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 تاريخ التشريع اإلسالمي

 
 الدور الثاني وأهم خصائصه:

 بالنسبة للقرآن الكرمي:
  لقدكتب القرآن كله يف زمن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وحفظ يف

لصدور كما هو عليه اآلن ولكنه كان يف جمموعة صحائف وبعد حروب الردة ا
الكثري من حفاظ كتاب اهلل شرح  اليت قادها سيدنا أبو بكر واليت استشهد فيها

يف صدر سيدنا عمر فكرة مجع املصحف يف دفتني وأخرب سيدنا أبو بكر هبذا 
وتناقشا يف هذا مث إن اهلل عز وجل شرح صدر سيدنا أبو بكر ملا شرح له صدر 
سيدنا عمر فطلبا زيد بن ثابت أحد كتاب الوحي يف عصر الرسول صلى اهلل 

أنت من كتاب وحي الرسول صلى اهلل  تنهكشاب وال عليه وسلم فقاال له أنت 
عليه وسلم وكلفاه باألمر أي مجع القرآن وكتابته كما كان يكتب يف السابق فقال 
زيد واهلل لو محلوين ثقل جبل لكان أخف علي مما كلفوين وقام ينفذ ذلك. كيف 

إسقاط نفسه من أي  !؟ اعتمد على مصدرين مصر كتايب ومصدر شفوي بعد
، يرى اآلية من املصدر الكتايب الذي كتبه كتاب الوحي ويسمعها من دريناملص

احلافظ مث يكتبها على هذا النحو حىت وصل إىل أواخر سورة التوبة } لقد 
  دجدها إال عند واحد من الصحابة.جاءكم رسول عزيز عليه ما عنتم ... { ومل

 دنا عمر وبقيت األوراق عند اخلليفة حىت تويف فانتقلت إىل بيت سي
 وبقيت عنده حىت تويف فانتقلت إىل بيت حفصة رضي اهلل عنها.

  سنة فقط وصل الفتح اإلسالمي إىل أذربيجان !!! وكان  52بعد
 هناك فجاء وقال للخليفة عثمان رضي اهلل عنه: يغازيحذيفة بن اليمان 



أخذوا خيتلفون يف القرآن اختالف النصارى واليهود يف  فقد) أدرك الناس 
 راة واإلجنيل (.التو 

  ذلك أن حفاظ القرآن أخذوا يعلمون الناس القرآن يف تلك املناطق
وفيهم أي الناس عجمة يف ألسنتهم فيقرؤون قراءة غري صحيحة وبالتايل يكتبوه 

 بأسلوب خاطئ وهذا ينذر باخلطأ.
  فكر سيدنا عثمان مث هدي إىل أن يستنسخ القرآن على ضوء

 ويوزعه على األمصار حسب احلاجة.بن ثابت  املصحف اإلمام الذي كتبه زيد
  فشكل جلنة رباعية وهي من الصحابة: زيد بن ثابت، عبد اهلل بن

الزبري، سعيد بن العاص، عبد الرمحن بن احلارث بن هشام وكلفوا أن يكتبوا سبع 
نسخ من القرآن على ضوء النسخة اليت كتبها زيد بن ثابت بأمر من اخلليفة أبو 

ووزع  52عنه، وهذا ما مت وأجنزت اللجنة ما طلب منها يف عام بكر رضي اهلل 
سيدنا عثمان املصاحف يف الشام والبحرين واليمن ومصر والعراق وبقيت األوىل 
عنده وأتلفت كل النسخ األخرى مث نسخت املصاحف اعتماداً على هذه النسخ 

 وهلذا يقال الرسم العثماين ونسخة الشام موجودة يف اسطنبول. 

 بالنسبة للسنة المطهرة ألم يطرأ عليها جديد: -5
  كان اخللفاء والصحابة يوصون بعدم اإلكثار من احلديث ومجع الناس

على القرآن وخاصة سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان فقد قال سيدنا أبو بكر لثلة 
من الصحابة: ) إن حتدثون عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وختتلفون وغريكم 

م سيكونون أكثر خالفًا فال حتدثوا عن رسول اهلل صلى اهلل عليه ممن حتدثوهن
 وسلم وامجعوا الناس على القرآن. (  

تعلم أن الصحابة كانوا يتمسكون بأحاديث رسول اهلل صلى اهلل  سؤال:
عليه وسلم عند الفتاوي على درجة أن اخلليفة إذا عرض عليه أمر كان دجمع 



اًل مسع هذا عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الصحابة ويقول أناشدكم اهلل رج
 هبذا اخلصوص، فلماذا ينهون بعد ذلك عن اإلكثار من الرواية!؟

اجلواب: على أن القرآن كتب كله وحفظ متامًا أما احلديث فال، فقد كان 
هم فيحفظه عن ظهر قلب، فإذا تكلم بعضه مكتوب عند بعض الصحابة وبعض

مثاًل عبد اهلل بن مسعود يف الكوفة مثاًل وروى احلديث معتمداً على حافظته فما 
 هي الضمانة على أن الناس يف املسجد لن يروا هذا احلديث مقلوباً.

هذا كان تصور سيدنا أبو بكر وعمر يعقله الثاقب وفيه داللة على بعد نظر  
نا خيافان على احلديث أن يدخله اخلطأ وااللتباس فلو كان كاًل منهما وهلذا كا

 مكتوباً ملا حصل هذا.
والناس الذين يدخلون اإلسالم لن يستوعب عقوهلم كل هذه األحاديث، 
مث إهنم ما أمروا بعدم الرواية وهنوا عن ذلك بل إهنم أمروا باإلقالل واالقتصار 

فهم أحكامه وهذا ال بد منه على األحاديث اليت تشرح القرآن وتوضحه وتبني 
أمروهم باحلديث الذي يشرح القرآن وعدم الزيادة يف األحاديث اليت تصف اجلنة 

بشأن الناس اليت ال تستوعب عقوهلم كل هذا ) وهو معىن  الرقائقوالقيامة والنار و 
 قول أبو بكر ختتلفون (.

ذاكرة  * ومن املعلوم أن اإلنسان العريب الذي يعيش يف الصحراء كان ذو
قوية: مثالً: للشعراء العرب يف اجلاهلية رواة يقال فالن راوية امرؤ القيس يسري 

حافظة هلم وإال كيف وصلتنا قصائد هؤالء  سطروهممعه وحيفظ ما يقوله 
األفذاذ، إذًا ال يوجد إشكال أن يروي الصحايب للصحايب فليتقط منه ولكن 

كرهتم مثل العرب، ولكن اختلف املشكلة يف هؤالء األعاجم الذين ال قوة لذا 
 األمر بعد عصر التدوين.

  أمثلة:



  إىل اخلليفة أبو بكر رضي اهلل عنه يروي قبيسه بن ذؤيب جاءت امرأة
وقالت: إين جدة فهل يل من مرياث فقال: ما أجد لك يف كتاب اهلل شيئًا وما 

ملغرية بن مسعت عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف مرياث اجلدة شيئًا فقام ا
شعبة وقال مسعت رسول اهلل صلى اهلل صلى اهلل عليه وسلم يورث اجلدة يورثها 
السدس فقال له هل معك من الصحابة أحد فقام بعض الصحابة فصدقوا  

 كالمه، فعاد عما قال وقضى هلا.
  سئل سيدنا عمر عن دية اجلنني ) ويف القرآن نص على أنه مثل دية

عمر فصاح هل مسع أحدًا عن رسول اهلل صلى اهلل الرجل العادي، فقام سيدنا 
عليه وسلم شيئًا عن هذا فقام صحايب             بن مالك جاء يشكو إىل 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن له زوجتان فتخاصمتا فضربت إحدامها 

األخرى فسقط اجلنني ميتًا فقضى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم للجنني بـ            
 أي نصف عشر الدية.

 بالنسبة لالجتهاد واإلمجاع: -3
أن كان يف عصر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مصدران أساسيان  فبعد

 للشريعة اإلسالمية مع وقف التنفيذ مث بعد ذلك وضعا موضع التنفيذ.
 سؤال: ما الدليل على أن االجتهاد ) القياس ( واإلمجاع مصدران.

، تنتهي بقوله تعاىل: } فاعتربوا يا أويل األلباب { كل اآليات اليتاجلواب:  
} فاعتربوا يا أويل األبصار { فاهلل عز وجل يعطينا قاعدة جزئية ويطلب من 
الناس القياس وعدم حتجري العقول هبذه اجلزئية بل قيسوا وعمموا وأيضًا احلديث 

 الذي ذكرناه سابقاً.
 أما الدليل على اإلمجاع فقولة تعاىل:

يشاقق الرسول من بعد ما تبني له اهلدى ويتبع غري سبيل املؤمنني } ومن 
 نوله ما توىل ونصله جهنم وساءت مصريا {.



قال العلماء ال يوجد دليل أقوى من هذا على أن اإلمجاع مصدر ) إذا 
اجتمعت كلمة املؤمنني ( إىل جانب أحاديث آحاد بلغت يف جمموعها معناها 

دلت على اإلمجاع: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه مبلغ التواتر املعنوي كلها 
 وسلم:

] سألت ريب أال دجمع أميت على ضاللة [ ] لن جتتمع أميت على ضاللة [ ] 
من أراد أن يلتزم حببوحة اجلنة فليزم اجلماعة [ ] إمنا تأكل الذئب من الغنم 

 القاصة وإن الشيطان مع الواحد وهو مع االثنني أبعد [.
 


