتبر أصدؽ 

ف فكرة العدالة فإالجماعة كقت صدكرىا ، لكف بنفس الكقت   تعبير عف ضمير
. فػػإذا  بػػؿ تتغيػػر بتغيػػر الظػػركؼ التػػي تحػػيط بالمجتمعػػات، فكػػرة جامػػدة ليسػػت 

كػػاف الثبػػات كاالسػػتقرار فػػي المعػػامبلت القانكنيػػة ضػػركريان لحسػػف سػػير األعمػػاؿ 
كافقػػػان مػػػع الكسػػػط الػػػذم فيػػػذا ال ينفػػػي أف يتغيػػػر القػػػانكف بالقػػػدر الػػػذم يجعمػػػو مت

  يعيش فيو .
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ذا أردنػػػا تممػػػس االتج      فػػػبل بػػػد مػػػف  عراقػػػيرية فػػػي القػػػانكف الاىػػػات التفسػػػيكا 
عمى أنػو: فقرتيا االكلى كف المدني التي تنص استعراض المادة األكلى مف القان

تسػػػري النصػػػوص التشػػػريعية عمػػػى جميػػػع المسػػػائؿ التػػػي تتناوليػػػا ىػػػذه  )
 ( النصوص في لفظيا او في فحواىا

 
جػػبلء يعكػػس بكممػػا ال شػػؾ فيػػو أف نػػص الفقػػرة األكلػػى مػػف المػػادة األكلػػى      

بفقو المدرسػة التقميديػة ، إذ يمتػـز القاضػي بضػركرة  عراقيتأثر القانكف المدني ال
. أمػػػا الفقػػػرة الثانيػػػة مػػػف المػػػادة األكلػػػى ر الػػػنص التشػػػريعي تفسػػػيران لفظيػػػان تفسػػػي

بفقػػػػو المدرسػػػػة العمميػػػػة كمخالفتػػػػو لفقػػػػو  عراقػػػػيفػػػػتعكس تػػػػأثر القػػػػانكف المػػػػدني ال
 أنو : ىه الفقرة عميدية إذ تنص ىذالمدرسة التقم

 
فإذا لػـ يوجػد نػص تشػريعي يمكػف تطبيقػو حكمػت المحكمػة بمقتضػى  )     

العػػرؼ فػػإذا لػػـ يوجػػد فبمقتضػػى مبػػادئ الشػػريعة االسػػبلمية االكثػػر مبلئمػػة 
لنصػػوص ىػػذا القػػانوف دوف التقيػػد بمػػذىب معػػيف فػػإذا لػػـ يوجػػد فبمقتضػػى 

وتسترشػد  )( مػف نفػس المػادة : 3فضبل عما كرد فػي الفقػرة ) .( قواعد العدالة
حكػػاـ التػي اقرىػػا القضػاء والفقػػو فػي العػػراؽ ثػـ فػػي المحػاكـ فػي كػػؿ ذلػؾ باأل

 .( الببلد االخرى التي تتقارب قوانينيا مع القوانيف العراقية
 

لػػـ يجعػػؿ مػػف التشػػريع المصػػدر  يبلحػػظ مػػف خػػبلؿ ىػػذه الفقػػرة أف المشػػرع      
الرسمي الكحيد ، إذ يكجد إلى جانبو مصػادر رسػمية أخػرل يتعػيف الرجػكع إلييػا 
 عنػػػػد تيػػػػاب الحكػػػػـ فػػػػي التشػػػػريع ، فػػػػبل يجػػػػكز البحػػػػث عػػػػف اإلرادة المفترضػػػػة 

 ممشرع . ل
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 1تفسير القانوف  أنواع 

 
 اك فقييا :التفسير في القانكف اما اف يككف تفسيرا تشريعيا اك قضائيا      
يتدخؿ أحيانان المشرِّع لتفسير قاعدة تامضة  التفسير التشريعي : -أواًل 

بطريؽ التشريع فيسف تشريعان يفسِّر بو تشريعان سابقان اتَّضح اشتمالو عمى 
: ىو التفسير الذي يصدر عف فالتفسير التشريعي تمكض أك لبس . 

      .ؽ المشرع نفسو ليوضح بو حقيقة ما قصده مف تشريع ساب
                                                           

ىك الكشؼ عف مضمكف القاعدة القانكنية بيدؼ استنباط  تفسير القاعدة القانونية :1 
الحكـ القانكني الذم تشتمؿ عميو ليصار إلى تطبيقو عمى الكقائع التي تخضع ليذا الحكـ 

عممية عقمية عممية تستيدؼ الكشؼ عف المصمحة فالتفسير اذف : ىك تطبيقان صحيحان . 
قد يحصؿ أف تككف القاعدة فالتي تحمييا إرادة المشرع لمحكـ في الحاالت الكاقعية . 

، أك تككف الحالة اخرل القانكنية تامضة أك ناقصة أك متعارضة مع قاعدة قانكنية 
كبذلؾ ، في نطاؽ التفسير  تدخؿاالت الحكؿ ىذه  نص مباشر. بشأنياالمعركضة لـ يرد 

القانكنية الغامضة ، أك تكممة النقص فييا ، أك إزالة  ةيتسع معناه ليشمؿ إيضاح القاعد
  التعارض بينيا كبيف تيرىا مف القكاعد أك استنباط الحكـ في الحالة التي لـ يرد بشأنيا

التي مصدرىا التشريع ، بؿ ىك  . كيبلحظ أفَّ التَّفسير ال يقتصر عمى القكاعد القانكنية نص
الـز في كافة القكاعد القانكنية أيان كاف مصدرىا . فالقكاعد القانكنية التي مصدرىا العرؼ أك 
الديف تحتاج ىي األخرل إلى التفسير سكاء كانت تامضة أـ ناقصة . تير أف الفقياء 

    ة خاصة لسببيف القاعدة القانكنية التشريعية بصف اعتادكا معالجة التفسير بمناسبة
 عممييف ىما :

 أف أتمب القكاعد القانكنية مصدرىا التشريع في العصر الحاضر. -1
 كاف أساليب التفسير أكثر انطباقان عمى القكاعد التشريعية مف تيرىا . -2
يمكف القكؿ إف الحاجة إلى التفسير تكجد بمناسبة تطبيؽ أم قاعدة قانكنية أيان كاف  فإذ

ف  كاف المجاؿ الغالب ىك التشريع . انظر : مكقع المكسكعة القانكنية : مصدرىا . كا 
https://elawpedia.com/view/188/0 

https://elawpedia.com/view/188/0
https://elawpedia.com/view/188/0
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حاكـ حكؿ تفسيره أك طبَّقتو المحاكـ بما يخالؼ قصد مثار الخبلؼ بيف ال     
كيبدك أمران طبيعيان أف المشرع الذم أصدر النص األصمي ىك  المشرع .

كلعؿَّ التفسير  صاحب السمطة في تفسيره كىك أقدر مف تيره عمى ذلؾ .
ات الذم يكجب بأف التشريعي يستند في أساسو إلى مبدأ الفصؿ في السمط

تتكلى كؿ مف السمطة التشريعية كالتنفيذية كالقضائية القياـ بالكظيفة التي 
فالقضاة تنحصر  تختص بيا ، دكف أف تتجاكز في ذلؾ إلى سمطة أخرل .

ميمتيـ بالفصؿ في المنازعات التي تعرض أماميـ فإذا ما كجدكا تمكضان ما 
رِّع نفسو الذم أصدر ىذه في نصكص التشريع فعمييـ الرجكع إلى المش

 النصكص ليصار إلى تفسيرىا .
كيرل فرانسكا جيني أفَّ التَّفسير التَّشريعي يستند إلى االعتقاد بكماؿ      

التشريع ككفايتو لحسـ المنازعات ، بحيث ال يكجد بجانبو مصدر آخر يمكف 
 الرجكع إليو ، بؿ يرجع إليو كحده ، كلك اقتضى األمر الرجكع في شرحو

كقد احتؿَّ التفسير التشريعي مكانة بارزة  كتفسيره إلى السمطة التي أصدرتو .
فعمى سبيؿ المثاؿ : بعد أف  في العصكر القديمة كال سيما لدل الركماف .

اتو الكبرل أعمف أفَّ تشريعاتو كاممة نكضع اإلمبراطكر الركماني جكستنياف تقني
، فبل يجكز لؤلفراد تفسيرىا كيجب عمى القضاة تطبيقيا بطريقة شبو آلية ، 

كيذكر المؤرخكف  .لنفسو دكف تيره بالحؽ في تفسير ىذه التشريعات  كاحتفظ 
" أيضان أنو عندما نيشر أكؿ شرح فقيي لمقانكف المدني الفرنسي، قاؿ نابميكف : 

كىك يقصد بذلؾ أف الشرح سينحرؼ بمعنى النصكص  .ي قد ضاع " إف قانون
أمَّا اليكـ فبل نرل كجكدان لمتفسير التشريعي إال في حاالت نادرة نظران آلليَّة  .

عمؿ السمطة التشريعية البطيئة كالمعقدة ، إذ مف تير المتصكر أف تتصدل 
نص مف السمطة التشريعية لكؿ حالة يظير فييا أف ىناؾ تمكضان في 

 النصكص الصادرة عنيا .
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ذا كاف األصؿ أف يصدر التفسير التشريعي عف السمطة ذاتيا التي       كا 
ؿ ىذه  أصدرت التشريع األصمي المراد تفسيره ، إال أنو مف الجائز أف تخكِّ
السمطة ىيئة أخرل ىي عمى األتمب إحدل ىيئات السمطة التنفيذية في القياـ 

  .بميمة التفسير 
 

التفسير التشريعي جزء مف التشريع األصمي كليس بتشريع مستقؿ ، لذلؾ ك      
ال يختمؼ عنو في الحكـ كالتطبيؽ ، كعميو فإنو يطبؽ مف تاريخ نفاذ التشريع 

أم أنو ال ينطبؽ فقط ، المراد تفسيره كليس مف تاريخ نفاذ التشريع التفسيرم 
ضان عمى الكقائع عمى الكقائع التي تحدث مف تاريخ نفاذه ، بؿ يطبؽ أي

كالعبلقات التي حصمت قبؿ ذلؾ بشرط أال يككف قد تـ الفصؿ فييا بصكرة 
َـّ الفصؿ بأحكاـ حازت حجية األمر المقضي بو كىي األحكاـ  نيائية . أم ت

 التي استنفذت طرؽ الطعف .
 

التفسير شيكعان  يعتبر التفسير القضائي أكثر أنكاع  ثانيًا : التفسير القضائي :
فإذا كاف كؿ مف المشرع كالفقيو يممؾ الحرية في ، كأىمية مف الكجية العممية 

التدخؿ لتفسير نص مف النصكص التشريعية ، فإف ىذا التدخؿ يعد بمثابة 
فَّ امتناعو عف التفسير ىك بمثابة امتناع االتزاـ يقع عمى عاتؽ القاضي ، إذ 

يفة القاضي تكمف في تطبيؽ القانكف ، فإذا كانت كظ عف تطبيؽ القانكف .
فإنو ال يستطيع القياـ بيذه الكظيفة قبؿ تفسيره ، كىذا ما يفسر ككف التفسير 

 األكثر شيكعان . كالقضائي ى
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في أف القاضي ال   مف الناحية العممية ة التفسير القضائيأىميكتكمف      
نزاع معركض أمامو  يضع قكاعد لحاالت كحكادث مفترضة بؿ يقـك بالنظر في

نة ليذا النزاع لكي  فعبلن ، فيقكـ بتمحيص كدراسة كتفسير الكقائع المادية المككِّ
كمف ثـ يطبؽ الحؿ الذم كضعو  يضفي عمييا الكصؼ القانكني المناسب ،

المشرع . كىنا ينصىب اىتماـ القاضي لكي يصؿ إلى النتائج المتكافقة مع 
عمكمٌية القاعدة المجردة إلى خصكصية العدالة كالقانكف عمى النزكؿ مف 

الحالة المحسكسة ، كفي سبيؿ ذلؾ ال تنى عف المجكء إلى عممية التفسير ، 
 كىي ليست تاية بحد ذاتيا بؿ ىي كسيمة لمكصكؿ إلى نتائج عادلة .

 
كيراعى أفَّ ما تتكصَّؿ إليو المحكمة مف تفسيرات في ظؿ األنظمة      

تككف ممزمة ليا كال لغيرىا مف المحاكـ التي تمييا في القانكنية البلتينية ال 
كما يصدر عف المحكمة مف  الدرجة كلك كاف صادران عف محكمة النقض .

تفسير تنحصر قكتو اإللزامية فقط في النزاع المعركض عمييا ، عمبلن بمبدأ 
إذ تستطيع المحاكـ تبني تفسيران مغايران في قضايا  حجية األمر المقضي بو .

ثمة ، ال بؿ تستطيع المحكمة ذاتيا التي أصدرت التفسير األكؿ العدكؿ مما
فيما إذا تبيف ليا بعد التدقيؽ كالدراسة   عنو إلى تفسير آخر في كاقعة أخرل
لكف في ىذه الحالة فإف التفسير الجديد   أف التفسير األكؿ تفسير معيب .

 ة . يطبؽ عمى القضايا التي لـ يتـ الفصؿ فييا بصكرة نيائي
 

ؿ تغيير التفسير فبل يعاد أما القضايا التي سبؽ الفصؿ فييا نيائيان قب     
مكسكسكنية التي تأخذ بنظاـ كعمى عكس الحاؿ في األنظمة االن ، فيياالنظر 

السكابؽ القضائية حيث تمتـز المحاكـ الدنيا بأحكاـ المحاكـ العميا كمجمس 
 المكردات .
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كؿ ما يقكـ بو أساتذة   يقصد بالتفسير الفقيي ثالثًا : التفسير الفقيي :
القانكف كالمحامكف كتيرىـ مف ذكم االختصاص مف الفقياء مف إيضاح كبياف 
كتعميؽ عمى القكاعد القانكنية في مؤلفاتيـ ككتبيـ أك مقاالتيـ كأبحاثيـ أك 

 محاضراتيـ كندكاتيـ .
 

ب عمى التفسير تغم:  الفرؽ بيف التفسير الفقيي والتفسير القضائي     
الصبغة النظريَّة بخبلؼ التفسير القضائي الذم يغمب عميو الطَّابع  الفقيي

إال  يطمب منو الفصؿ فييا .  العممي ألفَّ الفقيو ال تعرض عميو حاالت كاقعيَّة
أنو بالرتـ مف الطابع النظرم لمتفسير الفقيي ، فقد أثر في كبل التفسيريف 

 التشريعي كالقضائي .
 

فالتفسير الفقيي  أثر التفسير الفقيي في التفسير القضائي والتشريعي :     
يساىـ في كثير مف األحياف في مساعدة القاضي عمى إيجاد الحكـ القانكني 
المناسب لمنزاع المعركض أمامو ، كال سيما مف خبلؿ عممو عمى رد األحكاـ 

في نظريات ، بحيث التفصيمية إلى أصكليا العامة ، كتنسيؽ المبادئ القانكنية 
كما  .معرفة أحكاـ القانكف بسيكلة كيسرتيمىكِّف القاضي في نياية المطاؼ مف 

أف التفسير الفقيي يؤثر في المشرع سكاء مف خبلؿ تكجيو االنتقادات 
المكضكعية لمقكاعد القانكنية الصادرة عنو ، أك مف خبلؿ اقتراح الحمكؿ 

كال بد مف  ادر القانكف المتعددة .لمحاالت التي ليس ليا حكـ قانكني في مص
اإلشارة إلى أف التفسير الفقيي ال يمتـز بو القاضي كال يستطيع أف يبني حكمو 
عمى رأم فقيي فقط ميما بمغ ىذا الرأم مف اإلجماع كالقكة ، لكف يستطيع 
 إيراده في حيثيات حكمو إلى جانب أسباب أخرل كردت في مصادر القانكف .
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 1 ر والتأويؿالتفسيالفرؽ بيف 
 

: إذا رجع،  مصدر أكؿ، كأصؿ الفعؿ : آؿ الشيء يئكؿ أكال التأويؿ :     
 . كفي اصطبلح األصكلييف، التأكيؿ : آؿ األمر إلى كذا، أم رجع إليو تقكؿ
صرؼ المفظ عف المعنى الظاىر إلى معنى مرجوح، العتضاده بدليؿ يصير : 

 . بو أغمب عمى الظف مف المعنى الظاىر
 

. في حيف يذىب اخركف  كقاؿ البعض اف التفسير كالتأكيؿ بمعنى كاحد     
الى اف التفسير أعـ مف التأكيؿ، كأكثر استعمالو في األلفاظ كمفرداتيا، كأكثر 
استعماؿ التأكيؿ في المعاني كالجمؿ. كقاؿ اخركف اف التفسير: بياف لفظ ال 

كجو إلى معاف مختمفة إلى يحتمؿ إال كجيا كاحدا. كالتأكيؿ : تكجيو لفظ مت
كاحد منيا بما ظير مف األدلة. كقيؿ : التفسير: بياف كضع المفظ إما حقيقة، 
أك مجازا، كتفسير )الصراط( بالطريؽ، ك)الصيب( بالمطر. كالتأكيؿ: تفسير 
باطف المفظ، مأخكذ مف األكؿ كىك الرجكع لعاقبة األمر. فالتأكيؿ: إخبار عف 

إخبار عف دليؿ المراد؛ ألف المفظ يكشؼ عف المراد،  حقيقة المراد، كالتفسير
 . 2كالكاشؼ دليؿ 

 

                                                           
 http://www.al-eman.com -المدخؿ إلى عمـك القرآف الكريـ   1
 المكسكعة الفقيية الككيتية .  2
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: معاني العبارات التي يعبر بيا عف األشياء ترجع إلى  1قاؿ ابف فارس     
 . : المعنى كالتفسير كالتأكيؿ، كىي إف اختمفت فالمقاصد بيا متقاربة ثبلثة

 
القصد كالمراد، يقاؿ عنيت بيذا الكبلـ كذا أم قصدت،  ويراد بالمعنى     

كىك مشتؽ مف اإلظيار كيقاؿ عنت القربة إذا أظيرت الماء كلـ تحفظو، كمنو 
عنكاف الكتاب، كتطمؽ لفظة عمماء المعاني عمى مف صنؼ في معاني القرآف 
ذا كالزجاج كالفراء كابف األنبارم، كأىؿ المعاني ىـ العمماء الذيف اختصكا بي

 العمـ.
 

اإليضاح كالتبييف، كيفيد معنى اإلظيار كالكشؼ، كأصمو  ويراد بالتفسير     
، كالفسر كشؼ المغطى، كيراد بو كشؼ  غة مف الفسر كىك اإلبانةفي الم

: فسر مقمكب مف سفر كمعناه  كقاؿ بعضيـ ،المفظ المغمؽ مف المراد ب
عف كجييا كىي سافرة، الكشؼ، يقاؿ: سفرت المرأة سفكرا إذا ألقت خمارىا 

 الصبح أضاء. كأسفر
 

مرة كاحدة في سكرة الفرقاف في قكلو  القرآففي كممة التفسير قد كردت      
: بيانا،  . أم2 { َوال َيْأُتوَنَؾ ِبَمَثٍؿ ِإالَّ ِجْئناَؾ ِباْلَحؽّْ َوَأْحَسَف َتْفِسيراً  } : تعالى

 . : تفصيبل تىٍفًسيران أم: كىأىٍحسىفى  كقاؿ ابف عباس في قكلو تعالى
 

                                                           
: أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازم، أبك الحسيف  فارسمجمؿ المغة البف  1

ىػ  1406 -الطبعة الثانية  -بيركت  –دار النشر: مؤسسة الرسالة  -ىػ( 395)المتكفى: 
 ـ . 1986 -
 . 33االية  –سكرة الفرقاف  2
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كأطمقت كممة )التفسير( عمى العمـ الذم يتحدث عف معاني القرآف، مف      
حيث نزكؿ اآلية كمناسبتيا، كاإلشارات النازلة فييا كمعانييا المحتممة، 
كالدالالت المفظية، مف حيث العمكـ كالخصكص كالمطمؽ كالمقيد كالمجمؿ 

عف كؿ ما يتعمؽ بالقرآف مف معاني مستفادة  كالمفسر، كما يبحث عمـ التفسير
 كيمكف مف األلفاظ، مف حيث األحكاـ كالتكجييات كالعبر كالقصص كالمكاعظ.

العمـ الذم يبحث عف كؿ المعاني القرآنية المحتممة التي ىك أف التفسير القكؿ 
 تدؿ عمييا األلفاظ، سكاء ما يتعمؽ منيا باستنباط األحكاـ الشرعية، أك ما تعمؽ
بيا بمعرفة المعاني الكاردة في القرآف، كيستعيف المفسر بأدكات التفسير التي 

 تمكنو مف معرفة المراد بالقدر الممكف.
 

العمـ الذي يبحث عف : بأنو  عرؼ، ف اختمؼ العمماء في تعريؼ التفسيرك      
أحواؿ القرآف مف حيث داللتو عمى مراد اهلل تعالى بقدر الطاقة البشرية، 

ونيا وأقاصيصيا واألسباب ؤ اآلخر اعتبره عمـ نزوؿ اآليات وش والبعض
النازلة فييا، ثـ ترتيب مكّييا ومدنّييا، ومحكميا، ومتشابييا، وناسخيا، 
ومنسوخيا، وخاصيا، وعاميا، ومطمقيا ومقيدىا، ومجمميا ومفسرىا، 

 وحبلليا وحراميا ووعدىا ووعيدىا، وأمرىا ونيييا.
 

العمـ الذي يبحث عف : ر لمتفسير كاألكضح ىك كلعؿ المعنى األيس     
معاني القرآف ودالالتو بحسب ما تفيده الداللة المفظية، ويستعيف لذلؾ بما 

 ييسر لو األمر.
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كالمفسر ليس ىك الشارح لممفردات المغكية، فتمؾ مقدمات ضركرية عمى      
كناسخيا طريؽ التفسير، كليس ىك الباحث عف مكي اآليات كمدنييا، 

كمنسكخيا، كأسباب نزكليا، فذلؾ شرط ضركرم يجب أف يعرفيا المفسر قبؿ 
أف يتصدل لمتفسير، كبعد ذلؾ تبتدئ ميمة المفسر الشاقة في استكشاؼ 

القرآنية، كفي استمياـ الحكـ المرادة المستيدفة، كفي إقرار التكجيات  معانيال
لتكجييات القرآنية العامة السمككية في مجاؿ األمر كالنيي، التي تنسجـ مع ا

المستفادة مف القرآف كمو، بحيث ال يقع أم تصدع في صرح المنيج الرباني 
المتكامؿ، سكاء في نظرة القرآف لمككف كاإلنساف، أك في مطاردة كؿ األسباب 

 التي تعارض المبادئ التي أقرىا اإلسبلـ الستقامة الحياة البشرية.
 

ال يمكنو أف يستكعب اآلفاؽ الممكنة  المفسر إذا كاف ضيؽ األفؽك      
لمتكجيو القرآني، كىك في تفسيره الضيؽ يضٌيؽ الخناؽ عمى النص، فيسيء 
مف حيث ال يدرم، كيضيؽ ما اتسع مف آفاؽ، كيحـر كيحمؿ كفؽ معايير 
يظنيا مكضكعية كعممية، كىي في الحقيقة معايير تغمب عمييا الرؤية الذاتية، 

نظر إلى شخصية المفسر، فالشخصية عامؿ ىاـ في كالبد في التفسير مف ال
التفسير، تحسف كتسيء كتصيب كتخطئ، كتكسع كتضيؽ، ألف التفسير رؤية 
ذاتية لمنص المفسر، تتأثر بشخصية المفسر، ألنو أداة الرؤية، كيستمد تمؾ 
الرؤية مف تجربتو الذاتية، كليذا تتفاضؿ قدرات المفسريف كتتبايف في مدل 

 ، فمنيـ الغني بفكره كآفاقو، كمنيـ الضيؽ الذم ال يضيؼ شيئا.عمقيا كدقتيا
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كتابو خصص الزركشي في :  الفرؽ بيف التفسير والتأويؿوبصدد      
كرد عمى مف قاؿ  .1 فصبل مستقبل لبياف الفرؽ بيف التفسير كالتأكيؿ (البرىاف)

: كالصحيح  بأف التفسير كالتأكيؿ كاحد بحسب عرؼ االستعماؿ، كقاؿ
، كأكثر استعمالو التفسير أعـ مف التأويؿ:  تغايرىما، كنقؿ عف الراتب قكلو

في األلفاظ، كأكثر استعماؿ التأكيؿ في المعاني، كأكثر ما يستعمؿ التأكيؿ في 
 الكتب اإلليية، كأكثر ما يستعمؿ التفسير في معاني مفردات األلفاظ.

 
اؿ آؿ األمر إلى كذا أم كلفظة التأكيؿ مأخكذة في المغة مف األكؿ، يق     

:  : أٌكلتو فآؿ أم صار إليو، كأصمو مف المآؿ كىك العاقبة كالمصير، يقاؿ
  صرفتو فانصرؼ، ككأف التأكيؿ يعني صرؼ اآلية إلى ما تحتممو مف 

 . المعاني
ـْ  : } كجاءت لفظة التأكيؿ في القرآف في قكلو تعالى      ذِلَؾ تَْأِويُؿ ما َل

 : تعالى  كقكلو .3{  َيْوـَ َيْأِتي تَْأِويُموُ  : }تعالى  كقكلو. 2{  َصْبراً  َتْسِطْع َعَمْيوِ 
ـْ َزْيٌغ َفَيتَِّبُعوَف ما َتشاَبَو ِمْنُو اْبِتغاَء اْلِفْتَنِة َواْبِتغاَء  } َفَأمَّا الَِّذيَف ِفي ُقُموِبِي

ـُ تَْأِويَمُو ِإالَّ المَّوُ  ـْ ِفي َشْيٍء  }: تعالى  كقكلو .4{  تَْأِويِمِو َوما َيْعَم َفِإْف َتَناَزْعُت
ـْ ُتْؤِمُنوَف ِبالمَِّو َواْلَيْوـِ اآْل َفُردُّوُه ِإَلى المَِّو َوالرَُّسوِؿ  ِخِر َذِلَؾ َخْيٌر َوَأْحَسُف ِإْف ُكْنُت

 .5{  تَْأِويبًل 
 

                                                           
أبك عبد اهلل بدر الديف محمد بف عبد اهلل بف بيادر الزركشي  - البرىاف في عمـو القرآف 1

ـ الناشر: دار إحياء الكتب  1957 -ىػ  1376 - الطبعة األكلى -ىػ( 794)المتكفى: 
 العربية عيسى البابى الحمبي كشركائو .

 . 82االية  –سكرة الكيؼ   2
 . 53 –سكرة األعراؼ   3
 . 7 –سكرة آؿ عمراف   4
 . 59 -االية  –نساء سكرة ال  5
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كاستعممت لفظة التأكيؿ في مكاطف كثيرة في القرآف الكريـ في معرض      
األحبلـ كتأكيؿ األحاديث، ككأف ىذه االستعماالت لمفظة التأكيؿ تفيد أف تأكيؿ 

التأكيؿ أمر يختص بتفسير األشياء الغيبية مما ال يتعمؽ باأللفاظ كالمفردات 
المغكية، فالتأكيؿ ىك تفسير إشارات كاستمياـ معاني مف مفردات كحكادث 

ال يممؾ المفسر فييا  ككقائع مما ال يخضع لممعايير التفسيرية المحكمة التي
 حؽ الخركج عف مقتضى الدالالت المغكية.

 
كيمكننا أف نبلحظ أف الفرؽ بيف التفسير كالتأكيؿ كما ىك كاضح في      

االستعماالت المغكية كبير، كقد استعممت لفظة التأكيؿ حيث ال يجكز أف 
تستعمؿ لفظة التفسير، فالتفسير تكضيح كبياف لمعاني مفردات، كيخضع 

لمفسر لضكابط لغكية، بحيث ال يممؾ المفسر أف يخرج عف إطار الداللة ا
المغكية، بخبلؼ التأكيؿ فيك تفسير خفي لئلشارات كالمكاقؼ، كيغمب عميو 

 جانب اإللياـ المعتمد عمى قكل عقمية خارقة أك عمى قكة ركحية متميزة.
 

لة المغكية، كالتفسير ىك بياف لممفردات كتكضيح لمعانييا، بحسب الدال     
نما ىي قكة المبلحظة كدقة  كالتأكيؿ أعـ كأشمؿ، ككسائمو ليست ىي المغة، كا 
اإلشارة كاستمياـ المعاني الخفية تير المدركة بالحكاس، كليذا يككف التأكيؿ 
مظنة لبلنحراؼ إذا كجو المؤكؿ العبارة نحك معاني مخالفة لما تدؿ عميو 

 . فيةاأللفاظ، معتمدا في ذلؾ عمى إشارات خ
 

كبالرتـ مف كؿ محاكالت إبراز أكجو التبايف كاالختبلؼ بيف التفسير      
  دقيقة، لكؿ مف التفسير كالتأكيؿ، كالتأكيؿ، فإف مف الصعب كضع ضكابط 

نيما يأتياف  بؿ إف بعض العمماء ذىب إلى أنو ال فرؽ بيف التفسير كالتأكيؿ، كا 
 بمعنى كاحد.
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  والتأويؿآراء العمماء في التفسير 
 

آراء العمماء في ، 2كالزركشي في البرىاف، 1نقؿ السيكطي في اإلتقاف     
 : معنى كؿ مف التفسير كالتأكيؿ

 
التفسير كالتأكيؿ بمعنى كاحد، كرٌد اف  : مف العمماء فقالت طائفة     

تغايرىما، كحجة مف قاؿ بفكرة التماثؿ  الزركشي ىذا الرأم كقاؿ: كالصحيح 
أف كبل مف التفسير كالتأكيؿ يفيد معنى البياف كالتكضيح، كيبدك أف كالترادؼ 

عمماء التفسير يرجحكف ىذا القكؿ، كىذا الرأم يقمؿ مف أىمية الفركؽ 
الكاضحة في استعماؿ كؿ مف المفظتيف، كقد استعمؿ القرآف كممة التأكيؿ في 

نو سبحا مكاطف محددة حيث يبرز عجز اإلنساف عف اإلحاطة بإرادة اهلل
، مما ال تستطيع القدرة البشرية أف تفسره أك أف تستكشؼ معانيو كتعالى 

 . المرادة، كتالبا ما يككف في األمكر الغيبية
 

التفسير أعـ مف التأكيؿ، كأكثر استعمالو في  : 3 قاؿ الراغب األصفياني     
األلفاظ كمفرداتيا، كأكثر استعماؿ التأكيؿ في المعاني كالجمؿ، كأكثر ما 

  .يستعمؿ في الكتب اإلليية كالتفسير يستعمؿ فييا
 

                                                           
: عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف السيكطي )المتكفى:  اإلتقاف في عمـو القرآف 1

 ـ 1974ىػ/ 1394 -الناشر: الييئة المصرية العامة لمكتاب  -ىػ( 911
 المصدر السابؽ . – البرىاف في عموـ القرآف 2
: أبك القاسـ الحسيف بف محمد المعركؼ بالراتب األصفيانى  تفسير الراغب األصفياني 3

ىػ  1420الطبعة األكلى:  -جامعة طنطا  -: كمية اآلداب  الناشر –ىػ( 502)المتكفى: 
 ـ . 1999 -
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: التأكيؿ صرؼ اآلية إلى معنى مكافؽ لما قبميا كما  1 قاؿ البغوي     
ؼ لمكتاب كالسنة مف طريؽ االستنباط كنقؿ بعدىا، تحتممو اآلية، تير مخال

 ىذا القكؿ عف ابف القاسـ بف حبيب النيسابكرم.
 

كيمكننا أف نستنتج مف مجمؿ ىذا التعاريؼ خصائص كؿ مف التفسير      
 : كالتأكيؿ كما يمي

 :: خصائص التفسير أوال
 .أكثر استعماؿ التفسير في األلفاظ كالمفردات - 1
 .بياف كضع المفظ إما حقيقة أك مجازاميمة التفسير  - 2
 .تاية التفسير كشؼ معاني القرآف كبياف المراد منو - 3
 .يعتبر في التفسير االتباع كالسماع - 4
 .التفسير يتعمؽ بالركاية - 5
 

كىذه الخصائص تجعؿ ميمة المفسر محددة كمنضبطة، فبل يممؾ أف      
باالتباع كالسماع أك مف حيث يخرج عف حدكد ميمتو، سكاء مف حيث ارتباطو 

كقكفو عند حدكد بياف معاني األلفاظ كالمفردات، كظاىر ىذا التقييد يفيد أف 
الميمة البيانية لممفسر ال تؤىمو لدكر االستنباط الذم يتطمب جيدا يتجاكز 
حدكد البياف، كاالستنباط ىك تاية المفسر، كبخاصة فيما يتعمؽ بآيات 

 .األحكاـ
 

                                                           
أبك محمد الحسيف بف  - تفسير البغكم : محيي السنة - معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف 1

الطبعة: الرابعة،  -ناشر: دار طيبة لمنشر كالتكزيع ق( ال510مسعكد البغكم )المتكفى: 
 . 46ص  – 1ج  –ـ  1997 -ىػ  1417
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 : التأويؿ : خصائص ثانيا
 .مكطف التأكيؿ في المعاني كالجمؿ - 1
خبار عف حقيقة المراد - 2  .تاية التأكيؿ تفسير باطف المفظ كا 
 .التأكيؿ يعتمد عمى الترجيح كال مجاؿ لمقطع فيو  - 3
 .التأكيؿ يتعمؽ بالدراية  - 4
 

كىذه الخصائص تجعؿ التأكيؿ مرحمة متقدمة في التفسير كال يستغنى      
ألنو يتعمؽ بالمعاني كالجمؿ، كألنو يكشؼ عف حقيقة المراد، كىذا  عنو،

االختبلؼ في تعريؼ كؿ مف التفسير كالتأكيؿ يؤكد تمكض المعنى المراد 
بالتأكيؿ، كالحرص عمى أف يظؿ كؿ مف التفسير كالتأكيؿ مبلزما لآلخر 

رتـ كبال . كمتتمما دكره في بياف المعاني الغامضة ككشؼ النقاب عف المراد
مف كضكح الخصائص لكؿ مف التفسير كالتأكيؿ، فإف التداخؿ بيف المفظيف 
كاضح، كمف الصعب كضع معيار دقيؽ يحدد مكاطف التفسير كالتأكيؿ، كما 

  .يعتبر مف التفسير كما يعتبر مف التأكيؿ
 

كلعؿ ىذا ىك السبب الذم دفع طائفة مف العمماء إلى القكؿ بأف كبل مف      
كمع ىذا، فإف السميقة العربية التي  . أكيؿ يدالف عمى معنى كاحدالتفسير كالت

تعتبر حجة في دالالت األلفاظ كاالستعماالت المغكية لتمؾ األلفاظ، كمكاطف 
استعماؿ القرآف لمفظة التأكيؿ تجعمنا نقؼ أماـ لفظة التأكيؿ مستكحيف  ككيفيات

ف لفظة التفسير، منيا معاني كدالالت ليست ىي نفس الدالالت المستكحاة م
فالمعنى البياني كاضح في لفظة التفسير، كليس األمر كذلؾ فيما تدؿ عميو 

  .متميزة  كممة التأكيؿ، فالتأكيؿ أدؽ كأعمؽ، كيحتاج لمكىبة خاصة كقدرة 
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ذا كاف العقؿ ىك أداة المفسر كالمغة ىي كسيمتو، فإف القمب ىك أداة       كا 
ف النقاء كالصفاء في اإلنساف، كليس المراد التأكيؿ كىك أداة الفيـ، كىك مكط

نما المراد بو الخصكصية اإلنسانية التي  بالقمب ذلؾ الجزء النابض بالحياة، كا 
أناط بيا اهلل تعالى ميمة الفقو كالفيـ، فإذا ختـ اهلل عمى قمب اإلنساف أصبح 
ؾ عاجزا عف الفيـ، كعف إدراؾ المراد، كالقمب المعمر بالتقكل كالصبلح، يمم

مكاناتو ما ال يممكو القمب الغافؿ   . مف أدكات الفيـ كا 
 

كليست ىناؾ في مكطف التفسير كالتأكيؿ ألفاظ كمعاني ينفصؿ بعضيا      
نما  عف البعض اآلخر، بحيث يختص التفسير بألفاظيا كالتأكيؿ بمعانييا، كا 

فسر ىناؾ أدكات لمفيـ، ككسائؿ لمتعبير كىي ضركرية لمفيـ، فإذا استكعب الم
كؿ أدكات التفسير الضركرية كمعرفة معاني المفردات ككؿ ما يحيط بالنص 
المراد تفسيره مف بياف كتكضيح أدرؾ بخصكصيتو اإلنسانية النقية الصافية 
)حقيقة المراد( كاستقرت في نفسو بطريقة تمقائية تير متكمفة كبانت لو كاضحة 

 . متيقنة ككأنو يراىا بحكاسو
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 واالقتصادية والسياسية   ستراتيجيةاصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإل
 لمانياأبرلين/ 

198 

 

 
 التأويؿضوابط 

 
 : كأىـ ضكابط التأكيؿ ما يمي     
أف يككف المعنى مما يمكف استنباطو مف النص، كمما تدؿ عميو المغة  : أوال

مف دالالت كمعاني، كالتأكيؿ الذم ال تفيده المغة ال يمكف االعتداد بو كقبكلو، 
  .ألنو ال سند لو مف المغة

 
كاعدىا ممما بمعاني األلفاظ، أف يككف المؤكؿ عالما بالمغة عارفا ق : ثانيا

مستكعبا ما قالو العرب في معانييا كدالالتيا، ألف التأكيؿ سكاء اتفؽ في 
داللتو مع التفسير أك اختمؼ معو، ال يمكف أف يككف بمعزؿ عف المعاني 
المستفادة مف األلفاظ، كال يمكف لمتأكيؿ أف يككف مجرد عبث، كلك سممنا 

يؿ، فيذا اإللياـ يعبر عف قدرة المؤكؿ في بكضكح معنى اإللياـ في التأك 
تكجيو األلفاظ القرآنية نحك معاني خفية ليست مدركة لدل المفسر، كيمكف 
إدراكيا بقكة التأكيؿ كدقة صاحبو، بحيث يمتفت الذىف إلى أىمية المعنى 

  .المستنبط مف تمؾ األلفاظ
 

استقامة المؤكؿ كسبلمة عقيدتو، كىذا الضابط تايتو ضبط حركة الفكر  : ثالثا
لكي تككف صحيحة المنطمؽ صادقة التعبير عف رؤية فكرية، نزيية في 
تجسيدىا لقدرات اإلنساف عمى استمياـ معاف دقيقة يعجز عنيا المفسر الذم 

 . ةيتكقؼ تالبا عند حدكد المعاني المتبادرة إلى الذىف الكاضحة الدالل
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أف يككف الحكـ المستنبط عف طريؽ التأكيؿ كاضح االنسجاـ مع  : رابعا
التصكر القرآني العاـ في إقراره لمبادئ اإلسبلـ كعقيدتو كأف يككف مؤكدا لقيـ 
إسبلمية ثابتة، داعيا إلى ترسيخ معاني العقيدة في النفكس، فإذا كاف التأكيؿ 

تة في القرآف، مشكىا مبادئ الفطرة مناقضا لعقيدة اإلسبلـ ناسخا ألحكاـ ثاب
  كذلؾ اإلسبلمية مشجعا نمك عقائد منحرفة فيذا تأكيؿ كاضح البطبلف 

  : ألمريف
 

ثارتو لمفتنة، كدعكتو إلى  : األمر األوؿ آثاره الضارة عمى الفكر اإلسبلمي، كا 
 . فساد العقيدة
ذا  األمر الثاني: عدـ استناده إلى دليؿ مف لغة أك سند مف قرآف أك حديث، كا 

افتقد التأكيؿ سنده المغكم كالشرعي كثبت ضرره في مجاؿ العقيدة، كاف تأكيبل 
 .فاسدا ككجبت مقاكمتو كالتنبيو عمى فساده كخطره

 
ذا كنا تكممنا عف خصائص التأكيؿ، كأنو تفسير خفي كأنو يدخؿ في       كا 

كأف جانب اإللياـ كاضح فيو، فإف ىذه الخصائص ال تنفي عنو  عمـ الدراية،
صفة التأكيؿ المرتبط بالنص، فإذا انتفت صمة التكاصؿ كاالنتماء بيف النص 
كالتأكيؿ انتفت شرعية ذلؾ التأكيؿ، كأصبح مف نكع العبث الداؿ عمى الجيؿ، 

فسركا آياتو كلك كقع إقرار ىذا النكع مف التأكيؿ لتجرأ الجيمة عمى القرآف، ك 
تحت شعار التأكيؿ بما شاءت ليـ انحرافاتيـ أف يقرركه، كاختمط التأكيؿ السميـ 
الصحيح الذم يدؿ عمى عمؽ في الفيـ كدقة في اإلدراؾ بالتأكيؿ الفاسد 

  .كالسقيـ الذم يدؿ عمى جيؿ صاحبو
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ذا جاز لنا أ      ف كىذه الضكابط ضركرية كىامة، كال يجكز التساىؿ فييا، كا 
نقبؿ تأكيؿ العمماء كأف نستفيد مف آرائيـ كتصكراتيـ كأف نشجع حرية الرأم 
كنحتـر قدسية الفكر فبل يجكز لنا أف نقبؿ الفكر السقيـ كال أف نسمح لمجياؿ 

 .بأف يعبثكا بمعاني القرآف، إرضاء لمعكاـ كاستجابة لمجيمة كالمنحرفيف
 
 

كقد نبغ في زماننا   1:قاؿ أبو القاسـ محمد بف حبيب النيسابوري     
مفسركف لك سئمكا عف الفرؽ بيف التفسير كالتأكيؿ، ما اىتدكا إليو، ال يحسنكف 
القرآف تبلكة، كال يعرفكف معنى السكرة أك اآلية، ما عندىـ إال التشنيع عند 
العكاـ، كالتكثر عند الطغاـ، لنيؿ ما عندىـ مف الحطاـ، أعفكا أنفسيـ مف الكد 

مف الفكر كالتعب، الجتماع الجياؿ عمييـ كازدحاـ ذكم كالطمب كقمكبيـ 
األتفاؿ لدييـ، ال يكفكف الناس عند السؤاؿ، كال يأنفكف عف مجالسة الجياؿ، 

 . مفتضحكف عند السبر كالزكاؽ، زائغكف عف العمماء عند التبلؽ
 

مػػف ذلػػؾ ، 2كقػػد كرد لفػػظ التاكيػػؿ فػػي القػػرآف الكػػريـ فػػي اكثػػر مػػف مكضػػع      
ـْ َزْيغٌ ) مثبل قكلو تعػالى :  َفَيتَِّبُعوَف َما َتَشاَبَو ِمْنُو اْبِتَغاَء  َفَأمَّا الَِّذيَف ِفي ُقُموِبِي

ـُ تَْأِويَمػُو ِإالَّ المَّػُو َوالرَّاِسػُخوَف ِفػي اْلِعْمػـِ َيُقولُػوَف  اْلِفْتَنِة َواْبِتَغػاَء تَْأِويِمػِو َوَمػا َيْعَمػ
َقػاُلوا  )( . كقػاؿ تعػالى :  ْف ِعْنِد َربَّْنا َوَما َيذَّكَُّر ِإالَّ ُأوُلو اأْلَْلَبػابِ آَمنَّا ِبِو ُكؿّّ مِ 
 (. َنْحُف ِبتَْأِويِؿ اأْلَْحبَلـِ ِبَعاِلِميفَ  َوَماَأْضَغاُث َأْحبَلـٍ 

 

                                                           
: نظاـ الديف الحسف بف محمد بف حسيف القمي  غرائب القرآف ورغائب الفرقاف 1

 -الطبعة األكلى  -بيركت  –الناشر: دار الكتب العمميو  - ىػ(850النيسابكرم )المتكفى: 
 ىػ 1416

 الدم .خمف محاضرة الستاذنا الدكتكر حميد سمطاف ال  2
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ـُ تَْأِويَمػُو ِإالَّ المَّػُو كفيما يتعمؽ بقكلو تبارؾ كتعالى :       َوالرَّاِسػُخوَف ) َوَما َيْعَمػ
( ، فقػد اختمػؼ الفقيػاء كالمفسػركف ِفي اْلِعْمـِ َيُقوُلوَف آَمنَّا ِبِو ُكؿّّ ِمْف ِعْنِد َربَّْنػا 

ىػػؿ اف التأكيػػؿ ىػػك اختصػػاص ربػػاني اـ انػػو امػػر ممكػػف مػػف قبػػؿ : فػػي مسػػألة 
 كذىبكا في ذلؾ الى اتجاىيف : ؟ العمماء كالمفسريف 

 
كؼ عمى لفظ الجبللة )اهلل( في االية المػذككرة ىػك : قالكا اف الكق االتجاه االوؿ

ثػػػـ   امػػػر الـز ، كال يجػػػكز لمقػػػارئ اف يسػػػتأنؼ ، انمػػػا يقػػػؼ عمػػػى لفػػػظ الجبللػػػة
، ألف الػػكاك ىنػػا جػػاءت لبلسػػتئناؼ كاف الكػػبلـ قػػد تػػـ  يسػػتأنؼ القػػراءة بعػػد ذلػػؾ

. فالتاكيػػؿ كفقػػا ليػػذا الػػرام يكػػكف مقتصػػرا عمػػى اهلل  )ًإالَّ المَّػػوي( عنػػد قكلػػو تعػػالى
فيػػذا ال يعنػػي انيػػـ  (َوالرَّاِسػػُخوَف ِفػػي اْلِعْمػػـِ )سػػبحانو كتعػػالى ، امػػا قكلػػو تعػػالى 

يعرفكف التأكيؿ كانما ىك ثناء مف اهلل سبحانو كتعالى عمييـ لتسميميـ باف الكػؿ 
دلة منيا ما ركاه الحاكـ مف عند اهلل . كقد استدؿ القائمكف بيذا الرأم ببعض اال

ـُ تَْأِويَمُو ِإالَّ في المستدرؾ اف ابف عباس رضي اهلل عنيما كاف يقػرأ : )  َوَما َيْعَم
 .1(  ... اْلِعْمـِ  َوالرَّاِسُخوَف ِفي( كيقؼ برىة ثـ يكمؿ )  المَّوُ 
 
كىذا يدؿ عمى اف الكاك لبلستئناؼ بمعنػى اف ىنػاؾ تكقػؼ قبميػا . كقػالكا       

ايضا اف ىذه القراءة كاف لـ تثبت كاحدل القراءات لكف ابف عباس ىك ترجماف 
 القرآف كحبر االمة ، فيقدـ كبلمو عمى كبلـ تيره . 

                                                           
} وما " يقرأ عف عبد اهلل بف طاكس، عف أبيو، قاؿ: سمعت ابف عباس رضي اهلل عنيما، 1

ىذا حديث »[ في العمـ، يقكلكف آمنا بو 7]آؿ عمراف:  يعمـ تأويمو إال اهلل، والراسخوف {
 -الحاكـ  : المستدرؾ عمى الصحيحيف:  انظر« صحيح عمى شرط الشيخيف كلـ يخرجاه

 .3143حديث رقـ  – 317ص  – 2ج 
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 إف القػرآف لػـ ينػزؿ»  قكلػو : ملسو هيلع هللا ىلصكما استدلكا ايضا بما ركم عف رسكؿ اهلل      
يكػػذب بعضػػو بعضػػا، بػػؿ يصػػدؽ بعضػػو بعضػػا، فمػػا عػػرفتـ منػػو، فػػاعممكا بػػو، 

 . 1«كما جيمتـ منو، فردكه إلى عالمو 
 

ـِ قالكا اف تفسير قكلو تعػالى : ) االتجاه الثاني : ( معطػكؼ َوالرَّاِسُخوَف ِفي اْلِعْمػ
كىذا يفيد اف الراسخيف في العمـ يعممكف تاكيؿ القراف ،  )اهلل(عمى لفظ الجبللة 

ـُ تَْأِويَمُو ِإالَّ المَّػوُ الكريـ ، كلذلؾ تقرا اآلية بيذه الصكرة :  َوالرَّاِسػُخوَف  ) َوَما َيْعَم
كىػػذا يعنػػي اف اهلل يعمػػـ التاكيػػؿ كالراسػػخكف فػػي العمػػـ . ( دكف تكقػػؼ  ِفػػي اْلِعْمػػـِ 

رضػي اهلل عنيمػا  تدلكا بمػا ركم عػف ابػف عبػاس يعممكف التأكيؿ ايضا ، كقد اس
. كىػػذا يفيػػد اف العممػػاء  2 «أنػػا مػػف الراسػػخيف الػػذيف يعممػػوف تأويمػػو» قكلػػو : 

 قادركف عمى التاكيؿ . 
 
 
 
 
 

                                                           
عف عمرك بف شعيب، عف أبيو، عف جده، قاؿ: لقد جمست أنا كأخي مجمسا ما أحب أف  1

ذا مشيخة مف صحابة رسكؿ اهلل  جمكس عند باب  ملسو هيلع هللا ىلصلي بو حمر النعـ أقبمت أنا كأخي كا 
ة، إذ ذكركا آية مف القرآف، فتماركا فييا، مف أبكابو، فكرىنا أف نفرؽ بينيـ، فجمسنا حجر 

مغضبا، قد احمر كجيو يرمييـ بالتراب،  ملسو هيلع هللا ىلصحتى ارتفعت أصكاتيـ، فخرج رسكؿ اهلل 
، بيذا أىمكت األمـ مف قبمكـ، باختبلفيـ عمى أنبيائيـ، وضربيـ »كيقكؿ:  ميبل يا قـو

بعضو بعضا، إف القرآف لـ ينزؿ يكذب بعضو بعضا، بؿ يصدؽ الكتب بعضيا ببعض، 
انظر : مسند اإلماـ   «فما عرفتـ منو، فاعمموا بو، وما جيمتـ منو، فردوه إلى عالمو

 . 6702حديث رقـ  - 304ص  – 11ج  –أحمد بف حنبؿ 
 لـ اعثر عميو بيذا المفظ .  2
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كالكاقػػػع اف الخػػػبلؼ بػػػيف الفقيػػػاء كقػػػع فيمػػػا يتعمػػػؽ بالمتشػػػابو مػػػف القػػػراف      
بتمػؾ االشػياء التػي اخػتص اهلل  كيؿ الذم يتعمؽأكيؿ المذمكـ ىك التأالكريـ، كالت

)الػرَّْحَمُف :  . ككقكلػو تعػالى 1(كيػيعصسبحانو كتعالى بعمميا كقكلػو تعػالى : )
.  3( َفػػْوَؽ َأْيػػِديِيـْ : ) َيػػُد المَّػػِو . ككػػذلؾ قكلػػو تعػػالى  2 (َعَمػػى اْلَعػػْرِش اْسػػَتَوى
السُّػػػُجوِد َفػػػبَل َوُيػػػْدَعْوَف ِإَلػػػى  )َيػػػْوـَ ُيْكَشػػػُؼ َعػػػْف َسػػػاؽٍ كػػػذلؾ قكلػػػو تعػػػالى : 

. فالتاكيؿ المذمكـ ىك فقط فيما يتعمؽ بالمتشابو الذم استأثر اهلل  4(َيْسَتِطيُعوفَ 
 ى الػنصبعممو ، اما اذا كاف ىناؾ معنياف ككبل المعنييف مف الممكف حممو عم

الذم يعني الحيض كالطير معا، فالتاكيػؿ ىنػا جػائز كذلػؾ ، كمفظ القرء مثبل ، 
ظ عمػػى احػػد المعنيػػيف دكف االخػػر ، فمػػف الممكػػف اف نتػػرؾ المكانيػػة حمػػؿ المفػػ

 المفظ الكاضح الى ما ىك دكنو فيككف عممنا ىنا بمثابة التاكيؿ . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . (1االية ) –سكرة مريـ  1
 . (5االية ) –سكرة طو  2
 . (10االية ) –سكرة الفتح  3
 . (42االية ) –سكرة القمـ  4
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 1نطاؽ التأويؿ

 حكاـ وما ال يمكف تأويمو (اال) ما يمكف تأويمو مف 
 

يرل جميكر الفقياء اف اتمب النصكص الخاصة باالحكاـ التكميفية يجكز      
تأكيميػا كال يكجػد ضػرر فػي تأكيميػا مػف المجتيػد اذا مػا كجػد دليػؿ يقتضػي مثػؿ 
ذلػػػػػؾ التأكيػػػػػؿ ، كػػػػػأف يحمػػػػػؿ المجتيػػػػػد الحقيقػػػػػة عمػػػػػى المجػػػػػاز ، اك اف يحمػػػػػؿ 

يػػد ، اك المشػػترؾ عمػػى احػػد معانيػػو ، اك كمػػا فػػي حمػػؿ المفػػظ المطمػػؽ عمػػى المق
 حمؿ العاـ عمى الخاص ، كتيرىا مف المسائؿ المتعمقة بدالالت االلفاظ . 

 
كقػد كرد لفػػظ التأكيػؿ فػػي بعػض النصػػكص القانكنيػػة مػف ذلػػؾ مػا جػػاء فػػي      

كتحديػػػدا مػػػا كرد فػػػي  المعػػػدؿ 1969لسػػػنة  83قػػػانكف المرافعػػػات المدنيػػػة رقػػػـ 
 :  203المادة 

 
محكمػػة التمييػز فػي االحكػػاـ الصػادرة مػػف لمخصػـو اف يطعنػوا تمييػػزا، لػدى ) 

محػػاكـ االسػػتئناؼ أو البػػداءة او محػػاكـ االحػػواؿ الشخصػػية، ولػػدى محكمػػة 
اسػػتئناؼ المنطقػػة فػػي االحكػػاـ الصػػادرة مػػف محػػاكـ البػػداءة كافػػة، وذلػػؾ فػػي 

اذا كػاف الحكػـ قػد بنػى عمػى مخالفػة لمقػانوف او خطػا  - 1االحػواؿ االتيػة : 
 ( . ويموفي تطبيقو او عيب في تا

 
       
 

                                                           
 . مف حاضرة الستاذنا الدكتكر حميد سمطاف الخالدم 1



 واالقتصادية والسياسية   ستراتيجيةاصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإل
 لمانياأبرلين/ 

215 

 

كػػػذلؾ مػػػا كرد فػػػي قػػػانكف أصػػػكؿ المحاكمػػػات الجزائيػػػة العراقػػػي فػػػي المػػػادة      
يجوز تجزئة اإلقرار واألخذ بما تػراه المحكمػة منػو صػحيحا تاسعان( :   - 60)

وطرح ماعداه غير أنو ال يجوز تأويمو أو تجزئتػو أذا كػاف ىػو الػدليؿ الوحيػد 
 في الدعوى . 

 
المشرع العراقي ذكر لفظ التأكيػؿ فػي النصػيف السػابقيف اال انػو لػـ كمع اف      

، لكػف يمكػػف القػكؿ اف المقصػػكد بالتأكيػؿ ىنػػا ىػك التفسػػير .  ويبػيف المقصػكد بػػ
كقػػد ذىبػػت محكمػػة التمييػػز فػػي العػػراؽ فػػي احػػدل قراراتيػػا الػػى القػػكؿ بأنػػو : اذا 

 اال تحتممػػو فانيػػفسػػرت المحكمػػة بنػػكد العقػػد الػػذم يحكػػـ كاقعػػة الػػدعكل تفسػػيرا 
شػػريعة المتعاقػػديف( تػػأكيبل معيبػػا يسػػتكجب  تكػػكف قػػد أكلػػت شػػركط العقػػد )كىػػك

 نقض حكميا المميز الذم صدر نتيجة ذلؾ التاكيؿ .
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 1شروط االجتياد
)ىك الفقيو الذم يستفرغ كسعو لتحصيؿ حكـ شرعي( ، كالبد  المجتيد :     

أف يككف لو ممكة يقتدر بيا عمى استخراج األحكاـ الشرعية مف مآخذىا، كعمى 
ىذا فإف مف لو دراية باألحكاـ الشرعية، مف تير أف يككف لو قدرة عمى 

عة، استنباطيا مف األدلة، ال يسمى مجتيدن ، كلممجتيد في اإلسبلـ منزلة رفي
بكصفو كارثنا لعمـ النبكة، كمبمغنا إياه إلى الناس،  ملسو هيلع هللا ىلصفيك قائـ مقاـ النبي 

        :  ملسو هيلع هللا ىلصكبكصفو معممنا كمرشدا لؤلمة، فقد جاء في الحديث قكؿ الرسكؿ 
 . 2إف العمماء ورثة األنبياء ( )

كمنصب االجتياد مف أسمى المناصب الدينية كالدنيكية، ألف صاحبو      
كـ اهلل سبحانو كتعالى، كلقد كاف الصحابة كالتابعكف يفيمكف يتكمـ مبيننا ح

نصكص الشرع، كيدرككف مقاصده بحكـ سميقتيـ العربية، كتتممذىـ عمى 
، فمـ يككنكا بحاجة إلى قكاعد تضبط ليـ فيـ  ملسو هيلع هللا ىلصمصدر الشػرع كىك النبػػي 

النصكص كاستنباط األحكاـ، كلكف بعد أف طرأ عمى الناس ما أفسد سميقتيـ 
، كاف البد مف كضع ضكابط  عربية، كبىعيد الناس عف إدراؾ مقاصد الشرعال

لبلستنباط، كشركط لبلجتياد، كذلؾ تنظيمنا لبلجتياد، كمنعنا لمف يحاكؿ أف 
يندس بيف المجتيديف ممف ليس أىبلن لبلجتياد، فيتقٌكؿ عمى اهلل بغير عمـ، 

  كيفتي في ديف اهلل بما ليس فيو .
                                                           

 https://www.islamweb.netانظر : اسبلـ كيب عمى الرابط التالي  1
مف سمؾ طريقا يمتمس فيو عمما، سيؿ اهلل لو طريقا إلى الجنة،  » حديث بكاممو :ال 2

ف طالب العمـ يستغفر لو مف في  ف المبلئكة لتضع أجنحتيا رضا لطالب العمـ، وا  وا 
ف فضؿ العالـ عمى العابد كفضؿ القمر عمى  السماء واألرض، حتى الحيتاف في الماء، وا 

األنبياء، إف األنبياء لـ يورثوا دينارا وال درىما، إنما ورثوا سائر الكواكب، إف العمماء ورثة 
.  223حديث رقـ  – 81ص  -1ج  –سنف ابف ماجو  «العمـ، فمف أخذه أخذ بحظ وافر

  . 2682حديث رقـ  - 48ص  – 5ج  –سنف الترمذم 
 

https://www.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php?lang=&BabId=6&ChapterId=6&BookId=262&CatId=201&startno=0
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العمماء في شركط االجتياد كخفَّؼ آخركف، كرأل جماعة كقد شدد بعض      
منيـ االعتداؿ، كمع ذلؾ فإف جميع ما ذكركه مف شركط مرده إجماالن إلى 
معرفة مصادر الشريعة كمقاصدىا، كفيـ أساليب المغة العربية، كأف يككف 
المجتيد عمى درجة مف الصبلح، تجعمو يتحرل في اجتياده، كيحرص عمى 

هلل كتقديمو عمى ىكاه ، كمف ىنا فقد ذكر العمماء شركطنا لقبكؿ مطابقة شرع ا
االجتياد، كشركطنا لصحة االجتياد، كانفرد بعض العمماء بذكر شركط لـ 

  يذكرىا تيرىـ.
 
 

 شروط قبوؿ االجتياد
 

تتمثؿ في ثبلثة شركط يجب تكفرىا في مف يتصدل لبلجتياد، كبدكنيا ال      
ف كاف  قادرنا عمى الفيـ كاالستنباط، كىذه الشركط الثبلثة ىي: يقبؿ اجتياده، كا 

  اإلسبلـ، كالتكميؼ، كالعدالة، كنتناكليا بالشرح عمى النحك اآلتي :
 
يشترط في المجتيد أف يككف مسممنا، ألف االجتياد عبادة،  اإلسبلـ : –اوال  

ا شرط قبكؿ فتكل المرء كاجتياده،  كاإلسبلـ شرط لصحة العبادة، كىك أيضن
كليس شرطنا في قدرة المرء عمى االجتياد، فقد يستطيع المرء أف يجتيد 

الشرط  ):  يقكؿ اآلمدم . كىك كافر، كلكف ال عبرة باجتيادهكيستنبط األحكاـ 
تعالى كما يجب لو مف الصفات، كيستحقو مف  أف يعمـ كجكد الرب:  األوؿ

مريد، متكمـ، حتى الكماالت، كأنو كاجب الكجكد لذاتو، حي، عالـ، قادر، 
 يتصكر منو التكميؼ، كأف يككف مصدقا بالرسكؿ كما جاء بو مف الشرع
المنقكؿ بما ظير عمى يده مف المعجزات كاآليات الباىرات، ليككف فيما يسنده 

كال يشترط أف يككف عارفا بدقائؽ عمـ الكبلـ  إليو مف األقكاؿ كاألحكاـ محققا.
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ف، بؿ أف يككف عارفا بما يتكقؼ عميو متبحرا فيو كالمشاىير مف المتكممي
كال يشترط أف يككف مستند عممو في ذلؾ الدليؿ المفصؿ  اإليماف مما ذكرناه.

بحيث يككف قادرا عمى تقريره كتحريره كدفع الشبو عنو، كالجارم مف عادة 
الفحكؿ مف أىؿ األصكؿ، بؿ أف يككف عالما بأدلة ىذه األمكر مف جية 

فأساس االجتياد في اإلسبلـً اإليمافي  .1(  صيؿالجممة ال مف جية التف
، كمف لـ يؤمف بالكحي  ملسو هيلع هللا ىلص، كبصدؽ المكحى إليو كىك الرسكؿ بالكحي

   كصاحبو، فكيؼ يجتيد مستندنا إلى أساس، كىك تير مسمـو بو.
يشترط في المجتيد أف يككف بالغنا عاقبلن، حتى يتمكف مف  التكميؼ : –ثانيا 

دراؾ مقاصػػد التشريػػع عمى الكجػػػو  فيػػـ النصػكص كاالستنباط منيػػا، كا 
الصحيح، كال يتـ ذلؾ لمجنكف، كال لمف ليس ببالغ، لعدـ اكتماؿ ممكاتو العقميػػة 

ػو التكميؼ، كال يعتبر قكلو، التي يتػػـ بيا اإلدراؾ كالتمييػػز، كلذلؾ ال يتجػػو إليػ
كألف النضج العقمي أساس لبلجتياد، كتير المكمؼ تير مؤىؿ لمنظر 

  كاالستنباط .
العدالة شرط لقبكؿ فتكل المجتيد كالعمؿ بقكلو، فبل تقبؿ  العدالة : –ثالثا  

: )ىي ممكة في النفس، تحمؿ  فتكل الفاسؽ، كال يعمؿ بقكلو . كالعدالة
ب الكبائر، كترؾ اإلصرار عمى الصغائر، كالبعد عما فيو صاحبيا عمى اجتنا

كىي شركط لقبكؿ االجتياد، فمف كاف عدالن اطمأف القمب إلى  .خـر لممركءة( 
تحريو، كاستفراتو الكسع في طمب الدليؿ كاستنباطو، كحرصو عمى مرضاة 

ف استطاع االستنباط  اهلل، كمف ليس عدالن   فبل يقبؿ اجتياده، ألنو ال كا 
  يطمئف إليو في ذلؾ .

                                                           
أبك الحسف سيد الديف عمي بف أبي عمي بف محمد بف سالـ  : اإلحكاـ في أصوؿ األحكاـ 1

ج  – لبناف -دمشؽ -المكتب اإلسبلمي، بيركت الناشر: ىػ(631الثعمبي اآلمدم )المتكفى: 
 . 163 -162ص  – 4
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 شروط صحة االجتياد
ف الممكة الفقيية       تتمثؿ في أف يتكفر في المرء مجمكعة مف العكامؿ، تككِّ

كالفيـ السميـ لدل صاحبيا، كتجعمو قادرنا عمى االستنباط بطرقو الصحيحة، 
  كسنتكمـ عف كؿ شرط مف ىذه الشركط، شارحيف ليا عمى النحك اآلتي :

 
القرآف الكريـ أصؿ الشريعة، فيشترط في المجتيد أف   رفة الكتاب :مع -أواًل 

يككف عارفنا بكتاب اهلل، كذلؾ بأف يككف لو مف العمـ بالمغة ما يعرؼ بو معاني 
اآليات، كفيـ مفرداتيا كمركباتيا كخكاصيا، فيستطيع بذلؾ أف يتدبر القرآف 

ا عارفنا بالعمؿ كالمعاني المؤثرة في األحكاـ،  كيستنبط منو .. كأف يككف أيضن
شارة، كداللة كاقتضاء، كمعرفة  كأكجو داللة المفظ عمى المعنى، مف عبارة كا 
أقساـ المفظ مف عاـ كخاص، كمطمؽ كمقيد، كمشترؾ كمجمؿ، كمفسر كمحكـ 
كنحكىا . كأف يككف عارفنا بأسباب النزكؿ، كالناسخ كالمنسكخ مف اآليات، مف 

ككذلؾ ال يشترط  ت كحددتال أف يجمعيا كيحفظيا فقد جمعحيث مكاقعيا 
في المجتيد أف يككف حافظنا لمقرآف الكريـ، بؿ يكفي أف يككف عارفنا بآيات 

، كمع ا، حتى يرجع إلييا في كقت الحاجةاألحكاـ مف حيث داللتيا كمكاقعي
ذلؾ يجدر بالمجتيد أف يككف عمى اطبلع عاـ عمى معاني القرآف كمو، حتى 

  القرآف .يستقيـ فيمو كأخذه لؤلحكاـ مف 
 

السنة ىي المصدر الثاني لمشريعة، كىي الشارحة   معرفة السنة : -ثانًيا 
لمقرآف، كقد تؤسس ألحكاـ جديدة، فيجب عمى المجتيد أف يعرؼ السنة عمى 
نما يكفيو  النحك الذم بيناه في معرفة القرآف، كال يمزمو حفظ جميع األحاديث، كا 

 رنا عمى الرجكع إلييا عند االستنباطأف يعرؼ أحاديث األحكاـ بحيث يككف قاد
.  
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كقد اختمؼ العمماء في المقدار الذم يكفي المجتيد معرفتو مف السنة،      
)فنقؿ عف ابف العربي أنيا ثبلثة آالؼ، كنقؿ عف أحمد أنو قاؿ: األصكؿ التي 

، ينبغي أف تككف ألفنا كمائتيف. كركل ابف القيـ  ملسو هيلع هللا ىلصيدكر عمييا العمـ عف النبي 
أصكؿ األحاديث التي تدكر عمييا األحكاـ خمسمائة، مفصمة في نحك أف 

: )كالحؽ الذم ال شؾ  أربعة آالؼ حديث( . كقاؿ الشككاني معمقنا عمى ىذا
ا بما اشتممت عميو المسانيد  فيو كال شبية، أف المجتيد البد أف يككف عالمن

و تمييز بيف كالمستخرجات، كالكتب التي التـز مصنفكىا الصحة... كأف يككف ل
الصحيح منيا كالحسف كالضعيؼ، كلك بالبحث في كتب الجرح كالتعديؿ، 
ككتب العمؿ، كمجاميع السنة التي صنفيا أىؿ الفف كاألميات الستة، كما 

أف يككف كاسع االطبلع عمى السنة  كبيذا فإنو يجب عمى المجتيد  يمحؽ بيا .
فقد تكجد أحاديث بعيدة عف  كميا، كأف يكجو مزيد اىتماـ إلى أحاديث األحكاـ،

مجاؿ األحكاـ في الظاىر، كلكف الفقيو يستنبط منيا مف األحكاـ ما قد يفكت 
يجب  كيمـز المجتيد أف يككف عمى عمـ بمصطمح الحديث كرجالو، كال  تيره .

نما يكفيو أف يعتمد عمى  فف الحديث أنفسيـأف يككف في درجة أىؿ الفف  كا 
  .1لفف ما انتيى إليو أىؿ ىذا ا

                                                           
 كتجدر اإلشارة إلى أف البحث عف األحاديث، كالكشؼ عف درجتيا في الصحة كالضعؼ 1
قد أصبح في زماننا أيسر بكثير مف ذم قبؿ، كذلؾ لتكفر المعاجـ كالفيارس التي  الخ ...

تدؿ عمى مكاطف األحاديث في كتبيا األصمية كأمياتيا المعتمدة، بحيث يستطيع الباحث أف 
يصؿ مف خبلؿ المعجـ أك الفيرس إلى مكضع الحديث في الكتب التي أكردتو، كالتي 

ا يستطيع مف خبلليا أف يعرؼ معظـ األحاديث المتعمقة حكمت عميو كبينت درجتو، كأيضن 
بمكضكع ما أك مسألة ما، بؿ كتكثر سيكلة الكصكؿ إلى األحاديث كالتعامؿ معيا، إذا ما 

  تـ استعماؿ جياز الحاسكب اآللي في تخزينيا كبرمجتيا.
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المصدراف األصمياف لمشريعة اإلسبلمية ىما   معرفة المغة العربية : -ثالثًا 
شاء اهلل أف يككنا بالمغة العربية، لذلؾ يشترط لفيميما كقد الكتاب كالسنة، 

كاستنباط األحكاـ منيما فيـ قكاعد المغة العربية، ككيفية دالالت األلفاظ عمى 
المعاني، كحكـ خػػػكاص المفظ مف عمػػػكـ كخصػكص، كحقيقػػة كمجػاز 
طػػػبلؽ، فمف لـ يعػػرؼ أساليب الخطػاب العربي ال يتمكف مف استنبػا ط كا 

 .  ملسو هيلع هللا ىلصاألحكػػاـ مف كبلـ اهلل كرسكلو 
 

كال يشترط في المجتيد أف يككف إمامنا في المغة، كسيبكيو أك المبرِّد      
نما يكفيو معرفة القدر الذم يفيـ بو خطاب العرب كعاداتيـ في  كتيرىما، كا 
االستعماؿ، إلى حد يميز بو بيف صريح الكبلـ كظاىره، كمجممو كمفسػػره، 

كمتباينػػػو، بحيث يمكنػػػو عند ذلؾ تفسيػػر ما كرد في الكتاب كالسنة كمترادفو 
.. كال يشترط أف يككف حافظنا عف ظير قمب، بؿ المعتبر  مف الغريب كنحكه

أف يككف متمكننا مف استخراجيا مف مؤلفات األئمة المشتغميف بذلؾ، كقد قربكىا 
المعجـ ترتيبنا ال أحسف تقريب، كىذبكىا أبمغ تيذيب، كرتبكىا عمى حركؼ 

  . يصعب الكشؼ عنو، كال يبعد االطبلع عميو
 

أصكؿ الفقو ىك عماد االجتياد كأساسو الذم   : معرفة أصوؿ الفقو -رابًعا 
تقكـ عميو أركاف بنائو، فإف دليؿ الحكـ يدؿ عميو بكاسطة معينة، كككنو أمرنا 

ا، كنحكىا مف قكاعد دالالت األ لفاظ، كالبد عند أك نيينا، عامِّا أك خاصِّ
االستنباط مف معرفة تمؾ الكيفيات كحكـ كؿ منيا، كال يعرؼ ذلؾ إال في 

 أصكؿ الفقو . 
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إف أىـ العمـك لممجتيد عمـ : ) مبيننا أىمية عمـ األصكؿ  يقكؿ الرازم      
أصكؿ الفقو( . كيقكؿ الغزالي : ) إف أعظـ عمكـ االجتياد : الحديث كالمغة 

فعمى طالب االجتياد أف يعرؼ أصكؿ الفقو، بفيـ قكاعده  كأصكؿ الفقو(.
العامة كأدلتو اإلجمالية، ككيفية االستفادة مف ىذه األدلة، كحاؿ المستفيد منيا 
ليزف نفسو بيذه المقاييس، فيقدـ عمى االجتياد إذا أحس في نفسو تحقؽ ىذه 

  يف.الشركط، كيحجـ إذا اختؿ شرط، محاكالن الكصكؿ إلى صفات المجتيد
عمى كما أنو باألصكؿ يعرؼ مباحث السنة، مف حيث المقبكؿ منيا كالمردكد 

كيعرؼ اإلجماع مف حيث ضكابطو كشركطو كحجيتو، ككذلؾ  كجو اإلجماؿ
ا  يعرؼ القياس صحيحو كفاسده، كمسالؾ العمة كقكادحيا . كيعرؼ أيضن

التي اختمؼ االستحساف كاالستصحاب كالمصالح المرسمة، كتيرىا مف األدلة 
  فييا العمماء، كيبحث كجيات النظر فييا، ليصؿ بذلؾ إلى حكـ خاص بو.

 
)مقاصد الشريعة( مف المباحث األصكلية   معرفة مقاصد الشريعة : -خامسا 

الميمة التي يجب عمى المجتيد أف يعرفيا جممة كتفصيبلن ، ليمتـز في اجتياده 
، كالتي تدكر حكؿ حفظ مصالح باألىداؼ العامة التي قصد التشريع حمايتيا

الناس، المتمثمة في الحفاظ عمى الديف كالنفس كالعقؿ كالنسب كالماؿ، كمراعاة 
مصالح العباد، إذ أف فيـ النصكص كتطبيقيا عمى الكقائع، متكقؼ عمى 
معرفة مقاصد الشريعة، فمثبلن قد تحتمؿ داللة المفظ عمى معناه أكثر مف كجػػو، 

كاحد منيا إال بمبلحظة قصد الشارع، كقد تتعارض   كال سبيؿ إلى ترجيح
األدلة الفرعية مع بعضيا، فيأخذ بما ىك األكفؽ مع قصد الشارع .. كقد 
تحدث كقائع جديدة ال يعرؼ حكميا بالنصكص المكجكدة في الشرع، فيمجأ 
إلى االستحسػاف أك المصمحػػػة المرسمة أك العيرؼ كنحكىػػا، باالىتداء بالمقاصػد 

  امػة لمشريعة .الع
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يجب عمى المجتيد العمـ التاـ بمكاقع   معرفة مواقع اإلجماع : -سادسا 
اإلجماع، حتى ال يجتيد أك يفتي بخبلؼ ما كقع عميو اإلجماع، كال يستمـز 
نمػػا يكفي أف يعمػػػـ أف  ىذا حفظ جميع المسائؿ التي كقع فييا اإلجماع، كا 

ا أف يعرؼ   يو .فتػػػكاه ال تخػػالؼ حكمنا مجمعنا عم كيجب عمى المجتيد أيضن
  القكاعد الكمية لمفقو اإلسبلمي، ليكتسب بذلؾ ممكة يفيـ بيا مقصكد الشارع .

 
البد لممجتيد مف فيـ أحكاؿ عصره كظركؼ   معرفة أحواؿ عصره : -سابعا 

مجتمعو الذم يعيش فيو، ليتمكف بذلؾ مف تكييؼ الكقائع التي يجتيد في 
ا، فالمجتيد استنباط أحكاـ ل يا، كيأتي حكمو عمييا سميمنا، كفيمو ليا صحيحن

كالمفتي البد لو مف معرفة كاقعة االستفتاء، كدراسة الظركؼ االجتماعية 
المحيطة بيا، كالعكامؿ المؤثرة في الكاقعة، كبذلؾ تككف فتكاه معالجة لمكاقع 

ال أفسد أكثريفمعرفة الناس أصؿ يحتاج إل، قائـ ال مما أصمح،  و المجتيد، كا 
فعميو أف يككف عالمنا باألمر كالنيي، كطبائع الناس كعكائدىـ، كأعرافيـ، 
كالمتغيرات الطارئة في حياتيـ، فالفتكل قد تتغير بتغير الزماف كالمكاف كالعكائد 

  كاألحكاؿ .
 

 : 1يقكؿ رحمو اهلل كقد اجمؿ االماـ االمدم ىذه الشركط كميا ف     
بمدارؾ األحكاـ الشرعية، وأقساميا، وطرؽ إثباتيا، أف يكوف عالما عارفا ) 

ووجوه دالالتيا عمى مدلوالتيا، واختبلؼ مراتبيا، والشروط المعتبرة فييا، 
وأف يعرؼ جيات ترجيحيا عند تعارضيا، وكيفية استثمار األحكاـ منيا، 

نما  عف االعتراضات الواردة عمييا. قادرا عمى تحريرىا وتقريرىا واالنفصاؿ وا 
ـ ذلؾ بأف يكوف عارفا بالرواة وطرؽ الجرح والتعديؿ والصحيح والسقيـ، يت

                                                           
  .164 – 163ص  – 4ج  –المصدر السابؽ  – اإلحكاـ في أصوؿ األحكاـ 1
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ال كأحمد بف حنبؿ ويحيى بف معيف، وأف يكوف عارفا بأسباب النزوؿ 
وال يشترط  والناسخ والمنسوخ في النصوص اإلحكامية، عالما بالمغة والنحو.

يكوف قد أف يكوف في المغة كاألصمعي، وفي النحو كسيبويو والخميؿ، بؿ أف 
حصؿ مف ذلؾ عمى ما يعرؼ بو أوضاع العرب والجاري مف عاداتيـ في 
المخاطبات بحيث يميز بيف دالالت األلفاظ مف: المطابقة، والتضمف، 
وااللتزاـ ، والمفرد والمركب، والكمي والجزئي، والحقيقة والمجاز، والتواطؤ 

لخاص، والمطمؽ واالشتراؾ، والترادؼ والتبايف، والنص والظاىر، والعاـ وا
، واالقتضاء، واإلشارة، والتنبيو، واإليماء، ونحو  والمقيد، والمنطوؽ والمفيـو

وذلؾ كمو أيضا إنما يشترط  ذلؾ ، ويتوقؼ عميو استثمار الحكـ مف دليمو.
 في حؽ المجتيد المطمؽ المتصدي لمحكـ والفتوى في جميع مسائؿ الفقو.

 
 

المسائؿ، فيكفي فيو أف يكوف عارفا بما وأما االجتياد في حكـ بعض      
يتعمؽ بتمؾ المسألة، وما ال بد منو فييا، وال يضره في ذلؾ جيمو بما ال 
تعمؽ لو بيا مما يتعمؽ بباقي المسائؿ الفقيية، كما أف المجتيد المطمؽ قد 
ف كاف جاىبل  يكوف مجتيدا في المسائؿ المتكثرة بالغا رتبة االجتياد فييا، وا 

ائؿ الخارجة عنيا، فإنو ليس مف شرط المفتي أف يكوف عالما ببعض المس
 بجميع أحكاـ المسائؿ ومداركيا، فإف ذلؾ مما ال يدخؿ تحت وسع البشر.
وليذا نقؿ عف مالؾ أنو سئؿ عف أربعيف مسألة فقاؿ في ست وثبلثيف منيا: 

 …. (" ال أدري "
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 شروط االجتياد المختمؼ فييا
 

ذكر بعض األصكلييف شركطنا أخرل لبلجتياد، تير تمؾ الشركط التي      
  :ما يأتي ذكرىا معظـ األصكلييف، كمف ىذه الشركط 

 
اشترطو بعض األصكلييف كلـ يشترطو آخركف،  العمـ بأصوؿ الديف : -اوال 

كيبدك أف الذيف اشترطكه يقصدكف بو العمـ بالضركريات، كالعمـ بكجكد الرب 
و كما يستحقو، كالتصديؽ بالرسؿ كما جاءكا بو، كىذا أمر البد سبحانو كصفات

مف معرفتو، كالذيف لـ يشترطكه ربما أرادكا بو ما يدخؿ في عمـ الكبلـ، إذ ال 
فيو يككف أقكل عمى االجتياد، ألف العمـك   عبلقة لو باالجتياد، كلكف البارع

ا .   يقكم بعضيا بعضن
  

ذكر بعض األصكلييف شرط العمـ بالفركع  العمـ بالفروع الفقيية : -ثانيا 
الفقيية، كلـ يذكره آخركف، كبالتأمؿ في ىذا الشرط، نجد أف الفركع الفقيية ىي 
ثمرة االجتياد، فبل داعي لمعمـ كاإلحاطة بيا، إال أف تككف معرفتيا مف باب 
الممارسة عمى االجتياد، حتى تحصؿ بذلؾ دربة عميو، مف خبلؿ فيـ 

اء في المسائؿ، كدليؿ كؿ طرؼ فيما ذىب إليو كمناقشتو اختبلفات الفقي
.. كمػػػف  لمطرؼ اآلخر، فبل شؾ أف ىذا األمر ينفع طالب االجتياد كثيػػػػػرنا

ىنػػػا فالذم ذىب إلى اشتراطػػػػو نظػػر إلى فائدتػػو، كالذم لـ يشترطو نظر إلى 
     ػػا، قػػػاؿ الشافعػػي أف الفركع الفقييػػػة ىي ثمػػػرة االجتيػػاد فبل داعي لي

وال يكوف ألحػػػد أف يقيس حتى يكػػوف عالًما بما مضى قبؿ  : ) رحمػػو اهلل
جماع الناس واختبلفيـ   ( . مف السنف، وأقاويؿ السمؼ، وا 
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رطو جماعػػػة منيػػـ الغػػزالي كالرازم، كلـ تشا العمـ بالدليؿ العقمي : -ثالثا 
نما يدكر عمى األدلة الشرعية ال عمى األدلة يشترطو آخركف، ألف االجتياد إ

ىك مستند النفي األصمي   عند مف اشترطوكالمراد بالدليؿ العقمي :   العقمية .
لؤلحكاـ، فإف العقؿ قد دؿ عمى نفي الحرج في األقكاؿ كاألفعاؿ، كعمى نفي 

ب . أما ما سنتو األدلة السمعية مف الكتا األحكاـ عنيا في صكر ال نياية ليا
ف كانت كثيرة فينبغي أف يرجع في كؿ كاقعة  كالسنة فالمستثناة محصكرة، كا 
  إلى النفي األصمي كالبراءة األصمية، كيعمـ أف ذلؾ ال يغير إال بنص أك

  قياس .
 

 شروط عضو االجتياد الجماعي
 

بعد أف انتيينا مف شرح شركط االجتياد، نكد التكضيح بأنو البد أف تتكفر      
  الشركط في عضك االجتياد الجماعي، كلكف ينبغي مراعاة اآلتي:تمؾ 
 

كىذا التخفيؼ يجعؿ ، يكتفى مف تمؾ الشركط بالمستكل المخفؼ  أواًل :
الكصكؿ إلى إمكانية االجتياد ميسكرنا عمى طالبو كتير متعذر، ألف تحصيؿ 
ا في عصرنا الذم تكفرت فيو الكسائؿ  ذلؾ المستكل مف العمـ ممكف، خصكصن

ا فإف عضك االجتياد الجماعي يكتفى فيو بأف  العممية كاإلمكانات  .. كأيضن
. كالمجتيد  يككف مجتيدنا جزئينا، كال يشترط فيو بأف يككف مجتيدنا مطمقنا

المطمؽ ىك الذم يككف قادرنا عمى االجتياد في جميع أبكاب الفقو كمسائمو، أما 
يجعمو قادرنا عمى االجتياد  المجتيد الجزئي فيك الذم يحصؿ لو مف العمـ ما

في بعض أبكاب العمـ دكف تيرىا، مع ككنو حائزنا عمى الشركط التي ذكرىا 
  . العمماء لممجتيد
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ال يمكف القبكؿ بالرأم الذم ذىب إلى عدـ اشتراط شركط االجتياد في  ثانًيا :
أعضاء االجتياد الجماعي، كذلؾ ألف ىذا القكؿ يجعؿ االجتياد الجماعي 
صادرنا ممف ليسكا مؤىميف لبلجتياد، إذ كيؼ يجتيد كينظر في األدلة كيستنبط 

شرعي مىف األحكاـ مف ليس مجتيدنا ؟ ككيؼ يستطيع الكصكؿ إلى الحكـ ال
 فىقىد أدكات الكصكؿ إليو ؟ 

 
بل يسكغ االجتياد بالرأم لجماعة، إال إذا تكفرت في كؿ فرد مف أفرادىا ف     

شرائط االجتياد كمؤىبلتو( . كألف الجماعية في االجتياد ال ييقصد بيا أف 
تككف بديبلن عف شركط االجتياد في مىف يقكـ بو، كلكف المقصكد بيا أف 

ادر عف جماعة مف المجتيديف، يككف أكثر قكة مف االجتياد االجتياد الص
الصادر عف فرد مجتيد، كذلؾ باعتبار أف رأم الجماعة أقكل مف رأم الفرد.. 
ا فإف عدـ تكفر شركط االجتياد في أعضاء االجتياد الجماعي، يؤدم  كأيضن
إلى أف يضـ مجمس االجتياد الجماعي مجمكعة مف تير المجتيديف، كبالتالي 

  .  يمكف أف ييقاؿ عف عمميـ أنو اجتياد فقيي شرعيال
 

ذا كاف مف أسباب حاجتنا إلى االجتياد الجماعي ىك ما يقكـ بو مف       كا 
التعكيض عف المجتيد المطمؽ، الذم تعذر كجكده في ىذا الزمف ، فيذا كبلـ 

الجماعي شركط المجتيد  االجتياد صحيح، كلكف البد أف تتكفر في أعضاء
ا فإف في المجمس االجتيادم  الجزئي كحد أدنى لمقياـ باالجتياد. كأيضن

نما ينبغي فييـ  مجمكعة مف األعضاء ال يشترط فييـ تكفر شركط االجتياد، كا 
أف يككنكا مف الخبراء البارعيف في تخصصاتيـ المساعدة لمعمماء المجتيديف، 

جتياد، ليسيمكا كيككف دكرىـ التكييؼ كالبياف كالتحديد الدقيؽ لمقضايا محؿ اال
لممجتيديف فيـ القضايا بشكؿ دقيؽ كسميـ، كاستنباط الحكـ الشرعي المناسب، 

  . كليس ليـ حؽ التصكيت أك إبداء الرأم في الحكـ الشرعي
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بينَّا فيما سبؽ أنو يكتفى في عضك االجتياد الجماعي أف يككف مجتيدنا  ثالثًا :
ا، كالقكؿ بجكاز االجتياد الجزئي جزئينا، كال يشرط فيو أف يككف مجتيدنا مطمقن 

 . ىك ما ذىب إليو كرجحو األكثركف مف األصكلييف
 

لك لـ يتجزأ االجتياد، لـز أف يككف المجتيد عالمنا بجميع مسائؿ  اذ      
التشريع اإلسبلمي دليبلن كحكمنا، كىذا أمر قد تعذر كجكده في أئمة أعبلـ، 

باإلجماع، عندما سئؿ عف أربعيف مسألة، فاإلماـ مالؾ رحمو اهلل، كىك مجتيد 
قاؿ في ست كثبلثيف منيا : )ال أدرم(، ككـ تكقؼ الشافعي بؿ الصحابة في 

  المسائؿ .
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 القضائي قانونا الجتيادامتطمبات 

في الفقو االسبلمي  مجتيدتعرفنا عمى الشركط التي ينبغي تكفرىا في ال     
، كنتناكؿ االف حسب المحددات كالضكابط التي كضعيا الفقياء المسممكف 

 المتطمبات التي ينبغي تكفرىا لبلجتياد القضائي مف الناحية القانكنية . 

حقا، كقاـ  امجتيد كاف القاضي في صدر اإلسبلـ كلعدة قركف متتالية     
القاضي ال اف ا االجتياد القضائي بدكر رئيسي في تككيف الفقو اإلسبلمي ،

في الجممة كسائؿ االجتياد، كمف أىميا الكقت الكافي لمبحث  اآلف ال يممؾ
كمف مع كثرة عدد القضايا التي يجب عميو الفصؿ فييا،  كاالستقصاء

المعركؼ اف القانكف المدني العراقي لـ يعط لبلجتياد سكل دكرا ضئيبل اذ 
االجتياد اليزاؿ ممكنا  جعمو مف المصادر االحتياطية فحسب . كرتـ ذلؾ فاف

في حالة عدـ كجكد نص اك قاعدة قانكنية يمكف تطبيقيا مف العرؼ اك 
اف يمكف القكؿ كعمى ىذا االساس الشريعة االسبلمية اك قكاعد العدالة ، 

 تتمثؿ بما يمي :قانكنا متطمبات االجتياد 

 

 
 
 



 واالقتصادية والسياسية   ستراتيجيةاصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإل
 لمانياأبرلين/ 

221 

 

 
 : القانونيةاوال : إلزاـ القاضي بإتباع التفسير المتطور لمقاعدة 

دراسة التفسير المتطكر كأحد اىـ متطمبات االجتياد القضائي تقتضي منا 
تكضيح  دكر القاضي في تفسير القانكف الكطني ثـ دكره  في تفسير القانكف 

 االجنبي .
 دور القاضي في التفسير المتطور لمقانوف الوطني : –أ 

 1979لسنة  107نصت المادة الثالثة مف قانكف االثبات العراقي رقـ       
الزاـ القاضي باتباع التفسير المتطكر لمقانكف كمراعاة الحكمة مف : عمى 

 التشريع عند تطبيقو .
فالتفسير المتطكر ىك الذم يراعي بو القاضي الحكمة مف التشريع التي      

 التي تصكرىا المشرع عند كضعتظير في تطبيؽ القانكف كليست الحكمة 
النص القانكني ، ألنو مف المحتمؿ جدان إف تتغير الحكمة التشريعية مف النص 
مع الزمف . لذا يعد التفسير المتطكر لمقانكف مف احدث المبادئ في التفسير 

المبدأ في الحاالت التي يتكسع فييا دكر  القانكني المعاصر، كتبرز أىمية ىذا
نزاع في الدعكل المنظكرة أمامو، فالنصكص القانكنية القاضي في فصؿ ال

حتى لك كممت صياتتيا ، فإنيا تبقى دائما قكاعد عامة ، كاف تطبيقيا عمى 
 .1معينة ، يعد مف عمؿ األجتياد القضائي التفسيرم  كاقعة

                                                           
في ضكء  –دراسة مقارنة  –شرح احكاـ قانكف االثبات  -عباس العبكدم  استاذنا الدكتكر 1

كالقكانيف  2012لسنة  78احكاـ قانكف التكقيع االلكتركني كالمعامبلت االلكتركنية رقـ 
ينظر ايضا : استاذنا الدكتكر عباس   -69 ص –المقارنة معززة بالتطبيقات القضائية 

األجتيادم ألحكاـ محكمة التمييز االتحادية في صياتة القاعدة الدكر  -زبكف العبكدم 
 .8ص   30  دالمجم - 2015 -القانكنية لمقانكف المدني العراقي 
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اف االخذ بالتفسير المتطكر يستمـز مف القاضي اف يككف مزكدا بثقافة      
نية شاممة تساعده في االجتياد في تطبيؽ النصكص القانكنية عمى قانك 

القضايا المطركحة، كاف يمنح القاضي مزيدا مف االيجابية في اداء ميمتو 
 .1القضائية 

      
 

كعميو فإذا كاف النص تامضا كتير كاضح فإنو يتأكد عمى القاضي      
المغكم كالنحكم، كما يتعيف عميو تفسيره كالرجكع إلى المفظ في مفيكمو كتركيبو 

في حالة االلتباس الرجكع إلى إرادة المشرع  حتى ييتدم إلى معنى النص 
الصحيح . فيمـز القاضي بالرجكع إلى المفظ  كأكؿ كسيمة لمتفسير، إذ يتعيف 
عميو أف يحمؿ ألفاظ النص كمنطكؽ العبارة مستندا في ذلؾ الى المعاني 

عميو عرؼ االستعماؿ، كعند تمكنو مف التكصؿ إلى لمكممات كما جرل  المغكية
   تفسير النص عف طريؽ تفسير المفظ  يقيد القاضي بالرجكع إلى إرادة

 .  2 المشرع
 

 كبالرجكع الى القانكف المدني العراقي نجد نص المادة االكلى منو كما      
 يمي :

                                                           
 –المصدر السابؽ نفسو  –شرح احكاـ قانكف االثبات  -عباس العبكدم  استاذنا الدكتكر 1

 .71 – 70ص 
كما  47 ص - محمد صبرم السعدم : تفسير النصكص في القانكف كالشريعة اإلسبلمية 2

 بعدىا .
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تسري النصوص التشريعية عمى جميع المسائؿ التي تتناوليا ىذه  – 1
 النصوص في لفظيا او في فحواىا. 

فإذا لـ يوجد نص تشريعي يمكف تطبيقو حكمت المحكمة بمقتضى  – 2
العرؼ فإذا لـ يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة االسبلمية االكثر مبلئمة 

فإذا لـ يوجد فبمقتضى لنصوص ىذا القانوف دوف التقيد بمذىب معيف 
 قواعد العدالة. 

وتسترشد المحاكـ في كؿ ذلؾ باألحكاـ التي اقرىا القضاء والفقو في  – 3
 العراؽ ثـ في الببلد االخرى التي تتقارب قوانينيا مع القوانيف العراقية.

 
فيذا النص كاف لـ يتطرؽ صراحة الى مكضكع االجتياد فانو اجاز ذلؾ      

تسري النصوص ) : لو ضمنيا مف خبلؿ عدـ الزامو بحرفية النص فقاؿ 
التشريعية عمى جميع المسائؿ التي تتناوليا ىذه النصوص في لفظيا او في 

ذا ، فيتكقؼ عند المفظ  فالقاضي ىنا يفسر النص في لفظو كفحكاه،( فحواىا  كا 
كفحكل النص ما ىي اال عممية  . اقتضتو الحاجة يتعداه إلى فحكل النص

عقمية يستنبط مف خبلليا القاضي الحكـ المبلئـ كما ىذه العممية اال طريقة مف 
 طرؽ االجتياد .

يتقيد بمفظ  كعند انعداـ النص كسككت المشرع بحيث ال يمكف لمقاضي أف     
المصادر  مصادر خارجة عف النص كىي أك عبارة، فإف عميو الرجكع إلى

. كفي ىذا تنص الفقرة الثانية مف المادة االكلى مف القانكف المدني  االحتياطية
 عمى :
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فإذا لـ يوجد نص تشريعي يمكف تطبيقو حكمت المحكمة بمقتضى  – 2
العرؼ فإذا لـ يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة االسبلمية االكثر مبلئمة 
النصوص ىذا القانوف دوف التقيد بمذىب معيف فإذا لـ يوجد فبمقتضى 

 قواعد العدالة. 

جب عمى التي ي اف المشرع  قد نص عمى القيكدا يتضح مف نص ىذ     
المصادر التي يتحتـ  القاضي االلتزاـ بيا في حالة عدـ كجد نص، كذلؾ بذكر
لمقاضي أف يرجع إلى  عمى القاضي الرجكع إلييا بحسب ترتيبيا، فبل يمكف

جد الحكـ ك التحقؽ مف أنو لـ ي مصدر مف المصادر المنصكص عمييا إال بعد
دة قانكنية يمكف فاذا تعذر عمى القاضي كجكد قاع في المصدر السابؽ .

اذ ال يمكف ، تطبيقا فبل مناص مف المجكء لبلجتياد مف اجؿ حسـ النزاع 
 لمقاضي االمتناع عف احقاؽ الحؽ كاال عد ناكرا لمعدالة .
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 حكـ القاضي بموجب المبادئ العامة لمقانوف 

 الدولي الخاص
 

مجموعة مف القواعد ىي اف المبادئ العامة لمقانكف الدكلي الخاص :      
التي اكتسبت طابعا عالميا بسبب طبيعتيا المشتركة وتحررىا مف 
الخصوصيات الوطنية عند وضعيا لمحموؿ المقنعة والمنطقية في تنازع 

كمف ىذه  فيي قكاعد عقبلنية مستمدة مف العقؿ كالمنطؽ كالعدالة ..  القوانيف
حالة كالدفع بالنظاـ العاـ المبادم بعض االسس المتبعة في نظرية التكييؼ كاال

كالغش نحك القانكف، فيذه المبادئ بسبب استقرارىا كشيكعيا كاف لـ تصؿ الى 
مرتبة القكاعد العرفية الدكلية الممزمة ، تير اف ليا اصكال عامة مشتركة بيف 
الدكؿ بحيث يمكف لمقاضي اف يرجع الييا في تنازع القكانيف، كىذا االمر ىك 

العراقي بكجكب الرجكع الى المبادئ  العامة في القانكف الذم دعا المشرع 
    مف القانكف المدني العراقي عمى اف :  30فنصت المادة ، الدكلي الخاص 

 
يتبع فيما لـ يرد بشأنو نص في المواد السابقة مف احواؿ تنازع القوانيف ) 

ي . فيذا النص الـز القاض ( مبادئ القانوف الدولي الخاص االكثر شيوعا
بالرجكع الى المبادئ العامة في القانكف الدكلي الخاص عند تياب النص 

 .1التشريعي اك العرؼ 
 
 

                                                           
1
لسنة  26شرح احكاـ قانكف الجنسية العراقية رقـ   –استاذنا الدكتكر عباس العبكدم  

 .24ص  - المصدر السابؽ – 2006
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فاف لـ يجد ، كعميو فالقاضي يتقيد في حالة انعداـ النص بالعرؼ اكال      
كقد قصد ، عرفا ينتقؿ عندئذ الى المصدر التالي كىك الشريعة اإلسبلمية 

مثؿ مبدأ نفي الحرج كمبدأ ، المشرع بمبادئ الشريعة اإلسبلمية قكاعدىا العامة 
الضركرة كالمصمحة كتيرىا، ألف الرجكع إلى الشريعة اإلسبلمية ككؿ يجعؿ 

 .1منيا مصدرا أساسيا ال مصدرا احتياطی 

 دور القاضي في التفسير المتطور لمقانوف االجنبي : –ب 
 

 لمعرفةاف تفسير القانكف االجنبي ىك التعرؼ عمى الفاظ النص اك فحكاه      
حقيقة الحكـ الذم تضمنتو قاعدة التنازع الكطنية ، كالتفسير بصكرة عامة ىك 

غمكض اك كازالة ما التبس بو بسبب الف نك تكضيح ما ابيـ مف نصكص القا
اجة القاضي الى عيب لمتكصؿ الى الحكـ المراد تطبيقو . كتبقى حالنقص اك ال

التفسير ممحة كضركرية في جميع المسائؿ التي تعرض عميو سكاء الكطنية اـ 
المشكبة بعنصر اجنبي ، ذلؾ اف المشرع ميما اتسع افقو كبمغت دقتو ال يمكف 

ف يضمف سبلمة النصكص عند صياتتيا مف العيكب . لذلؾ فاف تطبيؽ ا
ب التطبيؽ عمى النزاع القانكف يتطمب تفسيره لمتكصؿ الى الحكـ الكاج

  المعركض .
 

كال ريب اف النص االجنبي اذا كاف كاضحا في داللتو عمى المقصكد      
فميس ثمة حاجة لتفسيره، اذ اف تفسير القانكف االجنبي ال يثكر اال اذا كاف 

 النص تامضا اك ناقصا . 

                                                           
 .96ص  المصدر السابؽ -محفكظ بف صغير  1
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التنازع كعميو اذا كاجو القاضي فراتا مشكبا بعنصر اجنبي كاشارت قاعدة      
الكطنية الى تطبيؽ قانكف اجنبي معيف فاف القاضي ال يستطيع اف يصؿ الى 

 .1القانكف الصحيح الكاجب التطبيؽ مالـ يفسر القانكف االجنبي 
 

يذكر اف ىناؾ اتجاىاف فيما يتعمؽ بدكر القاضي في تفسير القانكف      
 االجنبي كىذاف االتجاىاف ىما :

 
 

ىذا الرأم الى اعطاء القاضي الكطني الحرية الكاممة يذىب االتجاه االوؿ  : 
في تفسير القانكف االجنبي فيك ممتـز باحتراـ القانكف االجنبي في مجمكعو 
كينبغي عميو اف يخرج مف النطاؽ الكطني عند تفسيره، فمو سمطة كاسعة في 

ف ىذا القانكف حسب ىذا اتباع الطرؽ المعتمدة في تفسيره القانكف االجنبي أل
( كاصبح جزء منو بعد اف قررت  قد ذاب في وعاء القانوف الوطنيم ) أالر 

قاعدة التنازع الكطنية اعتماده في تعييف القانكف الكاجب التطبيؽ الذم يحكـ 
 .2النزاع 

 
 
 

                                                           
تنازع القكانيف كاالختصاص القضائي الدكلي كتنفيذ  –استاذنا الدكتكر عباس العبكدم  1

دراسة مقارنة طبقا الحكاـ القانكف الدكلي الخاص المقارف كاحكاـ  –الجنبية ااالحكاـ 
 .245ص   – 2015بيركت  -القانكف العراقي دار السنيكرم

دار النيضة العربية  –مركز القانكف االجنبي اما القضاء الكطني  –ىاشـ عمي صادؽ   2
تنازع   -نقبل عف استاذنا الدكتكر عباس العبكدم  – 363ص  – 1968القاىرة  –

 . 246الجنبية المصدر السابؽ ص االقكانيف كاالختصاص القضائي الدكلي كتنفيذ االحكاـ 
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يرل جانب اخر مف الفقو الى كجكب تفسير القانكف االجنبي االتجاه الثاني : 
.  ظاـ القانكني لمدكلة التي ينتسب اليياطبقا لبلفكار كاالصكؿ السائدة في الن

كحسب ىذا الرأم يجب عمى القاضي اف يتقيد بقرارات المحاكـ كابحاث الفقو 
في الدكلة التي يراد تطبيؽ قانكنيا ، فبل ينبغي لمقاضي اف يأخذ بتفسير تير 
مستقر ال تزاؿ تتضارب بشأنو االحكاـ اك صادر مف جية ادارية اجنبية ال 

كتطبيقا لذلؾ قضت المحكمة الدائمية لمعدؿ الدكلي في ، لتفسير تمتمؾ حؽ ا
ليس ىناؾ مجاؿ العطاء انو : )  1929قضية القركض البرازيمية عاـ 

( كعمى ىذا القانوف الواجب التطبيؽ معنى اخر غير الذي يعطيو القضاء 
 .1النيج سار القضاء الفرنسي كاالنجميزم 

 

كيجب عمى القاضي التقيد بقرارات المحاكـ كاتجاه الفقو حتى كلك      
تشابيت نصكص القانكف االجنبي مع نصكص القانكف الكطني لمدكلة المراد 

ف حرفية النصكص في دكؿ مختمفة ال يقصد بيا في جميع أل، تطبيقو فييا 
ؼ اذ يككف لمظركؼ التاريخية كظرك ، االحكاؿ اتحادىا في المعنى كالمضمكف 

الرقابة القانكنية االثر الكاضح في اسباغ معنى النص في دكلة معينة يختمؼ 
فاذا اشارت قكاعد التنازع الكطنية بتطبيؽ قانكف  عما يماثمو في دكلة اخرل .

اجنبي فيي ال تريد تطبيؽ النص بشكمو الحرفي كانما الكصكؿ الى المعنى 
 .2ند تطبيقو الذم يقصده ذلؾ النص كمراعاة الحكمة مف تشريعو ع

                                                           
 . 247 – 246المصدر السابؽ ص  -س العبكدم استاذنا الدكتكر عبا 1
 . 247ص  -المصدر السابؽ   2
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 الزاـ القاضي بمراعاة الحكمة مف التشريع :ثانيا : 
ىي الغاية التي قصدت القاعدة القانونية : يقصد بحكمة التشريع      

تحقيقيا والمصالح واالعتبارات السياسية واالقتصادية واالجتماعية واألخبلقية 
التشريع، . كتعرؼ القاضي عمى حكمة التي دعت المشرع إلى حمايتيا

يساعده كثيران، ليس في تكضيح النص الغامض لمقاعدة القانكنية فحسب ، 
نما في يجاد الحمكؿ لبعض الحاالت التي سكت المشرع عنيا. كيقابؿ  كا 

 . ( في الفقو اإلسبلميلمصمحةاالحكمة مف التشريع اصطبلح  )
فالمصمحة ىي منفعة مادية أك معنكية، دنيكية أك أخركية، يحصؿ عمييا      

فضبل  .المكمؼ مف عممو كىي ترادؼ الحكمة المقصكدة مف تشريع الحكـ 
عف ذلؾ إف معرفة مقاصد الشريعة أمر ضركرم لفيـ النصكص الشرعية عمى 

إف  ، فبل يكفي الكجو الصحيح كالستنباط األحكاـ مف أدلتيا عمى كجو مقبكؿ
يعرؼ المجتيد كجكه دالالت األلفاظ عمى المعاني ، بؿ البد مف معرفة أسرار 
التشريع كاألتراض العامة التي قصدىا الشارع  مف تشريعو األحكاـ المختمفة 
حتى يستطيع إف يفيـ نصكص القاعدة القانكنية كيفسرىا تفسيران سميمان،  

إف يبحث عف أساسو فالقاضي الذم يفسر نصا كضع منذ زمف يتعيف عميو 
العقمي في الكقت الذم يفسره فيو ، فقد يحدث إف تكضع قاعدة مف اجؿ تاية 
معينة ، تستيدؼ بعد ذلؾ تحقيؽ تاية أخرل، فالحكمة التشريعية ، ىي القكة 
الحية المتحركة التي تبعث في القاعدة القانكنية الحياة مادامت ىذه القاعدة 

ف تكتسب مع الزمف معنى جديدان أك تنطبؽ نافذة ، كبذلؾ تستطيع القاعدة إ
  .1عمى حاالت جديدة 

                                                           
األجتيادم ألحكاـ محكمة التمييز  الدكر -استاذنا الدكتكر عباس زبكف العبكدم  1

 .9ص  –صياتة القاعدة القانكنية لمقانكف المدني العراقي  االتحادية في
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فمراعاة الحكمة مف التشريع ىي ذاتيا التفسير المتطكر الذم الـز فيو      
فيك التفسير الذم يراعي ، قانكف االثبات العراقي القاضي عند نظره لمدعكل 

ست الحكمة بو القاضي الحكمة مف التشريع التي تظير في تطبيؽ القانكف كلي
اذ مف المحتمؿ إف تتغير  التي تصكرىا المشرع عند كضع النص القانكني ،

 الحكمة التشريعية مف النص مع الزمف .
 

 : أعطاء القاضي دورا ايجابيا -ثالثا

ريب إف منح القاضي دكران ايجابيا، يساعده كثيران في تفسير القانكف  ال     
المعركض عميو، السيما كانو يضطمع في النزاع  كالكصكؿ إلى الحكـ العادؿ

العدؿ . لذا فاف األمر  كىي قضية بأىـ مشكمة تيـ اإلنساف في حياتو ، اال
ف يفسر نص القاعدة القانكنية ، تفسيران مرنا بعيدا عف ايتطمب مف القاضي 
ىدؼ المشرع كعمة القاعدة كالحكمة منيا ، كبذلؾ يككف  الجمكد ، عند فيمو
حقاؽ الحؽ ، كيتضح الدكر االيجابي لمقاضي مف تفسيره قريبا مف  العدؿ كا 

توسيع عمى )  احكاـ المادة االكلى مف قانكف االثبات العراقي كالتي نصت
سمطة القاضي في توجيو الدعوى وما يتعمؽ بيا مف ادلة بما يكفؿ التطبيؽ 

   .1(  القانوف وصوال الى الحكـ العادؿ في القضية المنظورة السميـ الحكاـ
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 .10ص  –صياتة القاعدة القانكنية لمقانكف المدني العراقي  االتحادية في
 



 واالقتصادية والسياسية   ستراتيجيةاصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإل
 لمانياأبرلين/ 

231 

 

كالقانكف،  كينحصر دكر القضاء في حؿ أم مشكمة عمى مستكل الكقائع     
ذلؾ عف  يبحث كيتحقؽ مف كجكد الكقائع، ثـ يبحث بعد فعمى القاضي أف

كؿ فترات  القاعدة القانكنية المبلئمة، كىذا يتطمب تسمسبل منطقيا كتداخبل في
  .العمؿ الفكرم مف مبلحظة كبرىاف كتعميؿ كتقدير

ذا كاف يفترض في القاضي أف يككف ممٌما بالقكانيف التي يطبقيا،      إال أف  كا 
المجاالت،  تطكر الحياة االجتماعية كاالقتصادية كالتقدـ في العمكـ في مختمؼ

المعرفة، لذلؾ فيك  جعؿ مف الصعب عمى القاضي أف يككف ممٌما بكؿ مياديف
دل إلى تطكر دكر القاضي  يحاكؿ أكال أف يقدر الكقائع كيفسرىا بنفسو، مما أ

 التي يحظى بيا في ىذا المجاؿ بناء في تقدير الكقائع مع التكسع في الحرية
تحديد الحؿ المبلئـ لمنزاع المعركض  عمى تقدير المصمحة أك الضركرة في

 عميو .

 : مف القانكف المدني العراقي 167كمف ذلؾ ما جاء بنص المادة      
اذا تـ العقد بطريؽ االذعاف وكاف قد تضمف شروطًا تعسفية جاز  – 2 

لممحكمة اف تعدؿ ىذه الشروط او تعفي الطرؼ المذعف منيا وذلؾ وفقًا لما 
 تقتضي بو العدالة ويقع باطبًل كؿ اتفاؽ عمى خبلؼ ذلؾ. 

وال يجوز اف يكوف تفسير العبارات الغامضة في عقود االذعاف ضارًا  – 3
 الطرؼ المذعف ولو كاف دائنًا. بمصمحة 

 

 
 



 واالقتصادية والسياسية   ستراتيجيةاصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإل
 لمانياأبرلين/ 

231 

 

 
 في الشريعة االسبلمية يادتمسوغات االج

 االجتياد(فييا والتي ال يجوز د االجتيافييا وز ج)االحكاـ التي ي
 

. كقػػد شػػاع بػػيف العممػػاء  االجتيػػاد مػػع كجػػكد الػػنص القطعػػي يعػػد بػػاطبل      
  .1(  ال اجتياد في مورد النص)  قكليـ : 

 
                                                           

 . المفسر كالمحكـالنص إف المراد بالنص الذم ال مساغ لبلجتياد معو ىك :  توضيح1 
كبياف ذلؾ أف أقساـ الدليؿ المفظي بحسب  . كأما تيرىما فبل يخمك مف احتماؿ التأكيؿ

كىك ما ظير المراد منو بصيغتو،  الظاىر: -اكال  : اإلفضاء إلى األحكاـ، أربعة أنكاع ىي
كىك ما ازداد كضكحان عمى الظاىر، بمعنى سيؽ لو  النص: -ثانيا  مع احتماؿ التأكيؿ.

كىك ما  المفسَّر: -ثالثا  الكبلـ ألجمو، ال مف نفس الصيغة، مع احتماؿ التأكيؿ أيضان.
  عمى النص عمى كجو ال يبقى معو احتماؿ التأكيؿ، لكنو يحتمؿ النسخ.ازداد كضكحان 

فحيث كاف  كىك ما أحكـ المراد منو مف تير احتماؿ تأكيؿ كال نسخ. : المحكـ –رابعا 
كمكجكد معيما، دكف الثالث  األكالف ال يخمكاف عف احتماؿ التأكيؿ يككف مساغ لبلجتياد

  مقابمة المفسر كالمحكـ.كالرابع، فبل يجكز االجتياد في 
الكسع في  اجتياد الفقياء في فيـ النص التشريعي كىك بذؿىك  األوؿ: : واالجتياد نوعاف

اجتياد الفقياء في قياس حكـ لـ يرد فيو نص عمى فيك  الثاني:اما  معرفة الحكـ مف دليؿ.
نظير عمى فيأتي قياس ال . كال يجتيد في القياس إال عند عدـ النص . حكـ منصكص عميو

النظير، كال يجتيد في فيـ النص إال إذا كاف تامضان كمحتمبلن لكجكه مختمفة في تفسيره، 
     :  فإذا كاف النص كاضحان فبل لزـك لبلجتياد فيو، كيككف معنى القاعدة . كيراد تطبيقو

أف الحكـ حاصؿ بالنص، فبل حاجة لبذؿ الكسع  ( . ال مساغ لبلجتياد في مورد النص) 
بخبلؼ  . تحصيمو؛ ألنو حاصؿ؛ كألف االجتياد ظني كالحكـ الحاصؿ بو حاصؿ بظنيفي 

القواعد الفقيية وتطبيقاتيا انظر :  . ص فإنو يقيني، كال يترؾ اليقيني لمظنينالحاصؿ بال
 - دمشؽ –دار الفكر  الناشر: - د. محمد مصطفى الزحيمي : في المذاىب األربعة

 . 499ص  – 1ج  –ـ  2006 -ىػ  1427األكلى،  الطبعة:
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العمماء مف القكؿ بالرأم كالفتكل دكف الرجكع الى دليػؿ صػحيح، كقد حذر      

ارل أف مػػف المفيػػد ، ىػػذه المسػػألة  ؿيفصػػفػػي ت كقػػد ذكػػر ابػػف القػػيـ كبلمػػا قيمػػا
 .  ذكر طرؼ منو مع تخريج االحاديث الكاردة بيذا الصدد

 
] فصػػؿ اإلفتػػاء فػػي ديػػف اهلل  : فيقػػكؿ ابػػف القػػيـ رحمػػو اهلل تحػػت عنػػكاف     

بػػالرأم المتضػػمف لمخالفػػة النصػػكص  اإلفتػػاء فػػي ديػػف اهللفػػي تحػػريـ  [بػػالرأي 
فػإف لػـ يسػتجيبوا لػؾ  : } قػاؿ اهلل كالرأم الذم لـ تشيد لػو النصػكص بػالقبكؿ.

اهلل إف  فاعمـ أنما يتبعوف أىواءىـ ومف أضؿ ممف اتبع ىواه بغير ىدى مػف
 ثالػػث ليمػػا، إمػػاأمػػريف ال  فقسػػـ األمػػر إلػػى. 1 {اهلل ال ييػػدي القػػـو الظػػالميف

مػػػا اتبػػػاع اليػػػكل، فكػػػؿ مػػػا لػػػـ يػػػأت بػػػو  االسػػػتجابة هلل كالرسػػػكؿ كمػػػا جػػػاء بػػػو، كا 
ثػـ جعمنػاؾ عمػى شػريعة : } ملسو هيلع هللا ىلصكقػاؿ تعػالى لنبيػو  . فيك مف اليكل ملسو هيلع هللا ىلصالرسكؿ 

اتبعوا مػا  كقاؿ تعػالى }. 2 {مف األمر فاتبعيا وال تتبع أىواء الذيف ال يعمموف
قػاؿ . كما  3{ مف دونو أولياء قميبل ما تذكروفأنزؿ إليكـ مف ربكـ وال تتبعوا 

يػا أييػا الػذيف آمنػوا أطيعػوا اهلل وأطيعػوا الرسػوؿ وأولػي األمػر مػنكـ  تعالى: }
فإف تنازعتـ في شػيء فػردوه إلػى اهلل والرسػوؿ إف كنػتـ تؤمنػوف بػاهلل واليػـو 

 . 4 { اآلخر ذلؾ خير وأحسف تأويبل

                                                           
 . 50القصص : االية سكرة   1
 .18الجاثية : االية سكرة   2
 . 3األعراؼ : االية  سكرة   3
 . 59النساء : االية سكرة   4
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ال »أنػو قػاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصكمػا صػح عنػو  . ملسو هيلع هللا ىلص فأمر تعالى بطاعتو كطاعػة رسػكلو     
. 2« إنما الطاعة فػي المعػركؼ»كقاؿ: .  1«طاعة لمخمكؽ في معصية الخالؽ
عػف سػعيد بػف ببل حجة اك دليؿ صػحيح جػاء كبصدد الكعيد عمى القكؿ بالرأم 

مػػف قػػاؿ فػػي القػػرآف برأيػػو »:  ملسو هيلع هللا ىلصجبيػػر عػػف ابػػف عبػػاس قػػاؿ: قػػاؿ رسػػكؿ اهلل  
 . 3 «فميتبوأ مقعده مف النار

عف ابف أبي مميكة قاؿ: ف القكؿ بالرأم صديؽ ذـابي بكر الركم عف كقد      
: أم أرض تقمني كأم سماء تظمني إف قمت في  قاؿ أبك بكر رضي اهلل عنو

  . آية مف كتاب اهلل برأيي، أك بما كال أعمـ

                                                           
ؿ البغدادم الحنبمي  :السنة : انظر  1 بلَّ أبك بكر أحمد بف محمد بف ىاركف بف يزيد الخى

 ـ1989 -ىػ 1410األكلى،  الطبعة - الرياض –دار الراية  الناشر:  ىػ(311)المتكفى: 
سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير  : المعجـ الكبير.  58حديث رقـ  113ص  – 1ج –

 –مكتبة ابف تيمية  دار النشر:  ىػ(360المخمي الشامي، أبك القاسـ الطبراني )المتكفى: 
المصنؼ في األحاديث . 381حديث رقـ  -170ص  – 18ج  -الطبعة الثانية - القاىرة
  .33717حديث رقـ  -545ص  – 6ج  –أبك بكر بف أبي شيبة :  واآلثار

سرية، كأمر عمييـ رجبل  ملسو هيلع هللا ىلصعف عمي رضي اهلل عنو، قاؿ: بعث النبي صؿ الحديث أك  2
أف  ملسو هيلع هللا ىلصمف األنصار، كأمرىـ أف يطيعكه، فغضب عمييـ، كقاؿ: أليس قد أمر النبي 

تطيعكني؟ قالكا: بمى، قاؿ: قد عزمت عميكـ لما جمعتـ حطبا، كأكقدتـ نارا، ثـ دخمتـ فييا 
فجمعكا حطبا، فأكقدكا نارا، فمما ىمكا بالدخكؿ، فقاـ ينظر بعضيـ إلى بعض، قاؿ بعضيـ: 

؟ فبينما ىـ كذلؾ، إذ خمدت النار، كسكف  فرارا مف النار أفندخميا ملسو هيلع هللا ىلصإنما تبعنا النبي 
لو دخموىا ما خرجوا منيا أبدا، إنما الطاعة في » ، فقاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصفذكر لمنبي  تضبو،

 صحيح . 7145 حديث رقـ - 63ص  – 9ج  – صحيح البخاريانظر :  «المعروؼ 
 - 40ص  – 3ج  – سنف أبي داود .1840 حديث رقـ -1469ص  – 3ج  مسمـ

سنف  .8668حديث رقـ  -71ص  – 8ج  -السنف الكبرى لمنسائي .2625 حديث رقـ
 – 2ج  – مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ .2625 حديث رقـ -265ص  – 4ج  -أبي داود

 .724حديث رقـ  -128ص 
 .118حديث رقـ  – 258ص  – 1ج  – البغكم : شرح السنة  3
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: لـ يكف أحد أىيب بما ال يعمـ مف أبي بكر رضي  كعف ابف سيريف قاؿ     
كلـ يكف أحد بعد أبي بكر أىيب بما ال يعمـ مف عمر رضي اهلل  ، اهلل عنو

عنو، كأف أبا بكر نزلت بو قضية فمـ يجد في كتاب اهلل منيا أصبل كال في 
ف يكف  السنة أثرا فاجتيد برأيو ثـ قاؿ: ىذا رأيي، فإف يكف صكابا فمف اهلل، كا 

 . خطأ فمني كأستغفر اهلل
 

قاؿ كىك عمى  عف ابف شياب أف عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو ءجاك      
مصيبا، إف اهلل كاف  ملسو هيلع هللا ىلصالمنبر: يا أييا الناس إف الرأم إنما كاف مف رسكؿ اهلل 

نما ىك منا الظف كالتكمؼ :  قكلو تعالى ،مراد عمر رضي اهلل عنو ك .  يريو، كا 
فمـ يكف .  1{  اهلل إنا أنزلنا إليؾ الكتاب بالحؽ لتحكـ بيف الناس بما أراؾ }

عف مسركؽ ك  لو رأم تير ما أراه اهلل إياه، كأما ما رأل تيره فظف كتكمؼ.
قاؿ: كتب كاتب لعمر بف الخطاب " ىذا ما رأل اهلل كرأل عمر " فقاؿ: بئس 

ف يكف خطأ فمف  ما قمت، قؿ : ىذا ما رأل عمر، فإف يكف صكابا فمف اهلل، كا 
: أصبح أىؿ الرأم قكلو ي اهلل عنو عمر بف الخطاب  رضكجاء عف .  عمر

 . أعداء السنف، أعيتيـ أف يعكىا كتفمتت منيـ أف يرككىا، فاستبقكىا بالرأم
أنو قاؿ: لك كاف الديف بالرأم لكاف  عمي بف أبي طالب رضي اهلل عنوكعف 

: ما كرد عف ابف عباس انو قاؿ ككذلؾ  أسفؿ الخؼ أكلى بالمسح مف أعبله.
فمف قاؿ بعد ذلؾ برأيو فبل أدرم أفي  ملسو هيلع هللا ىلصإنما ىك كتاب اهلل كسنة رسكؿ اهلل 

  . حسناتو يجد ذلؾ أـ في سيئاتو
 
 
 
 

                                                           
1
 .105 االية : النساءسكرة   
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ف ذمكا الرأم، كمع ذلؾ       الصحابة كمف بعدىـ مف التابعيف كاألئمة كا 
فقد ركم  -كحذركا منو، كنيكا عف الفتيا كالقضاء بو، كأخرجكه مف جممة العمـ 

يـ الفتيا كالقضاء بو، كالداللة عميو، كاالستدالؿ بو، كقكؿ عبد اهلل عف كثير من
:  : أقكؿ فييا برأيي، كقكؿ عمر بف الخطاب لكاتبو بف مسعكد في المفكضة

قؿ ىذا ما رأل عمر بف الخطاب، كقكؿ عثماف بف عفاف في األمر بإفراد 
: اتفؽ  األكالد: إنما ىك رأم رأيتو، كقكؿ عمي في أميات  العمرة عف الحج

:  كفي كتاب عمر بف الخطاب إلى شريح . رأيي كرأم عمر عمى أف ال يبعف
ف أتاؾ شيء  إذا كجدت شيئا في كتاب اهلل فاقض بو، كال تمتفت إلى تيره، كا 

، فإف أتاؾ ما ليس في كتاب  ملسو هيلع هللا ىلصليس في كتاب اهلل فاقض بما سف رسكؿ اهلل 
ف أتاؾ ما ليس في فاقض بما أجمع ع ملسو هيلع هللا ىلصاهلل كلـ يسف رسكؿ اهلل  ميو الناس، كا 

كلـ يتكمـ فيو أحد قبمؾ، فإف شئت أف تجتيد  ملسو هيلع هللا ىلصكتاب اهلل كال سنة رسكؿ اهلل 
ف شئت أف تتأخر فتأخر، كما أرل التأخر إال خيرا لؾ   . رأيؾ فتقدـ، كا 

 
كعف ميمكف بف ميراف قاؿ: كاف أبك بكر الصديؽ إذا كرد عميو حكـ      

ف لـ يجد في  نظر في كتاب اهلل تعالى فإف كجد فيو ما يقضي بو قضى بو، كا 
فإف كجد فييا ما يقضي بو قضى بو،  ملسو هيلع هللا ىلصكتاب اهلل نظر في سنة رسكؿ اهلل 

 قضى فيو بقضاء؟ ملسو هيلع هللا ىلصفإف أعياه ذلؾ سأؿ الناس: ىؿ عممتـ أف رسكؿ اهلل 
فربما قاـ إليو القكـ فيقكلكف: قضى فيو بكذا ككذا، فإف لـ يجد سنة سنيا النبي 

جمع رؤساء الناس فاستشارىـ، فإذا اجتمع رأييـ عمى شيء قضى بو،  ملسو هيلع هللا ىلص
ككاف عمر يفعؿ ذلؾ، فإذا أعياه أف يجد ذلؾ في الكتاب كالسنة سأؿ: ىؿ 

ال  فإف كاف ألبي بكر قضاء قضى كاف أبك بكر قضى فيو بقضاء؟ بو، كا 
 جمع عمماء الناس كاستشارىـ، فإذا اجتمع رأييـ عمى شيء قضى بو.

 
 



 واالقتصادية والسياسية   ستراتيجيةاصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإل
 لمانياأبرلين/ 

236 

 

كعف عبد الرحمف بف يزيد عف ابف مسعكد قاؿ: أكثركا عميو ذات يـك      
فقاؿ: إنو قد أتى عمينا زماف كلسنا نقضي، كلسنا ىناؾ، ثـ إف اهلل بمغنا ما 

كتاب اهلل، فإف جاءه  تركف، فمف عرض عميو قضاء بعد اليكـ فميقض بما في
فميقض  -صمى اهلل عميو كسمـ  -أمر ليس في كتاب اهلل كال قضى بو نبيو 

 -بما قضى بو الصالحكف فإف جاءه أمر ليس في كتاب اهلل كال قضى بو نبيو 
كال قضى بو الصالحكف فميجتيد رأيو، كال يقؿ: إني  -صمى اهلل عميو كسمـ 

ني أخاؼ؛ فإف الحبلؿ بيف كا لحراـ بيف، كبيف ذلؾ مشتبيات، فدع ما أرل، كا 
 يريبؾ إلى ما ال يريبؾ.

 
 1 الرأي عمى ثبلثة أنواع

ورأي ىو موضع  ،ورأي صحيح، رأي باطؿ ببل ريب:  الرأم ثبلثة أقساـ     
ما القكؿ بو، ك المستساغ ، فيك المعمكؿ بو الرأم الصحيح، ما ، فااالشتباه
كالفتيا كالقضاء بو، كأطمقكا ألسنتيـ بذمو منعكا مف العمؿ فقد الباطؿ،  الرأم

كالقسـ الثالث: سكتكا العمؿ كالفتيا كالقضاء بو عند االضطرار إليو  كذـ أىمو.
حيث ال يكجد منو بد، كلـ يمزمكا أحدا العمؿ بو، كلـ يحرمكا مخالفتو، كال 
لة جعمكا مخالفو مخالفا لمديف، بؿ تايتو أنيـ خيركا بيف قبكلو كرده؛ فيك بمنز 

كما ، ما أبيح لممضطر مف الطعاـ كالشراب الذم يحـر عند عدـ الضركرة إليو 
: سألت الشافعي عف القياس، فقاؿ لي: عند الضركرة، ككاف  قاؿ اإلماـ أحمد

: لـ يفرطكا فيو كيفرعكه كيكلدكه كيكسعكه ؛  استعماليـ ليذا النكع بقدر الضركرة
فمف اضطر غير باغ وال  : } حـركما قاؿ تعالى في المضطر إلى الطعاـ الم

فالباتي: الذم يبتغي الميتة مع .  2{  عاد فبل إثـ عميو إف اهلل غفور رحيـ
 قدرتو عمى التكصؿ إلى المذكى، كالعادم: الذم يتعدل قدر الحاجة بأكميا.

                                                           
1
 ابف القيـ . –انظر في تفصيؿ ذلؾ : اعبلـ المكقعيف  
 . 173البقرة : االية سكرة   2
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 1 اإلفتاء في ديف اهلل بغير عمـ
 

ف ذلؾ يتناكؿ اك  . 2{  وأف تقولوا عمى اهلل ما ال تعمموف : } تعالى اؿق     
عف حديث في الالقكؿ عمى اهلل بغير عمـ في أسمائو كصفاتو كشرعو كدينو. ك 

كذكر  .3«  مف أفتي بفتيا غير ثبت فإنما إثمو عمى مف أفتاه »أبي ىريرة : 
البييقي مف حديث مسمـ البطيف عف عزة التميمي قاؿ: قاؿ عمي بف أبي 

، ثبلث مرات، قالكا: يا أمير : كأبردىا عمى كبدم طالب كـر اهلل كجيو
  . المؤمنيف، كما ذاؾ؟ قاؿ: أف يسأؿ الرجؿ عما ال يعمـ فيقكؿ: اهلل أعمـ

 
كقاؿ الزىرم عف خالد بف أسمـ كىك أخك زيد بف أسمـ: خرجنا مع ابف      

عمر نمشي، فمحقنا أعرابي فقاؿ: أنت عبد اهلل بف عمر؟ قاؿ: نعـ، قاؿ: 
فأخبرني أترث العمة؟ قاؿ: ال أدرم، قاؿ: أنت ال سألت عنؾ فدلمت عميؾ، 

تدرم؟ قاؿ: نعـ؛ اذىب إلى العمماء بالمدينة فاسأليـ؛ فمما أدبر قبؿ يديو قاؿ: 
 نعما قاؿ أبك عبد الرحمف؛ سئؿ عما ال يدرم فقاؿ: ال أدرم.

 
كقاؿ ابف مسعكد: مف كاف عنده عمـ فميقؿ بو؛ كمف لـ يكف عنده عمـ      

قؿ ما أسألكـ عميو مف أجر وما أنا  : }  أعمـ " فإف اهلل قاؿ لنبيوفميقؿ: " اهلل
كصح عف ابف مسعكد كابف عباس: مف أفتى الناس في . 4{  مف المتكمفيف

 كؿ ما يسألكنو عنو فيك مجنكف.

                                                           
  . 129  - 126ص  – 2ج  – ابف قيـ الجكزية - إعبلـ الموقعيف عف رب العالميف 1
 . 169االية  -سكرة البقرة  2
 .53حديث رقـ  – 20ص  – 1ج – سنف ابف ماجو 3
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: سمعت الشعبي إذا سئؿ عف مسألة شديدة قاؿ: رب  كقاؿ ابف شبرمة     
كقاؿ أبك  سئؿ عنيا الصحابة لعضمت بيـ.ذات كبر ال تنقاد كال تنساؽ؛ كلك 

حصيف األسدم: إف أحدىـ ليفتي في المسألة كلك كردت عمى عمر لجمع ليا 
كقاؿ ابف سيريف: ألف يمكت الرجؿ جاىبل خير لو مف أف يقكؿ ما  أىؿ بدر.
 ال يعمـ.

 
كقاؿ القاسـ: مف إكراـ الرجؿ نفسو أف ال يقكؿ إال ما أحاط بو عممو،      

ا أىؿ العراؽ كاهلل ال نعمـ كثيرا مما تسألكننا عنو، كألف يعيش الرجؿ كقاؿ: ي
جاىبل إال أف يعمـ ما فرض اهلل عميو خير لو مف أف يقكؿ عمى اهلل كرسكلو ما 

 ال يعمـ.
 

كقاؿ مالؾ: مف فقو العالـ أف يقكؿ: " ال أعمـ " فإنو عسى أف يتييأ لو      
بغي لمعالـ أف يكرث جمساءه مف بعده الخير. كقاؿ: سمعت ابف ىرمز يقكؿ: ين

كقاؿ الشعبي: " ال  " ال أدرم "، حتى يككف ذلؾ أصبل في أيدييـ يفزعكف إليو.
 كقاؿ ابف جبير: كيؿ لمف يقكؿ لما ال يعمـ: إني أعمـ. . أدرم " نصؼ العمـ

كقاؿ الشافعي: سمعت مالكا يقكؿ: سمعت ابف عجبلف يقكؿ: إذا أتفؿ العالـ 
 . أصيبت مقاتمو" ال أدرم " 

 
كقاؿ عبد الرحمف بف ميدم: جاء رجؿ إلى مالؾ، فسألو عف شيء      

فمكث أياما ما يجيبو، فقاؿ: يا أبا عبد اهلل إني أريد الخركج، فأطرؽ طكيبل 
كرفع رأسو فقاؿ: ما شاء اهلل، يا ىذا إني أتكمـ فيما أحتسب فيو الخير، كلست 

 أحسف مسألتؾ ىذه.
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: العجمة في الفتكل نكع مف الجيؿ  : سمعت مالكا يقكؿ ىبكقاؿ ابف ك      
كالخرؽ، قاؿ: ككاف يقاؿ: التأني مف اهلل كالعجمة مف الشيطاف. كىذا الكبلـ قد 
ركاه الميث بف سعد عف يزيد بف أبي حبيب عف سعد بف سناف عف أنس أف 

كقاؿ ابف  .1« التأني مف اهلل كالعجمة مف الشيطاف»قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصرسكؿ اهلل 
كقاؿ ابف كىب:  المنكدر: العالـ بيف اهلل كبيف خمقو، فمينظر كيؼ يدخؿ بينيـ.

قاؿ لي مالؾ كىك ينكر كثرة الجكاب في المسائؿ: يا عبد اهلل ما عممت فقؿ، 
ياؾ أف تقمد الناس قبلدة سكء. كقاؿ مالؾ: حدثني ربيعة قاؿ: قاؿ لي أبك  كا 

لناس، فإذا جاءؾ الرجؿ يسألؾ خمدة ككاف نعـ القاضي: يا ربيعة، أراؾ تفتي ا
 فبل يكف ىمؾ أف تتخمص مما سألؾ عنو.

 
كقاؿ  ككاف ابف المسيب ال يكاد يفتي إال قاؿ: الميـ سممني كسمـ مني.     

مالؾ: ما أجبت في الفتكل حتى سألت مف ىك أعمـ مني: ىؿ تراني مكضعا 
و: يا أبا عبد لذلؾ؟ سألت ربيعة، كسألت يحيى بف سعيد، فأمراني بذلؾ، فقيؿ ل

 ؟ قاؿ: كنت أنتيي. اهلل فمك نيكؾ
 

كقاؿ ابف عباس لمكاله عكرمة: اذىب فأفت الناس كأنا لؾ عكف، فمف      
سألؾ عما يعنيو فأفتو، كمف سألؾ عما ال يعنيو فبل تفتو، فإنؾ تطرح عف 

 نفسؾ ثمث مؤنة الناس.
 
 
 

                                                           
" التأني مف اهلل، والعجمة مف الشيطاف، وما شيء أكثر معاذير مف : الحديث بتمامو  1

 – 6ج – مبييقيل شعب اإليماف: . انظر  وما مف شيء أحب إلى اهلل مف الحمد "اهلل 
 .4058حديث رقـ  – 211ص 
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شرعي عممي ليس فيو  ـتقدـ فاف مجاؿ االجتياد ىك كؿ حكبناء عمى ما      
، ما لـ يجمع عميو اىؿ العمـ ككذلؾ كؿ. دليؿ قطعي الثبكت اك قطعي الداللة 

الثبػكت اك ظنيػة  كمف ثـ فاف االجتياد يسكغ في االحكاـ الشرعية العممية ظنيػة
كجػد فييػا نػص اصػبل مػف الكقػائع يككذلؾ القضايا التػي ال ، الداللة اك كبلىما 

لػػذلؾ تقسػػـ االحكػػاـ التػػي يسػػكغ . يػػر المكػػاف كالزمػػاف كالمسػػتجدات المتغيػػرة بتغ
 :  1كما يمي  فييا االجتياد إلى اكثر مف قسـ

 
الثبػػوت والداللػػة او ظنػػي  االحكػػاـ التػػي ورد فييػػا نػػص ظنػػي القسػػـ االوؿ :

 كىي : ,ىذه االحكاـ تقسـ إلى ثبلثة انكاع:  احدىما
 

مثاؿ ذلؾ  :نص قطعي الثبوت لكنو ظني الداللة ب تاالحكاـ التي ثبت -اوال 
كمف امثمة ذاؾ قكلو ، صريح القرآف الكريـ الذم يحتمؿ لفظو أكثر مف معنى 

ِو السُُّدُس  )َفِإْف َكاَف َلُو ِإْخَوةٌ : تعالى   ( .  َفؤِلُمّْ
داللة في عدد االخكة فيذا النص ىك نص قطعي الثبكت اال انو ظني ال     
اختمؼ  كلذلؾ. يحجب األـ مف اكفر حظييا الثمث الى اقمو كىك السدس الذم 

يحجب االـ مف الثمث الى السدس ، فذىب االخكة الذم الفقياء في عدد 
جميكر العمماء الى اف المقصكد باالخكة ىنا اثناف مف الذككر كاالناث باعتبار 

رضي اهلل عنيما  عباسعبداهلل ابف اف االثنيف ىك الحد االدنى لمجمع . اال اف 
كلـ يأخذ باف ، ذىب إلى اف عدد االخكة الذم يحجب االـ ىك ثبلثة فاكثر 

اقؿ الجمع ىك اثناف . كبرأم ابف عباس اخذ فقياء الظاىرية . اما فقياء 
عادليما يما  االمامية فقالكا اف عدد االخكة المراد باآلية ىك اثناف مف الذككر اك

 .اخكات مف االناث كأخ كاختيف اك اربع

                                                           
1
 حميد سمطاف الخالدم .: مف محاضرة الستاذنا الدكتكر  
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كمثاؿ ذلؾ  االحكاـ التي فييا نص ظني الثبوت لكنو قطعي الداللة : -ثانيا 
. فيذا الحديث 1 «في اإلبؿ في كؿ خمس شاة » :  ملسو هيلع هللا ىلصحديث االحاد كقكلو 

كالفاظ العدد مف ، لفظ عدد ىك ف لفظ خمسة أل دؿ عمى معناه داللة قطعية
قطعية . فاالجتياد ىنا يككف االلفاظ الخاصة التي تككف داللتيا عمى االحكاـ 

في سند الحديث كطريؽ كصكلو الينا كعدالة الركاة كضبطيـ لمكقكؼ عمى 
  .مدل صحة السند

كمثاليا االحكاـ الثابتة عف  :النصوص ظنية الثبوت ظنية الداللة  -ثالثا 
طريؽ اخبار االحاد كالتي تككف ظنية الداللة عمى المعنى المراد منيا كمثاؿ 

 ِإَذا اْشَتَرْيَت َشْيًئا ِممَّا ُيَكاُؿ، َأْو ُيوَزُف َفبَل َتِبْعُو َحتَّى » :  ملسو هيلع هللا ىلصذلؾ قكلو 
اما مف حيث ، فيذا الحديث ىك خبر احاد ام ظني الثبكت . 2 «َتْقِبَضُو 

في معرفة المعنى المراد بالنص كقكة  الداللة فينا يبحث القاضي اك المجتيد
اف كؿ السمع يشترط فييا القبض قبؿ  كبعبارة اخرل ىؿ، داللتو عمى المعنى 

البيع اـ اف األمر يمكف اف يككف فيو تفصيؿ فتككف ىناؾ اشياء يمكف بيعيا 
 . قبؿ قبضيا

 
فاذا  : االحكاـ التي لـ يثبت فييا اجماع صريح او سكوتيالقسـ الثاني : 

قسمكف يلكف الفقياء  ،كردت مسألة فييا اجماع فبل يجكز عندئذ االجتياد فييا
ؾ قالكا اف االجماع يعتبر ذا حجة لكلذ، االجماع الى مراتب مف حيث الحجية

نا االجماع بطريؽ االحاد فيك في يقطعية اذا نقؿ الينا متكاترا اما اذا نقؿ ال
 . ىذه الحالة يعد بحكـ االحاد كيككف الحكـ المندرج تحتو حكما ظنيا

                                                           
 . 4634حديث رقـ  – مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ 1
 14236ديث رقـ ح  -مصنؼ عبد الرزاؽ  الصنعاني  2
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ىناؾ بعض الفقياء قالكا اف اجماع الصحابة ياخذ حكـ القرٱف الكريـ      
كاما ، اما اجماع التابعيف فيأخذ حكـ الحديث المشيكر ، كاالحاديث المتكاترة 

 . اجماع تابعي التابعيف فيأحذ حكـ خبر االحاد فيككف ظني الثبكت
 

كمثاليا  :زؿ ( المسائؿ والوقائع المستجدة والمعاصرة ) النوا القسـ الثالث :
قضية زرع األعضاء البشرية كالتعاقد عبر كسائؿ االتصاؿ الحديثة كاطفاؿ 

كؿ ىذه االمكر كتيرىا الكثير تعد ، االنابيب كتحديد الجنس كالبصمة الكراثية 
مف المسائؿ المستجدة كبالتالي تككف محبل لبلجتياد اذ اف الشريعة اإلسبلمية 

امريف و ينحصر في قمجاؿ االجتياد كنطااف  :الخبلصة . ك جاءت لكؿ كقت
 :ىما 

   .االحكاـ التي ال نص فييا كال اجماع -االوؿ 
  .ما فيو نص تير قطعي الثبكت اك الداللة -والثاني 
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 قانونا  مسوغات االجتياد

إف المشرع ميما تكخي الدقة كالكماؿ في عممو كحاكؿ إف يككف دقيقا في      
القانكنية فانو قد يقع في تمط أك تناقض أك تمكض يظير صياتة القاعدة 

يضع الحمكؿ البلزمة  يستطيع إف يحيط بكؿ شيء كاف عند تطبيقيا ، فيك ال
لكؿ القضايا التي تعرض عمى القضاء . فقد يحصؿ إف الحالة المعركضة 

 القضاء تككف خارج تكقعات المشرع .  إماـ

 فأكثر كمما تطكرت الحياة كيتضح ىذا النقص في التقنيف أكثر     
االجتماعية كظيرت فيو حاجات جديدة أك أكضاع لـ تكف مكجكدة مف قبؿ ، 

كصؿ إليو المشرع  تمثؿ في أكثر األحياف أخر ما فنصكص القاعدة القانكنية
ثابتة بالرتـ مف استمرار  في الكقت التي كضعت فيو ، كلكف ىذه القاعدة تبقى

 و ظركؼ كأكضاع مادية كاقتصادية جديدة الالمجتمع في تطكره ، فتنشأ في
ف مثؿ ىذا أل، يمكف معالجتيا بالتدخؿ التشريعي المتكرر عف طريؽ التعديؿ 

العمؿ ليس امرأ سيبل مف الناحية العممية ، فضبل عف ذلؾ انو يؤدم إلى 
جعؿ القكانيف عرضة لمتعديؿ بشكؿ مستمر عمى حساب االستقرار كالثبات 

 .  بو التقنيف بصكرة عامة الذم ينبغي إف يتصؼ
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جميع ما يظير في المستقبؿ مف  ف تحكـايمكف  فالقاعدة القانكنية ال     
بيا  يمكف إف يحيط كقائع ، ألنيا كليدة الحياة كالمشرع ميما اتسع افقو ال

كلذلؾ تحرص المحاكـ في ، تفصيبلن كيضمف سبلمة صياتتيا مف العيكب 
بيف نصكص التقنيف الثابتة كأكضاع المجتمع المتغيرة  التكفيؽىذه الحالة عمى 

القانكنية التي كضعيا ، لمكصكؿ  ، فيتجاكز إرادة المشرع في صياتة القاعدة
 إلى قصده كحسـ الخبلؼ في حكميا ، لتعطي ىذه القاعدة معنى جديدان 

يختمؼ عف معناىا األصمي، فتصبح أكثر مبلئمة ألكضاع المجتمع الذم 
قاعدة قانكنية يمكف تطبيقيا يؤدم إلى كجكد  فيو ، الف عدـ كجكدتطبؽ 

ظاىرة النقص في التشريع . كقد أثارت ىذه المسالة خبلفا في الفقو أدل إلى 
 ظيكر النظريتيف اآلتيتيف :

 

 : شريعنظرية كماؿ الت

ف أكترل ب . (سكيوينتو مكىذه النظرية قديمة ترجع إلى الفقيو المعركؼ )     
.  ماـ المحاكـاالتقنيف يشمؿ جميع الحمكؿ كلجميع الكقائع التي تعرض 

نقص . كمادامت القاعدة فيو يمكف تصكر اف يككف  فالتقنيف شامؿ ككامؿ كال
القانكنية مصاتة بصكرة كاضحة . فما عمى القاضي إال االلتزاـ بحرفية 

ألمر مف ف ذلؾ انصكص ىذه القاعدة كدكف تفسيرىا أك إعادة صياتتيا أل
  . كظيفة المشرع
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امؿ ال يمكف في ظؿ ىذه النظرية اف التشريع كالسائد االعتقاد قد كاف ف     
كال ، فبل مجاؿ لمقاضي اف يجتيد في النصكص  وكعمي، اف يكصؼ بالنقص 

لتالي اذا لـ كبا، تخرج ميمة القاضي عف التطبيؽ الحرفي ليذه النصكص 
لقضية المعركضة اماـ القضاء فيذا يعني اف ىذه ايكف ىناؾ نص يعالج 

اال اف نظرية كماؿ التشريع تعرضت . المسألة تقع في منطقة االباحة القانكنية 
د كاصبحت اليـك مف النظريات الميجكرة اذ يدحظيا كاقع التشريعات يلمنقد الشد

التشريع ال يمكف كصفو بالكماؿ بسبب حقيقة مف يضع ، فبصكرة عامة 
اذ اف سمة االنساف ىي النقص كعدـ الكماؿ كمف كانت ىذه صفتو ، ع التشري

  . فبل يمكف اف يصدر عنو تشريع كامؿ
 

   :شريعنظرية نقص الت

مقتضى ىذه النظرية إف المشرع ميما كاف دقيقا في صياتة القاعدة      
القانكنية ، فانو البد إف يعترييا النقص أك الغمكض أك التعارض، فالقاعدة 

األمكر، ككثيرا ما  القانكنية تتميز بعمكميتيا كتجريدىا دكف اكتراث بدقائؽ
ترتبط بأفكار مجردة ، يترؾ تقديرىا الجتياد القضاء، مما يجعميا ال تحكـ 

يستجد في المستقبؿ مف كقائع ، ألنيا كليدة الحياة كالمشرع ميما  ما جميع
بلن كيضمف سبلمة يحيط بيا تفصي يمكف إف اتسع افقو كبمغت دقتو ، ال

 . 1 صياتة القاعدة القانكنية مف العيكب التي تعترييا

 

                                                           
صياتة  جتيادم ألحكاـ محكمة التمييز االتحادية فيالدكر اال - الدكتكر عباس العبكدم 1

 . 5 – 4ص  -القاعدة القانكنية لمقانكف المدني العراقي 
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كعمى ىذا االساس فاذا كانت سمة التشريع ىي النقص كعدـ الكماؿ فاف      
اجتياد القاضي يككف لسد النقص كازالة الغمكض الذم يشكب التشريع لذلؾ 

 . فاف تفسير القاضي لمنص يككف فقط في حالتي النقص كالغمكض
جتياد اانبا مف الفقياء الذيف قالكا اف جاال اف ىذا القكؿ لـ يعجب      

كانما ىك ، القاضي ال يككف في حالتي تمكض التشريع كنقصو فحسب 
اضي قبؿ قفقالكا اف ال، مطمكب ايضا حتى في حالة النصكص الكاضحة 

ا مع تطبيقو لمنصكص ممـز بالكقكؼ عمى تفسيراتيا كمدلكالتيا كمدل انطباقي
الكقائع المعركضة امامو . فالنصكص ال تطبؽ بصكرة الية كانما تطبؽ بعد 

كبالتالي اذا كاف التشريع كاضحا فيذا ال يعني عدـ ، االجتياد في تفسيرىا 
فالنص قد يككف ، كجكد التعارض كالتضاد بيف النصكص الكاضحة بمجمميا 

سكاء كاف ، يتعارض مع نص اخر  واال ان، ضحا ال مجاؿ لبلجتياد فيو كا
يتدخؿ القاضي ىنا ، فضح الداللة اـ تير كاضح الداللة ىذا النص االخر كا

لرفع التعارض بطريؽ االجتياد بيف النصكص الكاضحة التي قد يعارض 
  .بعضيا البعض االخر

يمكػػػف تفسػػػيرىا ، كالجػػػػدير بعض اف النصػػػكص الكاضػػػػحة ايضػػػا فيػػػرل الػػػ     
ال مسػاغ ) : مػف القػانكف المػدني العراقػي  الثانيػةالمػادة كجب بالذكر ما جاء بم

اف مفيػػـك ىػػذا  ففػػي حػػيف يػػرل بعػػض الفقيػػاء .(  لبلجتيػػاد فػػي مػػورد الػػنص
كاالجتياد انما يككف فقط فػي ، النص يقتضي اف كجكد النص يمنع مف تفسيره 

ىػػػذا الفيػػػـ لممػػػادة الثانيػػػة مػػػف اف  اخػػػر جانػػػب يػػػرلالػػػنص .  جػػػكدحالػػػة عػػػدـ ك 
ف االجتياد الممنكع في مكرد النص ىػك أل، القانكف المدني العراقي فيما سقيما 

مادة الثانيػة لفقالكا ال بد اف تعدؿ ا، ما كاف معارضا لنص ثابت قطعي الداللة 
ال اجتيػػاد  ): مػػف القػػانكف المػػدني العراقػػي لتكػػكف صػػياتتيا عمػػى النحػػك االتػػي 

 .  )القطعي الداللةفي النص 
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فقالكا اف ىناؾ ، ميز الفقياء بيف نكعيف مف النصكص بحسب صياتتيا ي     
محركػػة ل يتػرؾ فيػػو المشػػرع لمقاضػػي مجػػاال مػف النصػػكص مػػا ىػػك نػػص جامػػد ال

، بصياتة جامدةفجاء بعباراتو بنكع مف االحكاـ قد احكـ فيك نص ، كاالجتياد 
مػف القػانكف المػدني العراقػي :  106ة المػادكمف امثمة ىذا النكع مػف النصػكص 

يذه مػف القكاعػد الجامػدة كالتػي ف .(  سف الرشد ىي ثماني عشرة سنة كاممة) 
نيا ال تراعي درجة النضػكج التػي قػد تختمػؼ أل، يد فييا المشرع القاضي كثيرا ق

فاذا كاف البمكغ قد حدده ، اك تختمؼ مف االنثى الى الذكر ، مف شخص الخر 
ػا يمكػف اف يبمغػكا قبػؿ ىػذا  18المشرع ب  سنة فيذا ال يعنػي اف ىنػاؾ أشخاصن
 العمر . 

اف : يػػذكر اف فقيػػاء الشػػريعة اإلسػػبلمية فصػػمكا فػػي مكضػػكع البمػػكغ فقػػالكا      
لكػػف ، كاف بعػػض الػػذككر بتفػػاكتكف فػػي البمػػكغ ، االنثػػى تبمػػغ بسػػف قبػػؿ الػػذكر 

ىػػي صػػياتة جامػػدة ال تراعػػي درجػػة  106العراقػػي فػػي المػػادة صػػياتة المشػػرع 
 .النضػػػػػػػػػػػػػكج التػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػف الممكػػػػػػػػػػػػػف اف تختمػػػػػػػػػػػػػؼ مػػػػػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػػػػخص آلخػػػػػػػػػػػػػر

 
ف أنػكاع الصػياتة ىػك مػك  :  )الصياغة المرنة) ىػك مف الصياتة  النوع الثاني

عطي فييا المشرع لمقاضي بعض السمطة التقديريػة فػي تطبيقػو يالتشريعية التي 
ابة لمكقػػػائع كالمتغيػػػرات التػػػي ممكػػػف اف ترافػػػؽ جاالسػػػتاعد فػػػي سػػػنص ممػػػا يلمػػػ

حيػػػؿ فييػػػا المشػػػرع يالنصػػػكص التػػػي كػػػؿ كمثاليػػػا .تطبيػػػؽ النصػػػكص القانكنيػػػة
، اضي الػى العػرؼ اك مبػادئ العدالػة اك الػى االتفػاؽ اك مسػتمزمات التعامػؿ قال
تدخؿ ليراقػب ينة بحيث يستطيع القاضي اف ر يذه النصكص صيغت بطريقة مف

كيسػػػػػتخمص منيػػػػػا احكامػػػػػا معينػػػػػة بحيػػػػػث يطبقيػػػػػا عمػػػػػى النزاعػػػػػات االتفاقػػػػػات 
  . المعركضة امامو
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اف تأتي الصياتة التشريعية لمنصكص فييا شيء مف المركنػة ممػا جؿ كأل     
عمػى  فػاف،  يفسح لمقاضي الفرصة الكاسعة فػي تفسػيرىا كتطبيقيػا عمػى الكاقػع 

  :المشرع اف يراعي في تشريعو لمنصكص ثبلثة معايير ىي 
 

عمػػى ينبغػػي ف، ام العبػػارات التػػي يصػػاغ بيػػا الػػنص :  مفػػردات الػػنص -اوال 
كمػػا ىػػك ، المشػػرع اف يسػػتخدـ مػػف المصػػطمحات مػػا ىػػك حقيقػػي كلػػيس مجػػازم 

بعبػػػارة اخػػػرل اف ، فيػػػـ بعبػػػارة الػػػنص دكف اشػػػارتو يصػػػريح دكف الكنػػػائي كمػػػا 
اف تفسػػػر  ال تحتمػػػؿك ، كجػػػو المتعػػػددة تكػػػكف ىػػػذه العبػػػارات دقيقػػػة ال تحتمػػػؿ األ

في الفصػؿ فػي القضػايا امػرا  توتفسيرات كثيرة بحيث تكىـ القاضي كتجعؿ ميم
 . صعبا كشائكا

ف الغمػػكض فعمػػى المشػػرع اف يبتعػػد عػػ :داللػػة المفػػظ عمػػى مفيومػػو  - ثانيػػا
مػػػى عفيكػػػكف المفػػػظ داال ، يكلة الفيػػػـ عنػػػد التطبيػػػؽ سػػػمػػػا يػػػؤدم الػػػى بكاالبيػػػاـ 

صػػػػػػريحة كاضػػػػػػحة المعػػػػػػاني ال تحتمػػػػػػؿ المعنػػػػػػى اذا اسػػػػػػتخدـ المشػػػػػػرع الفاظػػػػػػا 
كالتفسػػيرات المتعػػددة كال تكػػكف مشػػتركة بػػيف المعػػاني بحيػػث يصػػعب  تالتػػأكيبل

 . تفسيرىا كتمييزىا
ريع اذ لكؿ تش :الغاية المتوخاة مف التشريع والنصوص بصورة عامة  -ثالثا 

اية فيما يتعمؽ بالقانكف المدني تتمثؿ غىذه الك ، ميما كاف كصفو تاية يتكخاىا 
كفػي قػانكف ، باستقرار المعامبلت كقضػاء ىػذه المعػامبلت عمػى كجييػا االمثػؿ 

االحػػكاؿ الشخصػػية تتمثػػؿ بعقػػكد الػػزكاج كاثاراىػػا المترتبػػة عمييػػا بصػػكرة مكافقػػة 
، أسػػػػيس الشػػػػركات تػػػػداكؿ االمػػػػكاؿ كتباريػػػػة تتمثػػػػؿ جيف التنكفػػػػي القػػػػكا، لمشػػػػرع 

كفػػي التشػػريعات الجنائيػػة تتمثػػؿ ىػػذه ، خػػدـ سػػكؽ المػػاؿ ييع بمػػا فيصػػاغ التشػػر 
الغاية بيدؼ المشرع بالتقميؿ مف الجريمة اك منعيػا كردع مػف يخػالؼ نصػكص 

 . التشريع
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 حالة عدـ وجود نص يمكف تطبيقو

 

اف تممس الحؿ في حالة عدـ كجكد نص يتناكؿ الكاقعة محؿ النزاع يمكف      
عف الحمكؿ القانكنية في حالة انعداـ :  االولىدراستو مف خبلؿ نقطتيف : 

 فيي عف الحمكؿ القضائية في حالة عدـ كجدك نص  .:  اما الثانيةالنص، 

 اوال : الحموؿ القانونية في حالة انعداـ النص :

اذ ،  عمى المحكمة االمتناع عف الحكـ بحجة عدـ كجكد نصيتعذر      
لسنة  83مف قانكف المرافعات المدنية العراقي رقـ  30تنص المادة 

ال يجوز ألية محكمة اف تمتنع عف الحكـ بحجة غموض ) عمى 1969
القانوف او فقداف النص او نقصو واال عد القاضي ممتنعا عف احقاؽ 

المشروع عف اصدار الحكـ امتناعا عف احقاؽ  ويعد ايضا التأخر غير الحؽ
 الحؽ ( .

فمف المعمكـ اف النص اذا كاف تامضا يصار الى كسائؿ التفسير كليس      
، ف االمتناع عف تطبيؽ القانكف يعتبر الغاء لو أل ،الى االمتناع عف تطبيقو

 .كىذا االلغاء ال يدخؿ ضمف سمطة المحكمة التي تقتصر عمى تطبيؽ القانكف
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اما في حالة فقداف النص فيصار الى تطبيؽ المادة االكلى مف القانكف      
 .1المدني العراقي كمصدر مساعد لمكصكؿ الى القرار القضائي المطمكب 

ساس ال يجكز لمقاضي اف يمتنع عف احقاؽ الحؽ حتى كلك كعمى ىذا األ     
نص كاف تير اك اف ال، كاف امتناعو مستندا الى عدـ كجكد نص في القانكف 

مصادر القانكف الى بؿ يجب عميو االىتداء ، اك ام سبب اخر ، صريح 
كردت الفقرة أكقكاعد العدالة، ك  ةاالسبلمي شريعةاالخرل كالعرؼ كمبادئ ال

مف قانكف المرافعات العراقي النافذ ثبلث صكر يعد  286الثالثة مف المادة 
 فييا القاضي متنعا عف احقاؽ الحؽ : 

 
مف ىذا القبيؿ اف يرفض بغير عذر االجابة عمى عريضة قدمت ويعتبر ) 

لو، او يؤخر ما يقتضيو بشانيا بدوف مبرر او يمتنع عف رؤية دعوى ميياة 
فيذه . (  لممرافعة واصدار القرار فييا بعد اف حاف دورىا دوف عذر مقبوؿ

 الصكر ىي :
 
سكاء  :اف يرفض القاضي بغير عذر االجابة عمى عريضة قدمت لو  – 1

اذا كانت ىذه ، كانت ىذه عريضة دعكل اك استئناؼ اك ام امر اخر 
اما ، كيجب اف يككف الرفض بسكء نية  ،العريضة مستكفية لمشركط  القانكنية

 اذا كاف نتيجة اجتياد خاطئ فبل يعد ذلؾ امتناعا عف الحقاؽ الحؽ .
 
 

                                                           
 –العاتؾ لصناعة الكتاب  –المرافعات المدنية  –االستاذ الدكتكر ادـ كىيب النداكم  1

 .36- 35ص  -دكف سنة طبع –بغداد  –تكزيع المكتبة القانكنية  –القاىرة 
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كال يتخذ  :دوف مسوغ قانوني باف يؤخر عريضة الدعوى مدة مف الزمف  -2
ام قرار حكليا سكاء بالسمب اك االيجاب ، كال يعد تأخيرا اذا حصؿ بعذر 
مشركع كأف يككف متعمقا بشخص القاضي كما في حالة مرضو اك تمتعو 
باالجازة، اك قد يككف عذرا قانكنيا متعمقا بالدعكل كما في الحاالت التي قد 

ىذه الحاالت ىي كقؼ ك ، تطرأ عمى الدعكل كتؤدم الى كقفيا مدة مف الزمف 
المرافعة سكاء تـ ذلؾ بناء عمى اتفاؽ الخصكـ اك مكافقة القاضي اك قد تنقطع 
المرافعة لعارض في اىمية الخصكـ اك كفاتو اك زكاؿ الصفة التي كاف يباشر 

 . بيا الدعكل
 
اف يمتنع القاضي عف رؤية دعوى مييأة لممرافعة واصدار قرار فييا  – 3

ا لك ترؾ الدعكل كتأخر حسميا بالرتـ مف انيا قد كم :دوف عذر مقبوؿ
 . بشأنيا استكممت مراحميا القانكنية كاصبحت جاىزة الصدار القرار

 
كذلؾ باعذار القاضي اك ، كيثبت امتناع القاضي باتخاذ اجراء معيف      

ىيئة المحكمة بعريضة بكاسطة الكاتب العدؿ تتضمف دعكتو الى احقاؽ الحؽ 
كل، ا( اياـ في الدع 7ساعة فيما يتعمؽ بالعرائض ك )  ( 24في مدة ) 

كالغرض مف اتخاذ اجراء التبميغ في ىذه المدة ىك لتنبيو القاضي لكي يفكر 
 .1، اذ ربما يعدؿ عف رأيو كيرجع الى الطريؽ الصحيح  في القضية

 
 

                                                           
دراسة مقارنة كمعززة  –شرح احكاـ قانكف المرافعات  –استاذنا الدكتكر عباس العبكدم  1

ص  - 2016الطبعة االكلى  –لبناف  بيركت  -دار السنيكرم   –بالتطبيقات القضائية 
93 - 94 
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 ثانيا : الحؿ القضائي في حالة عدـ وجود نص :

 
كىؿ يعد مصدرا ، اختمؼ الفقياء حكؿ مكقع القضاء بيف مصادر القانكف      

كتبعا لذلؾ تنازع اتجاىاف االجابة اـ ال ، رسميا لقكاعد القانكف بشكؿ عاـ 
 عمى ذلؾ . 

 
مدرسة السكابؽ القضائية ) االنكمكسككنية ( كالتي تعتبره مف  االتجاه االوؿ :

  المصادر الرسمية المباشرة لمقانكف كالذم يعطي لمسكابؽ القضائية قكة 
 القانكف .

 
اذ ، االتجاه البلتيني كالذم يذىب الى رأم مغاير تماما  االتجاه الثاني :

متع القضاء بقكة كمف ثـ ال يت، يصنؼ القضاء ضمف المصادر تير الرسمية 
لشريعات العربية بما فييا التشريع العراقي اكىذا ما تبنتو اتمب ، القانكف 

 .1كالمصرم 
 
فالقضاء كفؽ النظاـ االنكميزم كسائر القكانيف المتأثرة بالنظاـ       

يتمكف مف خمؽ  كبالتالي فاف القضاء لدييـ ،االنكمكسكسكني يعد مصدرا اصميا
، اكـ ىناؾ كدكر المشرع حاف دكر الممر الذم يعني األة ، القكاعد القانكني

 . بامكانو انشاء القاعدة القانكنية 
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بخبلؼ الحاؿ عند الدكؿ التي تأخذ بالنظاـ البلتيني اذ ال تعطي لمقضاء      
يمجأ لو كىك في كؿ االحكاؿ ليس اال مصدرا احتياطيا ، سكل دكرا ثانكنيا 

دة قانكنية يمكف تطبيقيا مف العرؼ اك عند عدـ كجكد نص اك قاعالقاضي 
كالقانكف الطبيعي ، كقد سبقت االشارة الى  الشريعة االسبلمية اك قكاعد العدالة

، كال تكاد تختمؼ المادة االكلى نص المادة االكلى مف القانكف المدني العراقي 
اذ يعد مف القانكف المدني المصرم عما كرد فيما يقابميا في التشريع العراقي ، 

نص المادة االكلى  ، فجاءالمشرع العراقي كالمصرم خير مف جسد ىذه الفكرة 
 :ما يمي  عمى 1948لسنة  131رقـ المصرم القانكف المدني مف 

 
تسري النصوص التشريعية عمى جميع المسائؿ التي تتناوليا ليذه - 1

 . النصوص في لفظيا أو في فحواىا
تطبيقو ، حكـ القاضي بمقتضى  فإذا لـ يوجد نص تشريعي يمكف - 2

العرؼ ، فإذا لـ يوجد، فبمقتضى مبادئ الشريعة اإلسبلمية ، فإذا لـ توجد ، 
 . فبمقتضى مبادئ القانوف الطبيعي وقواعد العدالة

 
اعطاء دكر اكبر لمقضاء في العراؽ في حسـ النزاعات  1كيقترح البعض     

ديمة فيما يتعمؽ بتنازع القكانيف فيرل اف النظريات الق ،التي فييا عنصر اجنبي
كانطبلقا مف ذلؾ يرل اف بامكاف القضاء اف يجتيد كال ، لـ تعد تفي بالغرض 

يتقيد بالطرؽ التقميدية في حسـ النزاع كصكال الى افضؿ الحمكؿ التي تحقؽ 
 فيقكؿ : مف خبلؿ طرح نظرية جديدة اسماىا الحؿ الكظيفي ، العدالة 
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 المصدر السابؽ .
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كالسؤاؿ الذم يثار ىنا ىؿ يمكف تكظيؼ ىذا الفيـ لمكقعية القضاء عمى      
اـ اف ؟ المستكل الداخمي كاالستفادة منو في اطار القانكف الدكلي الخاص 

 االمر يختمؼ مف نظاـ تشريعي آلخر كفقا لطبيعة كؿ قانكف ؟
 

ص كبصدد االجابة عف ىذا السؤاؿ يصح اف يقاؿ اف القانكف الدكلي الخا     
منذ كالدتو كاف لمقضاء فيو دكرا حيكيا كاكثر نمكا كلـ ينحصر دكره عمى 
التطبيؽ كالتفسير فقط ، كانما حاكؿ منذ البدء اف يمد نشاطو الى اكثر مف ىذا 

كاخذ ييتـ بالتطبيقات القضائية كاحكاـ المحاكـ عمى المستكل ، الحيز القانكني 
الى خمؽ كابتكار نظريات قانكنية بمعنى اتساع عممو ليمتد ، الكطني كالدكلي 

ككذلؾ االعتداد بالجنسية الفعمية في ميداف ، في مجاؿ القانكف الدكلي الخاص 
تنازع الجنسيات كنظرية الحؿ الكظيفي المتمثمة بالبحث عف تاية قاعدة 

 . 1االسناد لحظة تعييف القانكف الذم يحكـ المنازعة 
لنظريات القانكنية جاءت نتيجة كبالتالي فاف سمطة القضاء في خمؽ ا     

تطكرات قانكنية ككجكد مشكمة النقص التشريعي، اذ اف كظيفة القاضي ىي 
حكاـ القانكف ، فالقاضي يقـك الحكـ بالعدؿ بيف شخصيف متنازعيف طبقا أل

اساسا بتطبيؽ القانكف كليس بخمؽ الحمكؿ القانكية ، كما كاف االمر يستدعي 
لدكر لكال  كجكد النقص التشريعي ، فمك افترضنا تدخؿ القضاء لمقياـ بيذا ا

كماؿ التشريع بمعنى كجكد حؿ لكؿ نزاع يعرض عميو اماـ المحاكـ النتفت 
الحاجة لتدخؿ القضاء كتكليو عمؿ خمؽ الحمكؿ ، كلما كانت ىناؾ ضركرة 
العطاء المحكمة سمطة تقديرية في ىذا المجاؿ ، بؿ القتصر دكر القضاء 

تو االصمية بتطبيؽ النصكص االصمية كىي تكفي بكماليا عمى مباشرة كظيف
 لمكاجية المنازعات المتصكرة كتير المتناىية .
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تير اف انتفاء ذلؾ ال يعني انقطاع امكانية العمؿ بيا مف قبؿ القضاء      

بما يممكو مف صبلحيات النشاء حمكؿ قانكنية ، كبالتالي خمؽ نظريات تمثؿ 
ت ذات طبيعة متشابية . كالقاضي كىك يؤدم ىذه ماىية مشتركة تحكـ عبلقا

الكظيفة المتمثمة بالبحث عف تاية قاعدة االسناد ، عميو مراعاة فمسفة تشريع 
ىذه النصكص المتمثمة بالقكاعد العامة المجردة كالتي يكتشفيا عف طريؽ 
.  الرجكع الى جكىر النظاـ العاـ الداخمي كباالستناد الى ركح النص القانكني

المدني  فقانك المف  30كالقاضي ىنا قد يؤصؿ لمحؿ مف خبلؿ نص المادة 
 . 2مف القانكف المدني المصرم  24المار ذكرىا كالمقابمة لنص المادة  1العراقي

اف القضاء في القانكف :  الى نتيجة مفادىا يصؿ صاحب الرأم المذككر آنفاك 
كماؿ إاف قياـ القضاء بالدكلي الخاص يعد مصدرا اساسيا كليس احتياطيا ، ك 

لمقانكف اك ىك اكماؿ لمنقص في التشريع  تعديبليعد النقص عمى النحك المتقدـ 
. 3نقص في القانكفالكذلؾ مف خبلؿ خمؽ قاعدة قانكنية جديدة تسد ، 

ينبغي الثبات فالقضاء اذا كاف يعد مصدرا احتياطيا في القانكف المدني فبل 
بؿ ال بد مف اعتباره  فيما يتعمؽ بالقانكف الدكلي الخاص، أعمى ىذا المبد

كذلؾ ألجؿ القياـ بدكره عمى اتـ كجو مف  ،مصدرا اصميا لمقاعدة القانكنية 
خبلؿ بياف القانكف الكاجب التطبيؽ عمى الكاقعة محؿ النزاع اك مف خبلؿ سد 

 النقص الحاصؿ في التشريع عند انعداـ النص .
 

                                                           
يتبع فيما لـ يرد بشأنو نص في المكاد السابقة مف احكاؿ تنازع القكانيف مبادئ القانكف  1

 . الدكلي الخاص االكثر شيكعا
ص في المكاد السابقة مف أحكاؿ تنازع القكانيف مبادئ القانكف تتبع فيما لـ يرد في شأنو ن 2

 .الدكلي الخاص
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كاليدؼ النبيؿ ، أم المتقدـ كالحجج المنطقية التي يطرحيا كمع كجاىة الر      
ىذا الرأم يبقى كجية  فإف. كىك تحقيؽ العدالة  الذم يقصد تحقيقو منو اال

نظر ال يمكف تطبيقيا اماـ صراحة النص في القانكف العراقي الذم ال يعطي 
لقضاء القضاء سمطة الخركج عف الحدكد المرسكمة لو قانكنا ، كبالتالي فاف ا

لدينا يمتـز بما يمزمو بو المشرع ، كليس لو القدرة عف الخركج عف ىذا الدكر 
اال في حالة عدـ كجكد قاعدة قانكنية يمكف تطبيقيا مف نص اك عرؼ قكاعد 
الشريعة االسبلمية اك قكاعد العدالة . كيتأكد ىذا الرأم اذا ما عممنا اف 

القكاعد القانكنية مف القانكف  القاضي في القانكف الدكلي الخاص انما يستمد
 المدني نفسو .
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 1العرؼ ودوره في سد الفراغ التشريعي

 
تي أخذ كصؼ تمؾ الحالة التي يأاف الفراغ التشريعي بمفيكمو العاـ ي     

الكاقعة المعركضة  سعفو لحكـينصا  لة معينة ثـ ال يجدأالقاضي ليحكـ مس
تي فييا أالتشريعي ايضا اف يأخذ كصؼ الحاالت الي تامامو . يمكف لمفراغ 

تمؾ بمتعارضة فيما بينيا . كما يمكف كصؼ الفراغ التشريعي يا النصكص لكن
 نزاعحؿ ال يقدر القاضي مف خبللوالحالة التي يككف فييا النص تامضا ال 

لذلؾ عمى القاضي اف يجتيد ليزيؿ خفاء ىذه النصكص ،  والمعركض امام
 .لة  كبخبلفو يعد القاضي ناكرا لمعدالة أؿ الى حكـ لممسبيدؼ الكصك 

 
 

التشريعات بشكؿ عاـ تعترؼ بسمطة استثنائية في كؿ فركع القانكف في      
في ىذه اذ يتعيف عمى المحكمة ، فييا نصا القاضي الحاالت التي ال يجد 

كمف التشريعات التي تعترؼ ، جتيد لمكصكؿ الى حؿ ىذه المشكمة تلة اف االح
بسمطة القاضي في معالجة كسد فراتات كعيكب التشريع ىك القانكف المدني 

فإذا لـ يوجد نص : منو  2المادة االكلى ؼ اذ نصت ، النافذ العراقي 
تشريعي يمكف تطبيقو حكمت المحكمة بمقتضى العرؼ فإذا لـ يوجد 

مبلئمة لنصوص ىذا القانوف فبمقتضى مبادئ الشريعة االسبلمية االكثر 
  . دوف التقيد بمذىب معيف فإذا لـ يوجد فبمقتضى قواعد العدالة

 
 
 

                                                           
 . حميد سمطاف الخالدم: اضرة الستاذنا الدكتكر حمف م 1
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االفراد عمى سمكؾ معيف كثابت زمنا طكيبل مع  العرؼ ىك اعتيادك      
االعتقاد بمزكمو، ام اعتقاد اف مخالفة العرؼ تستتبع جزاء عمى المخالؼ . 

الو مف قكؿ اك فعؿ حتى اكتسب نو ما تكرر استعمأكيعرؼ العرؼ ايضا ب
صفة االستقرار في النفكس كالتقبؿ في العقكؿ كالرعاية في التصرفات . 

كلذلؾ ال يستطيع ، كالعرؼ ىك مصدر احتياطي مف مصادر القاعدة القانكنية
 .  ما يمجأ اليو اذا لـ يكجد نصنالقاضي المجكء اليو مباشرة كا

 
خذ فييا العرؼ دكرا ميما ىك فيما يتعمؽ أاف ابرز المجاالت التي ي     

كلذلؾ يصؼ النظاـ االساس لمحكمة العدؿ الدكلية ، بمجاؿ القانكف الدكلي 
كلية دكقد كاف لمحكمة العدؿ ال .ممارسة عامة مقبكلة كقانكف العرؼ بانو : 

دكر ميـ في تحديد عرفية احكاـ القانكف الدكلي ككذلؾ كاف ليا دكر في انشاء 
الى تطبيقيا قضاة ىذه المحكمة خصكصا  أالقكاعد العرفية التي يمج الكثير مف

فيما يتعمؽ بحالة نشكب النزاعات كالحركب ، منيا تمؾ القكاعد المتعمقة 
كالقكاعد الخاصة بحماية ، بالتفرقة بيف المدنييف كتيرىـ في النزاعات المسمحة 

د الخاصة بعدـ كالقكاعد الخاصة باسرل الحرب كالقكاع، النساء كاالطفاؿ 
فيذه المسائؿ كميا نجد اف ، جكاز استيداؼ البنى التحتية في حالة الحرب 

قضاة محكمة العدؿ الدكلية يجتيدكف كفقا الطار العرؼ المتبع بيف الدكؿ لحؿ 
النزاعات التي يمكف اف تثكر في ىذا االطار . كاف ىذه المسائؿ التي كانت 

مكجب اتفاقيات دكلية لعؿ مف ابرزىا تاخذ شكؿ العرؼ اصبحت اليكـ مقننة ب
  .اتفاقيات جنيؼ االربع الخاصة بمعالجة حاالت النزاعت المسمحة 
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عمى الصعيد الدكلي اما عمى صعيد التشريعات الداخمية فاف العرؼ  اىذ     
يكمؿ نصكص ىذه التشريعات كلذلؾ فاف القكانيف المدنية بمجمميا تحيؿ 

مقتضاه في نزاع معركض امامو اذا لـ تسعفو القاضي الى العرؼ ليحكـ ب
 .  قكاعد القانكف المكتكب لحؿ ىذه المشاكؿ

      
وال يقتصر مف القانكف المدني العراقي :  2ؼ  150مف امثمة ذلؾ المادة      

العقد عمى الزاـ المتعاقد بما ورد فيو، ولكف يتناوؿ ايضًا ما ىو مف 
  . والعدالة بحسب طبيعة االلتزاـمستمزماتو وفقًا لمقانوف والعرؼ 

فإذا : منو  2المادة االكلى ؼ القانكف المدني النافذ اذ نصت كذلؾ نص      
لـ يوجد نص تشريعي يمكف تطبيقو حكمت المحكمة بمقتضى العرؼ فإذا لـ 
يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة االسبلمية االكثر مبلئمة لنصوص ىذا 

.  ف فإذا لـ يوجد فبمقتضى قواعد العدالةالقانوف دوف التقيد بمذىب معي
كابعد مف ذلؾ نجد اف الشريع المدني يعطي لمعرؼ قكة القاعدة القانكنية 

 :العراقي  مف القانكف المدني 1ؼ  163المادة المكتكبة مف ذلؾ ما كرد ب
 المعروؼ عرفًا كالمشروط شرطًا، والتعييف بالعرؼ كالتعييف بالنص. 

 
القاضي الى العرؼ  أؿ الشخصية كثيرا ما يمجااالحك في اطار قانكف      

فنجده يجتيد كفقا لقكاعده لسد نقص معيف في مسألة ما كمف ابرز ما يطبؽ 
 2ؼ  24المادة العراقي في فيو العرؼ ىك في مسائؿ النفقة اذ نص المشرع 

تشمؿ النفقة الطعاـ والكسوة والسكف ولوازميا مف قانكف االحكاؿ الشخصية : 
 . التطبيب بالقدر المعروؼ وخدمة الزوجة التي يكوف ألمثاليا معيف وأجرة

يجوز تعجيؿ ؿ الشخصية :  امف قانكف االحك  1ؼ  20كذلؾ ما كرد بالمادة 
 المير أو تأجيمو كبًل أو بعضًا. وعند عدـ النص عمى ذلؾ يتبع العرؼ .
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كذلؾ االمر في اطار القكانيف التجارية فالقاضي ايضا لو سمطة       

فكثير مف المسائؿ يتـ التعارؼ عمييا بيف التجار رتـ ، االجتياد كفقا لمعرؼ 
اال اف مخالفتيا مكجبة لمسائمة المخالؼ ، انيا تير مكتكبة ضمف التشريع 

صدد عقد ثانيا مف قانكف التجارة العراقي ب – 299كمثاؿ ذلؾ نص المادة 
اف يسمـ البضاعة عمى ظير السفينة المعينة مف قبؿ المشتري البيع فكب : 

 . في ميناء الشحف المعيف وفقًا لمتعامؿ المتبع
 
 

اف سمطة القاضي باالجتياد باالستناد الى العرؼ لسد الفراغ التشريعي      
ؿ الشخصية ااذا كانت كاضحة في اطار القانكف الدكلي كالقانكف المدني كاالحك 

لكف ىذه السمطة )الحكـ بناء عمى العرؼ( نجدىا تكاد ، كالقانكف التجارم 
ف الجنائي البد ك فكؿ المسائؿ المتعمقة بالقان، تنعدـ في اطار القكانيف الجنائية 
كذلؾ الف المسائؿ الجنائية تتعمؽ بحياة ، اف تككف كاردة بالتشريع حصرا 

ميـ يحكـ عمؿ القاضي في  أناؾ مبدلذلؾ نجد ى، الناس كتقييد حرياتيـ 
تيد في تشريع جريمة اك جالمسائؿ الجنائية ال يجكز لو بمكجب ىذا المبدأ اف ي

 ( . ال جريمة وال عقوية اال بنص : )ىك  أتشريع عقكبة جديدة . ىذا المبد
ف الجرائـ دع جريمة معينة كذلؾ ألتاطبلقا اف يب يكبمكجبو ال يستطيع القاض

اف المشرع قد كما ، ى سبيؿ الحصر في اطار القكانيف الجنائية كميا كاردة عم
 . حدد العقكبات البلزمة ليا 
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يذكر اف مبدا ال جريمة كال عقكية اال بنص ىك مبدا شرعي اقرتو الشريعة      
 ُمَعذِّْبيفَ َواَل َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى َوَما ُكنَّا ) االسبلمية مف خبلؿ قكلو تعالى : 

َحتَّى َيْبَعَث  َوَما َكاَف َربَُّؾ ُمْيِمَؾ اْلُقَرى ) كقكلو تعالى :( .  َحتَّى َنْبَعَث َرُسواًل 
ـْ آَياِتَنا َوَما ُكنَّا ُمْيِمِكي اْلُقَرى ِإالَّ َوَأْىُمَيا َظاِلُموفَ  (  ِفي ُأمَّْيا َرُسواًل َيْتُمو َعَمْيِي

ـْ َيُكْف َربَُّؾ ُمْيِمَؾ اْلُقَرى  )ككذلؾ قكلو تعالى :    ِبُظْمـٍ َوَأْىُمَيا َذِلَؾ َأْف َل
 . ( َغاِفُموفَ 
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 1 االجتياد القضائي في ضوء مبادئ الشريعة االسبلمية

 

، اختمؼ الفقياء في المقصكد بمبادئ الشريعة االسبلمية اختبلفا كاسعا     
اذ ذىب قسـ مف الفقياء الى القكؿ كذلؾ حسب نظرتيـ الى ىذه المبادئ ، 

بأف مبادئ الشريعة االسبلمية ىي عبارة عف اصكؿ كمية تتفرع عنيا احكاـ 
خر ، تتفرع ، كلذلؾ ىي مبادئ ال تختمؼ في جكىرىا مف مذىب آل تفصيمية

عنيا تفصيبلت كجزئيات يترؾ الحكـ في ىذه التفصيبلت كالجزئيات لبلجتياد 
 اس . بحسب ما تقتضيو مصالح الن

 

مبادئ الشريعة االسبلمية كذىب جانب اخر مف الفقو الى اف المقصكد ب     
كثيرا ما يطمؽ لفظ الشريعة االسبلمية كيراد بو الفقو  اذ   ىك الفقو االسبلمي ،

االسبلمي ، كذلؾ مف باب اطبلؽ العاـ ليراد بو الخاص ، فيقكلكف اف الفقو 
لشريعة االسبلمية، كمع ذلؾ فاف اخص مف الشريعة كجزء مما تشتمؿ عميو ا

الفقو يرادؼ الشريعة االسبلمية ، فنحف عندما نقكؿ الفقو االسبلمي نقصد بو 
تمؾ المبادئ العامة التي يستخمصيا الفقياء مف اصكؿ الشريعة االسبلمية 

 كنصكصيا ، سكاء كردت في القرآف الكريـ اـ كردت في السنة النبكية . 

                                                           
 . حميد سمطاف الخالدمر: تك كاضرة الستاذنا الدحمف م 1
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ف مبادئ الشريعة االسبلمية أنتقد الرام االكؿ القائؿ بيم االخير أيذا الر ف     
ىي مبادئ كمية ، فيـ يركف اف ىذه القكاعد ىي عبارة عف صياتات لفظية 

كبالتالي فاف فيـ ىذه ، يات قرانية كريمة كاحاديث نبكية شريفة مختصرة آل
القكاعد كاالستنباط منو فيما ال حكـ فيو يتـ مف خبلؿ الرجكع الى الفقو 

السبلمي الذم عالج ىذه الكميات كفصؿ في احكاـ جزئياتيا . كنحف بدكرنا ا
اذ المقصكد بمبادئ الشريعة االسبلمية ىي قكاعد ، م أنذىب الى تاييد ىذا الر 

سباب المكجبة لمقانكف الفقو االسبلمي ، كالدليؿ عمى ذلؾ انو كرد في األ
التشريع ثـ العرؼ ثـ  المدني العراقي اف مصادر القانكف المدني العراقي ىي

قو االسبلمي ، كلذلؾ فاف المشرع يعي تماما ما يتكمـ بو فقاؿ الفقو فال
نو يعمـ اف الفقو االسبلمي  االسبلمي كلـ يقؿ مبادئ الشريعة االسبلمي ، أل
 يحتكم ىذه المبادئ كيبجث في اطار تفصيبلتيا.

كبػػػػػالعكدة الػػػػػى مكضػػػػػكع سػػػػػد الفػػػػػراغ التشػػػػػريعي نقػػػػػكؿ : انػػػػػو فػػػػػي اطػػػػػار      
ىػػػػػذه الجزئيػػػػػات تػػػػػاتي سػػػػػمطة القاضػػػػػي لبلجتيػػػػػاد لمكصػػػػػكؿ الػػػػػى حػػػػػؿ النػػػػػزاع 
المعػػػػػػركض امامػػػػػػو ، كالػػػػػػذم يجػػػػػػد لػػػػػػو حكمػػػػػػا فػػػػػػي قكاعػػػػػػد القػػػػػػانكف . يضػػػػػػرب 
الفقيػػػػػاء مثػػػػػاؿ ليػػػػػذه المبػػػػػادئ منيػػػػػا : قاعػػػػػدة الضػػػػػماف الػػػػػكاردة فػػػػػي الحػػػػػديث 

فقػػػػػػالكا : ىػػػػػػذه قاعػػػػػػدة عامػػػػػػة  )ال ضػػػػػػرر وال ضػػػػػػرار(:  ملسو هيلع هللا ىلصقكلػػػػػػو فػػػػػػي النبػػػػػػكم 
يسػػػػتفيد منيػػػػػا القاضػػػػي لحػػػػػؿ كػػػػؿ مػػػػػا يمكػػػػف اف يعػػػػػرض امامػػػػو مػػػػػف جزئيػػػػػات 
ف تتعمػػػػػػػػؽ بمكضػػػػػػػػكع االضػػػػػػػػرار كعػػػػػػػػدـ الكفػػػػػػػػاء بالتعيػػػػػػػػدات كااللتزامػػػػػػػػات ، أل

كضػػػػػػػػركرة جبػػػػػػػػر ىػػػػػػػػذا  ،القاعػػػػػػػػدة تقضػػػػػػػػي بضػػػػػػػػركرة عػػػػػػػػدـ االضػػػػػػػػرار بػػػػػػػػالغير
اد العبلقػػػػػة ايػػػػػا كانػػػػػت ىػػػػػذه كاالبتعػػػػػاد عػػػػػف كػػػػػؿ مػػػػػا يػػػػػؤدم الػػػػػى افسػػػػػ، الضػػػػػرر

 العبلقة ، سكاء اكانت عبلقة تعاقدية اـ كانت عبلقة اجتماعية . 
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فيػػػػػذه .  ) المشػػػػػقة تجمػػػػػب التيسػػػػػير (القاعػػػػػدة االخػػػػػرل ىػػػػػي قاعػػػػػدة :      
القاعػػػػدة ايضػػػػا دؿ عمييػػػػا القػػػػراف الكػػػػريـ فػػػػي ايػػػػات كثيػػػػرة منيػػػػا قكلػػػػو تعػػػػالى : 

ـْ ِفػػػػػي) . فيػػػػػي قاعػػػػػدة عامػػػػػة اراد اهلل 1(ِمػػػػػْف َحػػػػػَرجٍ الػػػػػدّْيِف  َوَمػػػػػا َجَعػػػػػَؿ َعَمػػػػػْيُك
سػػػػػػػػػبحانو كتعػػػػػػػػػالى بمكجبيػػػػػػػػػا التيسػػػػػػػػػير عمػػػػػػػػػى النػػػػػػػػػاس ، فقضػػػػػػػػػى بػػػػػػػػػأف كػػػػػػػػػؿ 
الضػػػػػػػػػركرات يمكػػػػػػػػػف اف تبػػػػػػػػػيح المحظػػػػػػػػػكرات ، كاف كػػػػػػػػػؿ اذيػػػػػػػػػة اك مشػػػػػػػػػقو اك 
صػػػػػػػعكبة يتعػػػػػػػرض ليػػػػػػػا االنسػػػػػػػاف فػػػػػػػي ادائػػػػػػػو لمكاجبػػػػػػػات الشػػػػػػػرعية يمكػػػػػػػف اف 

الرخصػػػػػػػة، فيبػػػػػػػاح لبلنسػػػػػػػاف القيػػػػػػػاـ  أالعزيمػػػػػػػة الػػػػػػػى مبػػػػػػػد أتتحػػػػػػػكؿ مػػػػػػػف مبػػػػػػػد
بػػػػبعض المسػػػػائؿ التػػػػي ال تجػػػػكز منػػػػو فػػػػي االكضػػػػاع العاديػػػػة التػػػػي لػػػػيس فييػػػػا 

 الحرج . 
 

كمػػػػػف القكاعػػػػػد القييػػػػػة التػػػػػي تعػػػػػد مػػػػػف مبػػػػػادئ الشػػػػػريعة االسػػػػػبلمية ىػػػػػي      
كقػػػػػد دؿ عمػػػػػى ىػػػػػذه القاعػػػػػدة حػػػػػديث النبػػػػػي  ) االمػػػػػور بمقاصػػػػػدىا (قاعػػػػػدة : 

نمػػػا لكػػػؿ امػػػرئ مػػػا نػػػوىإنمػػػا األعمػػػاؿ بالنيػػػات، و »:  ملسو هيلع هللا ىلص . فيػػػذه ايضػػػا  2« ا 
قاعػػػػدة كميػػػػة صػػػػالحة لمعمػػػػؿ بيػػػػا فػػػػي كػػػػؿ زمػػػػاف كمكػػػػاف كتتفػػػػرع عنيػػػػا الكثيػػػػر 

فاالنسػػػػاف  ،مػػػػف الجزئيػػػػات السػػػػيما تمػػػػؾ المسػػػػائؿ التػػػػي تتعمػػػػؽ بنكايػػػػا االنسػػػػاف
، يحاسػػػػػػب كفقػػػػػػا لنكايػػػػػػاه ، سػػػػػػكاء كانػػػػػػت ىػػػػػػذه النكايػػػػػػا صػػػػػػالحة اـ تيػػػػػػر ذلػػػػػػؾ 

االطػػػػػار لسػػػػػد الفػػػػػراغ التشػػػػػريعي عنػػػػػدما ال يجػػػػػد فالقاضػػػػػي يتحػػػػػرؾ كفقػػػػػا ليػػػػػذا 
 مسالة معينة .  ؿنصا لح

                                                           
ـْ ِمْف َحَرجٍ . كقاؿ تعالى :  78سكرة الحج االية   1 َوَلِكْف ُيِريُد  ) َما ُيِريُد المَُّو ِلَيْجَعَؿ َعَمْيُك

ـْ َتْشُكُروفَ  ـْ َلَعمَُّك َـّ ِنْعَمَتُو َعَمْيُك ـْ َوِلُيِت  .6سكرة المائدة االية  –(  ِلُيَطيَّْرُك
نما لكؿ امرئ ما نوى،  »: كالحديث بتمامو  2 فمف كانت ىجرتو إنما األعماؿ بالنيات، وا 

 صحيح البخاري: «   إلى دنيا يصيبيا، أو إلى امرأة ينكحيا، فيجرتو إلى ما ىاجر إليو
حديث رقـ  – 1413ص  – 2ج  – سنف ابف ماجة. 1حديث رقـ  – 6ص  – 1ج –

 .2201حديث رقـ  – 262ص  – 2ج  – سنف أبي داود.  4227
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كالقاضػػػػػػي عنػػػػػػدما يجتيػػػػػػػد فػػػػػػي تطبيػػػػػػؽ ىػػػػػػػذه المبػػػػػػادئ عمػػػػػػى النزاعػػػػػػػات      
المعركضػػػػػػة امامػػػػػػو انمػػػػػػا يخمػػػػػػؽ كضػػػػػػعية الحػػػػػػؿ العػػػػػػادؿ لمنػػػػػػزاع باعتبػػػػػػار اف 

 ـ . يىذه المبادئ كجدت لحكـ اعماؿ الناس كتصرفات
 

ى نصػػػػكص القػػػػانكف كمػػػػا احتكتػػػػو مػػػػف نصػػػػكص كلػػػػك حاكلنػػػػا الرجػػػػكع الػػػػ     
عامػػػػة كمػػػػف مبػػػػادئ قانكنيػػػػة يمكػػػػف حكميػػػػا كفقػػػػا لممبػػػػادم العامػػػػة المكجػػػػكة فػػػػي 

نجػػػػػػػد اف دكر القاضػػػػػػػي فػػػػػػػي االجتيػػػػػػػاد كفقػػػػػػػا لقكاعػػػػػػػد ، الشػػػػػػػريعة االسػػػػػػػبلمية 
، الشػػػػريعة االسػػػػبلمية كمبادئيػػػػا يظيػػػػر جميػػػػا فػػػػي احكػػػػاـ االحػػػػكاؿ الشخصػػػػية 

المػػػػػادة الثامنػػػػػة عشػػػػػرة لعراقػػػػػي فػػػػػي مػػػػػف ذلػػػػػؾ مػػػػػثبل مػػػػػا نػػػػػص عميػػػػػو المشػػػػػرع ا
 منو :
) إسػػػبلـ أحػػػد الػػػزوجيف قبػػػؿ اآلخػػػر تػػػابع ألحكػػػاـ الشػػػريعة فػػػي بقػػػاء      

 الزوجية أو التفريؽ بيف الزوجيف ( .
 

حكػػػػػػػػاـ الشػػػػػػػػريعة االسػػػػػػػػبلمية يتطمػػػػػػػػب منػػػػػػػػو اف رجػػػػػػػػكع القاضػػػػػػػػي ىنػػػػػػػػا ال     
الكقػػػػػػكؼ عمػػػػػػى اراء فقيػػػػػػاء الشػػػػػػريعة فػػػػػػي ىػػػػػػذه المسػػػػػػالة ، فقػػػػػػد اختمفػػػػػػكا فػػػػػػي 
حكميػػػػػا كتفرعاتيػػػػػا فيقػػػػػع عمػػػػػى عػػػػػاتؽ القاضػػػػػي الكصػػػػػكؿ الػػػػػى اصػػػػػكب االراء 

لة . كػػػػػػػذلؾ نػػػػػػص المػػػػػػػادة الثامنػػػػػػػة أكاكثرىػػػػػػا دقػػػػػػػة كانطباقػػػػػػا عمػػػػػػػى ىػػػػػػػذه المسػػػػػػ
) عػػػػػػػػػدة الطػػػػػػػػػبلؽ مػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػانكف االحػػػػػػػػػكاؿ الشخصػػػػػػػػػية :  1كاألربعػػػػػػػػػكف ؼ 

 والفسخ لممدخوؿ بيا ثبلثة قروء ( .
 

المشػػػػتركة بػػػػيف معنيػػػػيف فمفػػػػظ القػػػػرء الػػػػكارد فػػػػي ىػػػػذا لػػػػنص مػػػػف االلفػػػػاظ      
ىمػػػػػػا معنػػػػػػى الحػػػػػػيض كالمعنػػػػػػى االخػػػػػػر ىػػػػػػك الطيػػػػػػر مػػػػػػف الحػػػػػػيض ، كقػػػػػػد ، 

م مػػػػػػػػػف ىػػػػػػػػػذيف أاختمفػػػػػػػػػت اراء فقيػػػػػػػػػاء الشػػػػػػػػػريعة االسػػػػػػػػػبلمية فػػػػػػػػػي االخػػػػػػػػػذ بػػػػػػػػػ
 المعنييف .
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محكمػػػػػة التمميػػػػػز االتحاديػػػػػة ليػػػػػا تطبيقػػػػػات قضػػػػػائية تمػػػػػـز بالػػػػػذىاب الػػػػػى      
: اف مػػػػػػا ذىبػػػػػػت مبػػػػػػادئ الشػػػػػػريعة االسػػػػػػبلمية ، فجػػػػػػاءت بحكػػػػػػـ ليػػػػػػا بػػػػػػالقكؿ 

اليػػػػػػو محكمػػػػػػة المكضػػػػػػكع مػػػػػػف عػػػػػػدـ اعتبػػػػػػار الجمطػػػػػػة القمبيػػػػػػة مػػػػػػرض مػػػػػػكت 
بحجػػػػػػػة اف المػػػػػػػريض يكػػػػػػػكف قػػػػػػػادرا مػػػػػػػف الناحيػػػػػػػة الذىنيػػػػػػػة كالجسػػػػػػػدية عمػػػػػػػػى 
تمشػػػػػية اعمالػػػػػو كادارة امكالػػػػػو تيػػػػػر سػػػػػميـ قانكنػػػػػا ، كحيػػػػػث اف المحكمػػػػػة تػػػػػرل 
اف القػػػػػانكف المػػػػػدني لػػػػػـ يعػػػػػرؼ مػػػػػرض المػػػػػكت لػػػػػذا فػػػػػاف القضػػػػػاء يرجػػػػػع فػػػػػي 

لتعريػػػػػػػؼ الػػػػػػػى الفقػػػػػػػو االسػػػػػػػبلمي ، كالػػػػػػػى التعريػػػػػػػؼ الػػػػػػػكارد فػػػػػػػي مجمػػػػػػػة ىػػػػػػػذا ا
 . 1 1595االحكاـ العدلية في المادة 

 
 
 
 
 
 

                                                           
المريض فيو عف رؤية مصالحو الذي يعجز مرض الموت ىو المرض ( 1595المادة ) 1

الخارجة عف داره إف كاف مف الذكور ويعجز عف رؤية المصالح الداخمة في داره إف كاف 
مف اإلناث ، والذي يكوف فيو خوؼ الموت في األكثر ويموت وىو عمى ذلؾ الحاؿ قبؿ 
ذا امتد مرضو ، وكاف دائما عمى  مرور سنة سواء كاف مبلزما لمفراش ، أو لـ يكف ، وا 
حاؿ واحد ومضى عميو سنة يكوف في حكـ الصحيح ، وتكوف تصرفاتو كتصرفات 
الصحيح ما لـ يمتد مرضو ويتغير حالو أما إذا اشتد مرضو ، وتغير حالو وتوفي قبؿ 

 مضي سنة فيعد مرضو اعتبارا مف وقت التغيير إلى الوفاة مرض موت.
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 1والقانوف الطبيعي  االجتياد القضائي في ضوء قواعد العدالة

الى اذا كاف المشرع العراقي كاف قد نص عمى ضركرة رجكع القاضي      
العدالة بكصفيا المصدر الرابع لمقاعدة القانكنية ، نجد اف المشرع المصرم 
جاء بنفس التسمسؿ الكارد في القانكف المدني العراقي اال انو اضاؼ ليا 

لسنة  131القانكف المدني رقـ نص المادة االكلى مف  فجاءالقانكف الطبيعي ، 
 ما يمي : عمى 1948

ميع المسائؿ التي تتناوليا ليذه تسري النصوص التشريعية عمى ج- 1
 . النصوص في لفظيا أو في فحواىا

فإذا لـ يوجد نص تشريعي يمكف تطبيقو ، حكـ القاضي بمقتضى  - 2
العرؼ ، فإذا لـ يوجد، فبمقتضى مبادئ الشريعة اإلسبلمية ، فإذا لـ توجد ، 

 . فبمقتضى مبادئ القانوف الطبيعي وقواعد العدالة
العدالة ىي مجمكعة مف القكاعد تصدر عف مثؿ عميا تستيدؼ قكاعد ك      

النفكس مف الشعكر باالنصاؼ كبما تكحي  خير االنسانية كالمجتمع بما يمؤل
بو مف حمكؿ منصفة ، فيي اذف قكاعد عامة ال تنصرؼ احكاميا الى 
اشخاص محدديف بذكاتيـ ، كانما ىي تعبير عف مبادئ الحياة االجتماعية في 

اليدؼ ،  ميثؿكاالنصاؼ . يتضح مف ذلؾ اف قكاعد العدالة ىي  المساكاة

                                                           
1
المحامية سيى منذر ظر ايضا : انمف محاضرة الستاذنا الدكتكر حميد سمطاف الخالدم .  
: ايضا انظر .  https://www.mohamah.netمقاؿ منشكر عمى الرابط التالي :  -

 http://www.sns.syالمقاؿ المنشكر عمى الربط : 
 
 

https://www.mohamah.net/
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منيا تحقيؽ مصالح المجمكع بما يمكف اف تقدمو ليذه الجماعة مف حمكؿ 
      . منصفة

القواعد التي يستوحييا العقؿ المصيب والنظر : نيا أب كيعرفيا البعض     
السديد مف روح العدؿ واالنصاؼ لتعديؿ احكاـ القانوف وتكممتيا باضافة 

تمؾ  :رل البعض انيا يكما نص جديد او الغاء النص القديـ او تعديمو . 
القواعد القائمة إلى جانب قواعد القانوف الطبيعي والمؤسسة عمى وحي 

ـ وروح العدؿ الطبيعي بيف الناس والتي ترمي إلى تعديؿ العقؿ والنظر السمي
قواعد القانوف أو الحموؿ في مكانيا بفضؿ ما فييا مف القوة المعنوية 

 المستمدة مف سمو مبادئيا.

 فكتقترب مبادئ العدالة بصفتيا كسيمة مباشرة مف كسائؿ تطكر القانكف م     
 فما يغيراف نص القانكف كيبدالاذ اف مبادئ العدالة كالتشريع كبلى، التشريع 
، اال اف مبادئ العدالة تختمؼ عف التشريع في مصدر الزاـ كؿ منيما ، حكمو 

فمبادئ العدالة تستمد قكتيا الممزمة مف اعتقاد الناس بضركرتيا لتحقيؽ 
بينما يستمد التشريع قكتو الممزمة مف السمطة ، مصالح المجتمع كمثمو العميا 

 ره .التشريعية التي تصد
 

كتستخمص مبادئ العدالة بكاسطة العقؿ الذم يستكحييا مف مصالح      
كبما اف ىذه االمكر ، كمف مفاىيمو عف العدؿ كالحؽ ، المجتمع كمثمو العميا 

فبالنتيجة نجد اف ، تتغير كتتطكر تبعا لتغير حاجات المجتمع كمصالحو 
الذم تنشأ فيو مبادئ العدالة تظير بصكر مختمفة بحسب اختبلؼ المجتمع 

 .كمع اختبلؼ االزماف 
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كتعتبر مبادئ العدالة احدل الكسائؿ التي اكجدىا المشرع اماـ القاضي      
تسعفو نصكص القكانيف  ليمكنو مف الفصؿ في النزاع المعركض عميو حينما ال

 اذ ال، فالقاضي ممـز بالفصؿ في كؿ نزاع يعرض عميو ، الكضعية في ذلؾ 
االمتناع عف اصدار الحكـ في الدعكل المطركحة امامو كاال اعتبر يجكز لو 

فكانت الكسيمة ىي الرجكع الى مبادئ مستكحاة مف العقؿ ، معدالة ل ار اكن
قرب الحمكؿ أاالنساني كتفرضيا قكاعد العدالة كاالنصاؼ التي تقضي االخذ ب

د ىذه مع مراعاة جميع الظركؼ الشخصية التي ادت الى كجك ، لمكضكع كاحد 
فالعدالة بيذا المفيكـ ىي المساكاة في الحكـ عمى العبلقات فيما بيف ، الحالة 

مع االعتداد دائما بالجانب اإلنساني ، ، األفراد كمما كانت ظركفيـ كاحدة 
 . ككذلؾ بالظركؼ الشخصية التي تحيط بالفرد في كؿ حالة

 
ػحة المعػالـ بػينة كمف الجدير بالذكر اف قػكاعػد العػدالػة ليسػت كاض     

إذ إف عػمى القاضػي أف يجتػيد برأيػو لحسػـ النػػزاع كفػػؽ مػا يقتضػيو ، المػدلكؿ 
كعػمى القاضػي في رجكعػو  ،الشػعكر باإلنصػاؼ مػف تقرير العػدؿ بػيف الناس

، إلييػا كاجتياده إف يصػدرىا عػف اعتبارات مكضػكعية ال عػف اعتقاده الذاتي 
أك أف يطبؽ ما كاف يضعو ، يبني حكػمو عػمى أفكػاره الخاصة  فبل يحؽ لو أف

 . ال أصبح مشرعا ن  مف القكاعد لك أنيط بو تشريعيا كا 
 

فعمى القاضي اذف اف يتأثر في حكمو باالعتبارات المكضكعية التي      
كاف يسترشد بالمبادئ األسػاس لمقانكف التػي تسػتنبط منػيا ، تحيط بمجتمعو 

سػكاء أكػانػت المبػادئ العامػة التػي ترتكػز عميػيػا تشػػريعػات ، القكاعػد التفصػيميػة 
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أـ المبادئ المشػتركة بػيف قكانيف األمـ المختمفة التي يسػيؿ التعرؼ ، بػبلده 
 مقارف كاالتفاقات الدكلية .عمييا عف طريؽ اإللماـ بأحكاـ القانكف ال

 
لذلؾ اثرت مبادئ العدالة في مجاؿ القضاء كصار ليا دكرا كبيرا في      

تطكر القانكف المعاصر، فقد عمؿ القضاء عف طريؽ االجتياد عػمى تبلفي 
قصكر التشريع كسد نقص النصكص التشريعية بكضع عدة نظريات كاحكاـ 

سؤكلية التقصيرية المبنية عػمى خطأ مثؿ )نظرية تحػمؿ التبعة كأحكػاـ الم
مفترض قابؿ إلثبػات العكػس أك تير قابؿ لو ، كأحػكػاـ الممكػية األدبيػة كالفنيػة 
كالصناعيػة قبؿ أف يتكلى المشػرع أتمػب ىذه النظريػات كاألحػكػاـ باإلقرار 
كالحمايػة كيصػكتيا في نصكص تشريعية كاف اصميا اجتياد القاضي كاعماؿ 

 في استيحاء مبادئ العدالة كاالنصاؼ.عقمو 
 

، العدالة بأنيا ال تستند إلى ىيئة حاكمة أك سمطة تشريعيةقكاعد كتتميز     
لى سبلمتيا، مف حيث اتفاقيا مع العقؿ كاألخبلؽ،  نما إلى طبيعة مبادئيا كا  كا 

 ... كىي بكجو عاـ ركح القكانيف في نصكصيا كفي مضمكنيا، أك ىكذا ينبغي
عدالة تعد جكىر القانكف كركحو كلذلؾ فاف االصؿ اف جميع القكاعد قكاعد الف

فضبل القانكنية تيدؼ الى خمؽ ذلؾ الشعكر باالنصاؼ كالمساكاة عند االفراد . 
اف قكاعد العدالة تساىـ دائما في تطكير قكاعد القانكف مف خبلؿ سد عف ذلؾ ف

القانكنية ، فبل كما ىك الحاؿ في مكضكع الحيمة ، الثغرات المتصكرة فيو 
ينبغي لمقاضي اف يقؼ عند جمكد القاعدة القانكنية كيحاكؿ تطبيقيا بحرفيتيا ، 

ف ركح القانكف ىك المطمكب كليس نص القانكف بحد ذاتو، كلذلؾ نقكؿ متى أل
ما كجد القاضي منفذا معينا ليرفع بو الدعكل المعركضة امامو مف دائرة الظمـ 

  .ك افضؿ منيا كاف لو ذلؾ كااليذاء لممتداعيف الى ما ى
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ما نراه مف تطبيقات العدالة اف يحكـ القاضي بالحدكد الدنيا  كمثاؿ     
، لمعقكبات المقررة بدال مف الحكـ بالحدكد العميا مراعاة لظركؼ الجناة احيانا 

اك مراعاة لما دفعيـ الرتكاب الفعؿ الذم يشكؿ ، اك مراعاة ألكضاعيـ العامة 
كنقكؿ ايضا اف القاضي في تطبيقو لقكاعد العدالة انما  نكف .مخالفة لمقا

القانكنية ، كالسبب في ذلؾ اف  ةيمارس نفس العمؿ الذم يمارسو كاضع القاعد
كمييما )القاضي كالمشرع( يبحثاف عف ركح القانكف كجكىره لمكصكؿ الى تمؾ 

د قانكنية الحمكؿ العادلة ، كلذلؾ تأتينا مف المشرع ىذه الحمكؿ بصكرة قكاع
حكاـ أمف القاضي بصكرة حمكؿ ك  تأتينايفترض في االصؿ اف تككف عادلة ، ك 

 ييدؼ مف خبلليا الى تحقيؽ الشعكر بالعدالة .
خذ بقكاعد العدالة ما استقر في الفقو ات القانكنية العممية لؤلقكمف التطبي     

استعماؿ الفرنسي كقننتو التشريعات بعد ذلؾ مف االخذ بنظرية التعسؼ في 
مف القانكف  6المادة  تنصالنظرية ، اذ  ه، كقد تناكؿ المشرع العراقي ىذالحؽ

الجواز الشرعي ينافي الضماف، فمف استعمؿ المدني العراقي عمى انو : ) 
 7( . اما المادة  حقو استعمااًل جائزًا لـ يضمف ما ينشأ عف ذلؾ مف الضرر

فقد بينت الحاالت التي يككف فييا الشخص متعسفا المدني مف القانكف 
 باستعماؿ حقو  فجاء فييا : 

 مف استعمؿ حقو استعمااًل غير جائز وجب عميو الضماف.  – 1
 :  ويصبح استعماؿ الحؽ غير جائز في االحواؿ اآلتية – 2
 اذا لـ يقصد بيذا االستعماؿ سوى االضرار بالغير.  –أ 
اذا كانت المصالح التي يرمي ىذا االستعماؿ الى تحقيقيا قميمة االىمية  –ب 

 بحيث ال تتناسب مطمقًا مع ما يصيب الغير مف ضرر بسببيا. 
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اذا كانت المصالح التي يرمي ىذا االستعماؿ الى تحقيقيا غير  –ج 
 . مشروعة

 
كلك  ؿ الشخص عف التعكيضأففي نظرية التعسؼ في استعماؿ الحؽ يس     

اقتصر عمى استخداـ حقو ، طالما انو خرج في استعمالو ىذا عف اليدؼ 
صؿ اف االنساف يحؽ لو االجتماعي الذم مف اجمو منح ىذا الحؽ . فاأل

استعماؿ حقو كال يككف مسؤكال عف تعكيض الضرر طالما انو لـ يتجاكز 
و يككف الحدكد القانكنية الستعماؿ الحؽ ، اما اذا خرج عف تمؾ الحدكد فان

كال يسعنا تفصيؿ نظرية  .مسؤكال عف تعكيض الضرر الذم يمحقو باالخريف 
اذ انيا نظرية افردت ليا مؤلفات ،  ـاقباستعماؿ الحؽ في ىذا الم التعسؼ

 طكيمة فييا تفصيبلت كثيرة .
اذا ، فنظرية الظركؼ الطارئة ب مف تطبيقات قكاعد العدالة ما يعرؼك      

قاضي اف يتدخؿ في تعديؿ التزامات المتعاقديف. تحققت شركطيا يمكف لم
، يعفى الممتـز مف التزامو اذا اصبح تنفيذه لبللتزاـ مستحيبل بسبب قكة قاىرة ف

،  ألف التنفيذ المرىؽ لبللتزاـ سيؤدم الى تحميمو ما ىك اكثر مف طاقتو
 فيتدخؿ القاضي ليستنبط حكما مف قكاعد العدالة يحاكؿ بمكجبو اعادة التكازف

 الطار. ؼ مف كطأة االرىاؽ الذم سببو الظرؼ يالعقدم بيف المتعاقديف لمتخف
في أف العقد إذا كاف مف العقكد المستمرة الظركؼ الطارئة تتمخص نظرية ك 

مؤجبلن، كطرأت ظركؼ استثنائية لـ  قدعالالتنفيذ أك الفكرية التنفيذ كلكف تنفيذ 
يكف في الكسع تكقعيا كقت التعاقد، أدت الى اختبلؿ التكازف االقتصادم الذم 

جعؿ تنفيذ المديف اللتزامو ييدده المر الذم يكاف مكجكدان كقت التعاقد، ا
بؿ ، بخسارة فادحة، فإف المديف ال يجبر عمى تنفيذ التزامو كما كرد في العقد 
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يشترط لتطبيؽ نظرية ك   .اللتزاـ الى الحد الذم تقتضيو العدالةينقص ىذا ا
 : ما يمي   الظركؼ الطارئة 

أف يككف العقد مف العقكد المستمرة التنفيذ أك العقكد فكرية التنفيذ كلكف  - 1
 .تنفيذه مؤجبلن 

  .أف تجٌد أثناء تنفيذ العقد ظركؼ أك حكادث استثنائية عامة - 2
  .الكسع تكقع ىذه الظركؼ أك الحكادث االستثنائيةأف ال يككف في  - 3
أف تجعؿ ىذه الظركؼ أك الحكادث االستثنائية تنفيذ االلتزاـ مرىقان ال  - 4

 .مستحيبلن 
 

الى شخص المديف ينظر فيو ىك معيار مكضكعي، ال ؽ معيار اإلرىاك      
دران ماليان، . فبل يمنع مف تطبيؽ ىذه النظرية أف يككف المديف مقت كمقدار ثركتو

كلكف يكفي أف يككف تنفيذ التزامو التعاقدم بالذات قد أصبح مرىقان لتحقؽ 
إذا تكفرت شركط النظرية، فمممحكمة أف ف . شركط نظرية الظركؼ الطارئة

تنقص االلتزاـ  ):  العراقيالمشرع ر يعبت كعمى حد.  ترفع اإلرىاؽ عف المديف
 . (  الى الحد المعقكؿ

كع القاضي الى قكاعد العدالة بيدؼ ايجاد حؿ لمقضية المعركضة جاف ر      
كذلؾ بيدؼ الكصكؿ الى افضؿ ما يمكف ، امامو يتطمب جيدا عقميا كاضحا 

كلذلؾ نجد اف النص عمى قكاعد ، تصكره مف حمكؿ قضائية نابعة مف القانكف 
 ثـ القاضي لبلجتياد كالبحاالعدالة كمصدر لبلحكاـ معناه فسح المجاؿ ام

عف حمكؿ يستطيع بيا سد الفراغ التشريعي . فالمشرع عندما يحيؿ القاضي 
عمى قكاعد العدالة ، فانو ال يزكده بقاعدة لحؿ النزاع كانما يمزمو باالجتياد 
لمكصكؿ الى ىذا الحؿ ، كعمى القاضي اف يأخذ بنظر االعتبار في حمو 
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ككؿ ما يمكف اف لمنزاع المعركض امامو ظركؼ االشخاص كمبلبسات الكقائع 
 يككف سببا في التاثير عمى التزامات المتعاقديف كفي كؿ قضية عمى حده .

مجموع القواعد التي تحكـ السموؾ : فيك  كأما القانكف الطبيعي     
االجتماعي لئلنساف والتي ال تمّت بصمة إلى التقاليد والعادات أو نصوص 

نما مصدرىا االلياـ الفطري السميـ    واإلدراؾ العقمي الصائب.التشريع، وا 
 

يستطيع االنساف أف ، ثابت ال يتغير في الزماف كال في المكاف  فيك قانكف     
إذ أف اإلنساف ، ة فريدة يكىك بيذا يتميز بخاص . يكشؼ عنو بالعقؿ السميـ

في حيف تحكـ الغرائز الكائنات  ،يمتاز عف سائر الكائنات بالعقؿ كالتفكير
فالعقؿ ىك الفيصؿ بيف قانكف الطبيعة كبيف القانكف الطبيعي  الحية األخرل؛

 . الذم يحكـ العبلقات االنسانية
 

كالقانكف الطبيعي بالنسبة لئلنساف نامكس فطرم نابع مف الذات      
تجددة كالمتباينة ال يتغير ألنو تير مرتبط باألعراؼ كال بالتقاليد الم، االنسانية

يتسـ بالثبات ،  قدـفي البيئات المختمفة؛ فيك مستكدع في أخبلؽ البشر منذ ال
كالشمكؿ كالخمكد، يديف لو الناس كافة كتمقائيان لمجرد أنيـ أناس، كدكف اعتبار 

.. كىك يتمثؿ  لجنس أك اعتداد بمستكل حضارم أك حسباف لزماف أك مكاف
المتطمبات الفردية المصيقة بالشخص  إحداىما تتناكؿ: في صكرتيف متكاممتيف 

يفاء كؿ ، الثانية عبلقتو بالمجتمع  كتنٌظـ كإنساف، كمبناىا الشعكر بالعدالة كا 
المشٌرع منيا أحكامو كمبادئو  . كبيذا الشمكؿ كاألصالة يستميـ ذم حؽ حقو

 كيقتفي ىداىا ألنيا أسمى مف كؿ قانكف كضعي كأقدـ مف كؿ تشريعي مسنكف
مى أنو إذا اقتضت الظركؼ المحمية أف ييعٌطؿ التشريع الكضعي قاعدة .. ع

أف ىذه القاعدة محرمة بطبيعتيا  فإف ذلؾ ال يعني مف قكاعد القانكف الطبيعي،
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نما ىك تحريـ قت يزكؿ بزكاؿ الظركؼ كالمبلبسات ؤ تشريعي م  أك لذاتيا، كا 
 التي اقتضتو كدعت إليو.

 
يراه أنصاره، يتككف مف مبادئ ثابتة خالدة مشتركة كما  فالقانكف الطبيعي،     

. كتتفرع عف الحؽ في  بيف األجناس البشرية كتتصؿ بحياة اإلنساف كحريتو
الفقيو الفرنسي  . كقد بنى الحياة كالحرية سائر الحقكؽ المدنية كاالجتماعية

مبادئ القانكف الطبيعي عمى العدؿ كسبلمة الذكؽ كحصر معالمو في  ببلنيكؿ
يات األفراد كضماف أركاحيـ، كفي حرية العمؿ كحرية الممكية، ثـ في حر 

صيانة النظاـ االجتماعي كاألدبي كحقكؽ األسرة، كذلؾ عمى اعتبار أف ىذه 
كمضمكنيا مشترؾ في كؿ القكانيف الكضعية، ، المبادئ حيكية لمبشر كافة 

 . كىي دائمان ىدؼ المشٌرع كنصب عينيو فيما يسنو مف قكاعد
تعتبر فكرة القانكف الطبيعي الدستكر المثالي لمعدؿ الذم ينبغي أف  كاليـك     

تقـك عمى أساسو القكانيف الكضعية المختمفة، كىك دستكر ال ينزؿ إلى التفصيؿ 
نما يقتصر عمى التكجيو كاإللياـ بما يتضمف مف أصكؿ عامة  كالتفريع كا 

كمبدأ إيتاء كؿ  ،ؽ العمميكمكجيات مثالية لفكرة العدؿ ال تصمح بذاتيا لمتطبي
كمبدأ عدـ اإلثراء عمى حساب ، كمبدأ عدـ اإلضرار بالغير ، ذم حؽ حقو 

نما تسمتيميا القكانيف الكضعية المختمفة فيما تضع  الغير دكف سبب مشركع ػ كا 
كما يستيدم المبلح بالبكصمة ، مف نظاـ لممجتمع حتى يخرج نظامان عادالن 

عمى الطريؽ المأمكنة المكصمة لمغاية؛ فالقانكف  فيما يسمؾ مف طريؽ حتى يقع
الطبيعي في معناه الحديث ىك عبارة عف تمؾ األصكؿ كالمكجيات العامة 

  لمعدؿ التي تعتبر أساسان كمثبلن أعمى لمتنظيـ القانكني.
يككف عقؿ اإلنساف المجرد ىك المصدر األساسي لكؿ  كبيذا المفيـك     

؛  م يقنف القيـ لتككف ىاديان لمقكانيف الكضعيةقانكف؛ فعقؿ اإلنساف ىك الذ
فالقانكف الطبيعي ىك القاعدة التي يكصي بيا العقؿ القكيـ كالتي بمقتضاىا 



 واالقتصادية والسياسية   ستراتيجيةاصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإل
 لمانياأبرلين/ 

276 

 

يجب الحكـ بأٌف عمبلن ما يعد ظالمان أك عادالن تبعان لككنو مخالفان أك مكافقان 
ٌف قكاعد ىذا القانكف أكدعيا اهلل النفس البشرية ىي ثابتة ال . ك  لمنطؽ العقؿ، كا 

 . تتغير كال تتبدؿ

 ية ندور القاضي في اختيار القاعدة القانو

 المالئمة لحل النزاع

 
 

 عميو المعركضة الدعكل في فصمو بمناسبة المكضكع قاضي نشاط يمر     
 في لينتيي التكييؼ، مرحمة ثـ ، الكقائع مف التحقؽ مرحمة مراحؿ، بثبلث
 بإعماؿ ليقكـ التطبيؽ، الكاجبة القانكنية القاعدة استخراج إلى الثالثة المرحمة
 المرحمة ىذه تعبر حيث ، عميو المعركض النزاع حؿ يتـ خبللو مف الذم أثرىا

 ىذه تعد إذ المكضكع، قاضي إلى المككمة القضائية األنشطة أىـ مف األخيرة
 بامتياز. قانكف منطقة القضائي النشاط مف المنطقة

 
 إفاذ ،  لمنزاع القانكني الحؿ اختيار في المكضكع يقاض سمطة  فتتدرج     
 المبلئمة، القانكنية لمقاعدة تطبيقو خبلؿ مف يتـ القاضي طرؼ مف النزاع حؿ
 القاعدة طبيعة حسب  تتدرج سمطتو أف نبلحظ أف يمكف اإلطار ىذا كفي

 المستكل ، مستكيات ثبلث السمطة ىذه تأخذ إذ التطبيؽ، الكاجبة القانكنية
 قاعدة بتطبيؽ المتعمقة  الحاالت في كىي مقيدة، السمطة ىذه فيو تككف األكؿ
 سمطة عمى التقييد شدة المشرع يخفض الثاني المستكل كفي كاضحة، قانكنية
 الكاجبة القانكنية القاعدة فييا تككف التي الحالة في كىذا المكضكع، قاضي
 تطبيقيا، قبؿ بتفسيرىا القياـ القاضي عمى يتعيف حيث ، كاضحة تير التطبيؽ

 فييا يترؾ حيث كاسعة، تصبح السمطة ىذه فإف الثالث المستكل في أما
 . التطبيؽ الكاجبة القانكنية القاعدة اختيار حرية لمقاضي المشرع
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 : واضحة قانونية قاعدة وجود : اوال

 إنزاؿ في المكضكع قاضي سمطة تحدد التي القانكنية القكاعد ىي كثيرة     
 القاضي أماـ الحؿ القاعدة ىذه تضع بحيث ، النزاع محؿ الكاقعة عمى حكميا

 أك الحؿ ىذا خالؼ فإذا التفسير، أك لمتقدير مجاؿ أم أمامو تترؾ كال بكضكح،
 مف نقضو كاستحؽ حكمو، في لمقانكف مخالفا اعتبر مقتضاه تير عمى فسره
التي جاء بيا النص حاالت البطبلف المطمؽ مثاؿ ذلؾ  .1تمييزال محكمة قبؿ

القانكني، كالتي ال يمكف لمقاضي أف يعمؿ فييا اجتياده، حيث يتعيف عميو 
اإللتزاـ بالتكييؼ كبنكع البطبلف الذم كضعو المشرع ، مف ذلؾ مثبل حالة 

ال يمكف لمقاضي ىنا  انعداـ األىمية ، فقياـ الصبي تير المميز بإبراـ عقد ىبة
  اف يجعؿ العقد صحيحا .

 : التفسير( سمطة ) غامضة قانونية قاعدة وجود  : ثانيا

 القانكنية القاعدة في الكارد الحؿ إلى المكضكع قاضي يصؿ ال قد       
 مع تناقضيا أك كضكحيا عدـ أك لغمكضيا نظرا بسيكلة، التطبيؽ الكاجبة
 الحؿ إلى لمكصكؿ التفسير بعممية قيامو عمميا ذلؾ يستتبع ما أخرل، قاعدة
 عممية، قكاعد بإتباع تؤدل منطقية، ذىنية عممية ىك كالتفسير .2 لمنزاع السميـ

                                                           
القانكنية المبلئمة سمطة قاضي المكضكع في اختيار القاعدة  - الديفنكر   زرقكف : انظر  1

 .2ص  -بحث متاح عمى االنترنت  – لحؿ النزاع
 - لمنشر برتي دار - القانكف نظرية -1ج - القانكنية لمعمـك مدخؿ - الجيبللي عجة 2 

 .498ص -2009 الجزائر
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 حكمو الستنباط كذلؾ النص، حالة باختبلؼ يختمؼ الذم ترضو تحقيؽ إلى
 . الكاقعية الحالة عمى لتطبيقو
 تفرض التي كاجباتو مف يعد القانكنية القاعدة بتفسير القاضي قياـ إف     
 الدعكل كقائع عمى القانكف حكـ إنزاؿ في مةالمتمث كظيفتو بمقتضى عميو

 يطمب لـ كلك حتى نفسو تمقاء مف التفسير بيذا يقكـ حيث ، عميو المعركضة
  . ذلؾ الخصكـ

 
 جيده إعماؿ القاضي عمى فييا يتعيف التي الحاالت عمى األمثمة كمف     
 المشرع، يقصده لـ الذم الخطأ كىك ، المادم الخطأ حالة التفسير، في

 كاف النص مف لفظ بسقكط أك مقصكد تير لفظ بإيراد إما الخطأ ىذا كيتحقؽ
 المقصكد تير الزائد المفظ حذفنا إذا إال النص معنى يتـ ال بحيث ذكره، يمـز
 .1 الثانية الحالة في سيكا سقط الذم المفظ أضفنا أك األكلى، الحالة في
 
 :  التقديرية القاضي لسمطة المتروكة القانونية الحموؿ : ثالثا
 

 القاعدة اختيار سمطة القاضي ليفكض المشرع يتدخؿ النطاؽ ىذا في     
 أحكاـ تطبيؽ في كاسعة تقديرية سمطة منحو خبلؿ مف كذلؾ المبلئمة، القانكنية
 مقتضيات مع تتماشى القانكف أحكاـ جعؿ عمى القاضي يعمؿ حيث ، القانكف

 بيا يطكر القاضي يد في طيعة أداة بذلؾ القانكف أحكاـ فتككف الظركؼ،
 فعندما . كأحكاؿ مبلبسات مف يتغير ما بيا كيكاجو مستمرا، تطكيرا القانكف
 قاضي يمنح قد األحكاؿ بعض في المشرع فإف ، مكتكبة بنصكص األمر يتعمؽ

 في المكجكد القانكني الحؿ بتطبيؽ يتعمؽ فيما معينة تقديرية سمطة المكضكع
 مف القانكف المدني العراقي :  210المادة مثاؿ ذلؾ  . النصكص ىذه

                                                           
 . 5ص  -المصدر السابؽ  – الديفنكر  زرقكف  1
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يجوز لممحكمة اف تنقص مقدار التعويض او اال تحكـ بتعويض ما اذا      

كاف المتضرر قد اشترؾ بخطئو في احداث الضرر او زاد فيو او كاف قد سوا 
 مركز المديف.
 مف القانكف المدني العراقي ايضا :125كذلؾ المادة 
المتعاقديف قد استغمت حاجتو او طيشو او ىواه او عدـ خبرتو اذا كاف احد 

او ضعؼ ادراكو فمحقو مف تعاقده غبف فاحش، جاز لو في خبلؿ سنة مف 
وقت العقد اف يطمب رفع الغبف عنو الى الحد المعقوؿ، فإذا كاف التصرؼ 

  الذي صدر منو تبرعًا جاز لو في ىذه المدة اف ينقضو.
 

 احدل أك عرفية قاعدة أك مكتكب نص فييا يكجد ال التي األحكاؿ في أما     
 كىنا العدالة، قكاعد إلى القاضي يحيؿ المشرع فإف االسبلمية، الشريعة قكاعد
 ضكء في المطركح لمنزاع المناسب القانكني الحؿ اختيار سمطة لمقاضي يككف
 في مراعيا القانكني الحؿ بإنشاء ىنا القاضي يقكـ حيث كالمبادئ، القكاعد ىذه
 عادال اختياره يككف حيث ،كظيفتو أىداؼ مع نشاطو مضمكف مبلئمة ذلؾ
 القكاعد يحدد الذم ىك المشرع أف اعتبار عمى ، التشريع لقكاعد مكافقتو بقدر

القاضي  لمحكـ  اف عممية اختيار . الغاية ىذه لتحقيؽ المبلئمة المكضكعية
ام قاعدة عرفية اك دينية ىي اك الذم ينسجـ مع الحالة عند انعداـ النص 

فييا كؿ كسعو في اف بيذؿ تي ينبغي عمى القاضي عممية االجتياد نفسيا ال
، سبيؿ استنتاج افضؿ الحمكؿ كبما ينسجـ مع ركح التشريع كيحقؽ العدالة 

 . كذلؾ مف خبلؿ استعمالو لكؿ كسائؿ االجتياد الممكنة
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 الخاتمة 

كالقانكني بياف الحكـ الشرعي  اة الناس ىكيلعؿ اكثر المكاضيع صمة بح     
اذ ال يخرج ام فعؿ اك امتناع ، لكؿ مسألة تعرض ليـ في حياتيـ اليكمية 

فما ، لشرعية الخمسة المعركفة لدل الفقياء المسمميف اعف فعؿ عف االحكاـ 
كف كاجبا اك مندكبا اك مباحا اك مكركىا اك محرما كمف فعؿ اك امتناع اال كي

1 . 

، يا يعذر احد بجيميصح اف ال بؿ ، كبعض ىذه االحكاـ ال يجيميا احد      
   مف الديف  مـوالمعقاعدة ) عمييا الفقياء المسممكف ب حاصطمحتى 

فبعض المسائؿ قد ،  ىكذادائما سيبل  ككفاال اف االمر ال ي .2 ( بالضرورة
 .  يا كال يككف الحكـ بشأنيا كاضحاتشتبو معرفة الناس ب

 
 
 

                                                           
1

: واجبا اما اف يككف في القانكف فالفعؿ اك االمتناع ، في القانكف ىناؾ ثبلثة احكاـ فقط   
يستوي : او مباحا .  القياـ بوفعمو او ال يجوز : ممنوعا اك  .القياـ بوب مـز المكمؼي

اما الندب كالكراىة فيما حكماف . كيدخؿ في ىذا االخير الحريات العامة .  فعمو او تركو
 تعرفيما الشريعة كال يعرفيما القانكف .

في الفقو االسبلمي ال يعذر المسمـ في جيمو اف الصبلة كاجبة كاف الصـك كالحج كاجباف  2
افتراض بالعمـ .. الخ . كلعؿ ىذه القاعدة ليا ما يقابميا في القانكف تحت ما يسمى : 

 . الجيؿ بالقانوف ليس بعذر :ج تحت ىذه القاعدة مبدأر كيند.  بالقانوف
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ف الحراـ بيف، إف الحبلؿ » : قكلو  ملسو هيلع هللا ىلصكقد صح عف النبي       بيف، وا 

وبينيما مشتبيات ال يعمميف كثير مف الناس، فمف اتقى الشبيات استبرأ 
 .  1«…لدينو، وعرضو، ومف وقع في الشبيات وقع في الحراـ 

 

كبالتالي باتت مسألة معرفة الحكـ الشرعي لكؿ كاقعة مف المسائؿ      
. كمعرفة يبنغي اف يتصدل ليا اىميا لبياف حكميا لمناس  يالضركرية الت

االحكاـ الشرعية قد تككف كردت بنص قطعي الثبكت كالداللة ال يختمؼ الناس 
، اال اف بعض االحكاـ قد تثبت بحكـ ظني  في فيمو كتطبيقو فبل يثير اشكاال

الجيد االمر الذم يستدعي بذؿ ، اك ظني في احداىما ، معا الثبكت كالداللة 
  . الناس اليو دفي البحث التقصي بيدؼ معرفة ما يتضمنو الحكـ بغية ارشا

 

                                                           
عف الشعبي، عف النعماف بف بشير، قاؿ: سمعتو مسمـ : كالحديث بتمامو كما في صحيح  1

إف الحبلؿ »  -كأىكل النعماف بإصبعيو إلى أذنيو  -يقكؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصيقكؿ: سمعت رسكؿ اهلل 
ف الحراـ بيف، وبينيما مشتبيات ال يعمميف كثير مف الناس، فمف اتقى الشبيات  بيف، وا 

يرعى حوؿ استبرأ لدينو، وعرضو، ومف وقع في الشبيات وقع في الحراـ، كالراعي 
ف  ف حمى اهلل محارمو، أال وا  ف لكؿ ممؾ حمى، أال وا  الحمى، يوشؾ أف يرتع فيو، أال وا 

ذا فسدت، فسد الجسد كمو، أال وىي  في الجسد مضغة، إذا صمحت، صمح الجسد كمو، وا 
الحبلؿ » . كلفظ البخارم قريب جدا : 1599حديث رقـ -1219ص  – 3.ج «  القمب

مف وقع في الشبيات: كراع يرعى حوؿ ، و ….. بيف، والحراـ بيف، وبينيما مشبيات 
 . 52حديث رقـ – 20ص  – 1ج  … «الحمى، يوشؾ أف يواقعو 
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تشعب الحياة كتعقيدىا اممى عمى الناس ضركرة التخصص في اف      

، مرياضياتمتقف لكاالخر ، رع في الطب ااصناؼ العمكـ كالمعارؼ، فيذا ب
االمر ، كـ االخرل كىكذا سائر العم، في باب مف العمكـ االنسانة  ضميعكتيره 

قضية االجتياد كالفتكل ال ينبغي اف يتصدل ليا اال مف  افالذم يعني 
 استكمؿ شركطيا التي تعرفنا عمييا آنفا . 

، كارجعكىا الى اصميا ، كمع اف الفقياء ما ترككا مسألة اال كبينكا حكميا      
 ،االجتياد الزالت قائمةاال اف ضركرة ، كبينكا الدليؿ الذم اقامكا الحكـ عميو 

الف كذلؾ ، ت مضى قالييا اليكـ مف ام ك  داشلبلجتياد الناس حاجة بؿ اف 
 أضحتك ، المستجدات الفقيية باتت تشيد ازديادا لـ تعرفو حياة البشر مف قبؿ 

، الكثير مف المبتكرات كاالفكار الحديثة ليا تداعياتيا عمى كاقع الناس كمعاشيـ
يده الطب الحديث مف امكانية تحديد جنس الجنيف اك كليس بعيدا عنؾ ما يش

الصطناعي اك ما شاع كانتشر مؤخرا مف عمميات تحكيؿ جنس االتمقيح 
 . كتيرىا الكثير ، االنساف كتبديمو 

كجميع ىذه االمكر المستحدثة لـ يرد بشأنيا نص كاضح يتناكليا بشكؿ      
اف الحكـ الشرعي ليذه االمر الذم القى عمى المجتيديف مسؤكلية بي، خاص

انما بياف ، كال تقتصر الضركرة عمى بياف الحكـ الشرعي فحسب  ،المستجدات
  . الحكـ القانكني ايضا في كؿ المسائؿ التي ليا تداعياتيا عمى القانكف
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كاذا كاف الفقياء ، لة أحكـ لممسالالجتياد ىدفو بياف اكال شؾ اف      

ف االجتياد حسب ضكابط الشريعة االسبلمية فذلؾ ألالمسممكف قد بينكا شركط 
اما ، الذم ينظـ حياة الناس فيما مضى  الشريعة االسبلمية كانت ىي القانكف

بات لزاما ، اليكـ كقد انحسر دكر الشريعة االسبلمية فيما يتعمؽ بيذا الدكر 
تكف  كلـ، عمى القضاة اف يبينكا الحكـ القانكني لكؿ كاقعة لـ يرد بشانيا نص 

، ىناؾ قاعدة يمكف تطبيقيا مف العرؼ اك الشريعة االسبلمية اك قكاعد العدالة 
انما مف ، كاالجتياد في مجاؿ القانكف ليس قاصرا عمى االجتياد القضائي 

تياد الفقيي يمتاز جاال اف اال، الممكف اف يصدر االجتياد عف فقياء القانكف 
الذم ال يككف اال بصدد نزاع  بخبلؼ االجتياد القضائيم ، بالطابع النظر 

 . حاسـ بشأنوقضائي يحتاج الى اصدرار حكـ 

 

 تـ بحمد اهلل .

صباحا  11 – 32الساعة  - 2222 – 12 – 18يـو الجمعة المصادؼ 
. 
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محيي السنة، أبك محمد الحسيف بف مسعكد البغكم ) المتكفى: 

https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%AE%D9%88%D9%84%D9%8A-pdf
https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%AE%D9%88%D9%84%D9%8A-pdf
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الطبعة: الرابعة،  -الناشر: دار طيبة لمنشر كالتكزيع  -ق ػ( 510
 ـ . 1997 -ىػ  1417

االعتقاد كاليداية إلى سبيؿ الرشاد عمى مذىب  -البييقي  -21
أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى  : الحديث السمؼ كأصحاب

ٍكًجردم الخراساني، أبك بكر البييقي )المتكفى:  ٍسرى  الناشر: ىػ(458الخي
 . 1401األكلى،  الطبعة: - بيركت –دار اآلفاؽ الجديدة 

أحمد بف الحسيف بف عمي بف  : السنف الكبرل -البييقي  -22
ٍكًجردم الخراساني، أبك بكر البييق ٍسرى  ىػ(458ي )المتكفى: مكسى الخي

الثالثة،  الطبعة: - لبنات –دار الكتب العممية، بيركت  الناشر: -
 . ـ 2003 -ىػ  1424

شعب اإليماف  : أحمد بف الحسيف بف عمي بف  -البييقي  -23
ٍكًجردم الخراساني، أبك بكر البييقي )المتكفى:  ٍسرى ىػ( 458مكسى الخي

ع بالرياض بالتعاكف مع اليند الناشر: مكتبة الرشد لمنشر كالتكزي –
 2003 -ىػ  1423الطبعة: األكلى،  -الدار السمفية ببكمبام باليند 

 ـ .
أحمد بف الحسيف بف عمي  : معرفة السنف كاآلثار -البييقي  -24

ٍكًجردم الخراساني، أبك بكر البييقي )المتكفى:  ٍسرى بف مكسى الخي
اكستاف(، ب -جامعة الدراسات اإلسبلمية )كراتشي  الناشركف: ىػ(458

دمشؽ(، دار الكفاء  -بيركت(، دار الكعي )حمب -دار قتيبة )دمشؽ 
 . ـ1991 -ىػ 1412األكلى،  الطبعة:- القاىرة( -)المنصكرة 

أبك بكر أحمد بف  : مناقب الشافعي لمبييقي -البييقي  -25
 –مكتبة دار التراث  الناشر: ىػ( 458 - 384الحسيف البييقي )

 .  ـ 1970 -ىػ  1390األكلى،  الطبعة : – القاىرة
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محمد بف عيسى بف سىٍكرة بف  : سنف الترمذم -الترمذم  -26
  - ىػ(279مكسى بف الضحاؾ، الترمذم، أبك عيسى )المتكفى: 

 . ـ 1998 سنة النشر:  بيركت –دار الغرب اإلسبلمي  الناشر:
شرح التمكيح عمى التكضيح : سعد الديف مسعكد  -التفتازاني  -27

ىػ( الناشر: مكتبة صبيح بمصر 793ازاني )المتكفى: بف عمر التفت
 الطبعة  : بدكف طبعة كبدكف تاريخ .

مكسكعة الفقو اإلسبلمي : محمد بف إبراىيـ بف  -التكيجرم  -28
الطبعة: األكلى،  -عبد اهلل التكيجرم الناشر: بيت األفكار الدكلية 

 ـ . 2009 -ىػ  1430
عمي الزيف عمي بف محمد بف  -التعريفات  -الجرجاني  -29

الناشر: دار الكتب العممية  -ىػ( 816الشريؼ الجرجاني )المتكفى: 
 ـ .1983-ىػ 1403لبناف الطبعة: األكلى –بيركت 

 : معالـ أصكؿ الفقو عند أىؿ السنة كالجماعة -الجيزاني  -30
سٍف الجيزاني  - دار ابف الجكزم الناشر: محمَّد بٍف حسىٍيف بف حى

 . 1427الطبعة الخامسة،  الطبعة:
تيسير التحرير : محمد أميف بف محمكد البخارم  -اٍلحمىًبي  -31

ىػ( الناشر: مصطفى  972المعركؼ بأمير بادشاه الحنفي )المتكفى: 
ـ( : دار الكتب العممية  1932 -ىػ  1351مصر ) -البابي اٍلحمىًبي 

ىػ  1417بيركت ) -ـ(، كدار الفكر  1983 -ىػ  1403بيركت ) -
 ـ( . 1996 -
التقرير كالتحبير : أبك عبد اهلل، شمس الديف محمد  -الحنفي  -32

بف محمد بف محمد المعركؼ بابف أمير حاج كيقاؿ لو ابف المكقت 
ىػ( الناشر: دار الكتب العممية الطبعة : 879الحنفي )المتكفى: 

 ـ .1983 -ىػ 1403الثانية، 
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رد المحتار عمى الدر المختار : ابف عابديف،  -الحنفي  -33
عمر بف عبد العزيز عابديف الدمشقي الحنفي  محمد أميف بف

بيركت الطبعة: الثانية،  -ىػ( الناشر: دار الفكر1252)المتكفى: 
 ـ .1992 -ىػ 1412

ؿ  -34 بلَّ أبك بكر أحمد بف محمد بف ىاركف بف يزيد  :السنة  -الخى
ؿ البغدادم الحنبمي )المتكفى:  بلَّ  –دار الراية  الناشر:  ىػ(311الخى

 ـ .1989 -ىػ 1410األكلى،  الطبعة: الرياض
الدارقطني : أبك الحسف عمي بف عمر بف أحمد بف ميدم بف  -35

ىػ( 385مسعكد بف النعماف بف دينار البغدادم الدارقطني )المتكفى: 
ىػ  1424لبناف الطبعة: األكلى،  –الناشر: مؤسسة الرسالة، بيركت 

 ـ . 2004 -
أحمد بف صحيح ابف حباف : محمد بف حباف بف  - الدارمي -36

حباف بف معاذ بف مىٍعبدى، التميمي، أبك حاتـ، الدارمي، البيستي 
الطبعة:  -بيركت  –ىػ( الناشر: مؤسسة الرسالة 354)المتكفى: 
 .1993 – 1414الثانية، 

أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر  : البداية والنياية -الدمشقي  -37
 - حقؽالم ىػ(774بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي )المتكفى: 

األكلى  - الطبعة دار إحياء التراث العربي الناشر: عمي شيرم
 . ـ 1988 -، ىػ 1408

أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر  : طبقات الشافعييف -الدمشقي  -38
 الناشر: - ىػ(774بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي )المتكفى: 

 .ـ 1993 -ىػ  1413 تاريخ النشر: - مكتبة الثقافة الدينية
مسند الفاركؽ أمير المؤمنيف أبي حفص عمر  -مشقي الد  -39

أبك الفداء  : بف الخطاب رضي اهلل عنو كأقكالو عمى أبكاب العمـ
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إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي )المتكفى: 
 الطبعة: لممكتبة الشاممة -دار الفبلح، الفيكـ  الناشر: - ىػ( 774

 . ـ 2009 -ىػ  1430األكلى، 
أبك بكر أحمد بف  : المجالسة كجكاىر العمـ -دينكرم ال -40

جمعية  الناشر : -ىػ( 333مركاف الدينكرم المالكي )المتكفى : 
 -أـ الحصـ( ، دار ابف حـز )بيركت  -التربية اإلسبلمية )البحريف 

 . ىػ1419 تاريخ النشر :لبناف( 
شمس الديف أبك عبد اهلل   -سير أعبلـ النببلء  -الذىبي  -41

 -ىػ( 748)المتكفى :  بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز الذىبي محمد
   ـ . 1985ىػ /  1405 -الناشر : مؤسسة الرسالة الطبعة : الثالثة 

شمس الديف  : مناقب اإلماـ أبي حنيفة كصاحبيو - الذىبي -42
أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز الذىبي )المتكفى: 

حيدر آباد الدكف  - ة إحياء المعارؼ النعمانيةلجن الناشر: - ىػ(748
  . ىػ 1408الثالثة،  الطبعة: باليند

محمد بف مكـر بف عمى، أبك  : لساف العرب -الركيفعى  -43
الفضؿ، جماؿ الديف ابف منظكر األنصارم الركيفعى اإلفريقى 

 -الثالثة  الطبعة: بيركت –دار صادر  الناشر: ىػ(711)المتكفى: 
 ق. 1414

محٌمد بف  - تاج العركس مف جكاىر القامكس -الزَّبيدم   -44
محٌمد بف عبد الرٌزاؽ الحسيني، أبك الفيض، الممٌقب بمرتضى، 

 . دار اليداية الناشر: - ىػ(1205الزَّبيدم )المتكفى: 
ٍيًمٌي  -45 كىٍىبىة بف مصطفى  -الًفٍقوي اإلسبلميُّ كأدلَّتيوي   -الزُّحى

ٍيًمٌي،  الرَّابعة . الطبعة: دمشؽ –سكريَّة  -لفكر دار ا الناشر: الزُّحى



 واالقتصادية والسياسية   ستراتيجيةاصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإل
 لمانياأبرلين/ 

291 

 

 : القكاعد الفقيية كتطبيقاتيا في المذاىب األربعة -الزحيمي  -46
 –دار الفكر  الناشر: -األستاذ الدكتكر محمد مصطفى الزحيمي 

  ـ . 2006 -ىػ  1427األكلى،  الطبعة: - دمشؽ
األستاذ  : الكجيز في أصكؿ الفقو اإلسبلمي -الزحيمي  -47

دار الخير لمطباعة  الناشر: - ر محمد مصطفى الزحيميالدكتك 
 -ىػ  1427الثانية،  الطبعة: - سكريا –كالنشر كالتكزيع، دمشؽ 

2006 . 
سمطة قاضي المكضكع في اختيار    - الديفنكر  زرقكف -48

 بحث متاح عمى االنترنت . – القاعدة القانكنية المبلئمة لحؿ النزاع
أبك عبد اهلل بدر الديف  -البرىاف في عمكـ القرآف  -الزركشي  -49

:  الطبعة –ىػ( 794محمد بف عبد اهلل بف بيادر الزركشي )المتكفى: 
ـ الناشر: دار إحياء الكتب العربية  1957 -ىػ  1376 - األكلى

 عيسى البابى الحمبي كشركائو .
خير الديف بف محمكد بف محمد بف  : األعبلـ -الزركمي  -50

دار  الناشر: ىػ(1396عمي بف فارس، الزركمي الدمشقي )المتكفى: 
 . ـ 2002أيار / مايك  -الخامسة عشر  الطبعة: - العمـ لممبلييف

سنف أبي داكد : أبك داكد سميماف بف األشعث  -السًِّجٍستاني  -51
تاني )المتكفى: بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك األزدم السًِّجسٍ 

ىػ( المحقؽ: محمد محيي الديف عبد الحميد الناشر: المكتبة 275
 بيركت . –العصرية، صيدا 

محمد بف الحسيف بف  : مناقب اإلماـ الشافعي -السجستاني   -52
 ىػ(363إبراىيـ بف عاصـ، أبك الحسف اآلبرم السجستاني )المتكفى: 

  . ـ 2009 - ىػ 1430األكلى  الطبعة: الدار األثرية الناشر:
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اإلتقاف في عمكـ القرآف : عبد الرحمف بف أبي  -السيكطي  -53
الناشر: الييئة  -ىػ( 911بكر، جبلؿ الديف السيكطي )المتكفى: 

 ـ. 1974ىػ/ 1394الطبعة:  -المصرية العامة لمكتاب 
أبك عبد اهلل محمد بف إدريس  مسند الشافعي :  - الشافعي -54

بف العباس بف عثماف بف شافع بف عبد المطمب بف عبد مناؼ 
دار الكتب  الناشر: - ىػ(204المطمبي القرشي المكي )المتكفى: 

 . ق 1400 عاـ النشر: - لبناف –العممية، بيركت 
الدكتكر : محمد المدني صالح الشريؼ ، استاذ  -الشريؼ  -55

جامعة  –كمية الحقكؽ  –قسـ القانكف الخاص رئيس -القانكف المدني 
مجمة جيؿ األبحاث  : في مقاؿ نشر   - سمطنة عماف –ظفار 

 . 27القانكنية المعمقة العدد 
المسند : أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف  -الشيباني  -56

الناشر: مؤسسة الرسالة ىػ( 241ىبلؿ بف أسد الشيباني )المتكفى: 
 ـ . 2001 -ىػ  1421الطبعة: األكلى، 

أبك عبد اهلل أحمد بف محمد  : فضائؿ الصحابة -الشيباني  -57
 الناشر: -( ىػ241بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد الشيباني )المتكفى: 

 . 1983 – 1403األكلى،  الطبعة: - بيركت –مؤسسة الرسالة 
الكظيفي كاثرىا في تطكير نظرية الحؿ  –صالح ميدم كحيط  -58

اطركحة دكتكراه مقدمة الى كمية  –دراسة مقارنة  –قكاعد االسناد 
 . 2018 –القانكف جامعة كرببلء 

 - الجامع الصحيح لمسنف كالمسانيد -صييب عبد الجبار  -59
ص  – 19ج  –المكتبة الشاممة  – 2014 – 8 - 15 النشر:
211. 

http://jilrc-magazines.com/wp-content/uploads/2018/11/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-27.pdf
http://jilrc-magazines.com/wp-content/uploads/2018/11/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-27.pdf
http://jilrc-magazines.com/wp-content/uploads/2018/11/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-27.pdf
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أحمد بف أيكب بف  سميماف بف : المعجـ الكبير -الطبراني  -60
دار   ىػ(360مطير المخمي الشامي، أبك القاسـ الطبراني )المتكفى: 

 .الثانية  الطبعة: القاىرة –مكتبة ابف تيمية  النشر:
بحث متاح عمى االنترنت عمى الرابط  التالي  - طبلؿ مشعؿ -61

 :https://mawdoo3.com   
أبك داكد سميماف بف  : مسند أبي داكد الطيالسي -الطيالسي  -62

 الناشر: - ىػ(204داكد بف الجاركد الطيالسي البصرل )المتكفى: 
 .ـ 1999 -ىػ  1419األكلى،  الطبعة  - مصر –دار ىجر 

األجتيادم ألحكاـ محكمة التمييز االتحادية  الدكر –العبكدم  -63
االستاذ الدكتكر  -في صياتة القاعدة القانكنية لمقانكف المدني العراقي 

 .2015 عباس زبكف العبكدم 
تنازع القكانيف كاالختصاص القضائي الدكلي  –العبكدم  -64

دراسة مقارنة طبقا الحكاـ القانكف الدكلي  –كتنفيذ االحكاـ الجنبية 
االستاذ الدكتكر عباس  -لمقارف كاحكاـ القانكف العراقي الخاص ا
  . 2015بيركت  -دار السنيكرم -العبكدم 

في  –دراسة مقارنة  –شرح احكاـ قانكف االثبات  -العبكدم  -65
 78ضكء احكاـ قانكف التكقيع االلكتركني كالمعامبلت االلكتركنية رقـ 

االستاذ  -القضائية كالقكانيف المقارنة معززة بالتطبيقات  2012لسنة 
 عباس العبكدم . الدكتكر

لسنة  26شرح احكاـ قانكف الجنسية العراقية رقـ  –العبكدم  -66
بيركت  –دار السنيكرم  -االستاذ الدكتكر عباس العبكدم  – 2006
2015 . 
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دراسة مقارنة  –شرح احكاـ قانكف المرافعات  -العبكدم  -67
دار  –كر عباس العبكدم االستاذ الدكت -كمعززة بالتطبيقات القضائية 

 . 2016الطبعة االكلى  –لبناف  بيركت  -السنيكرم  
 - القانكف نظرية - القانكنية لمعمـك مدخؿ - الجيبللي عجة  -68

 .2009 الجزائر - لمنشر برتي دار
أبك عمر يكسؼ بف  : جامع بياف العمـ كفضمو -القرطبي  -69

عبد اهلل بف محمد بف عبد البر بف عاصـ النمرم القرطبي )المتكفى: 
 الطبعة:دار ابف الجكزم، المممكة العربية السعكدية الناشر: ىػ(463

 . ـ 1994 -ىػ  1414األكلى، 
مجمؿ المغة البف فارس : أحمد بف فارس بف  -القزكيني  -70

دار النشر:  -ىػ( 395لمتكفى: زكرياء القزكيني الرازم، أبك الحسيف )ا
 ـ. 1986 -ىػ  1406 -الطبعة الثانية  -بيركت  –مؤسسة الرسالة 

 اجتياد القاضي في العصر الحديث -محفكظ بف صغير  -71
كمية الحقكؽ كالعمـك  - كضركرة التقنيف في مجاؿ األحكاؿ الشخصية

مجمة الدراسات  - جامعة محمد بكضياؼ بالمسيمة -السياسية 
 .القانكنيةكالبحكث 

دار  –مالؾ حياتو كعصره آراؤه الفقيية  -محمد ابك زىرة  -72
 الفكر العربي . 

تفسير النصكص في القانكف  محمد صبرم السعدم : -73
 كالشريعة اإلسبلمية .

 مصطفى الزرقا : المدخؿ الفقيي العاـ، دار القمـ، دمشؽ، ط -74
2004 . 

عبد الممؾ بف ىشاـ  : السيرة النبكية البف ىشاـ -المعافرم  -75
بف أيكب الحميرم المعافرم، أبك محمد، جماؿ الديف )المتكفى: 
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شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي  الناشر: - ىػ(213
 ـ . 1955 -ىػ 1375الثانية،  الطبعة: - كأكالده بمصر

تقي الديف المقريزم )المتكفى:  :المقفى الكبير -المقريزم  -76
لبناف  –دار الغرب االسبلمي، بيركت  اشر:النـ(  1440ىػ =  845

 . ـ 2006 -ىػ  1427الثانية،  الطبعة:
 http://www.mawsoah.netالمكسكعة العربية العالمية  -77
صادرة عف: كزارة األكقاؼ  – المكسكعة الفقيية الككيتية -78

 .الككيت –كالشئكف اإلسبلمية 
االستاذ الدكتكر ادـ كىيب  –رافعات المدنية الم -النداكم  -79

تكزيع المكتبة القانكنية  –القاىرة  –العاتؾ لصناعة الكتاب  –النداكم 
 .دكف سنة طبع –بغداد  –
السنف الكبرل : أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب  -النسائي  -80

ىػ( الناشر: مؤسسة 303بف عمي الخراساني، النسائي )المتكفى: 
 .2001 -ىػ  1421بيركت الطبعة: األكلى،  –الرسالة 

أبك زكريا محيي الديف  : تيذيب األسماء كالمغات -النككم   -81
دار الكتب العممية،  : ىػ(676يحيى بف شرؼ النككم )المتكفى: 

 . لبناف –بيركت 
المستدرؾ عمى الصحيحيف : أبك عبد اهلل  -النيسابكرم  -82

و بف نيعيـ بف الحكـ الحاكـ محمد بف عبد اهلل بف محمد بف حمدكي
ىػ( 405الضبي الطيماني النيسابكرم المعركؼ بابف البيع )المتكفى: 

 – 1411بيركت الطبعة: األكلى،  –الناشر: دار الكتب العممية   -
1990. 

http://www.mawsoah.net/
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مسمـ بف الحجاج أبك الحسف  صحيح مسمـ : - النيسابكرم -83
تراث دار إحياء ال الناشر: - ىػ(261القشيرم النيسابكرم )المتكفى: 

  .1713حديث رقـ  – 1337ص  – 3ج  – بيركت –العربي 
ترائب القرآف كرتائب الفرقاف : نظاـ الديف  -النيسابكرم   -84

ىػ( 850الحسف بف محمد بف حسيف القمي النيسابكرم )المتكفى: 
بيركت  –الناشر: دار الكتب العمميو  -المحقؽ: الشيخ زكريا عميرات 

 ىػ . 1416 -الطبعة: األكلى  -
أبك عبد اهلل الحاكـ  : معرفة عمـك الحديث -النيسابكرم  -85

محمد بف عبد اهلل بف محمد بف حمدكيو بف نيعيـ بف الحكـ الضبي 
 - ىػ(405الطيماني النيسابكرم المعركؼ بابف البيع )المتكفى: 

 -ىػ 1397الثانية،  الطبعة بيركت –دار الكتب العممية  الناشر:
 .ـ 1977

مركز القانكف االجنبي اما القضاء  –ىاشـ عمي صادؽ    -86
 . 1968القاىرة  –دار النيضة العربية  –الكطني 

ياسيف محمد يحي: مبادئ العمكـ القانكنية، دار النيضة  -87
 . 1987- العربية، القاىرة 




