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 تاريخ التشريع اإلسالمي

 
  عبد الرمحن السلمي( عبد اهلل بن حبيب عبد اهلل بن مبارك أيب إدريس(

اخلوالين مالك بن دينار احلسن البصري كلهم تابعون واألول من كبار املتعبدين 
 الزهاد الذين يشكلون دعائم الصوفية.

 سبب نشوء مذهب احلديث يف احلجاز: ما هو سؤال:
قلة املسائل واألمور احلديثة وبقاء األمور نسبياً  ،غناهم باحلديث وا::اجل

على ما كانت عليه يف عهد رسول اهلل عليه الصالة والسالم، هتيب هؤالء 
 العلماء من اقتحام أبوا: االجتهاد والرأي حفظاً على احلديث والقرآن.

ودعائمه أو كما قال بعض العلماء وهو عدم مترسهم من أصول االجتهاد 
 وشروطه.

 سؤال: سبب نشوء مذهب العراق:
اجلوا:: قلة األحاديث، كثرة الرواية وظهور الكذابني على رسول اهلل صلى 

 اهلل عليه وسلم، كثرة املشاكل واألمور املستجدة.
أن األمر املشرتك بني املذهبني إتباع النص يف حالة وجوده إذا وقلنا سابقًا 

ت يقيين قطعي و داللة واضحة أكيدة أو حديث استوىف شرطه وهي ثبوته ثبو 
 مستويف شروط الصحة ووضوح الداللة وقوة السند.

وإال فهم يضطرون للتفكري واعتماد القياس وذلك يف أضيق احلاالت 
 وأحوجها.

 أمثلة عن اخلالف الذي كان يظهر ما بني هذين املذهبني:
وهو تلميذ محاد من املعروف أن اإلمام أبو حنيفة واجهة علماء العراق  -1

بن أيب سليمان تلميذ علقمة بن أيب قيس النجفي تلميذ سيدنا عبد اهلل بن 



مسعود الذي كان يعيش يف العراق، فقد التقى اإلمام أبو حنيفة باإلمام األوزاعي 
يف الشام )من أئمة احلديث( ما لكم ال ترفعون يدكم يف الصالة عند الركوع 

يصح يف هذا شيء عن رسول اهلل صلى اهلل عليه واالعتدال فقال أبو حنيفة: مل 
وسلم قال له اإلمام األوزاعي: كيف؟! روى الزهري عن سامل عن عبد اهلل بن 
عمر عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم )) أنه إذا كان افتتح الصالة رفع يده 
عند تكبرية اإلحرام ورفعها عند كل ركوع واعتدال (( فقال له أبو حنيفة رضي 

 عنه حدثنا محاد عن إبراهيم النجفي عن علقمة عن عبد اهلل بن مسعود أن اهلل
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم )) مل يكن يرفع يديه يف الصالة إال عند تكبرية 

أحدثك عن الزهري عن سامل عن أبيه اإلحرام ((، فقال له اإلمام األوزاعي 
بو حنيفة كان محاد أفقه من وحتدثين عن محاد عن إبراهيم!؟ فقال له اإلمام أ

الزهري وكان إبراهيم أفقه من سامل ولوال الصحبة لقلت كان ابن مسعود أفقه من 
عبد اهلل بن عمر،وجند أن علماء العراق كانوا يأخذون باحلديث الصحيح إذا 
ثبت عندهم ذلك مث إن بيئتهم تفرض عليهم فهمهم اخلاص هلذا كان للحديث 

 ه.عندهم شروط قاسية لقبول
هنالك حديث صحيح يرويه أبو هريرة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم  -2

ع أو أن يعيد اإلبل يقول فيه ] ال تصر اإلبل فمن ابتاع بعد فهو خبري النظرين البي
وصاع من متر [، صر اإلبل: إشباع املاشية حىت متتلئ ضرعها وال تستحلب لـ 

يبيعها، واإلنسان حسن الظن أيام حىت متتلئ لبنًا مث ينزل إىل األسواق ل 2-3
يعتقد أهنا حلو: وهذا غش، والرسول عليه الصالة والسالم خري من وقع يف هذا 
بأحد األمرين إما أن يكمل البيع أو يعيد اإلبل مع صاع من متر، أهل احلجاز 
ورد عندهم احلديث وعملوا به وطبقوه وقالوا لن نفكر يف تساوي قيمة اللنب 

ا أهل العراق فقد أخذوه وعملوا به وقالوا إن رسول اهلل والصاع من التمر، أم
صلى اهلل عليه وسلم وضع لنا قاعدة يف الضمان من أحاديث كثرية وهي أن 



الضمان يعتمد فيه التماثل فمن ضمن سلعة فأتلفها جيب أن يدفع قيمتها بالغًة 
 الذي ما بلغت قيمتها، فقالوا لرمبا كان الصاع من متر تساوي يف قيمته اللنب

تفيض به ضرع الشاة وال جنعله حكمًا إىل يوم القيامة إال إذا كانت القيمتني 
 متماثلتني، نرى من هنا منهج علماء العراق.

  ونقول: إن كاًل منهما اختذ لنفسه هذه الطريق بدافع من الورع وحيطة
 لدينه كيف!؟ ألنه كان أمام العلماء طريقني:

إما اإلكثار من الرواية عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فيغامروا يف  -1
ذلك ويفتحوا أمام الكذابني واملتساهلني با: التقول على رسول اهلل صلى اهلل 

 عليه وسلم.
أو أن يقللوا احلديث ولكن باملقابل يقحموا الرأي فيغامروا يف االجتهاد  -2

 فيتعرضوا للخطأ.

 م املشكلة:البيئة حلت هلكيف الحل:
ففي احلجاز يكثر الرواة الثقاة ويقل الكذابني ودفعهم الورع للتحصن  -1

 باحلديث وعدم إدخال الرأي إال عند الضرورة.
ويف العراق حيث املتساهلون كثر دفعهم الورع إىل اإلقالل من الرواية  -2

 عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم واالعتماد على الرأي يف الفتاوى.

اهلل بن مسعود أنه كان ال حيدث عن رسول اهلل صلى اهلل عليه  عن عبد روي
وسلم إىل السنة والسنتني وكان إذا جلس حيدث أخذته الرعدة واختذ هيئة جالل 

 وأخذت اهليبة جمامع قلبه.خيش أن يشتبه عليه األمر كما يشتبه على اآلخرين.
من  الكثريعمران بن احلصني رضي اهلل عنه لقد رأيتين وأنا أروي  ويقول

حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ولو شئت لرويت يومني ولكن ملا رأيت 
الناس وقد اشتبه عليهم هذا بذاك خشيت إن أكثرت من الرواية أن يشتبه علي 

 أنا أيضاً.



ابن مسعود خرٌي يل أن أفيت يف مسألة برأي من أن أضع حكم بناءاً أو  ويقول
عليه الصالة والسالم كذا وكذا ... ولعل الرسول اعتماداً على حديث وأقول قال 

 صلى اهلل عليه وسلم مل يقله.
 إن ما دفهم إىل هذا الورع واخلوف من شرع اهلل.

 بعض علماء أهل الحديث:
 عطاء بن أيب رباح يف مكة. -1
 سعيد بن املسيب يف املدينة املنورة. -2

 سليمان بن يسار أبو حازم من علماء املدينة السبعة. -3

 الزبري. عروة بن -4

 أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام. -5

 مكحول الشامي واإلمام األوزاعي يف الشام. -6

 بعض علماء أهل الرأي:
 علقمة بن قيس النخعي. -1
 مسروق بن األجدع اهلمذاين. -2

 سعيد بن الزيرب. -3

 محاد بن سليمان. -4

 إبراهيم بن زيد النخعي. -5

ا كانت هتمهم النقاشات و وكان الناس يتبعون أحدهم أو يتنقلون بينهم وم
 تبادل األفكار اليت تصل بينهم.

  ًيف العصر األموي كان اخللفاء ينادون أال يفيت الناس إال فالن مثال
 عطاء بن أيب رباح يف موسم احلج ويلزموهنم باألخذ منهم فقط.

 أىن هلم ذلك؟ والسؤال:



سة : هذا ليس حكم ديين أو واجب شرعي يل هو من أحكام السيااجلوا:
 الشرعية واإلمامة ولعلهم يرون أنه من املصلحة أن يكون فيهم املفيت واحد.

وهذا العمل يشبه عمل سيدنا عمر يف فرتة من الفرتات عندما منع املسلمون 
أن يتزوجوا من الكتابيات وإذا سألنا سيدنا عمر عن دليله يف هذا يقول ال يوجد 

عن حالل أعلم أنه حالل ملا أملكه  دليل ولكين ال أحرم حالاًل إمنا أحجز الناس
 من الظروف. ظرفمن سلطات عليهم يف تطبيق مصلحة أراها كذلك يف 

وال تسهر عندهم مثاًل يقول األ: البنه ال تذهب ألصدقائك هؤالء اليوم 
يتعرض االبن ألنه يريد الذها: للدراسة يصر األ: على ذلك، هل يسمع االبن  

أمر مباح وغري حمرم هل لأل: من منع الولد من كالم األ:، طبعاً مع أن ذهابه 
مباح له نعم إن رأى أن املصلحة تقتضي ذلك بشرط أال يعتقد الوالد أن هذا 
العمل حمرم عندئذ نقول له } وال تقولوا ملا تصف به ألسنتكم الكذ: هذا 

ف معني يقول دع هذا املباح \حرام { ولكن لسبب عارض وهدحالل وهذا 
 منر به.اآلن بسبب عارض 

  ًكان الرأي يف عصر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يأيت طبعاً مضبوطا
داللة  –األمر للحرمة  –األمر للوجو:  –اإلطالق  –بقواعده، قواعد العموم 

فهوم الواقف، ولكن مع انتشار العجمة مل تعد داللة امل –فهوم املخالف امل
وا حباجة إىل أن يضعوا ضوابط تساند الفطرة قواعد وضوابط الرأي والقياس وشعر 

 واحلاجة أم االخرتاع، وانقسم الناس لقسمني:

مذهب شعروا حباجتهم لشيء وأول شيء فعلوه تدوين احلديث، )ابن  -1
 حزم( أبو بكر بن حزم دون السنة بأمر من اخلليفة عمر بن عبد العزيز.

 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 


