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  يف هذا العصر مل يكتفي العلماء باالعتماد على نصوص الكتاب

 والسنة لألسباب التالية:
يتبع املشاكل ويبينها كما يف عصر رسول  انقطاع الوحي فلم يعد الوحي -1

 اهلل صلى اهلل عليه وسلم.
ضارة اإلسالمية ونشوء اتساع الفتوحات اإلسالمية وبالتايل ازدهار احل -2

 مشكالت جديدة من هذا الواقع واحلاجة ملعرفة حكمها الشرعي.
  يف املرحلة ما بعد وفاة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وانقطاع الوحي

هذه املرحلة األوىل هلا مسات خاصة كانت األمور عائدة إىل كبارا الصحابة 
بني مرحلتني مل يعتد الصحابة  ليعاجلوا املشكالت اجلديدة وهي مرحلة انتقالية

 ومسات هذه املرحلة:عليها يف بادئ األمر 
اقتصار فتاوى الصحابة على األمور اليت حتدث فعاًل وجتنب األمور  -

 الفرضية واتفاقهم على عدم حتملهم مسؤولية فتوى ألمر مل يقع.
روى الشعيب عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه أنه كان يقول إياكم 

أيت فإمنا أهلك من قبلكم أرأيت أرأيت من سئل عن علم عرفه فليجب ومن وأر 
 مل يعرف فليقل ال أعلم وإياكم والقياس فتزل قدم بعد ثبوهتا.

  ولكن بعد هذه املرحلة اختلف األمر حىت أن عبد اهلل بن مسعود رضي
ألن األمر اختلف واألمور استجدت  واالجتهاداهلل عنه كان يدعو للقياس 

 اكن اختلفت.واألم
 :سري العملية االجتهادية يف زمن الصحابة على النحو التايل 



إذا عرضت له مسألة حبث يف نصوص القرآن فإن مل جيد حبث يف سنة رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم فإذا مل جيد سأل الصحابة هل قضى أحد قبلنا يف هذا 

حلكم وإال سأل فإذا مسع أحد فعل ذلك نظر هل تطابق املوضوعان فيأخذ با
الصحابة هل اجتهد أبو بكر أو عمر يف هذا ) حسب زمان املسألة ( وإال عمد 
على الرأي أي االجتهاد وهو القائم على استنباط احلكم من معقول النصوص أو 
على قياس فرع على أصل مبوجب على جامعة بني الفرع واألصل ويف هذه 

ما كانوا يتفردون باالجتهاد بل  الدرجة كانوا يبدون حتفظًا كبريًا ذلك أهنم
يتجاذبون أطراف النقاش يف جملس يضم علماء الصحابة حول تلك املسألة فإذا 
انتهى صحايب بشيء قال ) هذا رأيي فإن كان صوابًا فمن اهلل وغن كان خطأ 

 فمن نفسي (.
 مثال: 
  هل قضى أبو بكر يف هذه املسألة كان سيدنا عمر يسأل الصحابة

 ع الصحابة ويسأهلم.وإال فهو جيم

  أحد الوالة يف زمن سيدنا عمر قال: هذا ما قضاه اهلل وقضاه عمر
فبعث له سيدنا عمر يقول) بئس ما قلت بل قل هذا ما ارتآه عمر وال جتعلوا 

 الرأي سنة اهلل يف الناس فتحملوها خطأ للناس (.

  من مظاهر التشدد يف فتوى أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
 يلي:ما 

االعتماد على الشورى: فإذا كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  -1
املعصوم واملؤيد بالوحي يستشري أصحابه فهم أوىل بذلك فإن اجتمعوا على أمر 

 مسي إمجاع وإال بقي اجتهاداً.
االعتماد على الصحابة يف ذلك فما كان منهم أحد يفيت يف أمر حىت  -2

والوفاق واإلخاء الذي امتأل يف قلوهبم أكثر الصحابة وهو دليل على احلب 



والذي أوجده الرجل الذي أجند اإلنسانية به ليجعل الناس على قلب رجل واحد 
ولو قيل أنه أخفق اجلمع بني قلوب آل البيت وقلوب الصحابة لكان خدش يف 

 نبوته ألنه أخفق يف تربية جيل واحد.

صلى اهلل عليه  مثال: حني جهز سيدنا أبو بكر جيش سيدنا رسول اهلل
وسلم وهو أول عمل فعله طلب من أسامة بن زيد قائد اجلند عندما رأى عمراً 
جنديًا حتت قيادته قائاًل إذا رأيت أن تعطيين عمر وتبقيه عندي فعلت. ذلك أن 
أبا بكر كان يرى أنه حباجة الستشارة عمر يف املشكالت اليت تعرض له وأيضاً 

علي عند مواجهته لبعض املسائل ذلك أن سيدنا عمر كان يبحث عن سيدنا 
سيدنا علي كان يكشف عن بعض األمور مما مل ينتبه له أحد. ) لوال علي هللك 

 عمر (، ) احلمد هلل الذي هيأ علي حىت يكون له عوناً يف ذلك (.
تواصي الصحابة فيما بينهم بالفهم الشديد مثل ذلك الكتاب أرسله  -3

أن فصل القضاء عن السياسة والكتاب الذي القاضي بعد  شريحسيدنا عمر إىل 
يف  تلجلجأرسله إىل أبو موسى األشعري: ) فإن مل جتد فالفهم الفهم فيما 

 صدرك مما ليس يف كتاب اهلل وسنة رسوله (.
 هل وقع خالف بني الصحابة يف األحكام الشرعية؟سؤال: 
وقع اخلالف يف األمور اليت مل يبني كتاب اهلل وسنة رسوله األمر فيها  اجلواب:

 عندئذ اعتمدوا على االجتهاد والرأي وهنا قد ختتلف اآلراء وال بد ملاذا؟
 عدم االتفاق على معىن كلمة أو مجلة يف كتاب اهلل. -1
 عدم قبول حديث ما ألمر ما كشك يف احلفظ أو ما شابه. -2

رع يشبه ذلك األصل يف كتاب اهلل أو السنة اختالفهم يف أن هذا الف -3
 فبعضهم يرى الشبه واضح واآلخرون خالف ذلك.

 أمثلة:



  رجل عقد نكاحه على فتاة ومل ينص العقد على أن هلا مهر كذا
فسكت عن هذا، هل هلذه الفتاة مهر، وكم يكون، عرضت هذه املسألة على 

 عبد اهلل بن مسعود فقال:

، مسع سيدنا علي وال نكسداق مثلها من نساءها أن هلا كامل مهرها وهلا ص
هذه املسالة فقال: أختلف معه يف هذا، هذه املرأة ليس هلا إال املرياث وليس هلا 

 ما دون ما دون ذلك من شيء، وعليها العدة.
ما سبب اخلالف بني إمامني جليلني من أبرز الذين تصدوا للفتوى  -

 وأسند هلم األمر؟
ح هلذه املسألة وكل ما هنالك قول اهلل عز السبب عدم وجود نص صري -

وجل } ال جناح عليكم إن طلقتم النساء ما مل متسوهن أو تفرضوا هلن فريضة 
.} 

فكان سيدنا علي يقول: أرأيت لو أن الرجل ما مات ولكن طلقها وهو مل 
 يفرض هلا فريضة ليس هلا شيء بنص كالم اهلل عز وجل.

ى الوفاة فإذا مات الزوج كأنه طلقها فلها سيدنا علي قاس طالق الزوج هلا عل
مرياث اعتماداً على نص سورة النساء } وهلن الربع { وعليها العدة اعتماداً على 

 نص سورة البقرة.
 لكن نص هذه اآلية أال صداق هلا واملوت مثل الطالق.

أما سيدنا عبد اهلل بن مسعود قال: الذي يطلق يطلق عن قصد وعن أسباب  
ال يوقف أو ال  الوفاة غري ذلك فعندما مات تكون زوجته واملوتكثرية ولكن 

 يسبب انقطاع الزوجية عند مجهور العلماء.
فالطالق عمل اختياري ولكن إذا مات مات وهو مصر على أن هذه زوجته 

 والرجل ما فرض هلا صداق، نفرض هلا املثل.



نا عبد اهلل هذا مثال على أن القياس ظهر عند سيدنا علي ومل يظهر عند سيد
 بن مسعود.

 :مثال آخر
  الرجل الذي يطلق زوجته وهو مريض هربًا من توريثه هلا كما حدث مع

عبد الرمحن بن عوف وقد اشتد به املرض وسأل يف هذا املوضوع، فأرسل عثمان 
رضي اهلل عنه أهنا سرتثه إن مات سواء أمات قبل أو بعد انتهاء عدهتا ألنك هبذا 

 املرياث وهو ما يسمى ) بطالق الفرار (.أردت أن حترمها من 

مسع سيدنا عمر هبذا فقال ) أليب موسى األشعري ( ليس يف املسألة نص مث 
قال: أما أن ترثه وهي يف عدهتا فنعم، أما أن ترثه بعد انتهاء عدهتا فال، وهكذا 

 وقع خالف وال يوجد عندنا إال قاعدة ) ال ضرر وال ضرار (.
 ثمان، ولكن لسيدنا عمر نظرة يف املوضوع وهي:نقول كما قال سيدنا ع

 كيف يعرف أن هذا مرض موت أم ال؟
أشهر فهو مرض موت  3أشهر فإذا مات قبل مضي  3العدة مدهتا 

أشهر ( وما مات مث بعد ذلك مات  3والطالق فرار، ولكن إذا مرت العدة ) 
 فال جنزم أنه مرض موت والطالق ليس فرار.

: إنه طلقها وهو يف حالة املرض واملرض موصول وما أما سيدنا عثمان فيقول
 برئ منه الزوج وانتهى املرض باملوت سيان طال املرض أم قصر.

 .لتوحدهاما حتدثنا به نفوسنا ملاذا املذاهب  منتصأن ما نريده من هذا 
  هنالك خالف بني سيدنا علي وسيدنا عمر بشأن املرأة اليت مات عنها

 ؟زوجها وهي حامل ما عدهتا

 يقول سيدنا عمر عدهتا أن تضع محلها ولو بعد أسبوع فقد متت العدة.
يقول سيدنا علي ال تعتد بأبعد األجلني إما مدة احلمل أو أربع أشهر وعشرة 
أيام كما يف نص سورة البقرة } والذين يتوفون منكم ويذرون منه {، فسيدنا 



األمحال {، }  علي قال أنا أمجع النصني، أما سيدنا عمر فقال: } وأالت
والذين يتوفون منكم ، كأن اهلل يقول: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً 
 يرتبصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا إال أالت األمحال فعدهتن أن يضعن محلهن.

احليض عبد اهلل  –} ثالثة قروء {، الطهر سيدنا زيد بن ثابت  منوكذلك 
 بن مسعود.

بنا حىت جند سعة بأخذ أي رأي ما دامت تقف فهذا اخلالف رمحة من اهلل 
 حتت مظلة االجتهاد والضوابط.


