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  ث بین مدرستي الحجاز والعراق في القرن الثاني والثالث الھجريالرأي والحدی

  دراسة موضوعیة

  . عبدالرحمن نوري المطاوعة

قسم الدراسات اإلسالمیة ، كلیة التربیة األساسیة ، الھیئة العامة للتعلیم التطبیقي 

  .والتدریب، الكویت 

   gmail.com AbdulRahmanNuri@19: البرید اإللكتروني

  :ث ملخص البح

یعد مطل�ع الق�رن الث�اني بدای�ة فعلی�ة لتش�كل العلم�اء والفقھ�اء عل�ى ش�كل م�دارس 

متنوع��ة، ومنتش��رة ف��ي ش��تى األق��الیم اإلس��المیة، لك��ل منھ��ا ف��ي التعام��ل م��ع قض��ایا الفق��ھ 

وعل�ى ال�رغم .واألحكام والتشریعات المستحدثة منھج مستقل، ورؤیة تختلف عن األخرى

نش�أت آن�ذاك ف�إن الفقھ�اء ف�ي الع�راق س�واء ف�ي الكوف�ة أو  من تعدد المدارس الفقھیة التي

البص��رة، والفقھ��اء ف��ي الحج��از س��واء ف��ي مك��ة أو المدین��ة ك��انوا أكث��ر تمی��زا وب��روزا م��ن 

وفي . غیرھم حتى ُخص فقھاء العراق باسم أھل الرأي، وفقھاء الحجاز باسم أھل الحدیث

ین، وص��ار ك��ل فری��ق منھم��ا أش��د بدای��ة الق��رن الث��اني ازدادت ح��دة التن��افس ب��ین المدرس��ت

تمسكا بش�یوخھم وأكث�ر انتم�اء لھ�م، ووص�ل ھ�ذا التن�افس ف�ي فت�رة م�ن الفت�رات إل�ى ح�د 

فقد نقل ع�ن . توجیھ التھم والتقلیل من شأن اآلخر في موضوعات تتعلق بالرأي والحدیث

أنزل��وھم منزل��ة أھ��ل الكت��اب ال تص��دقوھم وال : اإلم��ام مال��ك أن��ھ یق��ول ع��ن أھ��ل الع��راق

  .آمنا بالذي أنزل إلینا وأنزل إلیكم: تكذبوھم، وقولوا

ما ف.وكان الرأي والحدیث ھو فیصل التفرقة وجوھر الخالف بین كلتا المدرستین

موقف العلماء المعاصرین من صحة إطالق أھل الرأي على فقھاء الع�راق وإط�الق أھ�ل 

كان متفاوتا بشكل كبی�ر الحدیث على فقھاء الحجاز ؟ و ھل األخذ بالرأي واالعتماد علیھ 

بین فقھاء العراق والحجاز؟وھل بضاعة فقھاء العراق في الحدیث ضعیفة وال ترق�ى إل�ى 

  االعتماد علیھا وعلى تصحیحاتھم؟

ولإلجابة على تلك األسئلة اقتضى الحال أن َتْبَحَث الدراسة ف�ي اتجاھ�ات العلم�اء 

حدیث وأھل رأي، وتتبع األس�باب  في تقسیم فقھاء القرن الثاني والثالث الھجري إلى أھل

التي انطلق منھا كل اتجاه، من خالل النظر فیم�ا قال�ھ الفقھ�اء المعاص�رون ف�ي دراس�اتھم 

الفقھیة وما دونوه في مداخل العلوم الشرعیة، ومن خالل دراسة مناھج العلماء وطبق�اتھم 

  .في القرون الثالث األول
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لع�راق وفقھ�اء الحج�از لدی�ھ حص�یلة أن كالً م�ن فقھ�اء ا :وتوصلت الدراسة إلى 

ال�رحالت : متقاربة من الحدیث، سواء في الشیوخ أو في العدد، وساعد على ھذا التق�ارب

إنَّ المدرس��تین الفقھیت���ین . العلمی��ة واللق��اءات المس��تمرة، وخصوص��ا ف���ي مك��ة المكرم��ة

ر یستعمالن الرأي بدرج�ة متقارب�ة، وص�ور متش�ابھة، وق�د ب�رز ف�ي ك�ل منھم�ا م�ن اش�تھ

  .بالرأي وأكثر منھ

  

  .، الحدیث ، العراق ، الحجاز  الرأي :الكلمات المفتاحیة
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Abstract: 
The early second century Hijri is viewed as the era that 

saw the categorization of scholars and jurists into various 
schools of thought which spread across various Islamic 
regions. Each of these schools had an independent approach 
and a vision that differed from the other in dealing with issues 
of jurisprudence, rulings, and new legislations. Despite the 
multiplicity of schools of jurisprudence that arose at that time, 
the jurists in Iraq (in Kufa or Basra) and the jurists in the Hijaz 
(in Makkah or Madinah) were more distinguished and 
prominent than others, to the extent where Iraqi jurists were 
singled out in the name of the ‘People of Opinion”, and the 
jurists of Hijaz in the name of the “People of Hadith”. The 
rivalry between the two schools intensified, and each group 
became more attached and affiliated to their sheikhs. This 
competition reached to the point of accusations and belittling 
of one another in matters related to Opinion and Hadith. It 
was reported that Imam Malik said about the people of Iraq 
“Give them the status of the People of the Book; do not 
believe them, do not deny them, and say we believed in what 
was revealed to us and revealed to you .“  

The opinion and the hadith were the distinction and the 
essence of the disagreement between the two schools. So, 
what is the position of contemporary scholars regarding the 
validity of using the terms “People of Opinion” on the jurists of 
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Iraq and the “People of Hadith” on the scholars of the Hijaz? 
And did the introduction and reliance on Opinion differ greatly  
 
between the jurists of Iraq and the Hijaz? Is the scope of 
knowledge of the Iraqi jurists in Hadith that weak, and cannot 
be relied on؟ 

To answer these questions, it was necessary for the 
study to explore the trends scholars used in categorizing the 
jurists of the second and third centuries Hijri into scholars of 
Hadith and Opinion; and to trace the reasons from which each 
trend evolved, by looking at what contemporary jurists said in 
their jurisprudence studies and what they wrote in the 
introductions to Sharia sciences, and by studying the 
scholars' curricula and their classification in the first three 
centuries. 

The study found that both the scholars and jurists of 
Iraq and the Hijaz are at par with regards to Hadith— whether 
in the number of Hadith reported or the Sheikhs they reported 
from. This parity was due to frequent study trips and 
continuous meetings with scholars, especially in Makkah Al-
Mukarramah. The two schools of jurisprudence use opinion in 
a close manner and similar forms, and it is evident in each of 
the schools what had emerged from opinion and more. 
Key words: Opinion , Hadith , Iraq , Hijaz . 
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  مقدمة

كان المجتمع اإلسالمي في العھد األول من نشأتھ بعیداً عن التعددیة ف�ي مرجعی�ة 
األخذ والتلقي في قضایا األحكام الشرعیة؛ إذ كان الصحابة في عھد النبي صلى هللا علی�ھ 
وسلم مجمعون على أن مصدر التلق�ي واألخ�ذ ال یك�ون إال م�ن عن�د رس�ول هللا ص�لى هللا 

رھم ع�ن أحك�ام الن�وازل ویجی�ب ع�ن المس�ائل الت�ي تع�رض لھ�م إم�ا علیھ وسلم، فھو یخب
بوحي من هللا تعالى، أو برأي ھو ی�راه اجتھ�ادا من�ھ ف�ي ح�ال ع�دم ورود ال�نص كم�ا ھ�و 
رأي اإلمام أحمد وأبي یوسف خالفاً للجبائي وابنھ أبي ھاشم حیث ذھبا إلى اس�تحالة ذل�ك 

  .منھ
الص�حابة ف�ي األمص�ار تب�دلت أح�وال  أما بعد وفاتھ صلى هللا علیھ وس�لم وتف�رق

الناس وكان المرجع والمصدر في نوازلھم وفروعھم مما ال نص فیھ عن النبي ص�لى هللا 
علیھ وسلم متعدداً؛ فبعضھم مثال كان یستفتي ابن مسعود وبعض�ھم یس�تفتي عل�ي ب�ن أب�ي 

  .طالب، وبعضھم ابن عمر وبعضھم اآلخر ابن عباس رضي هللا عنھم أجمعین وھكذا
وال شك أن أفھام ھؤالء المجتھدین من الصحابة، ودرجة األخ�ذ م�ن النب�ي ص�لى 

فم��ن الب��دیھي أن تك��ون فت��اوى الص��حابة . هللا علی��ھ وس��لم متفاوت��ة م��ن مجتھ��د إل��ى آخ��ر
  .وآرائھم االجتھادیة مختلفة ومتعددة في المسألة الواحدة

ف�ي ك�ل إقل�یم م�ن ثم مع مرور الزمن وُبْعد الناس عن العھد األول، بدأت تتش�كل 
أقالیم اإلسالم مدارس فقھیة لھا طابع خاص ومنھج مختلف في استنباط األحكام الشرعیة، 

. ف�ي الع�راق: األول�ى: حتى في القرن الثاني ظھرت مدرستان أساسیتان اجتذبتا المسلمین
  .في الحجاز: والثانیة

أھ��ل  مدرس��ة(وق��د اش��ُتِھر ف��ي الدراس��ات المعاص��رة تس��میة مدرس��ة الع��راق ب��ـ 
، وأص�بح ذل��ك عن�د الكت�اب المعتن��ین )مدرس�ة أھ��ل الح�دیث(ومدرس�ة الحج��از ب�ـ ) ال�رأي

بتاریخ الفقھ اإلسالمي وتشریعھ أشبھ بالمسلمات، فھم یطلقون على ھذه الفت�رة ف�ي كت�بھم 
  .طور أھل الحدیث أو األثر وأھل الرأي: بـ

  :وھذه الدراسة أتت لتبحث عن مدى صدق وواقعیة أمرین
ھل كل المعاصرین الذین كتبوا عن ھذه الحقبة كانوا على نفس ھذا : ألولاألمر ا

  االتجاه أم أن ھناك اتجاھا آخر یخالفھم؟
ھ�ل ھ�ذه التس�میة موض�وعیة بحی�ث تعك�س حقیق�ة تل�ك المدرس�تین : األمر الث�اني

  حتى نسمیھم بأھل الرأي وأھل الحدیث؟
  مشكلة الدراسة

  :ة، یمكن أن نجعلھا على الشكل اآلتيتكمن مشكلة الدراسة في عدد من األسئل

م�ا ھ�و أنس�ب تقس�یم لطبق�ات الفقھ�اء ف�ي الق�رون الثالث�ة األول�ى، وم��ا .١
 المصادر االجتھادیة التي اعتمدت علیھا كل طبقة؟
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ما موقف العلماء المعاصرین من صحة إطالق أھل الرأي على فقھ�اء .٢
 العراق وإطالق أھل الحدیث على فقھاء الحجاز ؟

لرأي واالعتماد علیھ ھ�ل ك�ان متفاوت�ا بش�كل كبی�ر ب�ین فقھ�اء األخذ با.٣
 العراق والحجاز أو متقارباً؟

ھل بضاعة فقھاء العراق في الحدیث ض�عیفة وال ترق�ى إل�ى االعتم�اد .٤
 علیھا وعلى تصحیحاتھم؟

  :أھمیة الدراسة
یعد موضوع الدراسة من الموض�وعات المھم�ة الت�ي ل�م تح�رر بش�كل واف، ول�م 

  :وضوعي، فأھمیتھ تتبیَّن من خالل النقاط اآلتیةتبین بشكل م
تعد مسألة الرأي والحدیث من أبرز اإلشكاالت التي تناولھا العلماء في وسم : أوالً 

المرحل�ة الت�ي انتش��ر فیھ�ا ھ��ذا االص�طالح ب�ین فقھ��اء الحج�از وفقھ��اء الع�راق، وبس��ببھما 
  .لنظر في منطلقاتھ ومسبباتھوجدنا اتجاھین مختلفین، فمن المھم دراسة كال االتجاھین وا

تعتبر مدرستي الحجاز والعراق من أھم المدارس الفقھیة الموجود ف�ي تل�ك : ثانیاً 
الفترة، فعلى الرغم من تعدد المدارس الفقھیة التي نشأت آن�ذاك كالش�ام ومص�ر وغیرھم�ا 
ف��إن الحج��از والع��راق كان��ا أكث��ر تمی��زا وانتش��ارا م��ن غی��رھم، ولھ��ذا یعتب��ر البح��ث ف��ي 

  .ضایاھما مفیدا ویوصل إلى تصور شامل لتلك المرحلةق
دراسة قضایا الفقھ في القرن الثاني والثالث الھجري یعّد بواب�ة رئیس�یة ف�ي : ثالثاً 

  .فھم نشأت الفقھ وتطوره، ومدخل عام لتصور الفقھ ومصادر االجتھاد
  :أھداف الدراسة

االجتھادی�ة بیان طبقات الفقھاء ف�ي الق�رون الثالث�ة األول�ى ومص�ادرھم .١
 .وأبرز أعالمھا

أھ�ل رأي وأھ�ل : دراسة اتجاھات العلماء في ص�حة تقس�یم الفقھ�اء إل�ى.٢
 .حدیث، وبیان الرأي الموافق للصواب في وجھة نظر الباحث

إب�راز دور العلم��اء ف��ي الق�رن الث��اني والثال��ث الھج�ري ف��ي خدم��ة الفق��ھ .٣
 .ومساھمتھم في تطوره

  :الدراسات السابقة
س��ات المعاص��رة إل��ى موض��وع الدراس��ة بإش��ارة مختص��رة تطرق��ت بع��ض الدرا

وعلى سبیل العموم؛ إذ لم أجد بحسب اطالعي من تعرض لجمیع االتجاھات الحاصلة في 
  :موضوع دراستنا في بحث مستقل، فمنھا
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للدكتور حسین حام�د حس�ان، ) : ھـ١٤٣٧( المدخل لدراسة الفقھ اإلسالمي: أوالً 
�انطبعت في أورقة للدراسات والنش�ر وھ�ي دراس�ة ش�املة لموض�وع الفق�ھ ونش�أتھ . ، عمَّ

وتطوره، وأبرز مناھجھ وأعالمھ من عصر النبوة، والخلفاء الراشدین، وصغار الصحابة 
ویعد ھذا الكتاب مرجعا أساسیا لمن یدرس المدخل الفقھ�ي . والتابعین، واألئمة المجتھدین

لتي تعرض لھا المؤلف ھ�ي قض�یة العام اإلسالمي، ومن أھم القضایا التي تھم دراستنا وا
إال أنھ لم یبن فیھا اتجاھات ) نزعة الحدیث والرأي(وسماھا بـ . أھل الرأي وأھل الحدیث

  .العلماء وآرائھم في ھاتین النزعتین
): ھ��ـ١٤٠٧( المراك��ز العلمی��ة ومش��اھیر الفقھ��اء خ��الل عص��ر الت��ابعین: ثانی��اً 

ي مجل�ة كلی�ة اآلداب والعل�وم اإلنس�انیة، للدكتور حمیدان بن عب�د هللا الحمی�دان، نش�رت ف�
وھي دراسة عمیقة ومطولة في بیان نش�أت الحرك�ة الفقھی�ة ف�ي . جامعة الملك عبدالعزیز

الحجاز، : عصر التابعین، فقام الباحث بدراسة ثالثة أقالیم انتشر فیھا فقھاء التابعین، وھي
لجھود العلمیة التي قاموا بھا، وبین في كل إقلیم أشھر أعالمھا، وأبرز ا. والعراق، والشام

وتعرض الكاتب لموضوع دراستنا حینما ق�ارن جھ�ود العلم�اء ف�ي . ومناھجھم االجتھادیة
األقط�ار الثالث��ة الم��ذكورة ف��ي األخ��ذ ب��الرأي والح��دیث، م��ع میل��ھ إال أن��ھ الجھ��ود متقارب��ة 

  .خصوصا بین العراق والحجاز
مام محمد زاھد الكوثري، طبعت لإل): ھـ١٣٩٠( فقھ أھل العراق وحدیثھم: ثالثاً 

( وھي عبارة عن مقدم�ة وض�عھا المؤل�ف لكت�اب . في المكتبة األزھریة التراثیة، القاھرة
لإلم��ام الزیلع��ي رحم��ھ هللا، وكان��ت تتح��دث ع��ن ) نص��ب الرای��ة لتخ��ریج أحادی��ث الھدای��ة 

رأي ب�ین أبرز الجوانب المتعلقة بتاریخ الفقھ والسنة في الع�راق، وبح�ث الكات�ب قض�یة ال�
المدح والذم، وكان مدافعا عن الرأي وبّین أن أول من نفاه ول�م یعتب�ره وطع�ن ف�ي بع�ض 

واس��تفاد ص��احب الدارس��ة م��ن ھذھالمقدم��ة ال س��یما ف��ي القض��ایا . الص��حابة ھ��م المعتزل��ة
  .المتعلقة بفقھ أھل العراق ومكانة الحدیث عندھم

  :منھج الدراسة
المن���اھج العلمی���ة المناس���بة لطبیع���ة اتب���ع الباح���ث ف���ي تن���اول موض���وع الدراس���ة 

  :الموضوع والمتمثلة بالتالي
حی��ث تتب��ع الباح��ث اتجاھ��ات العلم��اء ف��ي تقس��یم فقھ��اء : الم��نھج االس��تقرائي: أوالً 

القرن الثاني والثالث الھجري إلى أھل حدیث وأھل رأي، وتتبع األسباب التي انطلق منھا 
لمعاصرون في دراساتھم الفقھی�ة وم�ا دون�وه كل اتجاه، من خالل النظر فیما قالھ الفقھاء ا

في مداخل العلوم الشرعیة، ومن خالل دراسة مناھج العلماء وطبقاتھم في القرون الثالث 
  .األول

حیث قام الباحث بعد حصر االتجاھات المتعلقة بموض�وع : التحلیلي المنھج: ثانیاً 
ومعرف�ة اإلش�كاالت ال�وارد  الدراسة بدراسة األسباب التي انطلق منھا كل اتج�اه وتحلیلھ�ا

  .على كل اتجاه، ثم  مقارنتھا وابداء الرأي الراجح الذي یراه صاحب الدراسة
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حی��ث ذك��ر الباح��ث المص��طلحات الفقھی��ة واألص��ولیة : الم��نھج الوص��في: ثالث��اً 
المتعلقة بموضوع الدراسة، كالرأي والحدیث، وذلك من خالل بیان حقائقھ�ا وخصائص�ھا 

  .اءكما ذكرھا العلم
  

  :خطیة الدراسة
  :تتكون خطة البحث من مقدمة ومبحثین وخاتمة، وھي على الشكل التالي

  مقدمة
تقس��یم طبق��ات الفقھ��اء ف��ي الق��رون الثالث��ة األول��ى، وفی��ھ ثالث��ة  :المبح��ث األول

  :مطالب
  .طبقة فقھاء الصحابة: المطلب األول
  .طبقة فقھاء التابعین: المطلب الثاني
  .األئمة المجتھدینطبقة : المطلب الثالث
حقیقة انقسام فقھاء الحجاز والعراق إلى أھل ح�دیث وأھ�ل رأي،  :المبحث الثاني

  :وفیھ مطلبان
  .االتجاه األول: المطلب األول
  .االتجاه الثاني: المطلب الثاني

  
  .الخاتمة
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  املبحث األول

  تقسيم طبقات الفقهاء يف القرون الثالثة األوىل

عنھم في عھد النبي صلى هللا علی�ھ وس�لم إذا نزل�ت بھ�م كان الصحابة رضي هللا 
ن�ون من�ھ حك�م هللا ف�ي ذل�ك اس�تجابة لقول�ھ  نازلة أو َعَرَضْت لھم مشكلة یھرعون إلی�ھ یتبیَّ

ِ َواْلَیوْ (تعالى  ُسوِل إِْن ُكْنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِبا�َّ ِ َوالرَّ وهُ إِلَى هللاَّ ) ِم اْآلِخرِ َفإِْن َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء َفُردُّ
  ].٥٩:النساء[

فكان رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ُیْفتیھم وُیبیِّن لھ�م ذل�ك إم�ا بآی�ات م�ن ال�ذكر 
الحكیم، وإما بسنة من قول یبلغھ لھم، أو فعل یفعلھ أمامھم  فیقتدون بھ، أو یقرھم على ما 

  . فعلوه إن كان صوابا
ن هللا عز وجل؛ إذ الوحي تارة وأیاً كان طریق البیان فال یخرج عن كونھ وحیا م

َوَم�ا َیْنِط�ُق َع��ِن : (یك�ون قرآن�ا وت�ارة یك�ون س�نة للنب�ي ص�لى هللا علی�ھ وس�لم، ق�ال تع�الى
  ].٣،٤:النجم) [ إِْن ُھَو إِالَّ َوْحٌي ُیوَحى) ٣(اْلَھَوى 

ثم بعد وف�اة النب�ي الك�ریم ك�ان ح�ال العلم�اء إل�ى الوق�ت ال�ذي ظھ�رت فی�ھ نزعت�ا 
  : على ثالث طبقاتالرأي واألثر 

طبقة فقھاء الصحابة، وتبدأ م�ن وف�اة النب�ي ص�لى هللا علی�ھ وس�لم  :الطبقة األولى
  . إلى النصف الثاني من القرن األول الھجري

طبقة فقھاء التابعین، وتبدأ م�ن النص�ف الث�اني م�ن الق�رن األول : والطبقة الثانیة
  . الھجري إلى بدایة القرن بدایة القرن الثاني

طبقة األئمة المجتھدین، وتبدأ من بدایة الق�رن الث�اني تقریب�اً إل�ى : قة الثالثةوالطب
  .القرن الثالث

وھذا المبحث یعد بوابة رئیسیة، ومدخال مھماً لفھم حقیقة النزاع بین المعاصرین 
في تسمیة فقھاء العراق بأھل رأي، وفقھاء الحجاز بأھل الحدیث؛ وذلك ألنَّ خلفیة النزاع 

بطبقة فقھاء الصحابة وطبقة فقھاء التابعین، لما لھم من أثر كبیر على اجتھادات لھا تعلق 
األئمة في الطبقة الثالثة، وألنَّ جل م�ن كت�ب ع�ن مدرس�تي ال�رأي والح�دیث، ك�ان ینس�ب 
مؤسسھا إلى أحد الصحابة، فمدرسة أھل الرأي یرجع تأسیسھا إلى الصحابي عبد هللا ب�ن 

ین قطن�وا الع�راق، ومدرس�ة أھ�ل الح�دیث یرج�ع تأسیس�ھا مسعود وغیره من الصحابة الذ
إلى الصحابي عبد هللا بن عمر وغیره من فقھاء الص�حابة ال�ذین قطن�وا الحج�از رض�وان 

  .هللا عنھم أجمعین
وسنشیر في ھذا المبحث إلى كل طبقة من ھذه الطبق�ات، بتحدی�د ص�ور االجتھ�اد 

  . فیھا ومصادره، وأبرز أعالمھا وأماكن انتشارھم
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  اطب اول

ء ا ط  

ث بھ�ا،  توفي رس�ول هللا ص�لى هللا علی�ھ وس�لم، وخلَّ�ف كت�اب هللا ، وأحادی�ث ح�دَّ
وأفعاال فعلھا، وقد شاھد ذلك كلھ أصحابھ وسمعوا منھ إال أن الص�حابة الك�رام ل�م یكون�وا 

م م�ن ترك�ة في تحصیلھ -متساویین في حجم اإلحاطة بھذه المعلومات، فلم تكن الظروف 
مواتیة لكل منھم؛ فبعضھم كان یطیل مالزمة الرسول ص�لى  -النبي صلى هللا علیھ وسلم 

هللا علیھ وسلم فیسمع منھ ویتفق�ھ علی�ھ، وبعض�ھم اآلخ�ر ك�ان مش�غوال بالجھ�اد والوق�وف 
ع�ي وغی�ر  على الثغ�ور، وبعض�ھم ك�ان مش�غوالً بش�ؤون الحی�اة كالزراع�ة والتج�ارة والرَّ

إنا كنا أقواما أغنی�اء لن�ا بیوت�ات : (ذلك قول طلحة بن عبید هللا، حیث قالذلك، یدلك على 
  .)١()وأھلون، وكنا نأتي نبي هللا صلى هللا علیھ وسلم طرفي النھار ثم نرجع

وألج��ل ذل��ك ك��ان لفقھ��اء الص��حابة أح��وال ف��ي آرائھ��م الفقھی��ة ن��تج عنھ��ا ص��ور 
  : مختلفة، نذكر منھا اآلتي
أح�دھم ف�ي الواقع�ة ویب�دي فیھ�ا رأی�اً ث�م یتب�ین ل�ھ أن�ھ  أن یجتھ�د :الصورة األولى

  : صدر فیھا حكم من رسول هللا لكن لم یعلمھ
مثل ما روي عن عبدهللا بن مسعود أنھ سئل عن امرأة مات عنھا زوجھ�ا، وك�ان 

ل��م أر رس��ول هللا یقض��ي ف��ي ذل��ك، ف��ألحوا علی��ھ فاجتھ��د رأی��ھ، : ل��م یع��ین لھ��ا مھ��راً، فق��ال
اً كال��ذي یع��رض لمثلھ��ا، ال وك��س وال ش��طط، وعلیھ��ا الع��دة ولھ��ا وقض��ى ب��أن لھ��ا مھ��ر

المیراث، فقام معقل بن یسار فشھد ب�أن رس�ول هللا قض�ى ف�ي مث�ل ھ�ذه الم�رأة بمث�ل ھ�ذا 
  )٢(.الرأي

أن یرى صحابي رأیا، ویذھب إلیھ، ثم یظھر لھ بعد ذل�ك ح�دیثاً  :الصورة الثانیة
  : یخالف ما ذھب إلیھ، فیعدل عنھ

ي عن أبي ھریرة أنھ كان یرى أن من أصبح جنبا فال ص�وم ل�ھ حت�ى مثل ما رو
  )٣(.أخبرتھ بعض نساء النبي صلى هللا علیھ وسلم بغیر ذلك فعدل عن قولھ

أن َی�ِرَد الح�دیُث ف�ي واقع�ة م�ا لك�ن تختل�ف أنظ�ار الص�حابة ف�ي : الصورة الثالثة
  : توجیھھ وتفسیره وتأویلھ

                                      
، دار المأمون )١ط(، ١٠ص ٢، مسند أبي یعلى، ج)ھـ٣٠٧ت(الموصلي، أبو یعلى أحمد بن علي )١(

 . م١٩٨٤حسین سلیم أسد، :للتراث، دمشق، ت
، السنن الصغرى للنسائي،باب إباحة التزویج )ھـ٣٠٣ت(النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب )٢(

عبد الفتاح أبو غدة، :سالمیة، حلب، ت، مكتب المطبوعات اإل)٢ط(، ١٢١ص ٦بغیر الصداق، ج
 .م١٩٨٦

، صحیح ابن خزیمة، َباُب ِذْكِر َخَبٍر ُرِوَي ِفي )ھـ٣١١ت(النیسابوري، أبو بكر محمد بن إسحاق )٣(
ْبَح َقْبَل أَْن َیْغَتِسَل، ج ْوِم إَِذا أَْدَرَك اْلُجُنُب الصُّ ْجِر َعِن الصَّ ، المكتب اإلسالمي، بیروت، ٢٥٠ص ٣الزَّ

 .محمد مصطفى األعظمي. د:ت
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 علیھ وس�لم أس�رع ف�ي الط�واف م�رة ف�ذھب مثل ما روي أنَّ رسول هللا صلى هللا
كثیر من الصحابة إلى أنَّ الرمل في الط�واف س�نة، بینم�ا ی�رى اب�ن عب�اس أنَّ الرم�ل ف�ي 
الطواف لیس بسنة، وإنما فعلھ رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم لغرض وھو أنھ بلغھ ق�ول 

َمتھم حمى یثرب(المشركین    )١(.والنشاط فأراد أن یظھر لھم القوة باإلسراع) حطَّ
أن یثبت الحدیث في واقعة ما، ث�مَّ الص�حابة یختلف�ون ف�ي علت�ھ  :الصورة الرابعة

  : والمعنى المقصود منھ
مثل ما روي أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قام لجنازة لیھودي، فاختلفوا ف�ي 

 فقال ق�وم لتعظ�یم المالئك�ة حی�ث تح�ف بالمی�ت، وق�ال بعض�ھم لھ�ول الم�وت،: تعلیل ذلك
  )٢(.وقال بعضھم إنھا كانت لیھودي فكره أن تعلو فوق رأسھ

وبعد توسع الفتوحات اإلسالمیة تفرق فقھاء الصحابة ف�ي األمص�ار فك�ان عب�دهللا 
، وكان عب�دهللا ب�ن مغف�ل المزن�ي وعم�ران ب�ن الكوفةبن مسعود وعلي بن أبي طالب في 

، وكان مكةبن الزبیر في  ، وكان عبد هللا بن عباس وعبدهللالبصرةحصین الخزاعي في 
، الش��ام، وك��ان مع��اذ ب��ن جب��ل وأب��و ال��درداء  ف��ي المدین��ةعائش��ة وعب��د هللا ب��ن عم��ر ف��ي 

  .وغیرھم
والم��نھج ال��ذي س��ار علی��ھ فقھ��اء الص��حابة ھ��و م��نھج واح��د ل��م یختل��ف بخ��تالف 

إل�ى كت�اب هللا تع�الى ال یبغ�ون عن�ھ : أوالً بلدانھم، فك�انوا إذا عرض�ت لھ�م حادث�ة اتجھ�وا 
  . دیال في حال إذا وجدوا النص فیھب

إل�ى الس�نة یتعرف�ون منھ�ا : ثانی�اً وإذا لم یجدوا نصا ف�ي كت�اب هللا  تع�الى اتجھ�وا 
فقد جاءت أم أم إلى أبي بكر رضي هللا عنھ تطلب میراثھا من ابن بنتھا، . الحكم الشرعي

اتج��ھ إل��ى  ال أعل��م ل��ك م��ن كت��اب هللا تع��الى ش��يء، ث��م: وكان��ت ق��د مات��ت أم��ھ، فق��ال لھ��ا
ھل منكم من یعلم أن رسول هللا قضى لھا بشيء؟ فقام المغی�رة ب�ن : الصحابة یسألھم قائال

ومن یشھد معك؟ : شعبة یذكر أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قضى لھا بالسدس، فقال
  . )٣(فقام آخر وشھد بمثل ما قال، فقضى لھا بالسدس

                                      
رواه مسلم، كتاب الحج، باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة وفي الطواف األول في الحج، )١(

 .محمد فؤاد عبد الباقي: ، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ت٩٢١ص ٢، ج١٢٦٤:حدیث رقم
ب القیام للجنازة، حدیث ، السنن الكبیر، كتاب الجنائز، با)ھـ٤٥٨ت(البیھقي، أبو بكر أحمد )٢(

عبد هللا بن :، مركز ھجر للبحوث والدراسات العربیة واإلسالمیة، ت)١ط(، ٣٤٧ص ٧، ج٦٩٥٨:رقم
، جامعة الدراسات )١ط(، ٢٧٩ص ٥م، ومعرفة السنن واآلثار، ج٢٠١١عبد المحسن التركي، 
الرحمن أحمد بن شعیب م، والنسائي، أبو عبد ١٩٩١عبد المعطي أمین قلعجي، :اإلسالمیة، باكستان، ت

، مؤسسة )١ط(، ٤٢٢ص ٢، السنن الكبرى، كتاب الجنائز، الرخصة في ترك القیام، ج)ھـ٣٠٣ت(
 .م٢٠٠١شعیب األرناؤوط، : الرسالة، بیروت، ت

، السنن الكبیر، كتاب الفرائض، باب فرض الجدة والجدتین، )ھـ٤٥٨ت(البیھقي، أبو بكر أحمد )٣(
، السنن )ھـ٣٠٣ت(والنسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب ، ٥٠٥ص ١٢، ج١٢٤٦٩:حدیث رقم

 .١١١ص ٦الكبرى، كتاب الفرائض، ذكر الجدات واألجداد، ومقادیر نصیبھم، ج
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إل�ى االجتھ�اد : ثالث�اً س�نة رس�ولھ اتجھ�وا فإن لم یجدوا نصا في كتاب هللا وال ف�ي 
  )١(.بالرأي

وھذا المنھج الذي سلكوه ھو الذي أقر النبي ص�لى هللا علی�ھ وس�لم مع�اذ ب�ن جب�ل 
بكتاب هللا، قال رسول هللا فإن لم تج�د؟ : عندما ارسلھ قاضیا بالیمن، فقال بم تقضي؟ فقال

: وال آلو، فقال صلى هللا علیھ وسلمقال بسنة رسول هللا، قال فإن لم تجد؟ قال أجتھد رأیي 
  )٢(.الحمد� الذي وفق رسول رسول هللا لما یرضي هللا

ب اطا  

  ط ء ان

بعد النصف الثاني م�ن الق�رن األول ب�دأت تظھ�ر مج�امیع م�ن الفقھ�اء وأص�حاب 
ث�ت اآلراء االجتھادیة من غیر الصحابة، فكان ذلك مؤش�را عل�ى ظھ�ور طبق�ة أخ�رى ور

الفقھ من فقھاء الصحابة سواء ك�انوا م�ن كب�ار الص�حابة كعم�ر ب�ن الخط�اب وعب�دهللا ب�ن 
مسعود، أو من صغارھم كعبدهللا بن عباس وعبدهللا ب�ن عم�ر وھ�ذه الطبق�ة تس�مى بفقھ�اء 

  .التابعین
والسبب في نشوء ھذه الطبقة یرجع إلى حرص فقھاء الصحابة على إع�داد طبق�ة 

لیة االجتھاد والفتوى بعد عصرھم، فعمر بن الخطاب اتبع أسلوب من الفقھاء تتولى مسؤو
إرسال كبار علماء الص�حابة م�رافقین للجی�وش اإلس�المیة، وك�ان دورھ�م واض�ح ومح�دد 

إني وهللا الذي ال : ( أشار إلیھ عمر بن الخطاب في رسالتھ إلى أھل الكوفة ، حین قال لھم
إن�ي (، وفي روایة أخ�رى )٣()نفسي فخذوا عنھإلھ إال ھو آثرتكم بعبد هللا بن مسعود على 

  .)٤()بعثت إلیكم بعبد هللا بن مسعود معلما ووزیرا وآثرتكم بھ على نفسي فخذوا عنھ
ن حولھ مجموعة من طلب�ة العل�م مم�ن  ونجد أیضا عبد هللا بن عباس في مكة یكوِّ

المك�ي ك�ان ل�ھ توسم فیھم االستعداد والرغبة لتولي مھم�ة االجتھ�اد والفت�وى، فف�ي الح�رم 

                                      
إن المتتبع لمعنى كلمة الرأي في عصر الصحابة والتابعین، یجدھا عامة ال : (یقول الشیخ الكوثري)١(

إذا نزلنا إلى ابتداء تكوین المذاھب نجد فیھا ھذا  تختص بالقیاس وحده، بل تشملھ متشمل سواه، ثم
العموم أیضا، ثم إذا توسطنا في عصر المذاھب نجد كل مذھب یختلف في تفسیر الرأي الجائز األخذ بھ 

 .،دار الفكر العربي، القاھرة١١٦أبوحنیفة حیاتھ وعصره، ص) عن المذاھب األخرى
كبیر، كتاب أدب القضاء، باب ما یقضى بھ القاضى ، السنن ال)ھـ٤٥٨ت(البیھقي، أبو بكر أحمد )٢(

 ١، ج)ھـ٢٠٤ت(، والطیالسي، أبو داود سلیمان ٣٣٥ص ٢٠، ج٢٠٣٦٥:ویفتى بھ المفتى، حدیث رقم
 .م١٩٩٩محمد بن عبد المحسن التركي، : ، دار ھجر، مصر، ت)١ط(، ٤٥٤ص

إحسان : بیروت، ت ، دار صادر،)١ط(، ١٥٧ص ٥الھاشمي، محمد بن سعد، الطبقات الكبرى، ج)٣(
 .م١٩٦٨عباس، 

 .١٣ص ٦المصدر السابق، ج)٤(
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جمع من طالب العلم، وكان یختار من بینھم مجموعة خاصة یستأثرھم باھتمامھ والزیادة 
  )١(.في التلقي من علمھ وفقھھ كعطاء وطاووس

ن��ا، ك��ذلك تف��رق الفقھ��اء  وبس��بب تف��رق الص��حابة ف��ي األمص��ار اإلس��المیة كم��ا بیَّ
وق ب�ن األج�ذع الھ�ذاني، م�ثال علقم�ة ب�ن ق�یس النخع�ي ومس�ر الكوف�ةالتابعون، فنجد ف�ي 

مثال أب�و العالی�ة رفی�ع ب�ن مھ�ران، وحمی�د ب�ن عب�د ال�رحمن الحمی�ري،  البصرةونجد في 
 مك�ةم�ثال س�عید ب�ن المس�یب وع�روة ب�ن الزبی�ر ب�ن الع�وام، ونج�د ف�ي  المدین�ةونجد في 

عبد الرحمن بن غنم األشعري  الشاممجاھد بن جبر وعكرمة مولى ابن عباس، ونجد في 
  . بن محیریز، وغیرھم وعبدهللا

كما تكون�ت ب�العراق مدرس�ة فقھی�ة أیض�ا لھ�ا خواص�ھا، : (یقول الشیخ أبو زھرة
بل إنھ قد تكونت مدارس فقھیة وكان بمكة مدرسة تقارب مدرسة العراق أو قریبة منھا، 

  .)٢()بكل قطر من األقطار، وبذلك اتسع الفقھ وتشعبت مناھجھ
بق�ة ھ�ي نف�س المص�ار الت�ي اعتم�د علیھ�ا ولقد كان�ت مص�ادر فقھھ�م ف�ي ھ�ذه الط

فقھاء الصحابة الكرام الت�ي أش�رنا إلیھ�ا س�ابقا غی�ر أنھ�م زادوا عل�ى ذل�ك ق�وَل الص�حابي 
  . وعملَھ فھو حجة عند التابعین

یعلل الشیخ أبوزھرة سبب اعتماد التابعین أقواَل الصحابة على اعتبار أنھا حجة، 
ن��د الت��ابعین؛ ألنھ��م تالمی��ذھم ال��ذین ت��أثروا  ك��ان عم��ل الص��حابة وق��ولھم حج��ة ع: (فیق��ول

ما یتفقون علیھ ول�و : األول: ثم قسم أبو زھرة أقوال الصحابة إلى قسمین )٣(...)خطواتھم
كان االتفاق بعد مناقشة إال أنھ ینتھي إلى رأي تلتقي عنده األفكار فھذا یكون إجماعا وھو 

رأي واحد، فإن التابعین ال یخرجون عن إذا لم تلتقي األفكار على : والثاني. حجة في ذاتھ
  .أقوال الصحابة، بل یعد سنة یجب اتباعھا

س�واء أك�ان مجمع�ا علی�ھ أم ك�ان غی�ر  -فالتابعون كانوا یأخ�ذون رأي الص�حابي 
على أنھ سنة، ال على أنھ رأي، فأقوال الصحابة سنة عندھم یجب اتباعھا،  –مجمع علیھ 

  .)٤(لمجردولو كان أساسھا الظاھر االستنباط ا

  اطب اث

  ط ا ادن

  : )٥(جاء بعد عصر التابعین عصر األئمة المجتھدین، وكانوا على قسمین

                                      
، )١ط(، ٥٠٩ص ٢، وفیات األعیان وأنباء أبناء الزمان، ج)ھـ٦٨١ت(ابن خلكان، أحمد بن محمد )١(

 .م١٩٩٠إحسان عباس، : دار صادر، بیروت، ت
 .رة، دار الفكر العربي، القاھ٢٤٩المذاھب اإلسالمیة، صأبو زھرة، محمد، تاریخ  )٢(
 .٢٥٠أبو زھرة، محمد، تاریخ المذاھب اإلسالمیة، ص)٣(
 .٢٥١المصدر السابق، ص)٤(
 .٢٥٤المصدر السابق، ص)٥(
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َمْن اتصل وأخذ من فقھاء التابعین مباشرة ، فھو من أتباع الت�ابعین  :القسم األول
م��اد ب��ن كاإلم��ام أب��ي حنیف��ة ف��إن ش��یوخھ م��ن الت��ابعین ك��إبراھیم النخع��ي، والش��عبي، وح

سلیمان، وعطاء بن أبي رباح، وكاإلمام مالك فقد أخ�ذ م�ن تالمی�ذ اب�ن عم�ر كابن�ھ س�الم، 
  .ونافع، وتلقى عن بعض الفقھاء السبعة الذین كانوا في المدینة

من لم یتصل بالتابعین بالمباشرة، بل أخذ عنھم بالواسطة، كاإلم�ام  :القسم الثاني
  .عیینة، ومسلم بن خالد الزنجي، ومالك بن أنسالشافعي فإنھ أخذ العلم من سفیان بن 

  
وھ��ؤالء األئم��ة المجتھ��دون تفرق��وا ف��ي األمص��ار كم��ا ھ��و الح��ال ف��ي الطبق��ات 

 المدین�ةأب�و حنیف�ة، وس�فیان ب�ن س�عید الث�وري، وك�ان ف�ي  الكوف�ةالسابقة، فمثال كان في 
الش�افعي،  اإلم�ام مكةمالك بن أنس، ومحمد بن عبدالرحمن بن مغیرة القرشي، وكان في 

  .األوزاعي، وسعید بن عبدالعزیز التنوخي وغیرھم الشاموسفیان بن عیینة، وكان في 
ن عل��م أص��ول  ف��ي ھ��ذا العص��ر ازدھ��رت الم��دارس الفقھی��ة ب��الثروة الفقھی��ة، ودوِّ
الفقھ، وظھرت قواعد االستنباط، وقوانین االجتھاد التي كان یلتزم بھ�ا الفقھ�اء ویتقی�د بھ�ا 

  .)١(اط األحكام من األدلة الشرعیةكل من یرید استنب
والمصادر التي اعتمد علیھ�ا األئم�ة المجتھ�دون ف�ي فقھھ�م ل�م تخ�رج عم�ا اعتم�د 
علی���ھ المجتھ���دون ف���ي عص���ر الص���حابة والت���ابعین، إال أن فیھ���ا م���ن الترتی���ب والتقن���ین 

  .والتفصیل ما لم یكن في العصور التي سبقتھم
خریج على أق�وال األئم�ة والش�یوخ، علم الت: ومن جدید ما أضیف في ھذا العصر

فك��ان بع��ض األئم��ة یس��تنبط األحك��ام الش��رعیة إم��ا لمراع��اة األص��ول ف��ي التش��ریع، وإم��ا 
بالتخریج على أقوال ونصوص أئمتھم ال�ذین أخ�ذوا ع�نھم، وخصوص�ا م�ن الت�ابعین، فق�د 

أق�وال أنَّ اإلمام أبي حنیفة یكاد یحصر انتاجھ ف�ي التخ�ریج عل�ى  )٢(الحظ الشیخ الدھلوي
لإلم�ام النخع�ي ال�وارث فق�ھ  –بحس�ب رأی�ھ  –شیخھ إبراھیم النخعي، فھو مقلد ف�ي الفق�ھ 

  .عبدهللا بن مسعود
ویضیف أیض�ا أن المطل�ع عل�ى موط�أ اإلم�ام مال�ك ی�رى أن مالك�ا ف�ي كثی�ر م�ن 
مس��ائلھ یب��دو مقل��دا لم��ن س��بقھ م��ن فقھ��اء المدین��ة م��ن ص��حابة وت��ابعین، ودل��ل عل��ى ذل��ك 

  : بأمرین
إن ف�ي كت�ابي ح�دیث رس�ول هللا ص�لى هللا علی�ھ : ( أن�ھ ق�ال ف�ي الموط�أ: ماأح�دھ

  . )٣()وسلم، وأقوال الصحابة والتابعین ورأیا ھو إجماع أھل المدینة لم أخرج عنھم

                                      
، شركة الطویجي للطباعة والنشر، ٦٧المدخل لداسة الفقھ اإلسالمي، صحسان، حسین حامد،  )١(

 .القاھرة
: ، دار النفائس، بیروت، ت)٢ط(، ٢٦الدھلوي، ولي هللا، االنصاف في بیان أسباب الخالف، ص)٢(

 .م١٩٨٦عبد الفتاح أبو غدة، 
 .٥٤٦ص ٣خولي، أمین، مالك، ج)٣(
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��ھ ك��ان عن��دما یس��أل ع��ن مس��ألة تقدیری��ة، فیجی��ب عنھ��ا حت��ى یخی��ل : واآلخ��ر أنَّ
وھ���ذا أحس���ن م���ا : ( ب علیھ���ا بقول���ھللق���ارىء أن اإلجاب���ة رأی���ھ واجتھ���اده ل���وال أن���ھ یعق���

  .)١()سمعت
ویؤكد ھذا األستاذ أمین الخولي رحمھ هللا، فقد قرر أنَّ اإلمام مالك متب�ع مس�رف 

  )٢(.في االتباع، بحیث یخیل للبعض أنھ مقلد
بعد وصف الحال�ة الفقھی�ة بش�كل ع�ام اعتم�اداً عل�ى توزی�ع المجتھ�دین الجغراف�ي 

أضافتھ كل من الطبقتین اللتین تلتا عصر فقھاء الصحابة  والمصادر الفقھیة لكل طبقة وما
یتبن أنَّ المدارس الفقھیة ف�ي الق�رن الث�اني والثال�ث م�اھي إال عب�ارة .. للمصادر الشرعیة

عن امتداد للعصور السابقة، فكل إمام مجتھد أخذ عمن قبلھ من المجتھدین، وھكذا إلى أن 
  .رضوان هللا علیھم تصل السلسلة إلى مجتھد من مجتھدي الصحابة

وتع��د ھ��ذه الفت��رة مؤسس��ة وممھ��دة لظھ��ور الم��ذاھب الفقھی��ة كالم��ذھب الحنف��ي 
والمذھب المالكي والمذھب الشافعي والمذھب الحنبلي وغیرھا من المذاھب التي اندرست 

  .ولم تخدم من قبل أصحابھا كالمذھب األوزاعي والمذھب الثوري
لت�ي نش�أت ف�ي عص�ر األئم�ة المجتھ�دین وعلى الرغم من تعدد المدارس الفقھیة ا

فإن الفقھاء في العراق سواء في الكوفة أو البصرة، والفقھاء في الحجاز سواء في مكة أو 
  .المدینة كانوا أكثر تمیزا وبروزا من غیرھم من األمصار اإلسالمیة

مكانة العراق التاریخیة، وقدسیة بع�ض : إلى –في نظر الباحث  -ویرجع السبب 
  .ي الحجاز المتمثلة في مكة والمدینة لدى المسلمینالبقاع ف

فمكة المكرم�ة قبل�ة المس�لمین، وث�اني الح�رمین، وبدای�ة ال�دعوة المحمدی�ة، وفیھ�ا 
أول م��ا ن��زل م��ن الق��رآن، والمدین��ة م��وطن الرس��ول ص��لى هللا علی��ھ وس��لم وفیھ��ا قب��ره 

د سیدنا عثمان الشریف، وھي مقام جمھور الصحابة وعاصمة الخالفة اإلسالمیة حتى عھ
  . بن عفان رضي هللا عنھ

ھي المنشأة اإلس�المیة الخالص�ة الت�ي خطھ�ا الص�حابة وبنوھ�ا،  -أیضاً  -والكوفة 
وعمَّروھا وفیھا وجوه الناس كما قال عنھا عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ؛ إذ أق�ام فیھ�ا 

ھبط الكوفة : ( يكثیر من السابقین األولین من المھاجرین واألنصار، یقول إبراھیم النخع
، وق�د اتخ�ذھا س�یدنا عل�ي ب�ن أب�ي )٣(ثالثمائة من أصحاب الشجرة، وسبعون من أھل بدر

طالب عاصمة خالفت�ھ، واعت�رف بقیمتھ�ا العلمی�ة علم�اُء األمص�ار، فق�د س�أل عط�اء ذات 
م��ا یأتین��ا العل��م إال م��ن : (فق��ال عط��اء. م��ن أھ��ل الكوف��ة: مم��ن أن��ت؟ فق��ال: م��رة شخص��اً 

  .)٤(عندكم

                                      
، دار إحیاء التراث العربي، ٢٦٥ص ١،موطأ اإلمام مالك، ج)ھـ١٧٩ت(األصبحي، مالك بن أنس )١(

 .م١٩٨٥محمد فؤاد عبدالباقي، : بیروت، ت
 .٦٩٢ص ٢مالك، جخولي، أمین،  )٢(
 .٩ص ٦، الطبقات الكبرى، ج)ھـ٢٣٠ت(سعد الھاشمي، محمد بن )٣(
 .١١ص ٦المصدر السابق، ج)٤(
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إن أھ��ل الش��ام : س��ئل اإلم��ام مال��ك ع��ن مس��ألة فأج��اب فیھ��ا، فق��ال ل��ھ الس��ائل وق��د
إنم�ا ھ�ذا الش�أن وق�ف ! ومت�ى ك�ان ھ�ذا الش�أن بالش�ام: (یخالفونك فیھا، فقال اإلم�ام مال�ك

  .)١(على أھل المدینة والكوفة
. أھ��ل ال��رأي: وف��ي فت��رة الطبق��ة الثالث��ة خ��ص فقھ��اء الكوف��ة أو الع��راق بمس��مى 

، وازدادت ح��دة التن��افس ب��ین )٢(أھ��ل الح��دیث: مدین��ة أو الحج��از بمس��مى وخ��ص فقھ��اء ال
  .المدرستین، وصار كل فریق منھما أشد تمسكا بشیوخھم وأكثر انتماء لھم

  
ما كان أح�د م�ن أص�حاب النب�ي ص�لى هللا : (فالشعبي وھو من فقھاء الكوفة یقول

م�ا دخلھ�ا أح�د م�ن : ( أیضا، وقال )علیھ وسلم أفقھ من صاحبنا عبدهللا؛ یعني ابن مسعود
  .)٣(یعني ابن مسعود –أصحاب محمد صلى هللا علیھ وسلم أنفع علما وال أفقھ صاحبا منھ 

س�عید ب�ن : كن�ت أطل�ب العل�م م�ن ث�الث: ( والزھري وھو من فقھاء المدینة یقول
المسیب وكان أفقھ الناس، وعروة بن الزبیر وكان بحرا ال تكدره ال�دالء، وكن�ت ال تش�اء 

  .)٤(تجد عبید هللا طریقة من علم ال تجدھا عند غیره إال وجدتأن 
ووص��ل ھ��ذا التن��افس ف��ي فت��رة م��ن الفت��رات إل��ى ح��د توجی��ھ ال��تھم والتش��كیك ف��ي 
علمیة من ینتم�ي إل�ى المدرس�ة األخ�رى الت�ي ال ینتم�ي إلیھ�ا ھ�ذا المش�كك، فاإلم�ام مال�ك 

وھم وال تكذبوھم، وقولوا آمن�ا أنزلوھم منزلة أھل الكتاب ال تصدق: یقول عن أھل العراق
بالذي أنزل إلینا وأنزل إلیكم، وقد حدث أن دخل علی�ھ محم�د ب�ن الحس�ن وھ�و یق�ول ھ�ذه 

  .)٥(ھكذا أدركت أصحابنا یقولون: ( العبارة، فاستحیا منھ ، واعتذر لھ بقولھ
وقصة أبي حنیفة مع األوزاع�ي تعطین�ا ص�ورة واض�حة ع�ن االعت�زاز بالش�یوخ 

م�ا ب�الكم ال : ، فق�د اجتم�ع األوزاع�ي ب�أبي حنیف�ة ف�ي مك�ة، فق�ال األوزاع�يواالنتماء لھ�م
ل�م یص�ح ع�ن رس�ول هللا ص�لى : ترفعون أیدیكم عند الركوع والرفع منھ؟ فقال أبو حنیف�ة

كی�ف وق�د ح�دثني الزھ�ري ع�ن س�الم ع�ن : هللا علیھ وسلم في ذلك شيء، فقال األوزاع�ي
نھ كان یرفع یدیھ إذا افتتح الصالة وعند الركوع أبیھ عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أ

ح�دثنا حم�اد ع�ن إب�راھیم ع�ن علقم�ة واألس�ود ع�ن اب�ن : وعند الرفع منھ، فقال أبو حنیفة
مسعود أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم كان ال یرفع یدی�ھ إال عن�د افتت�اح الص�الة، وال 

                                      
، دار الحرمین، القاھرة، ١١٠٩ص ١، جامع بیان العلم وفضلھ، ج)ھـ٤٦٣ت(ابن عبد البر، یوسف )١(

 .أبو األشبال الزھیري: ت
أللمعي في ، نصب الرایة ألحادیث الھدایة مع حاشیتھ بغیة ا)ھـ٧٦٢ت(الزیلعي، عبد هللا بن یوسف )٢(

محمد عوامة، : ، مؤسسة الریان للطباعة والنشر، بیروت، ت)١ط(، ٢٩٨ص ١تخریج الزیلعي، ج
 .م١٩٩٧

 .١١ص ٦، الطبقات الكبرى، ج)ھـ٢٣٠ت(الھاشمي، محمد بن سعد )٣(
، )١ط(، ٤٠ص ٢، إعالم الموقعین عن رب العالمین، ج)ھـ٧٥١ت(الجوزیة، محمد بن أبي بكر )٤(

: نشر والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة، قدم لھ وعلق علیھ وخرج أحادیثھ وآثارهدار ابن الجوزي لل
 .ھـ١٤٢٣أبو عبیدة مشھور بن حسن، 

 .١١٠٨ص ١، جامع بیان العلم وفضلھ، ج)ھـ٤٦٣ت(ابن عبد البر، یوسف )٥(
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وتق�ول ! ن س�الم ع�ن أبی�ھأح�دثك ع�ن الزھ�ري ع�: یعود لشيء م�ن ذل�ك، فق�ال األوزاع�ي
كان حماد أفقھ من الزھري، وكان إبراھیم أفقھ : حدثني حماد عن إبراھیم؟ فقال أبو حنیفة

من سالم، وعلقم�ة ل�یس ب�دون اب�ن عم�ر إن ك�ان ل�ھ ص�حبة أو فض�ل ص�حبة فاألس�ود ل�ھ 
  .)١(فضل كثیر، وعبدهللا ھو عبدهللا، فسكت األوزاعي

م��دى ص��حة انقس��ام مدرس��ة الع��راق  وألج��ل ذل��ك س��ندرس ف��ي المبح��ث الق��ادم
إلى أھل رأي وأھل حدیث؟ وھل ھذان المصطلحان یم�ثالن حقیق�ة ھ�ذا : ومدرسة الحجاز

  االنقسام؟

                                      
، دار ٣٨٨ص ١الفكر السامي في تاریخ الفقھ اإلسالمي، ج، )ھـ١٣٧٦ت(الفاسي، محمد بن الحسن )١(

، دار ٣١١ص ١، فتح القدیر، ج)ھـ٨٦١ت(الكتب العلمیة، بیروت، وابن الھمام، محمد بن عبد الواحد 
، وعبدالمجید، عبد المجید محمود، االتجاھات الفقھیة عند أصحاب الحدیث في القرن )مصورة(الفكر 

 .م١٩٧٩، مكتبة الخانجي، مصر، ٥٦الثالث الھجري، ص
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  املبحث الثاني

  حقيقة انقسام فقهاء احلجاز والعراق إىل أهل حديث وأهل رأي

ن إل�ى درج أنھ من المسلم أنَّ الفقھاء في القرن الثاني ومطلع الق�رن الثال�ث ینتم�و
والمدرس�ة . مدرس�ة أھ�ل ال�رأي، وھ�ي الموج�ودة ف�ي الع�راق: مدرستین المدرسة األول�ى

  .مدرسة أھل الحدیث وھي الموجودة في الحجاز: الثاني
وصار ھذا التقسیم معتمدا لدى كثیر من المؤلفین ف�ي ت�اریخ التش�ریع اإلس�المي، 

مقررات األكادیمیة وكلی�ات والمداخل الفقھیة، بل أصبحت ھذه الجزئیة ھي الدارجة في ال
  .الشریعة

وبعد البحث والتتبع وجد الباح�ث أن الدراس�ات المعاص�رة الت�ي تعاط�ت م�ع ھ�ذه 
الجزئی��ة ل��م تك��ن متفق��ة عل��ى رأي واح��د، ب��ل بینھ��ا تب��این واتجاھ��ات متخالف��ة، ویمك��ن أن 

أي إن تقس�یم الفقھ�اء المجتھ�دین ف�ي الع�راق والحج�از ف�ي ھ�ذه الفت�رة إل�ى فقھ�اء ر: نقول
وفقھ��اء ح��دیث مم��ا اختلف��ت عل��ى ص��حتھا الدراس��ات المعاص��رة، ویمك��ن أن نجع��ل ھ��ذا 

. ی��رى أنَّ ھ��ذا الوص��ف ص��حیح ومناس��ب لتل��ك الفت��رة: األول: الخ��الف عل��ى اتج��اھین
  .یرى أنَّ ھذا اإلطالق غیر صحیح وال یعبر عن حقیقة الفقھاء في تلك الفترة: والثاني

ھین بشكل مفصل، ونع�رف األس�باب الت�ي وسندرس في ھذا المبحث ھذین االتجا
  .جعلت كل فریق یذھب إلى ما ذھب إلیھ

  اطب اول

  اه اول

یرى أصحاب ھذا االتجاه أنَّ وصف مدرسة الكوفة بأھل الرأي، ووصف مدرسة 
المدین���ة بأھ���ل الح���دیث وص���ف ص���حیح ومناس���ب لتل���ك المرحل���ة ومط���ابق لح���ال كلت���ا 

ث طابعھ��ا الوق��وف عن��د النص��وص والتمس��ك باآلث��ار، المدرس��تین، فمدرس��ة أھ��ل الح��دی
ذھب إلى . ومدرسة أھل الرأي طابعھا التوسع في الرأي والتعرف مصالح  وعلل األحكام

، ومحم�د )٢(، وحس�ین حام�د حس�ان)١(رمض�ان الشرباص�ي: ذلك معظ�م المعاص�رین م�نھم
  .، وغیرھم)٥(، ومناع القطان)٤(، واألشقر)٣(سالم مدكور

                                      
 .م١٩٨١، مطبعة الثقافة القاھرة، ٤٥لمدخل لدراسة الفقھ اإلسالمي، صالشرباصي، رمضان علي، ا)١(
 .٦١حسان، حسین حامد، المدخل لداسة الفقھ اإلسالمي، ص)٢(
، مطبعة جامعة الكویت، الكویت، ١١٦مدكور، محمد سالم، مناھج االجتھاد في اإلسالم، ص)٣(

 .م١٩٧٢
ان، )١ط(، ١٨٧اإلسالمي، صاألشقر، عمر سلیمان، المدخل إلى الشریعة والفقھ )٤( ، دار النفائس، عمَّ

 . م٢٠٠٥
، مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، )٣ط(، ٢٨٩القطان، مناع خلیل، تاریخ التشریع اإلسالمي، ص)٥(

 .م٢٠٠٢الریاض، 
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رأي إل��ى جمل��ة م��ن األس��باب ت��رجح إط��الق ھ��ذا االص��طالح عل��ى واس��تند ھ��ذا ال��
  :فقھاء الحجاز والعراق، وھي

إنَّ الموق��ف م��ن التعلی��ل والق��ول ب��الرأي یش��كل أساس��ا م��ن األس��س  :الس��بب األول
التي تجعل من الممكن إطالق ھذا االصطالح على المدرستین، فعلماء أھل الحجاز یقفون 

ثون عن عللھ�ا، وال ی�رون أنَّ ھن�اك رابط�ا ی�ربط ب�ین في فتاویھم عند النصوص وال یبح
النصوص، وال یلجأون للرأي إال عند الضرورة القص�وى، وعل�ى العك�س م�ن ذل�ك ی�رى 

  )١(.فقھاء أھل العراق أنَّ الشریعة معقولة المعنى ولھا علل بنیت علیھا األحكام
لت س�عیداً ب�ن سأ: إن ربیعة قال(یدلك على ذلك ما أورده اإلمام مالك في الموطأ 

: فك�م ف�ي أص�بعین؟ فق�ال: فقل�ت ل�ھ. عشرة من اإلبل: كم في أصبع المرأة؟ فقال: المسیب
فقل�ت فك�م ف�ي أربع�ة؟ . ثالثون من اإلبل: فكم في ثالثة؟ قال: فقلت لھ. عشرون من اإلبل

أحین عظم جرحھا واشتدت مصیبتھا نقص عقلھا، ق�ال : فقلت لھ. عشرون من اإلبل: قال
  ). )٢(بل عالم متثبت أو جاھل متعلم، فقال ھي السنة یا ابن أخي: قي أنت؟ قلتأعرا: سعید

فنج��د ف��ي ھ��ذه المح��اورة دالل��ة واض��حة عل��ى م��دى اھتم��ام أھ��ل الع��راق ب��الرأي 
( فحین سأل سعید ربیعة . والتعلیل، ومدى اھتمام أھل الحجاز على النص والوقوف علیھ

طریق�ة ف�ي معرف�ة األحك�ام، والس�ؤال ع�ن العل�ل إشارة منھ إلى أنَّ ھذه ال) أعراقي أنت؟ 
  . لیست من عادة فقھاء الحجاز إنما ھي عادة فقھاء العراق

ك�ان إب�راھیم : (یقول الحجوي عن إبراھیم النخعي وھ�و م�ن أع�الم فقھ�اء الكوف�ة
النخعي یرى أن أحكام الشرع معقولة المعنى مشتملة على مصالح راجعة إلى األمة وأنھا 

  ).)٣(ل محكمة وعلل ضابطة لتلك األحكامبنیت على أصو
إنَّ كثرة الحدیث واآلثار في الحجاز عموما وفي المدینة خصوصا  :السبب الثاني

وقلتھ في العراق یساعد على تشكل ھذا االصطالح والتفریق بین المدرستین على أساسھ؛ 
هللا  وذل��ك ألن المدین��ة م��وطن الرس��ول ص��لى هللا علی��ھ وس��لم، وكب��ار الص��حابة رض��وان

علیھم، وع�دد الص�حابة ال�ذین ك�انوا ف�ي المدین�ة أكث�ر بكثی�ر م�ن ال�ذین ك�انوا ف�ي الع�راق 
وغیرھا، وألجل ذل�ك ع�اب فقھ�اء الحج�از عل�ى فقھ�اء الع�راق أنَّ بض�اعتھم ف�ي الح�دیث 

  . قلیلة وأنھ بسبب ذلك انتشر عندھم الوضع في الحدیث

                                      
، والقطان، مناع خلیل، ١٩٥-١٩٤األشقر، عمر سلیمان، المدخل إلى الشریعة والفقھ اإلسالمي، ص)١(

، وحسان، حسین حامد، المدخل لداسة الفقھ اإلسالمي، ٢٩١-٢٨٩اإلسالمي، ص تاریخ التشریع
، بحث ١٠٢ص ٤، والحمیدان، حمیدان بن عبدهللا، المدارس الفقھیة في عصر التابعین، ج٦٤ص

 .م١٩٩٢، ١منشور في مجلة جامعة الملك سعود، ع
 ٢، ج)عب الزھريروایة أبي مص(، موطأ اإلمام مالك )ھـ١٧٩ت(األصبحي، مالك بن أنس )٢(

 .ھـ١٤١٢بشار عواد معروف، : ، مؤسسة الرسالة، بیروت، ت٢٣٦ص
 .٣٨٥ص ١، الفكر السامي في تاریخ الفقھ اإلسالمي، ج)ھـ١٣٧٦ت(الفاسي، محمد بن الحسن )٣(
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، وك�ان ))١(تین ض�عفت ش�جاعتھإذا ج�اوز الح�دیث الح�رَّ : ( حتى قال اإلمام مالك

فأق�ام : ،فعندما جاء رج�ل م�ن أھ�ل الكوف�ة إل�ى مال�ك)دار الضرب(مالك یسمي العراق بـ 
نحو الستین أو السبعین یوماً، فسمع عندھا أحادیث، فش�كى إل�ى مال�ك قل�ة األحادی�ث الت�ي 

ی�ا : كفق�ال ل�ھ مال�! نحن بالعراق نكتب من الحدیث في ساعة أكثر من ھ�ذا: سمعھا، وقال
  ). )٢(ابن أخي، بالعراق عندكم دار الضرب، یضرب باللیل ویخرج بالنھار

إش��ارة عل��ى أنھ��ا تص��نع األحادی��ث وتض��عھا، كم��ا تخ��رج دار الض��رب ال��دراھم 
  ).)٣(یخرج الحدیث من عندنا شبراً فیعود في العراق ذراعاً : (والدنانیر، وقال الزھري

ى االجتھاد ب�الرأي وب�روزه عن�دھم؛ فقلة الحدیث الصحیح ألجأت فقھاء العراق إل
ألجل اإلجابة عن المسائل التي لم تقع، بخالف فقھاء الحجاز فاالحادیث واآلث�ار موج�ودة 

  )٤(.بكثرة وتغني عن االجتھاد بالرأي، ولذلك لقبوابأھل الحدیث عالمة علیھم
إنَّ الحی��اة وطبیعتھ��ا لك��ل م��ن مدرس��ة الع��راق ومدرس��ة الحج��از  :الس��بب الثال��ث

أنَّ مدرسة العراق كثرت فیھ�ا الوق�ائع والح�وادث الت�ي ال ن�ص : ل إلى نتیجة مفادھاتوص
فیھا، بخالف مدرسة الحجاز فإنَّ الوقائع والمستجدات قلیلة بالنسبة للعراق، َفَكْثَرُت الرأي 
عند أھل العراق وقلُتھ عند أھل الحجاز تنیجة حتمی�ة تقتض�یھا طبیع�ة الحی�اة ف�ي ك�ل م�ن 

  .القطرین
أن األحداث تتبع في كثرتھا وقلتھا المدینة، ف�إذا كان�ت معیش�ة   :سبب في ذلكوال

قوم ساذجة بسیطة كما ھو الشأن في الحجاز كانت مسائلھا االقتصادیة والجنائیة وأح�وال 
األس��رة س��اذجة بس��یطة، وإن تعق��دت الحی��اة وعظم��ت المدین��ة كم��ا ھ��و الش��أن ف��ي الع��راق 

  )٥(.ئیة واالجتماعیة وتنوعتتعقدت األحداث االقتصادیة والجنا
ففي العراق دجلة والفرات یتطلب من الري والخ�راج م�ا ال یتطل�ب ف�ي الحج�از، 
وف��ي الع��راق م��ال وفی��ر وكثی��ر، والم��ال یتبع��ھ الت��رف والنع��یم واللھ��و واإلج��رام، وخل��ق 
مشاكل لیس مثلھا في الحجاز، وفي العراق أخالط من فرس، وروم، ونبط وغیر ذلك لھم 

  )٦(.تصادیة واجتماعیة متنوعة لیس مثلھا في الحجازعادات اق

                                      
 .٣٧٩ص ١المصدر السابق، ج)١(
، )١ط(، ١٤١ص ٢، ترتیب المدارك وتقریب المسالك، ج)ھـ٥٤٤ت(الیحصبي، عیاض بن موسى )٢(

 .م١٩٧٠عبد القادر الصحراوي، :مطبعة فضالة، المغرب، ت
، دار )١ط(، ١٣٧ص ١، الكامل في ضعفاء الرجال، ج)ھـ٣٦٥ت(الجرجاني، أبو أحمد بن عدي )٣(

 .م١٩٩٧علي محمد معوض، -عادل أحمد عبد الموجود:الكتب العلمیة، بیروت، ت
 .٢٩٠القطان، مناع خلیل، تاریخ التشریع اإلسالمي، ص)٤(
 .، ھنداوي، القاھرة٥٠٠أمین، أحمد، ضحى اإلسالم، ص)٥(
 .٥٠١المصدر السابق، ص)٦(
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فالمدین�ة ق�د احتفظ�ت دون ش��ك : ( أم�ا المدین�ة فیق�ول ال�دكتور عبدالمجی��د محم�ود
بالكثیر من التقالید اإلسالمیة الت�ي كان�ت ش�ائعة ف�ي عھ�د الرس�ول ص�لى هللا علی�ھ وس�لم، 

ف أجنبی��ة، فقل��ت األح��داث وأن ھ��ذه التقالی��د ل��م تت��أثر كثی��راً ب��أعراوخلفائ��ھ الراش��دین، 
  ).)١(الجدیدة، أو التغیرات الطارئة التي تتطلب أحكاما جدیدة

كان العتزاز كلتا المدرستین بم�ا أخ�ذتا عم�ن ق�بلھم م�ن الص�حابة : السبب الرابع
والتابعین واالقتن�اع بكف�اءتھم وتعظ�یمھم أث�ر ف�ي انقس�ام المدرس�تین إل�ى أھ�ل رأي وأھ�ل 

من الص�حابة عب�د هللا ب�ن عم�ر، وزی�د ب�ن ثاب�ت، وعائش�ة حدیث، فأصل مدرسة الحجاز 
بنت أبي بكر وغیرھم رضي هللا عنھم جمیعاً، وأصل مدرس�ة الع�راق م�ن الص�حابة عب�د 

  .هللا بن مسعود وعلي بن أبي طالب وغیرھما رضي هللا عنھم
ب�الوقوف عن�د : فإذا نظرنا إلى الصحابة الذین كانوا في الحجاز نجد أنھ�م تمی�زوا

: ص وعدم تجاوزھا، بینما فقھاء الصحابة الذین كانوا ف�ي الع�راق تمی�زوا وب�رزواالنصو
وھذا التمیز لكلیھم�ا ی�دل عل�ى افت�راق المدرس�تین . باالجتھاد والنظر في المعاني والتعلیل

بمنھجین مختلفین، وبسبب اعت�زاز فقھ�اء الحج�از بم�ن أخ�ذوا من�ھ الفق�ھ، واعت�زاز فقھ�اء 
  . ا المنھج سرى وانتقل إلیھمالعراق أیضا، نجد أن ھذ

فمنھم من ك�ان یتمس�ك بظ�اھر النص�وص : ( وفي ذلك یقول الدكتور حسین حامد
ویستدل بألفاظھا دون البحث ع�ن العل�ل والحك�م الت�ي قص�د ب�النص تحقیقھ�ا، أو المقاص�د 
والمصالح التي شرعت األحكام لحمایتھا، وال یلجأ إلى الرأي والقیاس إال إذا أعیاه البحث 

  . ن السنن واآلثار كعبدهللا بن عمرع
ومنھم من كان یبحث عن علل النصوص وحكمھا وغایاتھ�ا ومرامیھ�ا، ویتع�رف 
على المصالح التي قصد بھذه النصوص تحقیقھا، ثم یفسر ھذه النصوص ف�ي ض�وء ھ�ذه 
العلل والحكم والمصالح والغایات، فالنص یفسر ویحدد نطاق تطبیقھ في ض�وء المص�لحة 

وكانوا یلجؤون إلى الرأي كثیرا وال یھ�ابون الفت�وى فیم�ا ال ن�ص . بھا حمایتھاالتي قصد 
  ).)٢(فیھ كعمر بن الخطاب، وعبد هللا بن مسعود

ب اطا  

ه اا  

ذھب أصحاب ھذا الرأي إلى عدم صحة إطالق مصطلح أھل الرأي على العراق 
لحدیث على أھل الحجاز، بل ھو اصطالح لم یظھر إال بع�د محن�ة اإلم�ام ومصطلح أھل ا

أحمد بن حنبل رحمھ هللا، أطلقھ المحدثون في ذلك الوقت؛ إذ كانوا فئة بارزة لھا قوة م�ن 

                                      
 .٤٤-٤٣عبدالمجید، عبد المجید محمود، االتجاھات الفقھیة عند أصحاب الحدیث، ص)١(
 .٦٢حسان، حسین حامد، المدخل لداسة الفقھ اإلسالمي، ص)٢(
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قبل الدولة تھاجم غیرھا، ولھا سلطة التجریح والتع�دیل، وك�ان لھ�م ع�داء خ�اص م�ع أب�ي 
  . )١(حنیفة بسبب آرائھ في مسائل عقدیة

م��نھم م��ن ذھ��ب إل��ى ھ��ذا ال��رأي عل��ى إطالق��ھ كاإلم��ام : وأص��حاب ھ��ذا االتج��اه
، وم�نھم م��ن رأى ع��دم )٣(، وبع��ض المعاص�رین كال��دكتور ص��الح أب�ي الح��اج)٢(الك�وثري

، وال���دكتور )٤(ص���حة اتص���افھ عل���ى جی���ل الت���ابعین فق���ط، كال���دكتور حمی���دان الحمی���دان
  :سباب وھيواستندوا إلى جملة من األ. )٥(عبدالمجید محمود

إنَّ ھ���ذین المص���طلحین یع���دان م���ن المص���طلحات الت���ي وظفھ���ا  :الس���بب األول
المستعمر الحداث خلخلة وتفریق بین المسلمین، ففي القرن العشرین بعد وقوع جل الدول 
اإلسالمیة تحت وطأة المستعمر األجنبي، كان ال بد من حیلة لھم للسیطرة على المس�لمین 

ی��ة واس��تمرار ال��والء لھ��م أم��ام تمس��ك الن��اس ب��دینھم وأحكام��ھ ف��ي أم��ورھم المادی��ة والفكر
س�دا  -الذي یعد منارة المشرق اإلسالمي ف�ي الق�رون المت�أخرة  -الثابتة، ووقوف األزھر 

  )٦(.منیعا في وجھھم
فحملت ھذه الحیلة شعارات براقة في ظاھرھا كفتح باب االجتھ�اد والرج�وع إل�ى 

رن من أج�ل اإلص�الح ال�دیني، وك�ان م�ن أكب�ر ال�دعاة الكتاب والسنة، ودراسة الفقھ المقا
إل��ى ھ��ذه الحرك��ة محم��د عب��ده، وتلمی��ذه رش��ید رض��ا ال��ذي أص��در مجل��ة المن��ار لب��ث ھ��ذه 

: جعل الفقھاء على قسمین) یسر اإلسالم وأصول التشریع العام(األفكار، وألف كتابا سماه 
  .أھل حدیث وأھل رأي

من الفقھاء، أھل رأي، وأھل ] ید رضارش: أي[ویتصور : ( یقول الشیخ الكوثري
حدیث، ولیس لھذا أصل بالمرة، وإنما ھذا خیال بعض متأخري الشذاذ، أخ�ذا م�ن كلم�ات 

  ).)٧(بعض جھلة النقلة، بعد محنة أحمد
إنَّ بدای��ة اص��طالح أھ��ل ال��رأي وأھ��ل الح��دیث، كان��ت بع��د محن��ة  :الس��بب الث��اني

ح�دثین، وص�ار لھ�م حض�ور ف�ي الخالف�ات اإلمام أحمد ف�ي خل�ق الق�رآن، إذ ب�رز نج�م الم
الفقھیة والعقدیة، ففي ھذه الفترة وج�ھ المح�دثون س�ھام النق�د الح�اد عل�ى مدرس�ة الع�راق، 
وخصوص��ا عل��ى أص��حاب أب��ي حنیف��ة ح��ین تبی��نھم آلراء اإلم��ام أب��ي حنیف��ة ف��ي المس��ائل 

                                      
الھدایة مع حاشیتھ بغیة األلمعي في تخریج الكوثري، محمد زاھد، مقدمة نصب الرایة ألحادیث  )١(

 .٧٣، وعبدالمجید، عبد المجید محمود، االتجاھات الفقھیة، ص٢٨٩ص  الزیلعي،
الكوثري، محمد زاھد، مقدمة نصب الرایة ألحادیث الھدایة مع حاشیتھ بغیة األلمعي في تخریج )٢(

 .٢٨٧-٢٨٥الزیلعي، ص
 .٨٦- ٨٤قھ الحنفي، صأبو الحاج، صالح محمد، المدخل إلى الف)٣(
 .١٢١ص ٤الحمیدان، حمیدان بن عبدهللا، المدارس الفقھیة في عصر التابعین، ج)٤(
 .٧٤عبدالمجید، عبد المجید محمود، االتجاھات الفقھیة، ص)٥(
 .٧٩أبو الحاج، صالح محمد، المدخل إلى الفقھ الحنفي، ص)٦(
ایة مع حاشیتھ بغیة األلمعي في تخریج الكوثري، محمد زاھد، مقدمة نصب الرایة ألحادیث الھد)٧(

 .٢٨٩الزیلعي، ص 
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خ�ل للعم�ل فی�ھ، قولھ إن اإلیمان اعتق�اد ال د: العقدیة حیث لم یوافق علیھا المحدثون، منھا
  )١(.ومسألة الجبر، وغیر ذلك

ممایدل على أن أسباب وضع ھذا االصطالح لم تكن موضوعیة ترجع إلى حقیقة 
  . ما علیھ الحال في العراق والحجاز

إنَّ وجود مدرسة في الحجاز یطلق على فقھائھا أھل الحدیث غیر  :السبب الثالث
غلون بالروای�ات م�ن حی�ث النق�ل وكث�رة دقی�ق بھ�ذا الوص�ف، ألنَّ أھ�ل الح�دیث ھ�م المش�ت

  . األسانید وعلّوھا، وصّحتھا وضعفھا ال َمن یشتغل باستنباط األحكام الفقھّیة
وأّما أھل الحدیث فھم الرواة النقل�ة، وھ�م الص�یادلة، كم�ا : ( یقول اإلمام الكوثري

وا، یقع في مھزل�ة أن الفقھاء ھم األطباء، فإذا اجترأ على اإلفتاء أحد الرواة الذین لم یتفقھ
، )التلب�یس(، واب�ن الج�وزي ف�ي )الفاص�ل(كما قال األعمش، كم�ا ن�صَّ الرامھرم�زي ف�ي 

، عل��ى نم��اذج م��ن ذل��ك، ف��ذكر مدرس��ة )الفقی��ھ والمتفق��ھ(، والخطی��ب ف��ي )أخب��ارالحمقى(و
  .)٢(للحدیث ھنا مما ال معنى لھ

اس�تنباط : بأن�ھ) رأيأھ�ل ال�(أنَّھ إذا اعتبرنا تفسیر كلمة الرأي في  :السبب الرابع
حكم النازلة من ال�نص ب�رد النظی�ر إل�ى النظی�ر ف�ي الكت�اب والس�نة، ف�إن فقھ�اء الص�حابة 

  .والتابعین وتابعیھم جروا على القول بالرأي بھذا المعنى
فالرأي على ھذا المعنى یطلق على فقھاء مدرسة العراق، وفقھاء مدرسة الحجاز 

أص�حاب (الفقھ�اء بعن�وان ) المع�ارف( ذكر ف�ي كتاب�ھ ی� -م�ثالً  -سواء بسواء، فابن قتیبة 
األوزاعي والثوري ومالك بن أن�س رض�ي هللا ع�نھم، وھ�م لیس�وا م�ن : ویعد فیھم) الرأي

  . )٣(أھل العراق
، ھم كل من اإلضافةواعلم أن أصحاب الرأي بحسب : (وألجل ذلك یقول الطوفي
؛ ألن ك���ل واح���د م���ن نفیتن���اول جمی���ع علم���اء المس���لمیتص���رف ف���ي األحك���ام ب���الرأي، 

المجتھدین ال یستغني في اجتھاده عن نظر ورأي، ول�و بتحقی�ق المن�اط، وتنقیح�ھ ال�ذي ال 
  .نزاع في صحتھ

: فھو في ع�رف الس�لف م�ن ال�رواة بع�د محن�ة خل�ق الق�رآن العلمیةوأما بحسب 
  .)٤(علم على أھل العراق، وھم أھل الكوفة أبو حنیفة ومن تابعھم منھم

                                      
، مؤسسة )١ط(، ٢٨٩ص ٣، شرح مختصر الروضة، ج)ھـ٧١٦ت(سلیمان بن عبد القوي الطوفي، )١(

م، وأبو الحاج، صالح محمد، المدخل إلى ١٩٨٧عبد هللا بن عبد المحسن التركي، :الرسالة، بیروت، ت
زاھد، مقدمة نصب الرایة ألحادیث الھدایة مع حاشیتھ بغیة ، والكوثري، محمد ٨٠الفقھ الحنفي، ص

 .٢٨٧األلمعي في تخریج الزیلعي، ص 
الكوثري، محمد زاھد، مقدمة نصب الرایة ألحادیث الھدایة مع حاشیتھ بغیة األلمعي في تخریج )٢(

 .٢٨٧الزیلعي، ص 
لھیئة المصریة العامة ، ا)٢ط(، ٤٩٤ص ١، المعارف، ج)ھـ٢٧٦ت(الدینوري، عبد هللا بن مسلم )٣(

 .م١٩٩٢ثروت عكاشة، :للكتاب، القاھرة، ت
 .٢٨٩ص ٣، شرح مختصر الروضة، ج)ھـ٧١٦ت(الطوفي، سلیمان بن عبد القوي )٤(
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رأي االتج�اه ع�ن األس�باب الت�ي اس�تند علیھ�ا أص�حاب ال�رأي وأجاب أص�حاب ال�
  :األول باآلتي
إن اعتبار فیصل التفرقة بین أھل الحدیث وأھل ال�رأي ھ�و التعلی�ل وال�رأي : أوالً 

فھذا ممتنع وال نسلم قصر التعلیل والرأي على مدرسة العراق دون غیرھا؛ ألنَّ ك�ال م�ن 
رأي بدرجة متقاربة وصورة متش�ابھة، فس�عید ب�ن فقھاء العراق وفقھاء الحجاز یستعمل ال

المس��یب ال��ذي تعتب��ره مص��ار ال��رأي األول رم��زا م��ن رم��وز مدرس��ة أھ��ل الح��دیث ال��ذین 
لم یكن مقتصرا على ھذا الوصف فقط، بل تج�اوزه إل�ى ..یقتصرون على الحدیث واآلثار

  )١(.كونھ فقیھ رأي، یفتي الناس باجتھاده ورأیھ
علم أدركت الناس یھابون الكتب، ولو كنا نكتب لكتبنا من (یقول عنھ أحد تالمیذه 

  ). )٢(سعید ورأیھ شیئا كثیراً 
م�ع اھتم�ام ربیع�ة ب�دفع ھ�ذه ) العراقی�ة(وبناء على ذلك فإن اتھام سعید لربیعة ب�ـ 

التھمة عنھ ی�دعونا إل�ى اس�تنباط أن التھم�ة الت�ي رم�ى بھ�ا الع�راق ل�م تك�ن ال�رأي الفقھ�ي 
ا وربیعة یستعمالن ھذا الرأي ویكثران منھ، فلیس معق�وال أن ینك�را واستعمالھ؛ ألن سعید

  )٣(.على غیرھما ما یستعمالنھ، أو یحرمان على أھل العراق ما یستعمالنھ
إنَّ ما استندوا علیھ في قلة بضاعة أھل العراق في الحدیث غیر دقیق؛ فإن : ثانیاً 

ص�یب علم�اء الحج�از؛ ألنَّ نصیب علماء العراق بشكل عام م�ن الح�دیث ل�یس بأق�ل م�ن ن
علماء العراق لم یكونوا بمعزل عن علماء الحجاز وخاصة ف�ي عص�ر الت�ابعین، فالمدین�ة 
ومكة لھما مرك�ز دین�ي مھ�م ل�دى المس�لمین، حی�ث إن رك�ن الح�ج ك�ان یتك�رر ك�ل س�نة، 
ومعلوم أنَّ العلماء من كافة األقطار أشد حرصاً على شھود ھ�ذه الفریض�ة وأدائھ�ا، فك�ان 

ك فرصة مھمة لعلماء العراق في أن یتصلوا بعلماء الحج�از ویتب�احثون معھ�م المس�ائل ذل
والنوازل التي یحوم حولھا النزاع والنقاش، وأیضا یأخذون منھم الروایات واألسانید التي 

  )٤(.لیست عندھم
ھجوماً عنیفاً على من یدعي بأن كث�رة ) األحكام(وقد شن ابن حزم الظاھري في 

�ھ ل�و رجعن�ا إل�ى . لصالح أھل المدینة بالقیاس إلى أھل العراق الحدیث كانت فكان یرى أنَّ
تص��رفات الخلف��اء؛ ف��ي زم��ن س��یدنا عم��ر وس��یدنا عثم��ان وس��یدنا عل��ي رض��ي هللا ع��نھم 

ممن أخذ عن النبي صلى هللا علیھ وسلم  -أجمعین لرأینا أنھم كانوا یولون كبار الصحابة 
صار؛ كسعد بن أبي وق�اص والمغی�رة ب�ن ش�عبة وأب�ي إلى ھذه األم -والزمھ وفقھ كالمھ 

: ثم قال. موسى األشعري وعثمان بن حنیف وعبد هللا بن عباس رضي هللا عنھم أجمعین

                                      
 .١٠٥، ص٤الحمیدان، حمیدان بن عبدهللا، المدارس الفقھیة في عصر التابعین، ج)١(
 .١٤١ص ٥الھاشمي، محمد بن سعد، الطبقات الكبرى، ج)٢(
لحمیدان، حمیدان بن عبدهللا، المراكز العلمیة ومشاھیر الفقھاء خالل عصر التابعین، یحث منشور ا)٣(

م، ١٩٩٢، العدد السادس، ٥٣في مجلة كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة، جامعة المللك عبدالعزیز، ص
 .٤١وعبدالمجید، عبد المجید محمود، االتجاھات الفقھیة، ص

 .٣٤محمود، االتجاھات الفقھیة، ص عبدالمجید، عبد المجید)٤(
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أفترى عمر وعثمان وعلی�ا وعم�الھم الم�ذكورین كتم�وا رعی�تھم م�ن أھ�ل ھ�ذه األمص�ار (
ل�ذي ال ش�ك فی�ھ أنھ�م وأج�اب ب�أن ا )١(دین هللا تعالى والحكم في اإلسالم والعم�ل بش�رائعھ

  .كلھم علموا رعیتھم كل ما یلزمھم كأھل المدینة وال فرق
ولما كان اعتماد فقھاء الحجاز في فقھھم على مرویات عم�ر ب�ن الخط�اب، وابن�ھ 
عبدهللا، وعائشة وزید بن ثاب�ت رض�ي هللا ع�نھم أجمع�ین، وكان�ت أساس�اً لھ�م ف�ي معرف�ة 

یق�ول . یصین على االستفادة من ھؤالء الصحابةأحكام الشرع فإن فقھاء العراق كانوا حر
  .)٢(وأكثرھم أخذوا عن عمر وعائشة وعلي،: (ابن القیم عن تابعي الكوفة

حت��ى إن كب��ار الص��حابة ك��انوا یوجھ��ون فقھ��اء الت��ابعین إل��ى أخ��ذ العل��م ومالزم��ة 
بن جب�ل، ولقي عمُروبن میمون األوديُّ ُمَعاَذ : ( فقھاء الصحابة في العراق، قال ابن القیم

وأوص�اه مع�اذ عن�د موت�ھ أن َیْلَح�ق ب�ابن مس�عود فیص�حبھ ویطل�ب وَصِحبھ، وأخذ عنھ، 
فك��ان اب��ن میم��ون م��ن أھ��م الشخص��یات الب��ارزة ف��ي اإلحاط��ة  )٣(العل��م عن��ده، ففع��ل ذل��ك

  .بنصوص فقھاء الصحابة والدرایة بھا
ق إذا استعرض��نا فقھ��اء الت��ابعین لمدرس��ة الع��را: ھ��ذا م��ن جھ��ة وم��ن جھ��ة أخ��رى

وجدناھم قد ذھبوا إلى المدینة وأخذوا عن الصحابة الكرام المقیمین بھا إلى جانب من أقام 
  :منھم في الكوفة، فمثال

روى عن عمر، وعثمان، وعلي، وعبد هللا ) ھـ٦٢ت(علقمة بن قیس النخعي )١(
 )٤(.بن مسعود، وحذیفة وغیرھم

هللا ب�ن روى عن عمر، وعلي، وعب�د) ھـ٦١ت(مسروق بن األجدع الھمداني )٢(
 )٥(.مسعود، وابن عمر، وعائشة

روى عن عبدهللا بن عباس ، وأخذ ع�ن عب�دهللا ب�ن ) ھـ٩٤ت(سعید بن جبیر )٣(
كتبت�ھ عن�دي ..كنا إذا اختلفنا بالكوف�ة ف�ي ش�يء: ( یقول سعید بن جبیر. عمر

 .)٦(حتى ألقى ابن عمر فأسألھ عنھ

وك�ان روى ع�ن جم�ع م�ن الص�حابة، ) ھـ١٠٢ت(عامر بن شراحیل الشعبي )٤(
 .)١(أقمت بالمدینة مع عبدهللا بن عمر ثمانیة أشھر أو عشرة أشھر: (یقول

                                      
، بیروت، دار اآلفاق ١١٥ص ٢، اإلحكام في أصول األحكام، ج)ھـ٤٥٦ت(الظاھري، ابن حزم )١(

 ).أحمد محمد شاكر: ت(الجدیدة، 
: وانظر. ٢٨ص  ١، إعالم الموقعین عن رب العالمین، ج)ھـ٧٥١ت(الجوزیة، محمد بن أبي بكر )٢(

 .٣٤الفقھیة، ص عبدالمجید، محمود، االتجاھات
 .٢٨ص  ١، إعالم الموقعین عن رب العالمین، ج)ھـ٧٥١ت(الجوزیة، محمد بن أبي بكر  )٣(
 .٨٦ص ٦الھاشمي، محمد بن سعد، الطبقات الكبرى، ج)٤(
 .٧٦ص ٦الھاشمي، محمد بن سعد، الطبقات الكبرى، ج)٥(
 .٢٥٨ص ٦الھاشمي، محمد بن سعد، الطبقات الكبرى، ج)٦(
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أم��ا فیم��ا یتعل��ق بالبیئ��ة وأثرھ��ا ف��ي اخ��تالف الوق��ائع وكثرتھ��ا، ف��إن البیئ��ة : ثالث��اً 
وطبیعة الحیاة في كل من العراق والحجاز وإن كانت مختلفة إال أن ذلك ال ت�أثیر ل�ھ ب�أي 

  :االجتھادي لكلتا المدرستین وذلك ألمور منھاشكل من األشكال على المنھج 

إن بیئ��ة الحج��از ل��م تك��ن بالش��كل الب��دائي ال��ذي تص��فھ المراج��ع وذل��ك عل��ى  )١(
الرغم من انتقال عاصمة الخالفة من المدین�ة إل�ى الش�ام، فق�د أص�بح الحج�از 

المراك��ز الحض��اریة ف��ي العھ��د األم��وي، وھ��ذا یع��د نتیج��ة لحرك��ة م��ن أھ��م 
التي ساعدت على انتقال من بیئة تقلیدیة إلى بیئة منفتحة  الفتوحات اإلسالمیة

 )٢(.على البیئات األخرى في مناطق الدولة اإلسالمیة المختلفة

لقد كان للحجاز بصفة عامة وللمدینة بش�كل خ�اص ف�ي ھ�ذه المرحل�ة قیمتھ�ا  )٢(
األدبی��ة والعلمی��ة، ول��م تك��ن معزول��ة ع��ن بقی��ة المن��اطق األخ��رى، وق��د أج��اد 

: ( حسن في وصفھ ح�ال المدین�ة ف�ي عص�ر الت�ابعین ح�ین ق�ال الدكتور علي
، ف�إذا كان�ت )٣(أصبحت مأوى الفقھاء ومجمع العلماء ومھ�د الس�نة ودار الفق�ھ

المدینة مأوى الفقھاء ومجمع العلماء في ھذه المرحلة أف�ال یك�ون ذل�ك مب�ررا 
لطالب العل�م م�ن الع�راق وغی�رھم للبح�ث ع�ن ھ�ؤالء العلم�اء وس�ؤالھم ع�ن 

 .)٤(قضایا المستجدةال

إن القضایا المستجدة في األقطار المختلفة كانت تصل الحجاز بشكل أو بآخر )٣(
حیث كان األحیاء من علماء الصحابة وكبار علماء التابعین مقصدا لكثیر من 
العلم��اء وطلب��ة العل��م، فالش��ھاب ب��ن عب��اد یق��دم للحج��از بقص��د الح��ج، لكن��ھ ال 

: حث عن العلماء وسؤالھم، یق�ول ع�ن نفس�ھیكتفي بھ، بل یمزج بینھ وبین الب
، )٥(حجج��ت فأتین��ا المدین��ة فس��ألنا ع��ن أعل��م أھلھ��ا فق��الوا س��عید ب��ن المس��یب( 

حینم�ا ق�دم إل�ى المدین�ة  -وھو أحد كبار فقھ�اء الت�ابعین  -ومیمون بن مھران 
  )٦(.وسأل عن أعلم الناس فیھا فدفع إلى سعید بن المسیب

ن مختلف�ین ف�ي االجتھ�اد ل�دى فقھ�اء الص�حابة، ف�إن وبالنسبة لوجود منھجی: رابعاً 
من تتبع المصادر التي یستند علیھا فقھاء الصحابة، وجد أنَّ مصادرھم ومناھجھم الفقھیة 
واحدة ال خالف فیھا سواء الذین كانوا ف�ي المدین�ة أم ف�ي الكوف�ة، ف�القول ب�الرأي والنظ�ر 

 - عنھ�ا وھ�ي م�ن علم�اء المدین�ة إلى المعاني قال ب�ھ جم�یعھم، فالس�یدة عائش�ة رض�ي هللا

                                                                                                   
 .٢٤٨ص ٦مد بن سعد، الطبقات الكبرى، جالھاشمي، مح)١(
 .١١٠- ١٠٩، ص٤الحمیدان، حمیدان بن عبدهللا، المدارس الفقھیة في عصر التابعین، ج )٢(
، دار الكتب الحدیثة، القاھرة، )٣ط(، ١٣٨عبدالقادر، علي حسن، نظرة عامة في تاریخ الفقھ، ص)٣(

 .م١٩٦٥
 .١١٠، ص٤قھیة في عصر التابعین، جالحمیدان، حمیدان بن عبدهللا، المدارس الف )٤(
 .٣٨١ص ٢الھاشمي، محمد بن سعد، الطبقات الكبرى، ج )٥(
 .٣٧٩ص ٢الھاشمي، محمد بن سعد، الطبقات الكبرى، ج )٦(
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قد استخدمت الرأي في عدة مواضع في اجتھاداتھا،  -المنسوبة بالتزام األثر وترك الرأي 
  :منھا على سبیل المثال

أنھ روي عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم إذنھ للنساء في الخروج إلى )١(
س�دة ع�دم ، ولكن السیدة عائش�ة رض�ي هللا عنھ�ا رأت درأ للمف)١(المساجد

اإلذن لھ��ن، ورأت أن ح��ال المجتم��ع بع��د وف��اة الرس��ول ص��لى هللا علی��ھ 
لو رأى رس�ول هللا ص�لى هللا علی�ھ : (وسلم، یكفي لتغیر الحكم فھي تقول

 ).)٢(وآلھ وسلم من النساء ما نرى لمنعھن المساجد

كان لھا عنایة وحرصا على االس�تدالل آلرائھ�ا ب�تفھم مع�اني النص�وص، )٢(
األحكام فرأیھا بعدم وجوب الوضوء من حمل الجن�ازة  والبحث عن علل

مبني على عدم وجود العل�ة  -وھو معنى مأخوذ من حدیث أبي ھریرة  -
 .)٣(الموجبة للوضوء

ومن ذلك أیضا أنھ�ا ك�ان لھ�ا اعتراض�ات عل�ى جمل�ة م�ن األخب�ار الت�ي  )٣(
یرویھا بعض الصحابة، فحینما اعترضت على ما رواه ابن عمر من أن 

وال ت�زر : (عذب ببكاء أھل�ھ علی�ھ، أی�دت اعتراض�ھا بقول�ھ تع�الىالمیت ی
، وحینم��ا اش��تد النق��اش ب��ین الص��حابة ح��ول متع��ة )٤()وازرة وزر أخ��رى

النساء رجعت السیدة عائشة تتلو آیات من القرآن لتؤید وجھة نظرتھا في 
  .)٥(ذلك

                                      
كانت امرأة لعمر رضي هللا عنھ تشھد صالة الصبح : روى البیھقي من حدیث ابن عمر، أنھ قال )١(

ذلك ] ١٩٠:ص[لم تخرجین وقد تعلمین أن عمر یكره : لھاوالعشاء في الجماعة في المسجد، فقیل 
ال تمنعوا : " یمنعھ قول رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قال: فما یمنعھ أن ینھاني؟ قال: ویغار؟ قالت

  ".إماء هللا مساجد هللا 
نت ، السنن الكبرى، كتاب الصالة، باب االختیار للزوج إذا استأذ)ھـ٤٥٨ت(البیھقي، أبو بكر أحمد 

 .١٨٩ص ٣، ج٥٣٧٠:امرأتھ إلى المسجد أن ال یمنعھا، حدیث رقم
، )١ط(، ٢٧١ص ١، ج)المعجم الصغیر(، الروض الداني )ھـ٣٦٠ت(الطبراني، سلیمان بن أحمد )٢(

 .م١٩٨٥محمد شكور محمود الحاج أمریر، : المكتب اإلسالمي، بیروت، ت
جابة لما استدركت عائشة على الصحابة، ، اإل)ھـ٧٩٤ت(الزركشي، بدر الدین محمد بن عبد هللا )٣(

 .م٢٠٠١د رفعت فوزي عبد المطلب، :، مكتبة الخانجي، القاھرة، ت١١٤ص
، اإلجابة لما استدركت عائشة على الصحابة، )ھـ٧٩٤ت(الزركشي، بدر الدین محمد بن عبد هللا )٤(

 .م٢٠٠١رفعت فوزي عبد المطلب، :، مكتبة الخانجي، القاھرة، ت)١ط(، ٦٠ص
، ١٥الحمیدان، حمیدان بن عبدهللا ، فقھاء الصحابة المكثرون من الفتوى ومناھجھم االجتھادیى، ص)٥(

 .م١٩٩٢بحث منشور في مجلة جامعة أم القرى، السنة الرابعة، العدد الخامس، 
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م��ن  وك�ذلك الح�ال م�ع زی�د ب�ن ثاب�ت رض��ي هللا عن�ھ، فق�د اجتھ�د زی�د ف�ي العدی�د
القضایا ، وقال فیھا برأیھ، فقد ناقش عبدهللا بن عباس حول رأیھ في قض�یة فرض�یة رأى 

) أفي كتاب هللا ثلث ما بقي؟: (فیھا زید أن فرض األم فیھا ثلث ما بقي، فقال لھ ابن عباس
، ومنھا مروان بن الحكم أجلس كاتبا خلف )أنا أقول برأیي، وأنت تقول برأیك: (فقال زید
  .)١(یا مروان عذرا إنما أقول برأیي: (تب فتاوى زید، فاعترض زید قائالً الستر یك

فھ��ل یمك��ن أن نق��ول بع��د ذل��ك إن تالمی��ذھم أخ��ذوا ع��نھم ط��ریقتھم ف��ي االجتھ��اد 
  !المبني على الوقوف على النصوص

  

   رأي اث

بعد استعراض الرأیین في ھذه المسألة وذك�ر م�ا اس�تند علی�ھ ك�ل رأي ف�ي إثب�ات 
ره واألسباب التي یراھا تدعم ما ذھ�ب إلی�ھ ك�ل فری�ق، ی�رى الباح�ث أنَّ الف�رقین وجھ نظ

  :متفقان على نقاط عدة نجملھا باآلتي
كالً من فقھ�اء الع�راق وفقھ�اء الحج�از عن�ده حص�لیة متقارب�ة م�ن الح�دیث، : أوالً 

س���واء ف���ي الش���یوخ أو ف���ي الع���دد، وس���اعد ھ���ذا التق���ارب ال���رحالت العلمی���ة واللق���اءات 
  )٢(.تمرةالمس

أن ك��الً م��ن المدرس��تین كان��ا یس��تعمالن ال��رأي بدرج��ة متقارب��ة، وص��ورة : ثانی��اً 
متشابھة، فكل من المدرستین تجمع ما استطاعت من أقوال الصحابة وفتاواھم وقضایاھم، 

على أن التحقیق الذي ال شك : ( وتنظر فیھا نظر اعتبار وتحقیق وتطبیق، یقول الحجوي
م إال وقد ق�ال ب�الرأي وم�ا م�ن إم�ام م�نھم إال وق�د تب�ع األث�ر، إال أن فیھ أنھ مامن إمام منھ

  .)٣(الخالف، وإن كان ظاھره في المبدأ، لكن التحقیق إنما ھو في بعض الجزئیات
ھذا الرأي الذي تستعملھ كلتا المدرستین لم یكن محدداً بصورة معین�ة، فھ�و : ثالثاً 

أو ع�رف م�ع عل�م باللغ�ة، ومعرف�ة ب�روح أحیانا سنة، وأحیانا مصلحة مرسلة ، أو قیاس 
النص ومقاصده، فابن القیم یفسر الرأي الذي أثر عن المدرستین بأن�ھ م�ا ی�راه القل�ب بع�د 

، وم�ن قبل�ھ اب�ن )٤(فكر وتأمل وطلب لمعرفة وج�ھ الص�واب مم�ا تتع�ارض فی�ھ األم�ارات
عن�ھ أن�ھ  ومن حف�ظ: (عبد البر یصف معظم التابعین في مختلف األمصار بالرأي، فیقول

فمن أھل : قال وأفتى مجتھداً برأیھ وقیاساً على األصول فیما لم یجد فیھ نصاً من التابعین
  .)٥(...المدینة سعید بن المسیب وسلیمان بن یسار، والقاسم بن محمد

وجد في كل من المدرستین من ھ�اب الفتی�ا وانق�بض عنھ�ا إذا ل�م یك�ن ف�ي : رابعاً 
كلتا المدرستین من جرؤ على الفتیا، واس�تخدم رأی�ھ ف�ي حكمھا أثر محفوظ، كما وجد في 

                                      
، والحمیدان، حمیدان ٩٢، المدارس ص٦٢عبدالمجید، عبد المجید محمود، االتجاھات الفقھیة، ص)١(

 .٩١، المدارس الفقھیة في عصر التابعین، صبن عبدهللا
 .٤٢عبدالمجید، عبد المجید محمود، االتجاھات الفقھیة، ص)٢(
 .٣٨٣ص ١، الفكر السامي في تاریخ الفقھ اإلسالمي، ج)ھـ١٣٧٦ت(الفاسي، محمد بن الحسن )٣(
 .، دار الفكر العربي، القاھرة١٧٠أبو زھرة، محمد، مالك حیاتھ وعصر، ص)٤(
 .٨٥٦ص ٢، جامع بیان العلم وفضلھ، ج)ھـ٤٦٣ت(عبد البر، یوسف ابن )٥(
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اعلم أنھ كان من العلماء في : (التخریج والقیاس، وانتصب للناس وقصدوه، یقول الدھلوي
ق�وم  -عصر سعید بن المسیب وإبراھیم والزھري، وفي عصر مالك وسفیان، وبع�د ذل�ك 

  .)١(رورة ال یجدون منھا بدایكرھون الخوض بالرأي، ویھابون الفتیا واالستنباط إال لض
  

ویرى الباحث أن االتجاه الثاني الذي یرى عدم صحة إطالق مدرسة الرأي عل�ى 
فقھاء العراق، وإطالق مدرسة الحدیث على مدرس�ة الحج�از أق�رب إل�ى الص�واب، وذل�ك 

  :ألسباب أذكر منھا اآلتي
ص��حة ھ��ذا إنَّ م��ا اس��تدل علی��ھ أص��حاب االتج��اه األول الق��ائلین ب: الس��بب األول

االصطالح تمت اإلجابة علیھ بش�كل مفص�ل بحی�ث ال یص�ح أن یك�ون مس�تندا ف�ي ص�حة 
االصطالح، ورغم أن بعض ما استند علیھ أصحاب االتجاه الثاني قد یناقش فیھ، حیث لم 
أجد دلیالً أو إثباتا على أن رشید رضا في تقسیمھ للفقھاء إلى أھل رأي وأھل حدیث ك�ان 

ي تبناھ��ا المس��تعمر آن ذل��ك، وكان��ت م��ن جمل��ة الحی��ل الت��ي م��ن ض��من الش��عارات الت��
  .استخدموھا البعاد الناس في تمسكھم بدینھم وأحكامھ

إنَّ ھذا االصطالح ال یعبر عن حقیق�ة الواق�ع ال�ذي ك�ان ب�ین فقھ�اء :السبب الثاني
العراق وفقھاء الحجاز، فالرأي استخدم في كال القطرین من قبل فقھ�ائھم بش�كل متق�ارب، 

  .اختلفت طریقتھ، وأیضا الحدیث واالطالع علیھ كان متاحا لكال المدرستین وإن
أج��د م��ن تبن��ى ھ��ذا االص��طالح م��ن الب��احثین المعاص��رین، وم��ن : الس��بب الثال��ث

سبقھم من المتأخرین، قد وقع�وا ف�ي االض�طراب أو ن�وع م�ن ع�دم الوض�وح، وذل�ك عن�د 
ھ��ل ال��رأي أو ھ��م م��ن أھ��ل ھ��ل ھ��م م��ن أ: وص��ف أح��د العلم��اء، أو مجموع��ة م��ن الفقھ��اء

  :الحدیث، وأیضا في المعاییر التي تحدد أھل الرأي
فأحیانا تتعدد وجھات النظر لدى الشخص الواح�د، وتغم�ض : أما في االضطراب

علیھ الفوارق، فیضطرب في تقویمھ لشخص م�ا، ی�ردده ب�ین أھ�ل الح�دیث وأھ�ل ال�رأي، 
تقریبا من أھ�ل ال�رأي، ول�م ی�ذكر أھ�ل یعد كل المجتھدین ) المعارف(فابن قتیبة في كتابھ 

تأوی�ل (الحدیث إال للمشتغلین بالروایة ممن ال شھرة لھم في می�دان الفق�ھ، لكن�ھ ف�ي كتاب�ھ 
  .)٢(یخصص أھل الرأي بأبي حنیفة وأصحابھ) مختلف الحدیث

                                      
السید : ، دار الجیل، بیروت، ت)١ط(، ٢٥٤ص ١الدھلوي، ولي هللا أحمد، حجة هللا البالغة، ج)١(

 .م٢٠٠٥سابق، 
، ٩٩-٩٧، ٢٠-١٩تأویل مختلف الحدیث، ص، )ھـ٢٧٦ت(الدینوري ، عبد هللا بن مسلم بن قتیبة  )٢(
 .م١٩٩٩اإلسالمي، بیروت، ، المكتب )٣ط(
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یع��د أحم��د ب��ن حنب��ل، وإس��حاق ب��ن راھوی��ة م��ن ) أحس��ن التقاس��یم(والمقدس��ي ف��ي 
دھما من أھل المذاھب الفقھیة الذین عدَّ منھم الحنفیة، والمالكی�ة، أصحاب الحدیث، وال یع

وفي موضع آخ�ر یعتب�ر المقدس�ي الش�افعیة م�ن أص�حاب الح�دیث . والشافعیة، والظاھریة
خالفا للحنفیة، ولكنھ في موضع ثالث یعتبر أبا حنیفة، والش�افعي أھ�ل رأي خالف�ا ألحم�د 

  .)١(بن حنبل
  

د وجھات نظ�ر متع�ددة ف�ي المع�اییر المح�ددة ألص�حاب فأحیانا نج :وأما المعاییر
، وبعض�ھم یجع�ل )٢(یرى أن كل من قاس واستنبط فھ�و م�ن أھ�ل ال�رأي: الرأي، فبعضھم

التعامل مع السنة ھو المحدد لمكان العالم إما في أھل الحدیث وإم�ا ف�ي أھ�ل ال�رأي؛ فم�ن 
، أھ�ل الح�دیثھ�و م�ن یتمسك بالسنة ویحرص على روایتھا ویقدمھا على ك�ل م�ا ع�داھا ف

أھ�ل ومن لم یشتھر بروایتھا ویعتني بالقیاس واستخراج العلل وفرض الفروض فھ�و م�ن 
،وبعضھم یجعل مقیاسھ التعام�ل م�ع الس�نة مض�افا إلی�ھ النظ�رة إل�ى القی�اس م�ا ب�ین الرأي

  .)٣(مسرف فیھ، ومقتصد وممتنع منھ

                                      
، )٣ط(، ١٨٠-١٧٩، ٣٧،١٤٣أحسن التقاسیم في معرفة األقالیم، صالمقدسي، محمد بن أحمد،  )١(

 .م١٩٩١مكتبة مدبولي القاھرة، 
 .٧٣الدھلوي، ولي هللا، االنصاف في بیان أسباب الخالف، ص)٢(
 .٨٦عبدالمجید، عبد المجید محمود، االتجاھات الفقھیة، ص)٣(
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  :وفیھا أبرز النتائج والتوصیات: الخاتمة
ن خالل ھذه الدراس�ة إل�ى جمل�ة م�ن النت�ائج المھم�ة الت�ي ینبغ�ي توصل الباحث م

  :اإلشارة إلیھا، ویمكن إجمالھا في النقاط اآلتیة
لكل م�ن فقھ�اء الع�راق وفقھ�اء الحج�از لدی�ھ حص�یلة متقارب�ة م�ن الح�دیث، : أوالً 

ال�رحالت العلمی�ة واللق�اءات : سواء ف�ي الش�یوخ أو ف�ي الع�دد، وس�اعد عل�ى ھ�ذا التق�ارب
  .تمرة، وخصوصا في مكة المكرمةالمس

إنَّ المدرستین الفقھیتین یستعمالن الرأي بدرجة متقاربة، وصور متشابھة، : ثانیاً 
  .وقد برز في كل منھما من اشتھر بالرأي وأكثر منھ

وجدنا في كل من المدرستین من ھاب الفتی�ا وانق�بض عنھ�ا إذا ل�م یك�ن ف�ي : ثالثاً 
تا المدرستین من جرؤ على الفتیا، واس�تخدم رأی�ھ ف�ي حكمھا أثر محفوظ، كما وجد في كل

  .التخریج والقیاس، وانتصب للناس وقصدوه
الرأي ال�ذي تس�تعملھ كلت�ا المدرس�تین ل�م یك�ن مح�دداً بص�ورة معین�ة، فھ�و : رابعاً 

أحیانا استحسان، وأحیانا مصلحة مرسلة ، أو قی�اس أو ع�رف، مم�ا ی�دل عل�ى أن إط�الق 
  .رسة یوقع في لبس واضطرابالرأي على مدرسة دون مد

  :التوصیات
یوصي صاحب الدراسة أن تتوسع األبحاث في دراسة التراث الفقھي الذي ترك�ھ 
لنا فقھاء القرن الثاني والثالث الھجري لما لھذه الفترة أھمیة كبیرة عل�ى م�ن ج�اء بع�دھم، 

ى أھ�م وإجراء المقارن�ات ب�ین فقھ�اء مدرس�ة الحج�از وفقھ�اء مدرس�ة الع�راق للتوص�ل إل�
  .الفروق الجوھریة بینھما
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  قائمة أھم المصادر والمراجع

 ).مصورة(، دار الفكر فتحالقدیر، )ھـ٨٦١ت(ابن الھمام، محمد بن عبد الواحد -

، وفی�ات األعی�ان وأنب�اء أبن�اء الزم�ان، )ھـ٦٨١ت(ابن خلكان، أحمد بن محمد -
  .م١٩٩٠إحسان عباس، : ، دار صادر، بیروت، ت)١ط(

، دار الح��رمین، ج��امع بی��ان العل��م وفض��لھ، )ھ��ـ٤٦٣ت(عب��د الب��ر، یوس��ف  اب��ن-
  .أبو األشبال الزھیري: القاھرة، ت

 .، دار الفكر العربي، القاھرةتاریخ المذاھب اإلسالمیةأبو زھرة، محمد، -

، دار )١ط(، الم��دخل إل��ى الش��ریعة والفق��ھ اإلس��المياألش��قر، عم��ر س��لیمان، -
ان،    . م٢٠٠٥النفائس، عمَّ

روای�ة أب�ي مص�عب ( موط�أ اإلم�ام مال�ك، )ھـ١٧٩ت(صبحي، مالك بن أنس األ-
  .ھـ١٤١٢بشار عواد معروف، : ، ، مؤسسة الرسالة، بیروت، ت)الزھري

، دار إحی�اء الت�راث موط�أ اإلم�ام مال�ك، )ھ�ـ١٧٩ت(األصبحي، مال�ك ب�ن أن�س -
 .م١٩٨٥محمد فؤاد عبدالباقي، : العربي، بیروت، ت

، مركز ھجر للبح�وث )١ط(، السنن الكبیر، )ھـ٤٥٨ت( البیھقي، أبو بكر أحمد-
عب���د هللا ب���ن عب���د المحس���ن الترك���ي، : والدراس���ات العربی���ة واإلس���المیة، ت

 .م٢٠١١

، جامع��ة )١ط(، معرف��ة الس��نن واآلث��ار، )ھ��ـ٤٥٨ت(البیھق��ي، أب��و بك��ر أحم��د -
 .م١٩٩١عبد المعطي أمین قلعجي، : الدراسات اإلسالمیة، باكستان، ت

، )١ط(،الكام�ل ف�ي ض�عفاء الرج�ال، )ھـ٣٦٥ت(بو أحمد بن عدي الجرجاني، أ-
عل���ي محم���د -ع���ادل أحم���د عب���د الموج���ود: دار الكت���ب العلمی���ة، بی���روت، ت

 .م١٩٩٧معوض، 

، إع�الم الم�وقعین ع�ن رب الع�المین، )ھ�ـ٧٥١ت(الجوزیة، محمد بن أب�ي بك�ر -
ق�دم ل�ھ ، دار ابن الجوزي للنشر والتوزیع، المملكة العربی�ة الس�عودیة، )١ط(

 .ھـ١٤٢٣أبو عبیدة مشھور بن حسن، : وعلق علیھ وخرج أحادیثھ وآثاره

فقھ���اء الص���حابة المكث���رون م���ن الفت���وى الحمی���دان، حمی���دان ب���ن عب���دهللا ، -
، بح��ث منش��ور ف��ي مجل��ة جامع��ة أم الق��رى، الس��نة ومن��اھجھم االجتھادی��ة

 .م١٩٩٢الرابعة، العدد الخامس، 
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، بح��ث دارس الفقھی��ة ف��ي عص��ر الت��ابعینالم��الحمی��دان، حمی��دان ب��ن عب��دهللا، -
 .م١٩٩٢، ١منشور في مجلة جامعة الملك سعود، ع

: ، دار الجی��ل، بی��روت، ت)١ط(، حج��ة هللا البالغ��ةال��دھلوي، ول��ي هللا أحم��د، -
 .م٢٠٠٥السید سابق، 

، دار النف��ائس، )٢ط(، االنص��اف ف��ي بی��ان أس��باب الخ��الفال��دھلوي، ول��ي هللا، -
 .م١٩٨٦و غدة، عبد الفتاح أب: بیروت، ت

، تأوی��ل مختل��ف الح��دیث، )ھ��ـ٢٧٦ت(ال��دینوري ، عب��د هللا ب��ن مس��لم ب��ن قتیب��ة -
  .م١٩٩٩، المكتب اإلسالمي، بیروت، )٣ط(

، الھیئ��ة المص��ریة )٢ط(، المع��ارف، )ھ��ـ٢٧٦ت(ال��دینوري، عب��د هللا ب��ن مس��لم -
 .م١٩٩٢ثروت عكاشة، : العامة للكتاب، القاھرة، ت

اإلجاب��ة لم��ا اس��تدركت ، )ھ��ـ٧٩٤ت(ن عب��د هللا الزركش��ي، ب��در ال��دین محم��د ب��-
د رفع��ت ف��وزي عب��د : ، مكتب��ة الخ��انجي، الق��اھرة، تعائش��ة عل��ى الص��حابة

 .م٢٠٠١المطلب، 

نص��ب الرای��ة ألحادی��ث الھدای��ة م��ع ، )ھ��ـ٧٦٢ت(الزیلع��ي، عب��د هللا ب��ن یوس��ف -
، مؤسس�ة الری�ان للطباع�ة )١ط(، حاشیتھ بغیة األلمعي ف�ي تخ�ریج الزیلع�ي

  .م١٩٩٧محمد عوامة، : بیروت، ت والنشر،

، مطبع��ة الثقاف��ة الم��دخل لدراس��ة الفق��ھ اإلس��الميالشرباص��ي، رمض��ان عل��ي، -
  .م١٩٨١القاھرة، 

، )المعج��م الص��غیر(ال��روض ال��داني ، )ھ��ـ٣٦٠ت(الطبران��ي، س��لیمان ب��ن أحم��د -
محم�د ش�كور محم�ود الح�اج أمری�ر، : ، المكتب اإلسالمي، بیروت، ت)١ط(

  .م١٩٨٥

، )١ط(، ، ش�رح مختص�ر الروض�ة)ھ�ـ٧١٦ت(مان بن عبد الق�وي الطوفي، سلی-
  .م١٩٨٧عبد هللا بن عبد المحسن التركي، : مؤسسة الرسالة، بیروت، ت

، دار ھج��ر، )١ط(، مسندالطیالس��ي، )ھ��ـ٢٠٤ت(الطیالس��ي، أب��و داود س��لیمان -
  .م١٩٩٩محمد بن عبد المحسن التركي، : مصر، ت

، بی��روت، دار ف��ي أص��ول األحك��اماإلحك��ام ، )ھ��ـ٤٥٦ت(الظ��اھري، اب��ن ح��زم -
 ).أحمد محمد شاكر: ت(اآلفاق الجدیدة، 



   )دراسة مقارنة ( العالمات التجاریة بین القانون السعودي واألردني 
  

- ١٦٠٤ - 

 

االتجاھ�ات الفقھی�ة عن�د أص�حاب الح�دیث ف�ي عبدالمجید، عب�د المجی�د محم�ود، -
 .م١٩٧٩، مكتبة الخانجي، مصر، القرن الثالث الھجري

الفك���ر الس���امي ف���ي ت���اریخ الفق���ھ ، )ھ���ـ١٣٧٦ت(الفاس���ي، محم���د ب���ن الحس���ن -
 لكتب العلمیة، بیروت، ، دار ااإلسالمي

، مكتب�ة المع�ارف للنش�ر )٣ط(، ت�اریخ التش�ریع اإلس�الميالقطان، مناع خلیل، -
  .م٢٠٠٢والتوزیع، الریاض، 

  .،دار الفكر العربي، القاھرة، أبوحنیفة حیاتھ وعصرهالكوثري، محمد زاھد-

، مطبع��ة جامع��ة الكوی��ت، من��اھج االجتھ��اد ف��ي اإلس��المم��دكور، محم��د س��الم، -
  .م١٩٧٢ الكویت،

، مكتب�ة )٣ط(، أحس�ن التقاس�یم ف�ي معرف�ة األق�الیمالمقدسي، محم�د ب�ن أحم�د، -
 .م١٩٩١مدبولي القاھرة، 

، دار )١ط(، مس�ند أب�ي یعل�ى، )ھ�ـ٣٠٧ت(الموصلي، أبو یعلى أحمد ب�ن عل�ي -
 .م١٩٨٤حسین سلیم أسد، : المأمون للتراث، دمشق، ت

الس��نن الص��غرى ، )ھ��ـ٣٠٣ت(النس��ائي، أب��و عب��د ال��رحمن أحم��د ب��ن ش��عیب -
عب���د الفت���اح أب���و غ���دة، : ، مكت���ب المطبوع���ات اإلس���المیة، حل���ب، ت)٢ط(،

  .م١٩٨٦

، )١ط(، الس�نن الكب�رى، )ھـ٣٠٣ت(النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب -
 .م٢٠٠١شعیب األرناؤوط، : مؤسسة الرسالة، بیروت، ت

، ص��حیح اب��ن خزیم��ة، )ھ��ـ٣١١ت(النیس��ابوري، أب��و بك��ر محم��د ب��ن إس��حاق -
 .محمد مصطفى األعظمي. د: المكتب اإلسالمي، بیروت، ت

: ، دار ص��ادر، بی��روت، ت)١ط(، الطبق��ات الكب��رىالھاش��مي، محم��د ب��ن س��عد، -
 .م١٩٦٨إحسان عباس، 

، ترتی�ب الم�دارك وتقری�ب المس�الك، )ھ�ـ٥٤٤ت(الیحصبي، عیاض بن موس�ى -
 .م١٩٧٠عبد القادر الصحراوي، : ، مطبعة فضالة، المغرب، ت)١ط(




