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 ادلقدمت
هلل رب العالميف والصالة والسالـ عمى المبعوث رحمػة لمعػالميف  الحمد

 وعمى آلو وصحبو أجمعيف وبعد: 
لنػػاظر فػػي نروتنػػا الفقييػػة العظيمػػة التػػي امفيػػا عمماؤنػػا ليػػو فػػ ف ا

الدليؿ الواضح عمى صالح الشريعة لكؿ زمػاف ومكػاف، وقػدرة الفقػو ايسػالمي 
ف ىػذا  يػيتي مػف فػراغ، بػؿ  عمى استيعاب ما يستجد مف الحوادث والوقائع. وا 
ؿ كػػاف لتعػػدد ا راء وااػػتالؼ ااجتيػػادات والتوجيػػات الػػدور الكبيػػر فػػي وصػػو

 الفقو ايسالمي إلى ىذه الدرجة مف النضوج. 
 وفي 

 األربعػػة مػػا كػػاف لممدرسػػتيف أبمػػي األنػػر فػػي تشػػكيؿ المػػذاىب الفقييػػةل
 ، وصياغة العقمّية الفقيّية المعاصرة.المعروفة

بع عوامؿ نشوء مدرسػتي الحػديث ليتتىذا البحث مشكمة البحث: جاء 
لفقػػو ايسػػالمي، أو مػػا يطمػػؽ التوجيػػات الكبػػر  فػػي ا فوالػػرأا المتػػيف تشػػكال 

عميػػو مدرسػػة العػػراقييف باعتبػػارىـ أىػػؿ الػػرأا، ومدرسػػة الحجػػازييف باعتبػػارىـ 
 أىؿ الحديث.

ونظرًا ألىمية المدرستيف فػي صػياغة المنطمقػات ااجتياديػة لممػذاىب 
والفقيػاء، فقػد جػػاء ىػذا البحػث لبيػػاف أسػبابيا فػي سػػياقاتيا التاريايػة، أنرىػػا 

 بيقية في اجتيادات الفقياء.عمى الجوانب التط
 ويجيب البحث عمى األسئمة التالية:

 . ما ىو المقصود بمدرسة الحديث ومدرسة الرأا؟ٔ
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 . ما ىي العوامؿ التي أدت الى ظيور مدرسة الحديث؟ٕ
 . ما ىي العوامؿ التي أدت الى ظيور مدرسة الرأا؟ٖ
ؽ فػػي . مػػا ىػػي أبػػرز المسػػائؿ الفقييػػة التطبيقيػػة التػػي تظيػػر الفػػرٗ

 مدرستي الحديث والرأا؟ ااجتياد بيف
 منهح انبحث: 

سػػيتـ اتبػػاع المػػنيف الوصػػفي لبيػػاف مفيػػـو مدرسػػة الحػػديث ومدرسػػة 
الرأا، نـ يميو المنيف ااستنباطي لتحديد عوامؿ نشػوء المدرسػتيف، نػـ نتبعػو 

 الجانب العممي التطبيقي الذا يدؿ عميو مف اجتيادات الفقياء.
 خطت انبحث:

مباحػث جػاءت  نالنةفي بحث تمييدا و  الياـ ىذا الموضوع ءجاوقد 
 كما يمي: 

 المبحث التمييدا: المقصود بمدرسة الحديث ومدرسة الرأا. 
 المبحث األوؿ: عوامؿ نشوء مدرسة الحديث.
 المبحث الناني: عوامؿ نشوء مدرسة الرأا.

 المبحث النالث: مسائؿ فقيية تطبيقية.
حث معينًا لطمبػة العمػـ الشػرعي عمػى فيػـ نسيؿ اهلل أف  يكوف ىذا الب

جزء يسير مف تراننا الفقيي الكبير، وأف يكتب لنا فيو األجر والنواب ، والحمػد 
 هلل رب العالميف.
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 ادلبحث انتمهٍدي
 ادلقصىد مبدرست احلدٌث ومدرست انزأي.

الرأا والحديث لو أسبابو ودواعيػو التػي دفعػت إلػى  (ٔ)ظيور مدرستي
عوامػؿ أدت إليػو بناء فكر ومنيف معيف ا يػتـ فجػية مػف غيػر وجودىما، ألف 

 سبقت ظيوره .و 
 ،في عيد النبوة لـ توجد الحاجػة أصػاًل لالتجػاه إلػى الػرأا وااجتيػادف

الصػػحابة رضػػي اهلل عػػنيـ يرجعػػوف بػػيا واقعػػة مسػػتجدة أو مسػػيلة  ألفوذلػػؾ 
حػد ذاتػو فيفصػؿ بيػا فيكػوف ذلػؾ ب صػمى اهلل عميػو وسػمـ النبي في الديف إلى

وحتى لػو دعػت الحاجػة الػى ااجتيػاد فػاف  مف السنة التي ا يصح ماالفتيا.
مردىا إلى الرسوؿ صػمى اهلل عميػو وسػمـ ليقرىػا أو يصػححيا أو يردىػا، فيػي 
كذلؾ مف قبيؿ السنة، فااجتياد في عصر النبػوة كػاف موجػودًا ولكنػو لػـ يكػف 

 ( ٕمصدرًا لمتشريع مستقاًل عف الوحي.)
منػذ عيػد الصػحابة رضػواف اهلل  تكانػ اعػي وجػود المدرسػتيفدو بداية 

الصػحابة  وجػد صػمى اهلل عميػو وسػمـبعػد وفاتػو فمنػذ المحظػة األولػى عمػييـ، 
                                                           

الجماعػػة الػػذيف يصػػدروف عػػف نظريػػة أو  ىػػي . والمدرسػػة بااصػػطالح فػػي ىػػذا المقػػاـ ٔ
، ىب نفسو. انظر المداؿ إلى الفقيي العاـمذىب واحد عممي أو فمسفي، وقد يراد بيا المذ

 (.ٚٙٔ، صٔشيخ مصطفى الزرقا، جال
. تػػػػاريخ الفقػػػػو ٜٚالمػػػػداؿ لدراسػػػػة الشػػػػريعة ايسػػػػالمية، د. عبػػػػد الكػػػػريـ زيػػػػداف،ص ٕ

. تاريخ الفقو ايسالمي، محمد عمي السػايس، ٕٙااسالمي، د. عمر سميماف ااشقر، ص
 .ٖٔرا، ص. تاريخ الفقو ااسالمي،د. احمد الحصٚٙص
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أنفسيـ إمػاـ مسػائؿ كنيػرة بحاجػة إلػى اجتيػاد، لػـ تػرد  الكراـ رضي اهلل عنيـ
ايجابة عمييا في نص صػريح مػف كتػاب اهلل أو مػف السػنة المطيػرة كمػا ىػو 

أوليػا قضػية منصػب إمامػة  أىمية في حياة األمة،يذه المسائؿ وكاف ليـ، دأب
ولـ يكد أبو بكػر رضػي اهلل عنػو  .المسمميف بعد الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ

يفرغ مف مبايعة الناس حتى واجو مسيلة الردة إذ كيؼ يقاتػؿ مػف عصػـ دمػو 
صػػحؼ مػػع أف ومالػػو بكممػػة التوحيػػد. نػػـ تمتيػػا فكػػرة جمػػع القػػرآف الكػػريـ فػػي 

الرسوؿ عميو السالـ لـ يفعؿ ذلؾ، نـ عرضت مسيلة ميراث الجػد مػع األاػوة، 
وىذا أيضا لـ يرد فييا نص مف كتاب أو سنة، وكػذلؾ المسػيلة المشػتركة فػي 

  (ٔ) وغيرىا الكنير مما استجد مف مسائؿ. الميراث ومسيلة ااشتراؾ في القتؿ 
كميا لـ يكف لمصحابة منصوص عمى حالأما جميع ىذه المسائؿ غير 

مػػف اسػػتعماؿ الػػرأا وااجتيػػاد، وذلػػؾ ألف النصػػوص مػػف الكتػػاب والسػػنة  بػػدّ 
محػػدودة، والمسػػتجدات والنػػوازؿ متزايػػدة وغيػػر محدودة.ىػػذا مػػا ألجػػيىـ إلػػى 
استعماؿ الػرأا، وليظيػر ليػـ وجػو الصػواب فػي الحكػـ بالمسػيلة، مسترشػديف 

قامػػة العػػدؿ واسػػتقامة المصػػالح بمقاصػػد الشػػرع العامػػة، وقواعػػده الكميػػة فػػي إ
  (ٕ) التي أوضحت سبميا.

                                                           

. أنظر دراسة تارياية لمفقو وأصولو وااتجاىات التػي ظيػرت فييػا/ د. مصػطفى الاػف،  ٔ
 وما بعدىا.  ٓ٘ص

 .ٛٚتاريخ الفقو ايسالمي، د. عمر سميماف األشقر، ص     

وانظػر تػاريخ ، ٖٖٔالسػبكي والسػايس والبربػرا، ص . انظر تػاريخ التشػريع ايسػالمي/ ٕ
 .ٕ٘بو العينيف، صالفقو ايسالمي/ بدراف أ
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فيصػػبحت مصػػادر تشػػريع فػػي عيػػد الصػػحابة: أوًا البحػػث فػػي كتػػاب اهلل، نػػـ 
نانيا في سنة رسوؿ اهلل، نـ يجمػع الاميفػة النػاس ويسػيليـ ويتشػاور معيػـ، 
وقد تؤدا ىذه المشاورة إلى رأا يتفقوف عميو فيكوف إجماعا، وقد تؤدا إلػى 

 (ٔ) فيـ في الرأا فيعمؿ الاميفة برأيو أو برأا غيره إذا اقتنع بو.ااتال
وقد كشػؼ ابػف القػيـ عػف ىػذا المػنيف لمصػحابة حيػث قػاؿ: كػاف أبػو بكػر إذا 
ورد عميػػو الاصػػـو نظػػر فػػي كتػػاب اهلل، فػػ ف وجػػد فيػػو مػػا يقضػػي بػػو بينيمػػا 
ف لػػـ يجػػد فػػي الكتػػاب وعمػػـ مػػف رسػػوؿ اهلل فػػي ذلػػؾ األمػػر سػػن ة قضػػى بػػو، وا 

قضى بيا، ف ف أعياه ارج فسيؿ الناس، وقاؿ: أتاني كذا وكذا فيؿ عممػتـ أف 
رسػوؿ اهلل قضػػى فػػي ذلػػؾ بقضػػاء، فربمػػا اجتمػع عميػػو النفػػر كميػػـ يػػذكر عػػف 
رسوؿ اهلل فيو قضاء، فيقوؿ أبو بكر الحمد هلل الذا جعؿ فينا مف يحفظ عػف 

س النػػػاس نبينػػػا، فػػػ ف أعيػػػاه أف يجػػػد فيػػػو سػػػنة عػػػف رسػػػوؿ اهلل جمػػػع رؤو 
وايارىـ، ف ف اجمع رأييـ عمى أمر قضى بو، وكاف عمر يفعؿ ذلؾ ف ف أعياه 
أف يجد في القرآف والسنة نظر، ىؿ كػاف فيػو ألبػي بكػر قضػاء؟ فػ ف وجػد أبػا 
ا دعا رؤوس المسمميف ف ف اجتمعوا عمػى  بكر قضى فيو بقضاء قضى بو، وا 

 (ٕ) .شيء قضى بو
 

                                                           

تػػػػاريخ الفقػػػػو ،  ٖٛمي/ د. عبػػػػد الػػػػودود السػػػػريتي، ص. انظػػػػر تػػػػاريخ الفقػػػػو ايسػػػػال ٔ
 .٘ٚ-ٗٚايسالمي، د. عمر سميماف األشقر، ص

 .ٓ٘، صٔ. انظر أعالـ الموقعيف عف رب العالميف/ ابف القيـ، ج ٕ
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اوائػؿ القػرف النػاني اليجػرا ظيػر وبعد عصر الامفاء الراشػديف والػى 
التبػػايف أكنػػر فػػي منػػاىف ااجتيػػاد بػػيف متييػػب مػػف الػػرأا وااجتيػػاد ومجتػػرئ 
عميو لمجاراة النوازؿ والوقائع، فكانػت ىػذه السػمة التػي طبعػت الػدور الفقيػي 

 (ٔالنالث.)
مدرسة الرأا ومدرسة  -ااتمؼ أصحاب المذاىب والمدارس الفقيية ف
بعػػض األقػػواؿ الػػواردة مػػف أىػػؿ حتػػى وجػػدت د والػػرأا، فػػي ااجتيػػا -الحػػديث 

 الحديث يذموف العراقييف الذيف ىـ أىؿ الرأا ويشنعوف عمييـ في ذلؾ.
وقبؿ ىذا كاف الصحابة المجتيػدوف يعممػوف بػالرأا ويجعمونػو مصػدرا 
مف المصادر التي يعتمدوف عمييا في معرفة األحكاـ، بنفس الوقت ورد عنيـ 

ميف بػو، فػيبو بكػػر الصػديؽ رضػي اهلل عنػو كػاف يقػػوؿ: أا ذـ الػرأا وذـ القػائ
أرض تقمني وأا سػماء تظمنػي إف قمػت فػي آيػة مػف كتػاب اهلل بػرأا؟، وكػذلؾ 
ورد عػػف عمػػر رضػػي اهلل عنػػو قولػػو: إيػػاكـ والػػرأا فػػ ف أصػػحاب الػػرأا أعػػداء 

 السنيف.
ونحػػف نعمػػـ أبػػو بكػػر وعمػػر رضػػي اهلل عػػنيـ ومنػػزلتيـ فػػي ااجتيػػاد 

ذلؾ الذا يتضح ىو أف الرأا المذمـو ىو الرأا المبني أساسا عمى والرأا، ول
صػحيح ا اػالؼ فيػو  اليو  والشيوة مما ا سند لو وا دليػؿ عميػو، وىػذا ذـ  

 بيف أىؿ الرأا وأىؿ الحديث عمى السواء.

                                                           

الفقػػػو . تػػػاريخ ٔٔٔالمػػػداؿ لدراسػػػة الشػػػريعة ايسػػػالمية، د. عبػػػد الكػػػريـ زيػػػداف،ص ٔ
 .ٕٔٔ-ٔٔٔايسالمي، محمد عمي السايس،ص
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الػذـ عمػى الػرأا والقػائميف بػو ليػدؼ ميػـ وىػو  يػيتيومف جانب آار 
ى ا يجترئ الناس عمى القػوؿ فػي الػديف مػف إبعاد مف ا يصمح لالجتياد، حت

 (ٔ)غير عمـ، وحتى ا يداؿ فيو ما ليس منو.
ـّ، ومنػو مػا   ـّ بػ طالؽ وا يمػدح بػ طالؽ، بػؿ منػو مػا يػذ فالرأا ا ُيػذ

يمػػػدح، فالصػػػحابة والتػػػابعيف رضػػػي اهلل عػػػنيـ اسػػػتعمموا الػػػرأا فػػػي فقييػػػـ 
 (ٕواستنباطيـ.)

                                                           

 وما بعدىا.  ٘ٛريتي، صس. انظر تاريخ الفقو ايسالمي/ د. عبد الودود ال ٔ

 .ٖٙٔوانظر تاريخ التشريع ايسالمي/ السايس وغيره، ص
 

السياسػػػة الشػػػرعية فػػػي ضػػػوء نصػػػوص الشػػػريعة ومقاصػػػدىا، د. يوسػػػؼ القرضػػػاوا،  ٕ
 ( .ٗٚٔ-ٖٚٔمي،مناع القطاف،ص(.)تاريخ التشريع ايسالٚٙص)
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 ادلبحث األول
 دٌث.عىامم نشىء مدرست احل

 : ومف العوامؿ التي دعت إلى ظيور مدرسة الحديث ما يمي
أوًا: وفػػرت مػػا بييػػدا أىػػؿ المدينػػة مػػف األحاديػػث وا نػػار وفتػػاو  الصػػحابة 
والتابعيف رضواف اهلل عمييـ، مع قمػة مػا يعػرض عمػييـ مػف الحػوادث الجديػدة 

 التي لـ يكف ليا منيؿ في عيد مف سبقيـ، وقمة الحوادث المستجدة .
والسبب في كنرة األحاديث ىو كنرة الصحابة الذيف عاشوا في المدينػة 
فيػػي مػػوطف ايسػػالـ وعاصػػمة الامفػػاء الراشػػديف وميجػػر الرسػػوؿ صػػمى اهلل 
عميػػو وسػػمـ وبالتػػالي كانػػت المدينػػة محػػؿ جميػػور الصػػحابة وكبػػار التػػابعيف، 

لػى كانت سياسة الاميفتيف الراشػديف أبػو بكػر وعمػر رضػي اهلل عنيمػا تتجػو إ
اسػػيما –عػػدـ السػػماح لمصػػحابة بػػالاروج مػػف المدينػػة إلػػى األمصػػار األاػػر  

وبػػاألاص بعػػد أف فػػتح اهلل الػػبالد عمػػى أيػػدا المسػػمميف  -المجتيػػدوف مػػنيـ
وسػػقوط كسػػر  وقيصػػر فػػي حكػػـ ايسػػالـ، بسػػبب ىػػذه السياسػػة ىػػو جعػػؿ 
ف الصحابة مجتمعيف في المدينة المنػورة ليسػيؿ عمػى الاميفػة وأميػر المػؤمني

الرجوع إلػييـ عػف الحاجػة استشػارتيـ فيمػا يسػتجد كمػا تقػدـ ذكػره.ومف كػاف 
يارج مف الصحابة إلى األمصار األار  كػاف بػ ذف الاميفػة ولمصػمحة راجحػة 

 (ٔ) يراىا.

                                                           

تػاريخ الفقػو ايسػالمي، ومػا بعػدىا.  ٘٘. تاريخ الفقو ايسالمي/ بدراف أبو العنيف، ص ٔ
 .ٙٚد. عمر سميماف األشقر، ص
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وبقي األمر عمى ىذا الحاؿ حتى كاف عيد الاميفة الراشػد عنمػاف بػف 
في األمصار المفتوحػة، عفاف رضي اهلل عنو فبدأ الصحابة والتابعيف يتفرقوف 

مجاىديف وقضاة ومفتيف وواة وحاكميف، وكػاف مػف الطبيعػي أف يفػد كػؿ مػف 
األمصػػار أحػػد الصػػحابة نػػـ يجتمػػع حولػػو النػػاس ليسػػتفتونو ويتعرفػػوف مػػنيـ 
تعػػػاليـ ايسػػػالـ، فاجتيػػػد كػػػؿ فقيػػػو وكػػػؿ قاضػػػي فيمػػػا واجػػػو وعػػػرض عميػػػو، 

يكونػوا مسػتويف فػي حفظػوه فااتمفت اجتياداتيـ وذلؾ ألف ىؤاء الصحابة لـ 
عف الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ وقد كػاف لكػؿ قطػر عػادات وتقاليػده ونظمػو 
ااجتماعيػػة وااقتصػػادية، وبيػػذا تشػػعبت ا راء وااتمػػؼ القضػػاء والفتيػػا فػػي 
المسيلة الواحدة. وقػد بػدأت ىػذه المرحمػة الجديػدة فػي تػاريخ الفقػو ايسػالمي 

أبي سفياف رضي اهلل عنو، وانتيت في أوائؿ ىػ عند واية معاوية بف ٓٗسنة 
 (ٔ) (ىػ تقريبا.ٕٖٔالقرف الناني اليجرا سنة )

وىػػذه الفتػػرة التػػي يصػػنفيا العممػػاء بينيػػا الػػدور الفقيػػي النالػػث مػػف األدوار 
 (ٕ) الفقيية.

فجميػػور الصػػحابة بقػػوا فػػي المدينػػة كعمػػر بػػف الاطػػاب وأبػػي بكػػر، 
ابت وعائشة وأـ سممو وحفصػة وبقيػة وعمي في أوؿ أمره، وعنماف وزيد بف ن

                                                           

المػػػػداؿ لدراسػػػػة الشػػػػريعة  .ٔٚتػػػػاريخ الفقػػػػو ايسػػػػالمي/ بػػػػدراف أبػػػػو العنػػػػيف، ص  . ٔ
ايسػالمي/ عبػد الػودود السػريتي،  تاريخ الفقػو . ٔٔٔايسالمية،د. عبد الكريـ زيداف، ص

 .٘٘ٔص
المػػداؿ لدراسػة الشػػريعة . ٙٙٔ، ٔ. المػداؿ الفقيػي العػػاـ/ الشػيخ مصػػطفى الزرقػا، ج ٕ

  . ٔٔٔايسالمية،د. عبد الكريـ زيداف، ص
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األزواج وابػػف عمػػر وأبػػي طمحػػة بػػف عبيػػد اهلل وعبػػد الػػرحمف بػػف عػػوؼ وأبػػي 
 ىريرة وغيرىـ.

كمػػا كػػاف بحمػػص سػػبعوف بػػدريًا، وبمصػػر الزبيػػر بػػف العػػواـ وأبػػو ذر 
وعمرو بف العاص وابنو، وفي الشاـ معاذ وأبو الدرداء ومعاوية وكنير غيرىـ، 

بػف عػامر الجينػي، ومعاويػة بػف حػديف الكػوني وأبػو لبابػة وفي أفريقية عقبة 
  (ٔ) ورويفع بف نابت األنصارا وغيرىـ.

وبيذا رأينا كيؼ انتشر الصحابة في األمصار الماتمفة وأد  ىذا إلػى 
 .انتشار عمميـ واجتيادىـ كؿ بالبمد الذا حؿ بو

وبكػػؿ حػػاؿ تبقػػى المدينػػة ىػػي محػػؿ الجميػػور مػػف الصػػحابة وكبػػار 
ف، ف ف النبي صمى اهلل عميو وسمـ بعد رجوعو مف حنيف ترؾ بيػا أننػى التابعي

عشر ألفا مف الصحابة، مات بيا عشرة آاؼ، وتفرؽ ألفاف فػي سػائر أقطػار 
 (ٕ) ايسالـ.

فالمدينػػة المنػػورة ىػػي مػػوطف الحػػديث، ومحػػط أنظػػار مػػف أراد الحػػديث وقبمػػة  
ز أنػو كػاف يكتػب إلػى الرحمة لطمب الحديث، لذلؾ ورد عف عمر بف عبػد العزيػ

أىػػؿ األمصػػار يعمميػػـ السػػنف والفقػػو ويكتػػب إلػػى أىػػؿ المدينػػة يسػػيليـ عمػػا 
 مضى وأف يعمموه بما عندىـ.

                                                           

 ،وما بعدىا ٖٛٚ، صٔالمي/ الحجوا ج. انظر الفكر السامي في تاريخ الفقو ايس ٔ

 وما بعدىا. ٖٙٔلنبياف، صالمداؿ ايسالمي/ د. محمد ا    
 .ٜٖٚ، ٔ. انظر الفكر السامي في تاريخ الفكر ايسالمي/ الحجوا، ج ٕ
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وقػد كتػب إلػى أبػي بكػر بػف حػـز الػذا كػاف واليػا وقاضػيا بالمدينػة، أف يجمػػع 
اسنف ويكتب ليا إليو، فتوفي عمر وقد كتب ابف حـز كتبا ولـ يبعث بيػا إليػة 

 بعد.
عبد اهلل بف وىب: إذا رأيت أىؿ المدينة مجتمعيف عمى أمر فال شػؾ أنػة  وقاؿ

 (ٔ) الحؽ.
وبعػػد الصػػحابة رضػػي اهلل عػػنيـ، سػػار التػػابعيف كػػؿ عمػػى مػػنيف مػػف 
عاصر مف الصحابة فكاف بالمدينة المنورة عمماء التابعيف كسعيد بف المسيب 

لقاسػـ ابػف محمػد والفقياء السبعة وىـ: عروة بف الزبير وأبو بكر بػف عبيػد وا
وسميماف بف يسار واارجة بف زيػد، ونقػؿ عمػـ ىػؤاء السػبعة اننػاف ىمػا ابػف 
شػػياب الزىػػرا وربيعػػة الػػرأا وىػػذاف وغيرىمػػا انتيػػى عمميػػـ إلػػى ايمػػاـ مالػػؾ 

 رضي اهلل عنو.
الػذا اسػتقر لػواء مدرسػػة -وقػد كػاف مػف أصػوؿ ايمػاـ مالػػؾ رضػي اهلل عنػو 

ينة ( فما كاف مف عمميـ مجمع عميو، فيو ) عمؿ أىؿ المد  –الحديث عنده 
عنػػده بمنابػػة السػػنة الفعميػػة المتػػواترة المنقولػػة عػػف الرسػػوؿ صػػمى اهلل عميػػو 
وسمـ لقرب عيد النبوة بيـ، ومحافظتيـ عمييػا، وىػذا مػا كػاف يعبػر عنػو فػي 

 الموطي بقولو: المجمع عميو عندنا، واألمر عندنا.
ىي موطف الحديث ومسػتودعو، إف مػا  والذا يظير بجالء أف المدينة المنورة

جمعو ايماـ مالؾ رضي اهلل عنو مف عمـ بالحديث والروايػة وجمعيػا كػاف فػي 

                                                           

 . ٜٖٚ، صٔ. الفكر السامي/ الحجوا، ج ٔ
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 (ٔ) المدينة فقط التي لـ يارج فييا إا حاجا إلى بيت اهلل الحراـ.
جمع ىذه الظروؼ التي كانت قائمة في المدينػة المنػورة، أدت إلػى ااسػتحالة 

أو الكػذب عمػى رسػوؿ اهلل صػمى اهلل عميػو وسػمـ،  الفعمية لموضع في الحػديث
ممػػا دعػػا إلػػى الطمينينػػة إلػػى روايػػة الحػػديث وااعتمػػاد عميػػو فػػي الفتػػو ، مػػع 
عػػدـ التشػػديد فػػي شػػروط الروايػػة حيػػث أف ايمػػاـ مالػػؾ كػػاف يياػػذ بالمراسػػيؿ 

 والبالغات ويكنر منيا في موطئو. 
 

كعبد اهلل بف عمر رضي اهلل نانيًا: تينر أىؿ مدرسة الحديث بطريقة شيوايـ، 
عنو مػف تمسػكيـ فػي فتػاواىـ با نػار، وكػراىتيـ ااعتمػاد عمػى الػرأا، وعػدـ 
المجوء إليو عند الضرورة المتمنمة بفقد النصػوص التػي تعػالف مػا اسػتجد مػف 

 (ٕ) مسائؿ.
وقد كاف أىؿ الحجاز يروف أف حػدينيـ مقػدـ عمػى غيػرىـ، بػؿ يػروف 

مييف إذا لػػـ يكػػف لػػو أصػػؿ عنػػد الحجػػازييف فمػػيس أف حػديث العػػراقييف أو الشػػا
بحجػػة، حتػػى قػػاؿ قػػائميـ: نزلػػوا حػػديث العػػراقييف منزلػػة حػػديث أىػػؿ الكتػػاب ا 

 تصدقوىـ وا تكذبوىـ.
وقيػؿ لحجػازا: حػديث سػػفياف عػف منصػور عػػف إبػراىيـ، عػف عمقمػػة 

                                                           

 . ٜٗ. انظر مالؾ حياتو  وعصره وآراؤه وفقيو/ محمد زىرة، ص ٔ

ي، ايسػالم تػاريخ التشػريع. ٙٚ. دراسة تارياية لمفقو وأصولو/ د. مصطفى الاػف، ص ٕ
المػػػداؿ لدراسػػػة الشػػػريعة ايسػػػالمية،د. عبػػػد الكػػػريـ زيػػػػداف، ،  ٚٛٔمنػػػاع القطػػػاف،ص

 .ٙٔٔص
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عف ابف مسعود، أصح إسناد يوجد في العراؽ، فقاؿ: إف لـ يكف لػو أصػؿ فػي 
ز فال وقاؿ ابف شياب الزىرا: يارج الحديث مف عنػدنا شػبرا فيعػود فػي الحجا

 (ٔ) العراؽ ذراعا.
 

بايضافة لكراىية ايفتاء بالمسائؿ التي لـ تقع، مكتفػيف بمػا وقػع فقػط، وذلػؾ 
ألف  اجتيادىـ بالرأا في حدوده الضيقة كاف معتمدا عمى المصػالح، وىػذه ا 

درسة الحديث اػالي مػف الفقػو اافتراضػي، تقدر إا بوقوعيا فعال، فكاف فقو م
 غير متينر بو مطمقا.

 

نالنًا: وقوؼ أىؿ مدرسة الحديث عنػد ظػواىر النصػوص، مػف غيػر بحػث عػف 
عمميا في األعـ األغمب، ومف ىنا قاؿ سعيد بف المسػيب لربيعػة الػرأا عنػدما 
، سيلو عف عقؿ أصابع المرأة: ما عقؿ ايصبع الواحدة؟ قاؿ: عشرة مػف ايبػؿ

قاؿ: ف صبعاف؟ قاؿ: عشروف، قاؿ: فنالث؟، قاؿ: نالنوف، قاؿ: فيربع؟، قػاؿ: 
عشػػروف: قػػاؿ: فعنػػدما عظػػـ جرحيػػا نقػػص عقميػػا؟: فقػػاؿ لػػو سػػعيد: أعراقػػي 
 أنت؟ فقاؿ ربيعة: بؿ عالـ مستنبت أو جاىؿ متعمـ. فقاؿ سعيد: ىي السنة.

ى نمػػث ألف مػذىب أىػؿ الحجػاز أف المػػرأة تكػوف ديتيػا كديػػة الرجػؿ إلػ
الدية لما رواه عمر بف شعيب عػف أبيػو عػف جػده قػاؿ: قػاؿ رسػوؿ اهلل صػمى 
اهلل عميو وسمـ: "عقؿ المرأة منؿ عقؿ الرجؿ حتى تبمي النمث مف ديتيا". فػ ف 
زادت عمى ذلؾ كانت ديتيا عمى النصؼ مف ديتو فيجر  ذلؾ عمى ظاىره ولػو 

                                                           

 وما بعدىا. ٜٖٚ، صٔ. الفكر السامي/ الحجوا ح ٔ
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يع الػػذا فيػػو نػػص، أد  إلػػى نتيجػػة غيػػر معقولػػة، إذ شػػيف لمعقػػؿ فػػي التشػػر 
فاألربعة األصابع ديتيا أكنر مف النمث ولذلؾ ترد إلػى النصػؼ مػف ديػة الرجػؿ 
فتصير عشريف، فمـ يفيـ ربيعة وجو ذلؾ فمذلؾ سيلو فمـ يعجبػو سػؤالو فقػاؿ 

 لو أعراقي أنت؟.

وأما قوؿ العراقييف أىؿ الرأا في ذلؾ، أف ديتيا عمى النصػؼ مطمقػا، 
 (ٔ) افعي والميث والنورا.وىو مذىب أبي حنيفة والش

                                                           

دراسة تارياية لمفقػو وأصػولو/ د.  وما بعدىا. ٖٙٛ، صٔ. الفكر السامي/ الحجوا، ط ٔ
 وما بعدىا. ٛٚمصطفى الاف، ص



 الثانىالجزء  ـ 7102ثالثون وال الخامسالعدد  صول الدين والدعوة /مجلة كلية أ

                                                                  

                            

 

عوامل نشوء مدرستى أهل الحديث 
 وأهل الرأى ـ دراسة تطبيقية

ٖٔٙٚ 
 

 ادلبحث انثانً
 عىامم نشىء مدرست انزأي. 

تفػػػاوت بػػػيف الفقيػػػاء فػػػي العمػػػـ وااعتمػػػاد عمػػػى الػػػرأا، والتػػػينر أوًا: 
 بطريقة الشيوخ:

الصػػػحابة الكػػػراـ جمػػػيعيـ مجتيػػػدوف ومفتػػػوف، ولػػػـ يكػػػف لػػػـ يكػػػف  
عميػػو  جمػيعيـ عمػػى درجػػة واحػدة فػػي العمػػـ والحفػػظ عػف رسػػوؿ اهلل صػػمى اهلل

وسمـ، بؿ كاف منيـ الفقياء المعروفوف بالفتو  وتتجو إلييـ األنظار في ذلؾ 
ممف ىـ أىمو، ومف عمماء الصحابة وعمى رأسيـ أبو بكر الصديؽ رضػي اهلل 
عنو وعمر بف الاطاب وعنماف بف عفاف وعمي بف أبي طالب وزيػد بػف نابػت 

ى األشػعرا وعائشػة وأبي كعب ومعاذ بف جبؿ وعبد اهلل بف مسعود وأبػو موسػ
وأـ سػػػممو وحفصػػػة أميػػػات المػػػؤمنيف، وعبػػػدالرحمف بػػػف عػػػوؼ وأبػػػي ىريػػػرة 
والزبيػػر بػػف العػػواـ وعمػػر بػػف العػػاص رضػػي اهلل عػػنيـ جميعػػا، ومػػف صػػ ار 
الصحابة كاف عبد اهلل بػف عمػر بػف الاطػاب وعبػد اهلل بػف عبػاس وعػروة بػف 

ـ جميعا وغيرىـ مف الزبير بف العواـ وعبد اهلل بف عمر العاص رضي اهلل عني
  أبناء الصحابة.

ولـ يكف جميع ىؤاء الصػحابة رضػي اهلل عػنيـ وغيػرىـ ممػف يفتػوف 
نمػػا كػػانوا عمػػى درجػػات متفاوتػػو فػػي ذلػػؾ، فمػػف أشػػير  بااجتيػػاد بػػالرأا، وا 
القائميف بالرأا الحامميف لواءه أبو بكر الصديؽ رضي اهلل عنػو بػالرغـ أنػو لػـ 

واه المبنية عمى الػرأا وااجتيػاد، والسػبب فػي ذلػؾ يرَو عنو إا القميؿ مف فتا
يعود إلى قصر مدة االفتػو رضػي اهلل عنػو إذ لػـ يسػت رؽ إا سػنتيف تقريبػا، 
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ومع ىذا روا عنو ااجتياد بقتاؿ المرتديف وجمع القرآف الكػريـ وميػراث الجػد 
 مع األاوة وغيرىا مف المسائؿ ااجتيادية.

اهلل عنو، إذ ىو عمـ بػارز مػف  وجاء بعد ذلؾ عمر بف الاطاب رضي
أعػػالـ ااجتيػػاد بػػالرأا، والػػذا سػػاعده عمػػى ذلػػؾ بايضػػافة إلػػى سػػعة عممػػو 
وعمؽ فقيو، كنرة ما عرض عميو مف األحػداث والوقػائع التػي تتطمػب اجتيػادا 
منػػو بسػػبب مػػا فػػتح اهلل عمػػى يديػػو مػػف األمصػػار والػػبالد، وذلػػؾ لطػػوؿ فتػػرة 

يػا فػي بػالد ايسػالـ وداػؿ النػاس فػي ديػف االفتو الراشدة، التي تضػاعفت في
اهلل أفواجا مف عرب وعجـ، فتر  فتاويو في سيـ المؤلفة قموبيـ وفػي تقسػيـ 
األراضػػي التػػي فتحػػت عنػػوة وىػػي أرض السػػواد وغيرىػػا مػػف ااجتيػػادات التػػي 

 يػتالءـتوضح بجالء عبقرية الرأا ونفاذ البصيرة فػي النظػر إلػى األمػور، بمػا 
قواعدىا العامة. وعمى نفػس نيػف الفػاروؽ كػاف الصػحابي ومقاصد الشريعة و 

اهلل ا يقنػت،  اهلل بف مسعود رضػي اهلل عنػو حتػى قيػؿ: كػاف عبػد الجميؿ عبد
 (ٔ) اهلل. ولو قنت عمر لقنت عبد
شيف في ااجتياد والرأا زيد بػف نابػت وأبػي بػف كعػب وممف كاف ليـ 

عػا. ىػذا ومػع اتفػاؽ ومعاذ بف جبؿ وعمي بف أبي طالػب رضػي اهلل عػنيـ جمي
ىػػؤاء عمػػى العمػػؿ بػػالرأا، فيػػـ ليسػػو عمػػى منحنػػى واحػػد فػػي ااجتيػػاد، قػػاؿ 

أا ابػف -الشعبي: نالنة كاف يستفتي بعضيـ مف بعػض فكػاف عمػر وعبػد اهلل
وزيد بف نابت يستفتي بعضيـ مف بعض، وكاف عمي وأبي بف كعػب  -مسعود

                                                           

 . ٗ٘، صٔقيـ، ج. أعالـ الموقعيف/ ابف ال ٔ
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 (ٔ) وأبو موسى األشعرا يستفتي بعضيـ مف بعض.
 
اهلل بػف مسػعود رضػي اهلل  نرت مدرسة الرأا الصحابي الجميػؿ عبػدتي 

عمػر بػف الاطػاب رضػي اهلل عنػو، عنػدما إلػى أىػؿ  أرسػموعنو، وذلؾ بعد ما 
را، وعبػد اهلل بػف يػالكوفة معممػا وقػد كتػب ليػـ )إنػي بعنػت عمػار بػف ياسػر أم

ميو مسعود معمما ووزيرا، وىما مف النقباء مف أصحاب رسوؿ اهلل صمى اهلل ع
وسمـ مف أىؿ بدر، فاقتدوا بيما وأطيعوا وأسمعوا قوليما، وقد آنرتكـ بعبد اهلل 

 . (ٕ) عمى نفسي(
اسػػػتوطف ابػػػف مسػػػعود رضػػػي اهلل عنػػػو الكوفػػػة، ونشػػػر فييػػػا عممػػػو، 
فيصػػبح أىػػؿ العػػراؽ تػػابعيف لرأيػػو وروايتػػو، وبمػػي عػػدد الصػػحابة فػػي الكوفػػة 

ـ انطمػػؽ فييػػا لفػػتح بػػاقي والبصػػرة نحػػو نالنمائػػو ونيػػؼ، ألنػػو جػػيش ايسػػال
 األمصار مف ارساف وما وراءىا.

وعندما انتقمت الاالفة إلى العراؽ زمف عمي بف أبػي طالػب رضػي اهلل 
عنػػو، كػػاف فييػػا قبمػػو عبػػد اهلل بػػف مسػػعود وسػػعد بػػف أبػػي وقػػاص وعمػػار بػػف 
ياسػػر وأبػػو موسػػى األشػػعرا والم يػػرة بػػف شػػعبة وأنػػس بػػف مالػػؾ وحذيفػػة بػػف 

بػف حصػػيف وكنيػر مػػف الصػػحابة الػذيف كػػانوا مػف حػػزب عمػػي اليمػاف وعمػػراف ا
كابف عباس، وليذا لـ يزاحـ أىؿ الحجاز عمػى زعامػة الفقػو إا عممػاء العػراؽ 

                                                           

 .ٕ٘. دراسة تارياية لمفقو وأصولو/ د. مصطفى الاف، ص ٔ

 . ٓٛ. دراسو تارياية لمفقو وأصولو/ د.مصطفى الاف، ص ٕ
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دوف الشاـ وا مصر وا إفريقيا أو غيرىا. فاالفوا أىػؿ المدينػة فػي كنيػر مػف 
 (ٔ)الفقو زعما منيـ أف السنة انتقمت إلييـ.

عبػد اهلل بػػف مسػعود وغيػره مػػف الصػحابة الػػذيف  وفػي العػراؽ انتشػػر عمػـ     
، فنقؿ عمميـ عمماء التابعيف إبراىيـ الناعي والشعبي وحمػاد (ٕ) قدموا الكوفة

بف أبي سميماف وعطاء بف أبي رباح رضي اهلل عنيـ، وىؤاء جمػيعيـ انتيػى 
 (ٖ) عمميـ إلى ايماـ أبو حنيفة رضي اهلل عنو.

 عنػو ومذىبػو ىػو حامػؿ لػواء مدرسػة أىػؿ فكاف ايماـ أبػو حنيفػة رضػي اهلل 
 الرأا.
 

 :الوضع في الحديث النبواظيور نانيًا: قمة الحديث في العراؽ وذلؾ بسبب 
اعيف مآرب شتى مف ذلؾ، ومنيـ الزنادقة الذيف يكذبوف عمػى وقد كاف لموضّ  

رسػػوؿ اهلل صػػمى اهلل عميػػة وسػػمـ اسػػتافافا، ومػػنيـ جيمػػة المتعبػػديف الػػذيف 
ديػػث الفضػػائؿ والرغائػػب، وأمػػا اغربػػا وسػػمعو كفسػػقو المحػػدنيف، وضػػعوا أحا

اتالفػػاتيـ السياسػػية  وااكنػػر أنػػرا مػػف ىػػؤاء جميعػػا المتعصػػبيف لمػػذاىبيـ وا 
الذيف أحبوا ألنفسيـ أف يؤيػدوا مػا عنػدىـ مػف ا راء، ألحاديػث يروونيػا كػذبا 

                                                           

 ٖٙٔتاريخ الفقو ايسالمي، محمد عمي السايس، ص ٔ

 ٙٔٔالمداؿ لدراسة الشريعة ايسالمية، د. عبد الكريـ زيداف، ص ٕ

. تاريخ الفقو ايسالمي/ د. عمر ٗٗ-ٖٚد أبو زىرة ص. تاريخ المذاىب الفقيية/ محم ٖ
 وما بعدىا. ٘ٛاألشقر ص

 .ٖٖٛالفكر السامي/ الحجوا ص     
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 عف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ.

الفرؽ ومنبػع الفػتف واياىػا عنػى صػمى اهلل  ومف المعمـو أف العراؽ ىي موطف
عميػػػو وسػػػمـ بقولػػػو: "الفتنػػػة ىاىنػػػا حيػػػث يطمػػػع قػػػرف الشػػػيطاف". كمػػػا فػػػي 
الصحيحيف مشيرا إلى جية العراؽ، حيث ظيرت الشيعة مف مكامنيا في آاػر 

 .(ٔ)زمف بني أميو

بسبب ىذا الوضع الذا قاـ في العراؽ حيث كنر الوضػع فػي الحػديث وظيػرت 
تف، تشػكؿ الاطػر عمػى األحاديػث، فػنيض عممػاء لمقاومتػو وبػدأوا الفرؽ والف

يبحنوف عف األحاديػث الزائفػة وبػذلوا كػؿ مػا بوسػعيـ لمكشػؼ عمػى مػا انػدس 
، ممػػػا دعػػػا إلػػػى قمػػػة روايػػػة األحاديػػػث اتباعيػػػامػػػف األحاديػػػث، وحػػػذروا مػػػف 

وااعتمػػاد عمييػػا فػػي الفتػػو  بسػػبب اشػػتراطيـ فيػػو شػػروطا ا يسػػمـ معيػػا إا 
 (ٕ).بكنرة الرأا استعماؿؿ، وىذا ألجيىـ القمي

وبنػػاءا عمػػى مػػا تقػػدـ يتضػػح لمػػاذا كػػاف أىػػؿ الحػػديث مػػف الحجػػازييف 
يعيبػػوف ويشػػككوف فػػي اجتيػػادات أىػػؿ الػػرأا مػػف العػػراقييف حيػػث كػػاف أبػػو 

الػرحمف وزيػرا ومشػيرا،  العباس السفاح قد استعمؿ بالعراؽ ربيعة بف أبي عبػد
 غير أنو تيفؼ مف ذلؾ. 

فاه كراىيػػة أىػػؿ العػػراؽ، فيعفػػاه وانصػػرؼ إلػػى المدينػػة، فقيػػؿ: واسػػتع
                                                           

تػاريخ الفقػو ايسػالمي ، د. . ٗٚ. انظر تاريخ الفقو ايسالمي/ بدراف أبػو العينػيف، ص ٔ
 .ٕٛٔ -ٕٚٔاحمد الحصرا، ص

 .ٚٔٔزيداف ، صالمداؿ لدراسة الشريعة ايسالمية، د. عبد الكريـ  ٕ
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كيؼ رأيػت العػراؽ وأىميػا؟ فقػاؿ: رأيػت قومػا حاللنػا حػراميـ وحرامنػا حالليػـ، 
وتركت بيا أكنػر مػف أربعػيف ألفػا يكػذبوف ىػذا الػديف، وقػاؿ: كػيف النبػي الػذا 

 بعث إلينا غير الذا بعث إلييـ.
يسػحاؽ لمػا اسػتيذنو فػي  عنػو رضػي اهلل العزيػز وقاؿ عمػر بػف عبػد

الاروج لمعراؽ: أقرىـ وا تستقرىـ، وعمميـ وا تتعمـ منيـ، وحدنيـ وا تسمع 
 حدينيـ. 

)الفكر السػامي( ىػذا الػذـ وغيػره بقولػو: ومنػؿ كتاب وقد وجو صاحب 
ىذا مف المدينيف في ذـ العراقييف كنير لكنو محموؿ عندا عمى أىؿ األىواء، 

ومنبػع الشػيعة ومسػتقر البػدع، أمػا أىػؿ السػنة فقػييـ عمػـ  ألنيا دار الاوارج
وفضػػؿ وسػػنة، ولػػذلؾ اتفػػؽ الجميػػور عمػػى تػػرؾ التضػػعيؼ بيػػذا، فمػػف كػػاف 
ايسناد جيدا كاف الحديث حجة حجازيا أو عراقيا أو شاميا أو غيرىا، وكـ مف 

 (ٔ) حديث في الصحيحيف المجمع عمى قبوؿ ما فييا، كؿ رواتو عراقيوف.

جيػػػو ا شػػػّؾ فػػي صػػػحتو ألف الػػػذـ يقػػػع عمػػى أىػػػؿ األىػػػواء والبػػػدع وىػػذا التو 
 والوّضاعيف لمحديث.

نالنًا: عناية أىؿ الػرأا بالبحػث عػف العمػؿ والمقاصػد، وعػف معقوليػة كػؿ حكػـ 
 :مف األحكاـ
فقػػد كػػاف يػػر  أىػػؿ مدرسػػة الػػرأا أف أحكػػاـ الشػػرع معقولػػة المعنػػى  

عمػى أصػوؿ محكمػة وعمػؿ  مشتممة عمى مصالح راجعة إلى األمة وأنيػا بنيػت

                                                           

 . ٖٓٛ، صٔ. الفكر السامي، الحجوا، ج ٔ
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ضابطة لتمؾ الحكػـ فيمػت مػف الكتػاب والسػنة، فكػانوا يجتيػدوف فػي معرفتيػا 
ليػػديروا الحكػػـ عمييػػا حيػػث دارت، وأف العقػػؿ يمكػػف أف يػػدركيا ويػػدرؾ حسػػنيا 
وقبح ضػدىا، ألف الشػرع ارشػد إلييػا، ا أف العقػؿ يسػتقؿ فػي ذلػؾ كمػا يقػوؿ 

نما المراد أف العقؿ يدر  ؾ حسف الحسف وقبح القبػيح، فيمػدح عمػى المعتزلة، وا 
األوؿ ويػػذـ عمػػى النػػاني، ا أنػػو يسػػتقؿ، بػػادراؾ النػػواب والعقػػاب، فػػ ف النػػواب 

 (ٔ) والعقاب إنما يعرؼ مف قبؿ الشرع.

ولػذلؾ كػاف األسػاس الػػذا بنػي عميػو أنصػػار مدرسػة الػرأا اجتيػػادىـ 
يػػو نػػص ورأييػػـ ىػػو القيػػاس والػػذا عمػػاده البحػػث عػػف عمػػؿ األحكػػاـ فيمػػا ف

وقيػػاس مػػا تػػوفرت منػػو نفػػس العمػػة ممػػا نػػص عميػػو، ب عطائػػو نفػػس الحكػػـ 
المنصػػػػوص، وليػػػػذا امتػػػػاز فقػػػػو الػػػػرأا بمػػػػا يعػػػػرؼ بالفقػػػػو اافتراضػػػػي أو 

 "األرأيتيوف".

وىـ الذيف يطرحوف المسيلة، نـ يفرعونيا بقػوليـ أرأيػت لػو كػاف كػذا. 
 (ٕ)حتى قاؿ الشعبي:" ما كممة أب ض إلى مف أرأيت".

أف الػرأا والحػديث كانػا فػي العػراؽ ويعتمػد عمييػا أىػؿ القػوؿ  االصة
الرأا ، لكنيمػػا األاػذ بػ الػرأا، وكػذلؾ الحػاؿ بالمدينػة فقػد كػػاف بجػوار الحػديث

 (ٖ) يفترقاف في أمريف ىما:
                                                           

 .  ٖ٘ٛ، صٔالحجوا،ج ،. الفكر السامي ٔ

 . ٕٛد.مصطفى الاف، ص ،. دراسة تارياية لمفقو وأصولو ٕ

 . ٖ٘محمد ابو زىرة، ص ،. تاريخ المذاىب الفقيية ٖ
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األوؿ: أف مقػدار الػػرأا عنػػد أىػػؿ العػراؽ أكنػػر منػػو أىػػؿ الحجػػاز، وأف 
 كاف أىؿ الحجاز ممف يياذوف بالرأا. 

ي: أف نػػوع ااجتيػػاد بػػالرأا ماتمػػؼ عنػػد أىػػؿ العػػراؽ عنػػو عنػػد والنػػان
أىؿ الحجاز، فيكنر ااجتياد بالرأا عنػد أىػؿ العػراؽ كػانوا يسػيروف فيػو عمػى 
منيػػاج القيػػاس، وأمػػا الػػرأا عنػػد أىػػؿ الحجػػاز فكػػانوا يسػػيروف عمػػى منيػػاج 

 المصالح المرسمة.

فتاء فيما لـ يقع وقد تبع ذلؾ أف كنرة التفريعات الفقيية في العراؽ اي
ااتبػػار األقيسػػة، وذلػػؾ مػػا يسػػمى بالفقػػو التقػػديرا وىػػو مػػا اشػػتير بػػو الفقػػو 
العراقي والحنفي، في حيف لـ يوجد ىذا النوع مف الفقو بالمدينػة ألف األسػاس 
 كاف المصمحة، وىي ا تتحقؽ إا في الوقائع، فال يرد فييا الفرض والتقدير. 

تتجيػاف لالجتيػاد بػالرأا أيػا كػاف نوعػو  مع العمـ أف كال المدرسػيف ا
إا بعد انعداـ ما يمكف ااستناد إليو مف نص في كتػاب أو سػنو معروفػة عػف 
النبػػي عميػػو الصػػالة والسػػالـ، فػػ ف لػػـ يوجػػد مػػا يسػػعفيـ فػػي فتػػواىـ اتجػػو 
الحجازيوف إلى تعرؼ المصالح، والمصالح عندىـ مقيػاس ضػابط لكػؿ مػا ىػو 

 (ٔ) ف كتاب أو سنو شاىدة بالتحريـ.شرعي ما داـ لـ يكف نص م

وأما العراقيوف أيضا فمـ يكونوا يتجيػوف إلػى الػرأا األبعػد بحػنيـ عػف 

                                                           

  .ٛٔمحمد ابو زىرة، ص -. مالؾ حياتو وعصره آراؤه وفقيو ٔ
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نػػص مػػف كتػػاب اهلل أو سػػنو عػػف رسػػوؿ اهلل، وليػػذا قاعػػدة معروفػػو وىػػو)ا 
اجتيػػاد فػػي مػػورد الػػنص(، ولكنػػو مػػع قمػػة الحػػديث فػػي العػػراؽ وعػػدـ الونػػوؽ 

قوؿ عمى رسولو صمى اهلل عميو وسمـ مػا بالرواة بسبب الوضع وورعيـ في ال
 لـ يقؿ، ألجؿ ىذا كانوا يقولوف بالرأا.

يرو  أف أبو عمرو الشيباني قاؿ: كنت أجمس إلػى ابػف مسػعود حػوا 
ا يقوؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ، ف ذا قاؿ: قاؿ رسػوؿ اهلل صػمى 

 اهلل عميو وسمـ استقمتو رعدة.

ويتحمؿ تبعتػو إف كػاف اطػي عػف أف يقػع فػي وكاف يؤنر الفتو  برأيو 
الكػػذب عمػػى رسػػوؿ اهلل، وقػػد قػػاؿ بعػػد أف أفتػػى فػػي المسػػيلة برأيػػو: أقػػوؿ ىػػذا 
ف كػاف اطػي فمنػي ومػف الشػيطاف وقػد كػاف  برأيي ف ف كاف صوابا فمػف اهلل، وا 
يطير فرحا إذا وافؽ رأيو حدينا نقمو بعض الصحابة، كما في مسيلة المفوضػة 

ير المنؿ، فشػيد بعػض الصػحابة بػيف رسػوؿ اهلل صػمى اهلل التي قضي ليا بم
 عميو وسمـ قد قضي بمنؿ ما قضي بو.

وكػػاف أىػػؿ الػػرأا يعػػدلوف عػػف رأييػػـ إذا صػػح لػػدييـ حػػدينا لػػـ يكونػػوا 
 .(ٔ)عمى عمـ بو عف إفتائيـ

االصة ذلؾ أف أىؿ الرأا وأىؿ الحديث يتفقػوف عمػى أف األاػذ يجػب 

                                                           

 . ٛٛحياتو وعصره آراوه وفقيو/ محمد أبو زىرة، ص . ابو حنيفة ٔ
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حة، نـ يفترقوف بعد ذلؾ في أف أىػؿ الحػديث أف يكوف بالكتاب والسنة الصحي
وسػمـ، وا يياػذوف بػالرأا إا يتييبوف الرواية عف رسوؿ اهلل صػمى اهلل عميػو 

مضطريف إذا لـ يعرفوا حػدينا، وأمػا أىػؿ الػرأا فيتييبػوف التحػديث، اوفػا مػف 
الكػػذب عمػػى رسػػوؿ اهلل صػػمى اهلل عميػػو وسػػمـ، وا يتييبػػوف ايفتػػاء متحممػػيف 

 .(ٔ)تبعاتو ويرجعوف عنو أف صح عندىـ بعد ايفتاء حديث

 
 
 

 
 
 

                                                           

 . ٜٛ. ابو حنيفة حياتو وعصره آراوه وفقيو/ محمد أبو زىرة ، ص ٔ
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 ثانثادلبحث ان
 ت.مسائم فقهٍت تطبٍقٍ

 الفقيػػي فييػػا عػػف أنػػر عوامػػؿ نشػػوءالاػػالؼ  يعّبػػرأمنمػػة تطبيقيػػة نػػذكر ىنػػا 
ااجتيػاد يف في تتوضح طريقة كؿ مف المدرسو  مدرسة الرأا ومدرسة الحديث

 وااستنباط،وفي ىذا السياؽ نبيف نالث مسائؿ فقيية ىي:
 رفع األيدا عند الكوع والرفع منو: :المسيلة األولى 

بمكػػة فقػػاؿ األوزاعػػي ألبػػي حنيفػػة: مػػا بػػالكـ ا  وزاعػػياأل أجتمػػع أبػػو حنيفػػة  
 ترفعوف أيديكـ عند الركوع وعند الرفع منو؟ 

فقاؿ أبو حنيفة: ألجؿ أنو لـ يصح عف رسػوؿ اهلل صػمى اهلل عميػو وسػمـ فػي 
شيء، قاؿ: كيؼ وقد حدنني الزىرا عف سالـ عف أبيو عف رسػوؿ اهلل صػمى 

إذا افتػػتح الصػػالة وعنػػد الركػػوع وعنػػد  اهلل عميػػو وسػػمـ "أنػػو كػػاف يرفػػع يديػػو
 الرفع".

فقاؿ أبو حنيفة: حدننا حماد عف إبراىيـ عف عمقػة واألسػود عػف أبػف مسػعود 
"أف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ كاف ا يرفع يديو إا عند افتتاح الصػالة، 

 وا يعود إلى شيء مف ذلؾ".
وتقػوؿ حػدنني حمػاد  فقاؿ األوزاعي: أحدنؾ عف الزىػرا عػف سػالـ عػف أبيػو،

 عف إبراىيـ؟
فقاؿ أبػو حنيفػة: كػاف حمػاد أفقػو مػف الزىػرا، وكػاف إبػراىيـ أفقػو مػف سػالـ  

فضػؿ صػحبة  وف كاف ألبف عمر صحبة أو لػا  وعمقمة ليس بدوف أبف عمر، و 
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 (ٔ)فاألسود لو فضؿ كنير وعبد اهلل ىو عبدا هلل، فسكت األوزاعي"
 -أمػػاـ أىػػؿ الػػرأا -رضػػي اهلل عنػػو  األمػػاـ أبػػو حنيفػػة يبػػيف ىػػذا منػػاؿ حػػيّ و 

طػػػرؼ فيػػػو وكػػػاف األمػػػاـ األوزاعػػػي رضػػػي اهلل عنػػػو الطػػػرؼ ا اػػػر مػػػف أىػػػؿ 
الحديث، مف ىذا الحوار نجد كيؼ تمسؾ كؿ منيـ بشيواو الذيف رو  منيـ، 

اهلل بػف عمػر رضػي  حيث أتبع أنصار مدرسة الحػديث مؤسػس مدرسػتيـ عبػد
اهلل بػف  عبػد الصػحابيس مدرسػتيـ مؤسػ الػرأا اهلل عنو وأتبع أنصار مدرسػة

مسعود رضي اهلل عنو ، إا أف األماـ أبو حنيفة في ىذه المناظر عػرؼ كيػؼ 
وىذا يدلؿ بوضوح عمى عامؿ التػينر  .ترجيح مذىبويرد عمى األماـ األوزاعي ل

 بطريقة الشيوخ.
ومسيلة رفع األيدا عنػد الكػوع والرفػع منػو فييػا اػالؼ بػيف العممػاء ، فػذىب 

 رفػػع أف إلػػى مالػػؾ عػػف روايػػة وىػػو والحنابمػػة الشػػافعية مػػف الفقيػػاء جميػػور
 حػذو إلػى يديػو فيرفػع ، نابتػة سػنة منػو الرفػع وعنػد الركوع تكبيرة عند اليديف
 ، الصػحيحة عمػى ذلػؾ باألحاديػث ايحػراـ، واسػتدلوا تكبيػرة عنػد كفعمو منكبيو
 مػف رةعشػ فػي حميػد أبػا سػمع أنػو عطػاء بػف عمػرو بػف محمد رو  ما منيا

 قػاؿ عنػو اهلل رضػي قتادة أبو أحدىـ وسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسوؿ أصحاب
 ، صػػالتو صػػفة فػػذكر وسػػمـ عميػػو اهلل صػػمى اهلل رسػػوؿ بصػػالة أعممكػػـ أنػػا: 

 . الركوع عند يديو رفع أنو وفيو
 اهلل رسػوؿ رأيػت:  قػاؿ عنيمػا اهلل رضػي عمػر بػف اهلل عبػد وفي الباارا عف

                                                           

 وما بعدىا. ٖٚٛ، صٔ. انظر الفكر السامي/ الحجوا، ح ٔ
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 منكبيػو حػذو تكونػا حتػى يديػو رفػع الصػالة فػي قاـ إذا سمـ و عميو اهلل صمى
  ويقػوؿ الركػوع مػف رأسػو رفػع إذا ذلؾ ويفعؿ لمركوع يكبر حيف ذلؾ يفعؿ وكاف
 (  ٔ)السجود. في ذلؾ يفعؿ وا ،(  حمده لمف اهلل سمع) 
لى      (ٕ). والبصرة والشاـ الحجاز وعمماء األوزاعي ذىب ىذا وا 
بػػراىيـ ليمػػى أبػػي بػػفوا والنػػورا الحنفيػػة وقػػاؿ   عػػف المشػػيور وىػػو الناعػػي وا 

 (ٖ). ايحراـ لتكبيرة إا يديو يرفع ا المصمي إف:  مالؾ
 صػػالة بكػػـ ألصػػميف:  عنػػو اهلل رضػػي مسػػعود بػػف اهلل عبػػد قػػوؿ:  منيػػا ألدلػػة
  (ٗ)مرة.  أوؿ في إا يديو يرفع فمـ وسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسوؿ

                                                           

ذا كبر إذا اليديف صحيح الباارا، كتاب صفة الصالة، باب رفع ٔ ذا ركػع وا  رفػع، حػديث  وا 
 .ٕٛ٘، صٔ، جٖٓٚ

 ، ص ٔ قدامػة، ج . الم نػي، ابػف ٖ٘٘ - ٖٗ٘ ، صٖ النػووا، ج المجموع، ايمػاـ ٕ
ٜٗٚ . 

 

 . ٕٚٓ ، صٔالصنائع ، الكاساني، ج بدائع . ٕٖٗ ، صٔ عابديف، ج ابف حاشية ٖ
 

 إا يرفػع لػـ سػمـ و عميػو اهلل صػمى النبػي أف جاء الترمذا، كتاب الصالة، باب ما سنف ٗ
 مػف السنف الكبر  لمبييقي، كتاب الصػالة، بػاب . ٖٙ، صٕ، جٕٚ٘مرة، حديث  أوؿ في
 . ٛٚ، صٕ، جٖٖٕٙاافتتاح، حديث  عند إا الرفع يذكر لـ
 الترمػػذا حسػػنو الحػػديث ( : وىػػذا ٙٗ٘، صٔوقػػاؿ ابػػف حجػػر فػػي التماػػيص الحبيػػر )ج 

 ىػذا: قػاؿ أبيػو عػف حػاتـ أبي ابف عندا.وقاؿ ينبت لـ المبارؾ ابف وقاؿ حـز ابف وصححو
 عنيمػا الباػارا نقمػو ضػعيؼ ىػو: آدـ بػف يحيػى وشياو حنبؿ بف أحمد وقاؿ طي.ا حديث

 بصحيح. ىو ليس: داود أبو ذلؾ. وقاؿ عمى وتابعيما
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 وسػمـ عميػو اهلل صػمى اهلل رسػوؿ إف:  عنػو اهلل رضػي عػازب بػف البراء وقوؿ
  (ٔ)يعود. ا نـ أذنيو مف قريب إلى يديو رفع الصالة افتتح إذا كاف

 وسػمـ عميػو اهلل صػمى النبػي امػؼ صػميت:  عنو اهلل رضي مسعود ابف وقوؿ
  (ٕ)الصالة. افتتاح عند إا أيدييـ يرفعوا فمـ عنيما اهلل رضي وعمر بكر وأبي

                                                           

 

، ٔ، جٓ٘ٚالركػوع، حػديث  عنػد الرفػع يػذكر لػـ مػف داود، كتاب الصالة، بػاب أبو سنف ٔ
 ٔ) ج:  صالتماػي فػي حجػر ابػف وقػاؿ" .  بصػحيح ليس الحديث ىذا: "  وقاؿ  .ٖٕٚص
 الابر. في مدرج"  يعد لـ نـ: "  قولو أف عمى الحفاظ اتفؽ :(ٗٗ٘ ص/

 والركػػوع اافتتػػاح عنػػد اليػػديف ورفػػع التكبيػػر ذكػػر سػػنف الػػدارقطني، كتػػاب الصػػالة، بػػاب ٕ
 ضعيفا. وكاف جابر بف محمد بو تفرد: "  ، وقاؿ ٜٕ٘، صٔ ، جٕ٘منو، حديث  والرفع
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ٔٙ٘ٔ 
 

 : يف حكم انسارق انذي ٌسزق نهمزة انثانثت: تادلسأنت انثانٍ
إذا قػالوا الػذيف  (ٖ)وقوؿ عند المذىب الحنبمػي (ٕ)والشافعية (ٔ)المالكية 

ف سػرؽ رابعػة تقطػع رجمػو اليمنػىسرؽ بالمرة النالنة   ،تقطػع يػده اليسػر ، وا 
بما رواه الشػافعي ب سػناده عػف أبػي ىريػرة رضػي اهلل عنػو:  استدوا عمى ذلؾو 

نػـ إف سػرؽ  ،"إف سرؽ فاقطعوا يده :اهلل صمى اهلل عميو وسمـ قاؿأف رسوؿ 
)تاػريف  نـ إف سرؽ فاقطعوا رجمػو". ،نـ إف سرؽ فاقطعوا يده ،قطعوا رجمواف

 الحديث الشريؼ(
قػد ذىبػوا ف (٘)وفي القوؿ الناني عند المذىب الحنبمػي  (ٗ)وأما الحنفية

النالنػػة ولكنػػو يعػػزر فػػي المػػرة إذا سػػرؽ اليسػػر   السػػارؽ عػػدـ قطػػع يػػدإلػػى 
سػيدنا عمػي رضػي اهلل عنػو حيػث قػاؿ:  بيذا قػاؿويحبس حتى تظير توبتو، و 

ف قطعػت رجمػو، بػيا  إف قطعت يده فبيا شػيء ييكػؿ؟ بػيا شػيء يتمسػح؟ وا 
 شيء يمشي؟ إني ألستحي مف اهلل.

تفويت  لمسارؽ يد اليسر عمى مذىبيـ أّف في قطع ال الحنفية استدؿو 
بر النفس في حؽ ىذه المنفعة ىالكة، وكذلؾ قطػع جنس منفعة البطش، فتص

                                                           

 .ٖٖٗص: ،ٙ، جحاشية الدسوقي  ٔ

 .ٜٗٔص: ، ٓٔالنووا ج ،. روضة الطالبيف ٕ

 .ٕٚٙ، صٓٔالم ني، ابف قدامة المقدسي، ج ٖ

 نجػيـ ابػف الػدقائؽ، كنػز شػرح الرائػؽ البحػر  .ٜٖص، ٙالكاسػاني حػػ ،. بدائع الصنائع ٗ
 .ٙٙ،ص٘الحنفي، ج

 .ٕٚٙ، صٓٔالم ني، ابف قدامة المقدسي، ج  ٘
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وىػذا فيػو ىػالؾ لمػنفس  ،الرجؿ اليمنى، ف ف فيػو تفويػت جػنس منفعػة المشػي
ىالؾ النفس مف كؿ وجو ا يصح حدا في السػرقة، ألف حػد  مف ىذا الوجو، وا 
السػػػرقة إنمػػػا شػػػرع زاجػػػرا ا متمفػػػا، وفػػػي اسػػػتيفاء األعضػػػاء األربعػػػة إتػػػالؼ 

 (ٔ)حكيما.
ومنطمقػو بااجتيػاد الػذا يقػـو عمػى  المذىب المػالكي قوؿنر   وبيذا

ىػػو توجػػو مدرسػػة ىػػذا و النبػػوا الػػوارد نصػػًا فػػي المسػػيلة  التمسػػؾ بالحػػديث
 .الحديث

وعمى االؼ ذلؾ كػاف اجتيػاد المػذىب الحنفػي فػي البحػث عػف عمػؿ  
أف عقوبػة حػد ووجػو العمػة عنػدىـ  ،اء الحكػـ عميػوتنػباالنص والحكمػة منػو و 

شػػػرعت لمزجػػػر، وقطػػػع األطػػػراؼ فيػػػو إتػػػالؼ حكمػػػي لمنفعػػػة الػػػبطش  السػػػرقة
بتعزيػره وحبسػو حتػى تظيػر  ىلعمػة الحػد، لػذلؾ يكتفػ منافاةوالمشي وىذا فيو 

 . توبتو
 
 
 
 
 
 

                                                           

 نجػيـ ابػف الػدقائؽ، كنز شرح الرائؽ بحرال .ٓٗص ، ٙ بدائع الصنائع، الكاساني، ج.  ٔ
 .ٚٙ-ٙٙ،ص٘الحنفي، ج
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 :إخزاج انقٍمت يف سكاة انفطزادلسأنت انثانثت: 

وىي مف المسػائؿ التػي تبػيف اعتمػاد المػذىب الحنفػي تعميػؿ النصػوص وعػدـ 
، وىذا ىو منيف أىؿ الرأا، باالؼ رأا جميػور ألاذ بظاىر نصياباااكتفاء 

 ااتمػؼالفقياء الذيف ساروا عمػى مػنيف أىػؿ الحػديث فػي ىػذه المسػيلة، فقػد 
 :في حكـ إاراج زكاة الفطر نقدا عمى قوليف الفقياء

 (ٕ)والشػػػػافعية (ٔ)المالكيػػػػة مػػػػف األوؿ :عػػػػدـ الجػػػػواز وىػػػػو مػػػػذىب الجميػػػػور
واألصػػؿ الوقػػوؼ عنػػد مػػا ورد  ،ينػػو لػػـ يػػرد نػػص بػػذلؾب اسػػتدلواو  ( ٖ)نابمػػةوالح

اراج الحبوب  .وا 
 (ٗ) النػػػاني :جػػػواز إاراجيػػػا نقػػػدا إمػػػا عمػػػى ايطػػػالؽ وىػػػو مػػػذىب األحنػػػاؼ 

أو مػع  ( ٙ) العزيز والحسػف البصػرا وغيػرىـ وقوؿ عمر بف عبد (٘) والباارا
 ( ٚ)تيمية ابف شيخ ايسالـ التقييد بالحاجة وىو رواية عند الحنابمة ااتارىا

» قػاؿ:  -رضػي اهلل عنيمػا-يدلة منيا حػديث ابػف عمػر استدلوا بو             
                                                           

  .ٗٙ، صٔ، ابف رشد، جبداية المجتيد ٔ

 .ٙٓٗ، صٔ، الاطيب الشربيني، جم ني المحتاج ٕ

 .ٔٚٗ، صٔ، منصور بف يونس البيوتي، جكشاؼ القناع ٖ

 .ٛ٘ٔ، صٕ، السراسي،جالمبسوط ٗ

، حػديث عمى العبد وغيره مف المسػمميفباب صدقة الفطر  ،كتاب الزكاة ،البااراصحيح  ٘
(ٔ٘ٓٗ). 

 .ٖٛ-ٖٚ، صٗجأبي شيبة  ابف مصنؼ  ٙ

 .ٜٚ، صٕ٘، ابف تيمية، جمجموع الفتاو  ٚ



 الثانىالجزء  ـ 7102ثالثون وال الخامسالعدد  صول الدين والدعوة /مجلة كلية أ

                                                                  

                            

 

عوامل نشوء مدرستى أهل الحديث 
 وأهل الرأى ـ دراسة تطبيقية

ٔٙ٘ٗ 
 

َفَرَض َرُسوُؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ َزَكاَة اْلِفْطِر ، َصاًعا ِمْف َتْمػر  َأْو َصػاًعا 
ِ يرِ  ، َواْلَكِبيِر ، ِمػْف  ِمْف َشِعير  : َعَمى اْلَعْبِد ، َواْلُحرِّ ، َوالذََّكِر ، َواأْلُْنَنى ، َوالصَّ

ػػػاَلةِ  متفػػػؽ « اْلُمْسػػػِمِميَف ، َوَأَمػػػَر ِبَيػػػا َأْف تُػػػَؤدَّ  َقْبػػػَؿ ُاػػػُروِج النَّػػػاِس إَلػػػى الصَّ
  (ٕ)(أغنػػػػوىـ عػػػػف الطػػػػواؼ فػػػػي ىػػػػذا اليػػػػـو )وفػػػػي روايػػػػة ((ٔ)(.عميػػػػو

    

ىػػػذه الروايػػػة فييػػػا بيػػػاف ِحْكمػػػة  مػػػف حكػػػـ زكػػػاة الفطػػػر وىػػػي إغنػػػاء الفقػػػراء 
يـو العيد فال يسيلوف الناس، وىذا مظير مف مظػاىر التكافػؿ  والمحتاجيف في

                                                           

، بػػاب صػػدقة الفطػػر عمػػى العبػػد وغيػػره مػػف المسػػمميف ،كتػػاب الزكػػاة  ،الباػػارا صػػحيح ٔ
 . (ٗٓ٘ٔ) حديث 

، حػديث مػف التمػر والشػعير باب زكاة الفطر عمى المسػمميف ،كتاب الزكاة ،مسمـصحيح    
(ٜٛٗ). 

، ٕفػي سػننو ) ج والػدارقطني (.٘٘، صٚفػي الكامػؿ )ج  أارج ىذه الرواية ابػف عػدا ٕ
 (ٓٔٗ، صٔفػػػي مسػػػتدركو )ج والحػػػاكـ( ٘ٚٔ، صٗفػػػي سػػػننو )ج والبييقػػػي (ٕ٘ٔص

جمػيعيـ مػف طريػؽ أبػي معشػر عػف نػافع عػف ابػف ( ٜٖٕٚ)ص وابف زنجويو  في األمواؿ
أغنػػوىـ فػػي ىػػذا » بػػنفس حػػديث ابػػف عمػػر السػػابؽ وفػػي آاػػره  -يمػػارضػػي اهلل عن-عمػػر 
  .كما ىو لفظ الحاكـ والبييقي« أغنوىـ مف طواؼ ىذا اليوـ » أو « اليوـ 

والحديث مداره عمى أبي معشر نجيح بف عبدالرحمف السػندا وقػد ضػعفو غيػر واحػدل فقػاؿ 
 .أحمػػػػػػػد: حدينػػػػػػػو عنػػػػػػػدا مضػػػػػػػطرب ايسػػػػػػػناد ولكػػػػػػػف أكتػػػػػػػب حدينػػػػػػػو أعتبػػػػػػػر بػػػػػػػػو

 .وقػػػػاؿ يحيػػػػى بػػػػف معػػػػيف: كػػػػاف أميبػػػػا لػػػػيس بشػػػػيء، وقػػػػاؿ الباػػػػارا: منكػػػػر الحػػػػديث

، ٗجترجمتػػػو فػػػي الضػػػعفاء الكبيػػػر )وردت  وقػػػاؿ النسػػػائي و أبػػػو داود: ضػػػعيؼ الحػػػديث
 (.ٗٛٗ، صٚ)جلساف الميزاف وفي (، ٖٛٓص
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وقػد اسػتدؿ بيػا عمػى جػواز إاػراج ، ايجتماعي الذا حثَّ عميػو ديننػا الحنيػؼ
ووجو الدالة مػف الحػديث أف ايغنػاء  ،القيمة بدًا عف الطعاـ في زكاة الفطر

  (ٔ) يتحقػػػػؽ بالقيمػػػػة كمػػػػا يتحقػػػػؽ بالطعػػػػاـ وربمػػػػا كانػػػػت القيمػػػػة أفضػػػػؿ

واستدلوا ببعض ا نار منيػا مػا أاػرج ابػف أبػي شػيبة وعقػد عميػو بػاب إاػراج 
الدراىـ في زكػاة الفطػر  قاؿ:حػدننا أبػو أسػامة عػف عػوؼ قػاؿ: سػمعت كتػاب 

العزيز إلى عدا بالبصرة:)يؤاذ مف أىػؿ الػديواف مػف أعطيػاتيـ  عمر بف عبد
ة قػاؿ: وكيػع عػف قػر  وحػّدث .، عف كؿ إنساف نصػؼ درىػـ( يعنػي زكػاة الفطػر

العزيز في زكاة الفطر: )نصؼ صاع عف كؿ إنساف  جاءنا كتاب عمر بف عبد
  .أو قيمتو:نصؼ درىـ (

وعف أبي إسحاؽ قاؿ: أدركتيـ وىـ يؤّدوف فػي صػدقة رمضػاف الػدراىـ بقيمػة 
 (ٕ).الطعاـ

العزيػػز فػػي عصػػر التػػابعيف يرسػػؿ إلػػى عاممػػو، وعممػػاء  فيػػذا عمػػر بػػف عبػػد
 .يافى عمييـ فعؿ إماـ المسمميفالتابعيف متوافروف، وا 

  

ومػػف األدلػػة عمػػى ذلػػؾ أيًضػػا أف أاػػذ القيمػػة فػػي زكػػاة المػػاؿ نابػػت  عػػف النبػػي 
 -رضي اهلل عنو–معاذ  ، فعفصمى اهلل عميو وسمـ وعف جماعة مف الصحابة

ألىػػؿ الػػيمف: ائتػػوني بعػػْرض نيػػاب  امػػيص أو لبػػيس فػػي الصػػدقة مكػػاف  قػػاؿ

                                                           

 .ٜٜٗ، صٕ، جيوسؼ القرضاوا ، د.فقو الزكاة ٔ

 .ٜٙٗٓٔرقـ ،  ٚٓ٘، صٙ، جابف أبي شيبة مصنؼ ٕ



 الثانىالجزء  ـ 7102ثالثون وال الخامسالعدد  صول الدين والدعوة /مجلة كلية أ

                                                                  

                            

 

عوامل نشوء مدرستى أهل الحديث 
 وأهل الرأى ـ دراسة تطبيقية

ٔٙ٘ٙ 
 

 (ٔ). اير  ألصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمـالشعير والذرة، أىوُف عميكـ و 
 

وأما االد  فقد احتػبس أدراعػو وأعتػده فػي  )وقاؿ النبي صمى اهلل عميو وسمـ: 
 (ٕ)( سبيؿ اهلل 

أنػػس رضػػي اهلل عنػػو أف أبػػا بكػػر رضػػي اهلل عنػػو كتػػب لػػو التػػي أمػػر اهلل فعػػف 
ده ومف بم ت صدقتو بنت مااض وليسػت عنػ )رسولو صمى اهلل عميو وسمـ: 

وعنده بنت لبوف ف نيا تقبؿ منو ويعطيػو المصػدِّؽ عشػريف درىًمػا أو شػاتيف، 
ف ف لـ يكف عنده بنت ماػاض عمػى وجييػا وعنػده ابػف لبػوف ف نػو يقبػؿ منػو 

 .(ٖ)(.وليس معو شيء 
إذا نبػت ، و ىذه األحاديػث وا نػار دالّػة  عمػى اعتبػار القيمػة فػي إاػراج الزكػاة

لمفروضػػػة فػػػي األعيػػػاف فجوازىػػػا فػػػي الزكػػػاة جػػػواز أاػػػذ القيمػػػة فػػػي الزكػػػاة ا
 (ٗ). المفروضة عمى الرقاب مف باب أولى

وأيًضػػا ف نػػو مػػف حيػػث ، فيػػذه ا نػػار دالػػة بمجموعيػػا عمػػى جػػواز دفعيػػا نقػػوًدا
فػ ف ازديػاد الحاجػة  ،النظر والتعميػؿ والحكمػة التػي تتفػؽ مػع مقاصػد الشػريعة
. وىػذا مػا اسػتند عميػو لمماؿ وتقمص الحاجة لمحبوب يتضػح مػع مػرور األيػاـ

                                                           

 ، باب العْرض في الزكاة ،الباارا صحيح  ٔ

 .(ٛٙٗٔ)(، حديث رقـالزكاة، باب قولو تعالى: )وفي الرقابكتاب  ،الباارا صحيح ٕ

 (.ٛٗٗٔالزكاة، حديث ) في العرض كتاب الزكاة، باب ،صحيح الباارا ٖ

 تحقيػػؽ ا مػػاؿ فػػي إاػػراج زكػػاة الفطػػر بالمػػاؿ، أحمػػد بػػف محمػػد بػػف الصػػديؽ الحسػػني  ٗ
 .ٜ٘ - ٛ٘ص ال مارا،
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 أىؿ مدرسة الرأا في ىذه المسيلة.
قاؿ الدكتور يوسػؼ القرضػاوا: والػذا يمػوح لػي: أف الرسػوؿ صػمى اهلل عميػو 
وسػػمـ إنمػػا فػػرض زكػػاة الفطػػر مػػف األطعمػػة لسػػببيف األوؿ: نػػدرة النقػػود عنػػد 
 العػػػػػرب فػػػػػي ذلػػػػػؾ الحػػػػػيف، فكػػػػػاف إعطػػػػػاء الطعػػػػػاـ أيسػػػػػر عمػػػػػى النػػػػػاس

لنقود تاتمؼ وتت ير قوتيا الشرائية مػف عصػر إلػى عصػر، والناني: أف قيمة ا
باػػالؼ الصػػاع مػػف الطعػػاـ ف نػػو يشػػبع حاجػػة بشػػرية محػػددة، كمػػا أف الطعػػاـ 

  (ٔ)كاف في ذلؾ العيد أيسر عمى المعطي، وأنفع لألاذ.
 

 
 

 

 

 

 

                                                           

 .ٜٜٗ، صٕ، د. يوسؼ القرضاوا، جفقو الزكاة  ٔ
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 اخلامتت

الحمػػد هلل رب العػػالميف والصػػالة والسػػالـ عمػػى سػػيدنا محمػػد وعمػػى آلػػو 
 -ف وبعد:وأصحابو أجمعي

البحث في موضوع يعّبر عف التوجيات الكبر  في الفقو ايسػالمي يعطػي  فيف
الباحث أىمية ااّصة في البحث عف فمسفة ومنطمقات ااجتيػاد الفقيػي الػذا 
يستند عمى التيصيؿ الدقيؽ لمقواعد، والنظر السديد في الفروع، والجمػع بينيػا 

 -ة الػػرأا ومدرسػػة الحػػديثمدرسػػ –لتحقيػػؽ مقاصػػد الشػػرع، فكػػال المدرسػػتيف 
 يدوروف في فمؾ ىذا المنيف األصولي لالجتياد.

 نتػائففقد وصؿ البحػث الػى الوبعد الفراغ مف البحث في ىذا الموضوع،  وانو 
  ا تية : 

إف ااجتيػػاد موجػػود فػػي عصػػور متقدمػػة ابتػػداء مػػف عصػػر الصػػحابة  .ٔ
، حيػػث فعػالً الكػراـ رضػػواف اهلل عمػييـ، وقػػد وقػع مػػنيـ ااجتيػاد والاػػالؼ 

فيف عنػػػد حػػػدود االوقّػػػ:  قسػػػميف إلػػػى بػػػالعمـو الصػػػحابةعممػػػاء انقسػػػـ 
لػػػى المجتيػػػديف فػػػي  ،النصػػػوص ، بنػػػاء عمػػػى فيػػػـ النصػػػوص وتعميميػػػاوا 

فكانػت ىػذه البػذرة األولػى التػي نتجػت  ،مقاصد الشريعة وقواعػدىا العامػة
 ومدرسة الرأا. الحديثعنيا مدرسة 

ف مػػنيـ المكنػػر مػػف ااجتيػػاد رضػػي اهلل تعػػالى عػػنيـ كػػا أف الصػػحابة .ٕ
ف اشتير باجتياده بالرأا كعمر بف الاطاب مم بالرأا ومنيـ المقّؿ، وكاف
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اهلل بػػف مسػػعود ومعػػاذ بػػف جبػػؿ وعمػػي بػػف أبػػي طالػػب وعمػػرو بػػف  وعبػػد
العػػػاص وغيػػػرىـ رضػػػي اهلل عػػػنيـ، وىػػػؤاء الصػػػحابة بعػػػد انتشػػػارىـ فػػػي 

سػمكوا نفػس مسػمؾ  األمصار تتممذ عمػى أيػدييـ جمػع مػف التػابعيف الػذيف
 ىؤاء الصحابة.

 

تـ افتراؽ الفقياء بعد عصر التابعيف بشكؿ واضػح إلػى مدرسػة الػرأا  .ٖ
لى مدرسة الحديث وىـ الحجازيوف، حيث أسس لمدرسػة  وىـ العراقيوف وا 

ومػف نقػؿ  اهلل بػف مسػعود رضػي اهلل عنػو الرأا في الكوفة الصحابي عبد
اهلل بػػف عمػػر  صػػحابي عبػدوأسػػس لمدرسػة الحػػديث فػػي المدينػة ال فقيػو،

 ومف نقؿ فقيو. رضي اهلل عنو

 

اف ظيػور مدرسػتي الحػديث والػرأا كػاف لػو أسػبابو الموضػوعّية التػي  .ٗ
نشيت في سياقيا، وذلػؾ نظػرًا لطبيعػة الفقػو ايسػالمي الػذا جػاء أساسػًا 
يجػػاد الحمػػوؿ الشػػرعية لمشػػكالت النػػاس فػػي كػػؿ زمػػاف  لعػػالج الوقػػائع وا 

معذورة و ظروؼ واألسباب نجد أف كؿ مدرسة محقة تمؾ اللبالنظر  ومكاف.
 مف اجتيادات فقيية تاالؼ األار . فيما ذىب إليو

 
تيصػػػيؿ ف المقصػػػود بػػػالرأا ىػػػو الػػػرأا النػػػاتف عػػػف دليػػػؿ شػػػرعي أو إ .٘

ف كػػاف غيػػر ذلػػؾ كػػاف مبنػػاه عمػػى اليػػو  والتشػػيي ف نػػو رأا صػػحيح ، وا 
، متروؾ وغير معتبر باتفاؽ جميع  الفقياء. مذمـو
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ينير المدرسػػتيف ومنيجيمػا  واضػػح فػي اجتيػػادات الفقيػاء فػػي بقػي تػ .ٙ
كؿ العصػور والػى يومنػا ىػذا، فػنحف أحػوج مػا نكػوف لالسػتناد إلػى توجػو 
فقيي عػاـ فػي كػؿ الفػروع الفقييػة يعّبػر عػف المػنيف ااجتيػادا الفقيػي 
لقضػػػايا العصػػػػر المسػػػػتجدة، ا يتجػػػػاوز النصػػػػوص، وا ي فػػػػؿ المقاصػػػػد 

 كؿ عصر. والمصالح المعتبرة في

 ىذا وباهلل التوفيؽ والحمد هلل رب العالميف
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 ىػ.ٕٓٗٔ
مالؾ حياتو وعصره وآراءه وفقيو، محمد أبػو زىػرة، دار الفكػر العربػي  .ٖٕ

 القاىرة.

دار ، بف أبي سيؿ شمس األئمة السراسيمحمد بف أحمد  ،المبسوط .ٕٗ
 .ـٖٜٜٔ ، بيروت،المعرفة

 الحرانػػي، تحقيػػؽ تيميػػة ابػػف الحمػػيـ عبػػد بػػف الفتػػاو ، أحمػػد مجمػػوع .ٕ٘
 ـ. ٕ٘ٓٓ/  ىػ ٕٙٗٔالنالنة،  الوفاء، الطبعة الباز، دار أنور

المداؿ الفقيي العاـ، الشيخ مصطفى أحمد الزرقاء، الطبعة التاسعة،  .ٕٙ
 .مطابع األديب، دمشؽ

المداؿ لمتشريع ايسالمي/ د. محمد فاروؽ النبياف، الطبعة النانيػة،  .ٕٚ
 ـ. ٜٔٛٔدار القمـ، بيروت، لبناف، 

 أبػي بػف محمػد بػف اهلل عبػد بكػر وا نػار، أبػو األحاديػث فػي المصنؼ .ٕٛ
 ىػ.ٜٓٗٔ ، األولى الرشد، الرياض، الطبعة الكوفي، مكتبة شيبة
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عوامل نشوء مدرستى أهل الحديث 
 وأهل الرأى ـ دراسة تطبيقية

ٔٙٙٗ 
 

 إسػػماعيؿ بػػف محمػػد (، الباػػارا صػػحيح)الماتصػػر  الصػػحيح الجػػامع .ٜٕ
 ، النالنة الطبعة، بيروت – اليمامة ، كنير ابف دار،  الباارا اهلل عبد أبو

 ، تحقيؽ د. مصطفى ديب الب ا.ٜٚٛٔ – ٚٓٗٔ
 ، الفكػر دار ، لنػوواشرح الميذب ، ااماـ يحيى بػف شػرؼ ا المجموع .ٖٓ

  .ـٜٜٚٔ،بيروت

 فػػي، دارالحن نجػػيـ ابػػف الػػديف الػػدقائؽ، زيػػف كنػػز شػػرح الرائػػؽ البحػػر .ٖٔ
 لبناف. –المعرفة، بيروت 

 بػف أحمد بف اهلل الشيباني، عبد حنبؿ بف أحمد ايماـ فقو في الم ني .ٕٖ
 ىػ.٘ٓٗٔ ، األولى بيروت، الطبعة – الفكر المقدسي، دار قدامة

 عيسػػػى أبػػػو عيسػػػى بػػػف الترمػػػذا، محمػػػد سػػػنف الصػػػحيح الجػػػامع .ٖٖ
 شػاكر محمػد أحمػد بيػروت، تحقيػؽ – العربػي التػراث إحيػاء الترمذا، دار

 وآاروف.

 بػف الحسيف بف أحمد بكر النقي، أبو الجوىر ذيمو وفي الكبر  السنف .ٖٗ
 ببمػػدة الينػػد فػػي الكائنػػة النظاميػػة المعػػارؼ دائػػرة البييقػػي، مجمػػس عمػػي
 ىػ. ٖٗٗٔ ػ األولى  الطبعة آباد،  حيدر

 أحمػد الفضػؿ الكبير، أبو الرافعي أحاديث تاريف في الحبير التمايص .ٖ٘
العمميػػة،  الكتػػب العسػػقالني، دار حجػػر بػػف أحمػػد بػػف مػػدمح بػػف عمػػي بػػف

 .ـٜٜٛٔ - ىػٜٔٗٔ األولى، الطبعة

 السجسػػػتاني، دار األشػػػعث بػػػف سػػػميماف داود داود، أبػػػو أبػػػي سػػػنف .ٖٙ
 لبناف. -بيروت العربي،  الكتاب
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عوامل نشوء مدرستى أهل الحديث 
 وأهل الرأى ـ دراسة تطبيقية

ٔٙٙ٘ 
 

 المعرفػة،  الػدارقطني، دار الحسػف أبػو عمػر بف الدارقطني، عمي سنف .ٖٚ
 يمػػػػاني ىاشػػػػـ اهلل عبػػػػد قيػػػػؽـ، تحٜٙٙٔ – ٖٙٛٔ لبنػػػػاف  –بيػػػػروت 
 المدني.

المنيػػاج، محمػػد بػػف أحمػػد  ألفػػاظ معػػاني معرفػػة إلػػى المحتػػاج م نػػي .ٖٛ
 الفكر، بيروت. الاطيب الشربيني الشافعي، دار

 
 
 
 

 
 

 
 

 


