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ٕٖٓ 
 

 
 
 
 

 أيلسر ميدي دمحم. م.م
 مقدمةال

الحمد هلل الكبير المتعال، ذي العزة والجبلل، لو األسماء الحسنى وصفات الكمال، والصبلة 
والسبلم عمى رافع لواء الحمد يوم المآل، ىدى هللا بو العباد وأنقذىم من الضبلل، فانتقموا من حال 

حب إلى حال، وقادوا البشرية إلى شريعة غاية في الحسن والجمال، ورضي هللا تعالى عن الص
واآلل، أولي السبق واإلفضال، الذين ساروا عمى نيجو في كل ما قال، وناصروه في كل  أمر 
ذي باٍل، بالنفس والولد والجاه والمال، فيم أشد ثباتا من الجبال، ورثوا لنا فقيا يصدح فينا كما 

 (ٖٕصدح باألذان ببلل، فكانوا كما وصفيم ربي: "من المؤمنين رجال". )األحزاب: 
 عد..أما ب

رمزا لؤلجيال التي أتت من بعده في جوانب عديدة، ومنيا المنيج  فقد كان جيل الصحابة 
الفقيي الذي كان يتميز بعدة مميزات جعمتو نبراسًا ييتدى بو من قبل المناىج الفقيية التي أتت 

 بعده، فقد أسس ذلك المنيج المبنة األولى لممدارس الفقيية األخرى.
ى الساحة الفقيية من خبلفات، وأحيانا صراعات حول بعض وفي خضم ما يجري عم

القضايا الفقيية، يحسن بنا الرجوع إلى منيج خير القرون، والجيل األمثل من الذين رضي هللا 
عنيم ورضوا عنو، والتمسك بيدييم وسيرتيم وما كانوا عميو، ميتدين بالنصوص العديدة التي 

 تدعونا إلى ذلك.
، ألنو المنيج الذي ال يختمف لذا آثرت اختيار البحث حول المنيج الفقيي عند الصحابة 

عميو أحد بأنو المنيج األوفق، والذي ال يستطيع أحد تجاوزه من جميع المذاىب الفقيية 
 ية، ومراعاة ذلك المنيج يضيق دائرة الخبلف بين المذاىب الفقيية.سبلماإل

حول ىذا الموضوع، ولم أعثر عمى كتاب تخصص في ىذا ولقد عانيت من قمة المصادر 
الموضوع، إال أني وجدت من تكمم فيو في ثنايا كتاب أو أثناء حديث حول الفقو في عصر 
النشأة، خبلف البحث حول المناىج الفقيية األخرى، فيناك العديد من المصادر التي تتكمم حول 

 تمك المناىج.
ث األول: قسمتو إلى مطمبين: المطمب األول ُذكر فيو وقد ضم البحث ثبلثة مباحث، المبح

 بعض ما يمزم تعريفو )المنيج، الفقو، الصحابي(.

  المنيج الفقيي عند الصحابة
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ٕٓٗ 
 

وفي المطمب الثاني تم التعرض وتقديم األدلة عمى مشروعية المنيج الفقيي عند الصحابة 
 .من خبلل القرآن الكريم والسنة النبوية ودليل العقل 

اني تم التطرق إلى الفتوى وتعريفيا وحكميا ومن تصدى وفي المطمب األول من المبحث الث
 وبيان المكثر منيم والمقل والمتوسط في الفتوى. لئلفتاء من الصحابة 

في الفتوى الذي يتمثل في التوسط  وفي المطمب الثاني تم الحديث عن منيج الصحابة 
لى حال التورع في اإلفتاء عند الصحابة   .بين التشديد والتساىل مشيرا إلى منيج التيسير وا 

وفي المطمب األول من المبحث الثالث تعرض البحث إلى مصادر االستنباط عند 
عتبار أن وضوابطو، وتم التفصيل في الحديث عن االجتياد وتعميل االحكام با الصحابة

 الكتاب والسنة ال تحتاج إلى أن نقيم األدلة في كونيما مصدرا أساسيا لمتشريع.
، وتم  وفي المطمب الثاني تم الحديث فيو عن بعض سمات المنيج الفقيي عند الصحابة 

ألىميتيا والحاجة  (التفصيل في الحديث عن سمة )النظر إلى مقاصد الشريعة عند الصحابة 
 العصر.إلييا في ىذا 

ىذا ما بذلتو من جيد، وأسأل هللا أن أكون قد وفقت في استعراض جانب من المنيج الفقيي 
 إنو ولي ذلك والقادر عميو. عند الصحابة 
 أدلة مشروعية المنيج الفقيي عند الصحابة  :المبحث األول

 المطمب األول: تعريف المنيج والفقو والصحابة 
 أيضًا، الطَّريق: والَمْنيج. الِمْنياج ُمستقيم وىو. أوَضَحو: األْمرَ  لي وَنَيج. الّطريق ،لنَّْيجا

 .ٔالمناىج والجمع
يء إدراكِ  عمى يدل   صحيح، واحد أصل   والياء والقاف الفاء :فقو  َفِقْيتُ : تقول. بو والِعْممِ  الشَّ
 الّشريعة، عممُ  بذلك اخُتصَّ  ثم. َيْنَقو وال َيْفَقو ال: يقولون . ِفْقو فيو بشيءٍ  ِعْممٍ  وكل  . أْفَقُيو الحديث

يَء، وَأْفَقْيُتك. فقيو: والحرام بالحبلل عالم لكلِّ  فقيل ، وعرفو الجرجاني بأنو فيم ٕلك َبّيْنُتو إذا الشَّ
 .ٖغرض المتكمم من كبلمو

 وقيل ،التفصيمية أدلتيا من المكتسب العممية الشرعية باألحكام العمم ىو االصطاح في الفقو
 بالرأي مستنبط عمم وىو ،الحكم بو يتعمق الذي الخفي المعنى عمى والوقوف اإلصابة ىو

                                                           

بلم عبد، تحقيق ٕٕٓٓ، مقاييس المغة، ابن فارس: أبو الحسين أحمد اتحاد الكتاب العرب،  ٔ ، َىاُرون  دمحم السَّ
٘/ٕٛٛ 

 .ٖٗ٘/ٗالمصدر نفسو،  ٕ

 .ٕٙٔ/ٔىـ، ٘ٓٗٔ، ٔدار الكتاب العربي، ط -، بيروتعمي بن دمحم بن عميالتعريفات، الجرجاني:  3
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ٕٓ٘ 
 

 يخفى ال ألنو فقييا تعالى هللا يسمى أن يجوز ال وليذا ،والتأمل النظر إلى فيو ويحتاج واالجتياد
 .ٔشيء عميو

 تعريف الصحابة لغة:
 .ٕقال الفيروز آبادي: "استصحبو: أي دعاه إلى الصحبة والزمو"

وقال الجوىري: "والصحابة بالفتح: األصحاب، وىي في األصل مصدر، وأْصَحْبُتُو الشيء: 
 .ٖجعمتو لو صاحبًا، واستصحبتو الكتاب وغيره، وكل شيء الءم شيئًا فقد استصحبو"

وقال أبو بكر بن الطيب: "ال خبلف بين أىل المغة في أن القول )صحابي( مشتق من 
قدر منيا مخصوص، بل ىو جار عمى كل من صحب غيره الصحبة، وأنو ليس بمشتق من 

قميبًل كان أو كثيرًا، كما أن القول )مكمِّم ومخاطب وضارب( مشتق من المكالمة والمخاطبة 
والضرب وجار عمى كل من وقع منو ذلك قميبًل كان أو كثيرًا ... يقال: صحبت فبلنًا حواًل ودىرًا 

لمصاحبة بقميل ما يقع منيا وكثيره، وذلك يوجب في حكم وسنة وشيرًا ويومًا وساعة، فيوقع اسم ا
 .ٗولو ساعة من نيار" المغة إجراء ىذا عمى من صحب النبي 

 تعريف الصحابي في االصطاح:
 أما تعريف الصحابي اصطبلحًا فقد اختمف في ذلك:

فعن عبد القدوس بن مالك العطار قال: سمعت أبا عبد هللا أحمد بن حنبل وذكر من 
القرن  أىل بدر فقال: "ثم أفضل الناس بعد ىؤالء أصحاب رسول هللا  أصحاب النبي  

الذي بعث فييم، كل من صحبو سنة أو شيرًا أو يومًا أو ساعة أو رآه فيو من أصحابو لو من 
 .٘و وكانت سابقتو معو وسمع منو ونظر إليو"الصحبة عمى قدر ما صحب

أو رآه من المسممين فيو من  وقال اإلمام البخاري رحمو هللا: "من صحب النبي 
 .ٙأصحابو"

                                                           

 .ٕٙٔ/ٔالتعريفات، الجرجاني،  ٔ
 .ٜ٘/ٔ،الفيروز آبادي: دمحم بن يعقوب   ،المحيط القاموس ٕ
، ٗ، طٜٚٛٔالصحاح تاج المغة وصحاح العربية، الجوىري: اسماعيل بن حماد، دار العمم لممبليين،  ٖ

ٔ/ٔٙٔ 
، ٔ، طٜ٘ٛٔالعربي، دار الكتاب -الكفاية في عمم الرواية ،الخطيب البغدادي: أبو أحمد بن عمي، بيروت ٗ

 .ٓٚ-ٜٙص
 المصدر نفسو. 5

فتح الباري، العسقبلني: أبو الفضل أحمد بن عمي بن دمحم بن أحمد بن حجر، دار الفكر، تحقيق عبدالعزيز  ٙ
 ٖ/ٚبن باز ومحب الدين الخطيب، 
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ٕٓٙ 
 

أو رآه ولو ساعة من نيار فيو من أصحاب  وقال عمي بن المديني: "من صحب النبي 
 .ٔ" النبي  

سنة أو سنتين  "الصحابة ال نعدىم إال من أقام مع رسول هللا  وقال سعيد بن المسيب:
 .ٕوغزا معو غزوة أو غزوتين"

وتعريف سعيد بن المسيب ىذا تعقبو الحافع ابن حجر بقولو: "والعمل عمى خبلف ىذا 
 .ٖإال في حجة الوداع" القول؛ ألنيم اتفقوا عمى عد جمع من الصحابة لم يجتمعوا بالنبي 

يح المعتمد ىو ما قرره الحافع ابن حجر بقولو: "وأصح ما وقفت عميو من والتعريف الصح
 ".سبلممؤمنًا بو ومات عمى اإل ذلك أن الصحابي من لقي النبي 

ثم قال شارحا التعريف: "فيدخل فيمن لقيو من طالت مجالستو لو أو قصرت، ومن روى عنو 
م يجالسو، ومن لم يره لعارض كالعمى، أو لم يرو، ومن غزا معو أو لم يغز، ومن رآه رؤية ولو ل

ويخرج بقيد اإليمان من لقيو كافرًا ولو أسمم بعد ذلك إذا لم يجتمع بو مرة أخرى وقولنا: )بو( 
يخرج من لقيو مؤمنًا بغيره كمن لقيو من مؤمني أىل الكتاب قبل البعثة، ويدخل في قولنا: )مؤمنًا 

( من لقيو مؤمنًا بو ثم ارتد سبلما: )مات عمى اإلبو( كل مكمف من الجن واإلنس ... وخرج بقولن
قبل أن يموت سواء  سبلمومات عمى ردتو والعياذ باهلل ... ويدخل فيو من ارتد وعاد إلى اإل

 .ٗمرة أخرى أم ال وىذا ىو الصحيح المعتمد" اجتمع بو 
 أدلة مشروعية منيج الصحابة المطمب الثاني: 

يحسن ذكر األدلة عمى مشروعية ىذا  قبل أن نشرع في ذكر المنيج الفقيي عند الصحابة 
المنيج، والتي نستطيع من خبلليا أن نرتضيو ونطمئن إليو بل ونجعمو ميزانا نقيس عميو بقية 

 المناىج الفقيية. 
 مشروعيتو من خبلل اآلتي: يستمد منيج الصحابة 

 
 

                                                           

 ٘/ٚ ،فتح الباري، العسقبلني 1

، ٔ، طٜ٘ٛٔدار الكتاب العربي، -عمي، بيروتالكفاية في عمم الرواية، الخطيب البغدادي: أبو أحمد بن  2
 ٜٙ-ٛٙص

العسقبلني: أبو الفضل أحمد بن عمي بن دمحم بن أحمد بن حجر، فتح الباري، دار الفكر، تحقيق عبدالعزيز بن  3
 4/ٚباز ومحب الدين الخطيب، 

دار  -بة، بيروتالعسقبلني: أبو الفضل أحمد بن عمي بن دمحم بن أحمد بن حجر، اإلصابة في معرفة الصحا ٗ
 (ٜ-ٚ/ٔ)الكتب العممية، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وآخرون، 
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ٕٓٚ 
 

 أواًل: تزكية القرآن الكريم لمصحابة 
، لو تصفحنا آيات كتاب هللا المجيد لرأينا العديد من اآليات تزكي صحابة رسول هللا 

وتصفيم بأفضل الصفات كالصدق والتضحية والبذل واإلنفاق وغيرىا من الصفات، وبعض 
ن كانت  تزكيتيم بانفسيم تؤدي اآليات تزكي سبيميم ومنيجيم، وتحث الناس عمى السير عميو، وا 

 ضمنا الى تزكية المنيج.
 ومن اآليات التي تزكي الصحابة بمجموعيم وتزكي منيجيم: 

 ُلوَن ِمَن اْلُمَياِجِريَن َواأْلَْنَصاِر َوالَِّذيَن اتََّبُعوُىْم ِبِإْحلَساٍن َرِضَي " قولو تعالى اِبُقوَن اأْلَوَّ َواللسَّ
َوَأَعدَّ َلُيْم َجنَّاٍت َتْجِري َتْحَتَيا اأْلَْنَياُر َخاِلِديَن ِفيَيا َأَبًدا َذِلَك اْلَفْوُز َّللاَُّ َعْنُيْم َوَرُضوا َعْنُو 

 (ٓٓٔالتوبة:)" اْلَعِظيمُ 
"ىذه شيادة من هللا لمسابقين إلى اإليمان واليجرة والنصرة والجياد من المياجرين واألنصار، 

الصالحة، وىي تنص عمى رضوان هللا عنيم، ولمن نيج نيجيم، وسار سيرتيم في األعمال 
نزاليم منازل إحسانو..."  ٔوا 

ومن رضي هللا عنو ووعده بالجنة وزكى من اتبعو بإحسان أال يكون منيجو في االعتقاد وفي 
 الفقو والفيم واالستنباط معتبرا؟.

ت وفي إن المؤمنين الصادقين يسعون بكل طاقاتيم، ويبذلون أمواليم، ويفعمون سائر الطاعا
بعضيا مشقة عمى النفس، ويدعون ما تشتيي النفس من ممذات وشيوات لعل هللا أن يرضى 
عنيم، وىم ال يدرون بعد كل ىذا البذل أرضي هللا عنيم أم لم يرض؟، فيم لم يطمعوا عمى 

، فقد جاءتيم التزكية من هللا  الغيب، فيكون حاليم بين الخوف والرجاء، أما الصحابة 
صريح بأنو قد رضي عنيم، فأي تزكية تعدل ىذه التزكية، واي فضل يعدل ىذا وجاءىم نص 

القول: أن جميع أفراد ىذه  "وجممة:الفضل. يقول الشيخ دمحم رشيد رضا في تفسير ىذه اآلية
الطبقات الثبلث قد جاوزوا القنطرة، واستبقوا الصراط، وما عاد يؤثر في كمال إيمانيم شيء، ألن 
ذا كان بعض المحدثين يقول: "إن  نورىم يمحو كل ظممة تطرأ عمى أحد منيم بإلمامو بذنب. وا 

 فماذا يقال في من عدليم هللا من اتفق الشيخان عمى تعديمو في الرواية قد جاز قنطرة الجرح، 
 ٕوشيد ليم بأنو رضي عنيم ورضوا عنو"

 وقال دمحم بن أحمد الحنبمي الشيير بـ)ابن نجار(:

                                                           

 ٜ، صٔ، طٕٓٔٓصور من صحابة رسول هللا في القرآن والسنة، النعمة: ابراىيم، مطبعة أنوار دجمة  1

 ٚٔ/ٔٔ، ٗىـ، طٖٖٚٔدار المنار، -تفسير المنار، رضا: دمحم رشيد، القاىرة 2
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ٕٓٛ 
 

عميو ىذا الثناء، كيف ال يكون عدال؟ فإن كان التعديل يثبت بقول  "إن من أثنى هللا 
 . ومن رلسولو   اثنين من الناس، فكيف ال تثبت العدالة بيذا الثناء العظيم من هللا

 وقال ابن عبد البر وىو يتحدث في عدالة الصحابة:
، وال أعدل ممن ارتضاه هللا عمييم، وثناء رلسولو  "ثبتت عدالة جميعيم بثناء هللا 

 1لصحبة نبيو ونصرتو، وال تزكية أفضل من ذلك، وال تعديل أكمل منو".
َلَقْد َرِضَي َّللاَُّ َعِن " وينقل لنا سيد قطب رحمو هللا أحاسيسو عبر كمماتو عند تفسير قولو 

ِكيَنَة َعَمْيِيْم َوَأَثا َجَرِة َفَعِمَم َما ِفي ُقُموِبِيْم َفَأْنَزَل اللسَّ َبُيْم َفْتًحا اْلُمْؤِمِنيَن ِإْذ ُيَباِيُعوَنَك َتْحَت الشَّ
نني ألحاول اليوم من وراء ألف وأربعمئة عام أن أستشرف تمك ، (ٛٔالفتح: ) "َقِريًبا فيقول: "وا 

المحظة القدسية التي شيد فييا الوجود كمو ذلك التبميغ العموي الكريم، من هللا العمي العظيم إلى 
رسولو األمين عن جماعة المؤمنين. أحاول أن أستشرف صفحة الوجود في تمك المحظة وضميره 

وب جميعو بالقول اإلليي الكريم عن أولئك الرجال القائمين إذ ذاك في بقعة المكنون؛ وىو يتجا
معينة من ىذا الوجود.. وأحاول أن أستشعر بالذات شيئا من حال أولئك السعداء الذين يسمعون 
بأذانيم، أنيم ىم بأشخاصيم وأعيانيم يقول هللا عنيم.. لقد رضي هللا عنيم، ويحدد المكان الذي 

َجَرةِ لييئة التي كانوا عمييا حين استحقوا ىذا الرضا: "كانوا فيو وا ".. ِإْذ ُيَباِيُعوَنَك َتْحَت الشَّ
 –يسمعون ىذا من نبييم الصادق المصدوق، عمى لسان ربو العظيم الجميل.. يا أهلل! كيف تمقوا 

أحد، في تمك المحظة القدسية وذلك التبميغ اإلليي؟، التبميغ الذي يشير إلى كل  -أولئك السعداء
ذات نفسو، ويقول لو: أنت، أنت بذاتك، يبمغك هللا، لقد رضي عنك وأنت تبايع، تحت الشجرة! 

" .. "هللا وليُّ الذيَن آَمُنْواوعمم ما في نفسك، فأنزل السكينة عميك!. إن الواحد منا يقرأ ويسمع 
إنَّ هللَا مَع يسمع: "فيسعد، يقول في نفسو: ألست أطمع أن أكون داخبل في ىذا العموم؟ ويقرأ أو 

اِبِرْينَ  ".. فيطمئن، يقول في نفسو: ألست أرجوا أن أكون من ىؤالء الصابرين؟ وأولئك الرجال الصَّ
يسمعون ويبمغون، واحدا واحدا، أن هللا يقصده بعينو وبذاتو، ويبمغو: لقد رضي عنو!  -الصحابة–

 .ٕيولوعمم ما في نفسو، ورضي عّما في نفسو! يا أهلل! إنو أمر م
 :ومن اآليات التي تؤكد عمى ضرورة اللسير عمى منيج الصحابة 

لُسوَل ِمْن َبْعِد َما َتَبيََّن َلُو اْلُيَدى َوَيتَِّبْع َغْيَر لَسِبيِل اْلُمْؤِمِنيَن "قولو تعالى  َوَمْن ُيَشاِقِق الرَّ
فمشاقة الرسول واتباع غير سبيل  (٘ٔٔ النساء،) ُنَولِِّو َما َتَولَّى َوُنْصِمِو َجَينََّم َولَساَءْت َمِصيًرا

المؤمنين سبب في دخول جينم والعياذ باهلل، ووجو الداللة من ىذه اآلية أن أحق من يوصف 

                                                           

 ٕ٘-ٕٗ، صٔ، طٖٜٜٔالحسيني: أبو دمحم، أوجز الخطاب،  1

 ٕٖٖٙ-ٕٖٖ٘، صٖٗ، طٕٗٓٓدار الشروق،  -قطب: سيد القاىرة في ظبلل القرآن، 2
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، ولعمري من يستحق ىذا الوصف إن لم يستحقو الصحابة؟!. بوصف المؤمنين ىم الصحابة 
فإن الحي ال تؤمن عميو  من كان ملستنا فميلستن بمن قد مات: "فيم كما قال ابن مسعود 

 ،وأقميا تكمفا ،وأعمقيا عمما ،أبرىا قموبا ،ىذه األمة أفضلكانوا  ،أولئك أصحاب دمحم فتنة، 
فيم أصحاب دمحم  ،فتشبيوا بأخاقيم وطرائقيم ،دينو إلقامةو  قوم اختارىم هللا لصحبة نبيو 

 1"كانوا عمى اليدى الملستقيم. 
، وتثني عمييم بمجموعيم أو وىناك عدد آخر من اآليات تتكمم عن صحابة رسول هللا 

فالكبلم يطول في ذلك، وما أردناه ىو  بأفراد منيم، وليس محل بحثنا إثبات عدالة الصحابة 
في الفقو لذا سنقتصر في إيراد آيات أخرى تؤكد  إثبات مشروعية منيج صحابة رسول هللا 

    :وتزكييم وبالتالي تزكي المنيج الذي ساروا عميوعدالة الصحابة 
 ال يلستوون مع غيرىم - أ

لَسِبيِل َّللاَِّ  َأَجَعْمُتْم لِسَقاَيَة اْلَحاجِّ َوِعَماَرَة اْلَملْسِجِد اْلَحَراِم َكَمْن آَمَن ِباَّللَِّ َواْلَيْوِم اآْلِخِر َوَجاَىَد ِفي"   
الَِّذيَن آَمُنوا َوَىاَجُروا َوَجاَىُدوا ِفي لَسِبيِل ، اَل َيْيِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمينَ اَل َيلْسَتُووَن ِعْنَد َّللاَِّ َوَّللاَُّ 

ُرُىْم َربُُّيْم ِبَرْحَمٍة ِمْنُو  ،َّللاَِّ ِبَأْمَواِلِيْم َوَأْنُفلِسِيْم َأْعَظُم َدَرَجًة ِعْنَد َّللاَِّ َوُأوَلِئَك ُىُم اْلَفاِئُزونَ  ُيَبشِّ
)التوبة: " َخاِلِديَن ِفيَيا َأَبًدا ِإنَّ َّللاََّ ِعْنَدُه َأْجٌر َعِظيمٌ  ،َوِرْضَواٍن َوَجنَّاٍت َلُيْم ِفيَيا َنِعيٌم ُمِقيمٌ 

ٜٔ-ٕٕ) 
 وصفيم في التوراة واإلنجيل - ب

ًدا َيْبَتُغوَن َفْضًا ُمَحمٌَّد َرلُسوُل َّللاَِّ َوالَِّذيَن َمَعُو َأِش "    ًعا لُسجَّ اِر ُرَحَماُء َبْيَنُيْم َتَراُىْم ُركَّ اُء َعَمى اْلُكفَّ دَّ
ُجوِد َذِلَك َمَثُمُيْم ِفي التَّْوَراِة َوَمَثُمُيْم فِ  ي ِمَن َّللاَِّ َوِرْضَواًنا لِسيَماُىْم ِفي ُوُجوِىِيْم ِمْن َأَثِر اللسُّ

ْنِجيِل َكَزْرٍع َأْخَرَج شَ  رَّاَع ِلَيِغيَظ ِبِيُم اإلِْ ْطَأُه َفآَزَرُه َفالْسَتْغَمَظ َفالْسَتَوى َعَمى لُسوِقِو ُيْعِجُب الزُّ
اِلَحاِت ِمْنُيْم َمْغِفَرًة َوَأْجًرا َعِظيًما اَر َوَعَد َّللاَُّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُموا الصَّ  (ٜٕالفتح: ) "اْلُكفَّ

 ىم المؤمنون حقا - ت
ا َوالَِّذيَن آَمُنوا "    َوَىاَجُروا َوَجاَىُدوا ِفي لَسِبيِل َّللاَِّ َوالَِّذيَن آَوْوا َوَنَصُروا ُأوَلِئَك ُىُم اْلُمْؤِمُنوَن َحقِّ

 (ٗٚاألنفال: ) "َلُيْم َمْغِفَرٌة َوِرْزٌق َكِريمٌ 
 دعاء والستجابة - ث

ي اَل ُأِضيُع َعَمَل َعاِمٍل ِمْنُكْم ِمنْ "    َذَكٍر َأْو ُأْنَثى َبْعُضُكْم ِمْن َبْعٍض  َفالْسَتَجاَب َلُيْم َربُُّيْم َأنِّ
َئاِتِيْم َفالَِّذيَن َىاَجُروا َوُأْخِرُجوا ِمْن ِدَياِرِىْم َوُأوُذوا ِفي لَسِبيِمي َوَقاَتُموا َوُقِتُموا أَلَُكفَِّرنَّ َعْنُيْم لَسيِّ 

                                                           

 ٕٖ/ٔالمكتبة الرحيمية ديوبند يوبي،  -مشكاة المصابيح، التبريزي: ولي الدين دمحم بن عبد هللا، اليند 1
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آل ) "ْن ِعْنِد َّللاَِّ َوَّللاَُّ ِعْنَدُه ُحلْسُن الثََّواِب َوأَلُْدِخَمنَُّيْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَيا اأْلَْنَياُر َثَواًبا مِ 
 (ٜ٘ٔعمران: 

 المياجرون واألنصار في لساعة العلسرة - ج
ِد َما َكاَد َلَقْد َتاَب َّللاَُّ َعَمى النَِّبيِّ َواْلُمَياِجِريَن َواأْلَْنَصاِر الَِّذيَن اتََّبُعوُه ِفي لَساَعِة اْلُعلْسَرِة ِمْن َبعْ "   

 (ٚٔٔالتوبة: ) "َيِزيُغ ُقُموُب َفِريٍق ِمْنُيْم ُثمَّ َتاَب َعَمْيِيْم ِإنَُّو ِبِيْم َرُءوٌف َرِحيمٌ 
 األمة الولسط - ح

لُسوُل َعَمْيُكْم َشِييًدا"    البقرة: ) "َوَكَذِلَك َجَعْمَناُكْم ُأمًَّة َولَسًطا ِلَتُكوُنوا ُشَيَداَء َعَمى النَّاِس َوَيُكوَن الرَّ
ٖٔٗ) 

 األممخير  - خ
آل ) "ُكْنُتْم َخْيَر ُأمٍَّة ُأْخِرَجْت ِلمنَّاِس َتْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَتْنَيْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُتْؤِمُنوَن ِباَّللَِّ "   

 (ٓٔٔعمران: 
 الصادقون والمفمحون  - د

َوَأْمَواِلِيْم َيْبَتُغوَن َفْضًا ِمَن َّللاَِّ َوِرْضَواًنا ِلْمُفَقَراِء اْلُمَياِجِريَن الَِّذيَن ُأْخِرُجوا ِمْن ِدَياِرِىْم "   
اِدُقونَ  يَماَن ِمْن َقْبِمِيْم ُيِحبُّوَن  ،َوَيْنُصُروَن َّللاََّ َوَرلُسوَلُو ُأوَلِئَك ُىُم الصَّ اَر َواإلِْ َوالَِّذيَن َتَبوَُّءوا الدَّ
َحاَجًة ِممَّا ُأوُتوا َوُيْؤِثُروَن َعَمى َأْنُفلِسِيْم َوَلْو َكاَن َمْن َىاَجَر ِإَلْيِيْم َواَل َيِجُدوَن ِفي ُصُدوِرِىْم 

 (ٜ-ٛالحشر: ) "ِبِيْم َخَصاَصٌة َوَمْن ُيوَق ُشحَّ َنْفلِسِو َفُأوَلِئَك ُىُم اْلُمْفِمُحونَ 
 واتبعوا رضوان هللا - ذ

لُسوِل ِمْن َبْعِد َما َأَصاَبُيُم ا"     ،ْلَقْرُح ِلمَِّذيَن َأْحلَسُنوا ِمْنُيْم َواتََّقْوا َأْجٌر َعِظيمٌ الَِّذيَن الْسَتَجاُبوا َّللَِّ َوالرَّ
 َوِنْعَم الَِّذيَن َقاَل َلُيُم النَّاُس ِإنَّ النَّاَس َقْد َجَمُعوا َلُكْم َفاْخَشْوُىْم َفزَاَدُىْم ِإيَماًنا َوَقاُلوا َحلْسُبَنا َّللاَُّ 

 َوَفْضٍل َلْم َيْملَسلْسُيْم لُسوٌء َواتََّبُعوا ِرْضَواَن َّللاَِّ َوَّللاَُّ ُذو َفْضٍل َفاْنَقَمُبوا ِبِنْعَمٍة ِمَن َّللاَِّ  ،اْلَوِكيلُ 
 (ٗٚٔ-ٕٚٔ)آل عمران: " َعِظيمٍ 

 جياد الصحابة بالمال والنفس - ر
لُسوُل َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُو َجاَىُدوا ِبَأْمَواِلِيْم َوَأْنُفلِسِيْم َوُأوَلِئَك َلُيُم "    اْلَخْيَراُت َوُأوَلِئَك ُىُم َلِكِن الرَّ

 "َأَعدَّ َّللاَُّ َلُيْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَيا اأْلَْنَياُر َخاِلِديَن ِفيَيا َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ  ،اْلُمْفِمُحونَ 
 (ٛٛ-ٚٛ)التوبة: 

 وما بدلوا تبديا - ز
َعَمْيِو َفِمْنُيْم َمْن َقَضى َنْحَبُو َوِمْنُيْم َمْن َيْنَتِظُر َوَما  ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَىُدوا َّللاََّ "   

ُلوا َتْبِديًا   (ٖٕاألحزاب: ) "َبدَّ
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 تشريف وتكريم - س
 (ٗٙاألنفال: ) "َيا َأيَُّيا النَِّبيُّ َحلْسُبَك َّللاَُّ َوَمِن اتََّبَعَك ِمَن اْلُمْؤِمِنينَ "

 عمييم ومدحو ليم من فوق سبع سموات، ، وحسبيم ثناء هللا"ىؤالء ىم صحابة النبي 
بيذا الثناء  ورضوانو تعالى عمييم يتمى في كل وقت وحين.فما أسعدكم يا صحابة النبي 

 .ٔوالرضوان! إنو الفوز العظيم"
ىم أفضل الناس بما في ذلك في منيج  ومما لسبق من اآليات يتبين لنا أن الصحابة 

 الفقو والستنباط األحكام الشرعية.
 لمصحابة  ثانيًا: تزكية الرلسول 

 وردت أحاديث عدة في الثناء عمى الصحابة وتزكيتيم وتزكية منيجيم،ومن ذلك:
"خير أمتي قرني ثم الذين يمونيم ثم الذين يمونيم" قال عمران: فا أدري أذكر  قولو  - أ

بعد قرنو قرنين أو ثاثا. "ثم بعدكم قوما يشيدون وال يلستشيدون، ويخونون وال يؤتمنون، 
 2وينذرون وال يفون، ويظير فييم اللسمن"

"األدلة الدالة عمى تفضيل القرن األول ثم الثاني  :يقول اإلمام أحمد بن حنبل رحمو هللا
أكثر من أن تذكر، ومعموم أن أم الفضائل: العمم، والدين، والجياد. فمن ادعى أمنو حقق من 

 . 3العمم بأصول الدين أو من الجياد ما لم يحققوه، كان من أجيل الناس وأضميم.."
 ويقول اإلمام ابن تيمية رحمو هللا:

لضرورة لمن تدبر الكتاب واللسنة، وما اتفق عميو أىل اللسنة والجماعة من المعموم با"
في األعمال واألقوال واالعتقاد وغيرىا من كل –من جميع الطوائف: أن خير قرون ىذه األمة 

من غير  : القرن األول، ثم الذين يمونيم، ثم الذين يمونيم، كما ثبت ذلك عن النبي -فضيمة
يمان وعقل وبيان وعبادة، وأنيم  وجو وأنيم أفضل من الخمف في كل فضيمة من عمم وعمل وا 

 ٗ..."أولى بالبيان لكل مشكل

                                                           

 ٗٔ، صٔ، طٕٓٔٓراىيم، مطبعة أنوار دجمة، صور من صحابة رسول هللا في القرآن والسنة،النعمة: اب 1

دار إحياء -المنياج شرح النووي لصحيح مسمم بن الحجاج: أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري، ، بيروت 2
 ٘ٛ/ٙٔ، ٕىـ، طٕٜٖٔالتراث العربي، 

 ٕٚ٘/٘، ٔالفتاوى الكبرى، ابن تيمية: أحمد بن عبد الحميم، الرسالة التسعينية، ط 3

 ٖٓٔ-ٜٕٔه، صٖٓٚٔبن تيمية: أحمد بن عبد الحميم، مكتبة السنة الدمحمية، نقض المنطق، ا 4
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ٕٕٔ 
 

"ال تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبني ، وهللا ال تزالون بخير ما دام قولو  - ب
  .1فيكم من رأى من رآني وصاحب من صاحبني"

اَء، َفِإنَّ بني ِإلْسَراِئيَل اْفَتَرُقوا َعَمى ِإْحَدى َولَسْبِعيَن ِفْرَقًة، َوالنََّصاَرى "َذُروا اْلِمرَ قولو  - ت
َواَد اأَلْعَظَم"، َقاُلوا: َيا َرلُسوَل َّللاَِّ،  اَلِة ِإال اللسَّ َوَمِن َعَمى ِثْنَتْيِن َولَسْبِعيَن ِفْرَقًة ُكمُُّيْم َعَمى الضَّ

َواُد اأَلْعَظُم؟ َقاَل:"مَ  ْن َكاَن َعَمى َما َأَنا َعَمْيِو، َوَأْصَحاِبي َمْن َلْم ُيَماِر ِفي ِديِن َّللاَِّ، َوَمْن َلْم اللسَّ
 .2ُيَكفِّْر َأَحًدا ِمْن َأْىِل التَّْوِحيِد ِبَذْنٍب ُغِفَر َلُو"

َماَء َما ُتوعَ "قولو  - ث َماِء َفِإَذا َذَىَبِت النُُّجوُم َأَتى اللسَّ ُد َوَأَنا َأَمَنٌة النُُّجوُم َأَمَنٌة ِلملسَّ
أَلْصَحاِبى َفِإَذا َذَىْبُت َأَتى َأْصَحاِبى َما ُيوَعُدوَن َوَأْصَحاِبى َأَمَنٌة أُلمَِّتى َفِإَذا َذَىَب َأْصَحاِبى َأَتى 

 .3"ُأمَِّتى َما ُيوَعُدونَ 
وعظنا رلسول هللا صمى هللا عميو و لسمم يوما بعد صاة  :عن العرباض بن لسارية قال" - ج

إن ىذه موعظة مودع  :الغداة موعظة بميغة ذرفت منيا العيون ووجمت منيا القموب فقال رجل
ن عبد حبشي فإنو  :فماذا تعيد إلينا يا رلسول هللا ؟ قال أوصيكم بتقوى هللا واللسمع والطاعة وا 

ياك م ومحدثات األمور فإنيا ضالة فمن أدرك ذلك منكم من يعش منكم يرى اختافا كثيرا وا 
 .ٗ"فعميكم بلسنتي ولسنة الخمفاء الراشدين الميديين عضوا عمييا بالنواجذ

وىناك أحاديث أخرى تدل عمى أفضمية الصحابة وأفضمية منيجيم في االعتقاد والعمل وبفيم 
 نصوص الوحي.

 ثالثًا: الدليل العقمي
، ورأوا كيف كان يتعامل مع كل حادثة ومع كل موقف،  رسول هللا لقد عايش الصحابة 

 وكيف كان يفتي في االمور التي تعرض عميو، وبالتالي فيم أعرف الناس بمراد رسول هللا 
 : قال وبفتاواه، وما من شٍك أن من رأى بعينو وعاش الحدث بنفسو ليس كمن يصل إليو الخبر 

                                                           

ىـ، ٜٓٗٔمكتبة الرشد، -مصنف ابن أبي شيبة، ابن أبي شيبة: أبو بكر عبد هللا بن دمحم الكوفي، الرياض 1
 ٕٖٚٔٗ، رقم الحديث:٘ٓٗ/ٙ، ٔط

، ٕ، طٖٜٛٔمكتبة العموم والحكم، -وصلالمعجم الكبير،الطبراني: سميمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم، الم 2
 ٜ٘ٙٚ، رقم الحديث:ٕ٘ٔ/ٛ

دار الجيل، دار -صحيح مسمم، مسمم:أبو الحسين مسمم بن الحجاج بن مسمم القشيري النيسابوري، بيروت 3
 ٜٕٙٙ، رقم الحديث:ٖٛٔ/ٚاآلفاق الجديدة، 

دار احياء التراث العربي، -، بيروتالجامع الصحيح لسنن الترمذي،الترمذي: دمحم بن عيسى أبو عيسى السممي 4
 .ٕٙٚٙ، رقم الحديث:ٗٗ/٘تحقيق: أحمد شاكر، 
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ٕٖٔ 
 

 .ٔ"ليس الخبر كالمعاينة"
 ،بيا من آراء المتأخرين وفتاوييم خذأن يؤ  أولىة بالصحا ى فتاو واعمم أن القيم: "يقول ابن 

وأن قربيا الى الصواب بحلسب قرب اىميا من عصر الرلسول صموات هللا ولسامو عميو وعمى 
التابعين أولى من  ى وفتاو  ،التابعين ى الصحابة أولى أن يؤخذ بيا من فتاو  ى وأن فتاو ، آلو
 .ٕ"وكما كان العيد بالرلسول اقرب كان الصواب اغمب ،وىمم جرا ،تابعي التابعين ى فتاو 

 

 الفتوى عند فقياء الصحابة :المبحث الثاني
 المفتون من الصحابة المطمب األول: تعريف الفتوى وحكميا، و 

 الفتوى لغًة:
 عمى واآلخرة وِجّدة، َطَراوة عمى يدل   أحدىما: أصبلنِ  المعتل والحرف والتاء الفاء( فتي)
 .حكم تبيين

 بيِّن فتىً  يقال الشباب، :والَفتاء. الِفْتيان واحد: الناس من والَفَتى اإلبل، من الطَِّريّ : الَفتيّ 
 :قال. الَفتاء
 والَفتاءُ  البشاشةُ  ذىبَ  فقد***  عاماً  ِماَئتين الفتى عاَش  إذا

 سألتَ  إذا واستفَتيت،. حكَميا بيَّن إذا المسألِة، في الفقيو أفتى: يقال. الُفْتيا اآلخر واألصل
 َفْتوى  منو ويقال. (ٙٚٔ النساء) "الَكبلَلةِ  في ُيْفِتيُكمْ  هللاُ  ُقلِ  َيْسَتْفُتوَنكَ ": تعالى هللا قال الحكم، عن
 .ٖوُفْتيا
 اصطاحاً  الفتوى  معنى

 ليذه المغوي  المعنى ىو لئلفتاء االصطبلحي المعنى" زيدان الكريم عبد الدكتور يقول
فتاء ومفت مستفت وجود من تتضمنو وما الكممة،  التي المسألة أن ىو واحد بقيدٍ  ولكن وفتوى؛ وا 

 ".شرعي حكم ىو معرفتو المراد حكميا وأن الشرعية، المسائل من تعتبر حكميا عن السؤال وقع
 الوقائع في السؤال يشمل وىذا عنو سأل لمن دليل عن الشرعي الحكم تبيينوىي أيضا 

  بما الشرع عن يخبر من حكم في والمفتي دليمو، وعن الشرعي الحكم عن إخبار فالفتوى . وغيرىا

                                                           

 ، رقمٖٔٗ/ٖ ،ٕط ،ٜٜٜٔ الرسالة، مؤسسة أبو عبد هللا الشيباني، أحمد: حنبل، بن أحمد اإلمام مسند 1
 ٕٗٛٔ:الحديث

بكر، تحقيق: عصام الدين الصبابطي،  اعبلم الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم: ابو عبد هللا دمحم بن ابي 2
 .ٖٗٛ/ٗ، ٕٗٓٓدار الحديث، -القاىرة

بلم عبد، تحقيق ٕٕٓٓمقاييس المغة، ابن فارس: أبو الحسين أحمد، اتحاد الكتاب العرب،  3 ، َىاُرون  دمحم السَّ
ٗ/ٖٚٚ. 
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ٕٔٗ 
 

 .ٔبشخص لو اختصاص ال
 حكم الفتوى 
 وال ليم يقع فيما دينيم أحكام ليم يبين ممن لممسممين البد إذ الكفاية عمى فرض الفتوى 

ذْ ": تعالى هللا قول فرضيتيا عمى يدل ومما القدرة، لديو من يقوم أن فوجب أحد كل ذلك يحسن  َواِ 
ُننَّوُ  اْلِكَتابَ  ُأوُتوا الَِّذينَ  ِميَثاقَ  َّللاَُّ  َأَخذَ   .(ٚٛٔ:عمران آل) "َتْكُتُموَنوُ  َواَل  ِلمنَّاسِ  َلُتَبيِّ
 .ٕ"َنارٍ  ِمنْ  ِبِمَجامٍ  ُمْمَجًما اْلِقَياَمةَ  َيْومَ  َجاءَ  َفَكَتَموُ  ِعْممٍ  َعنْ  لُسِئلَ  َمنْ  " :النبي وقول

 :إلزاميا وعدم الفتوى  التزام
 :بشروط الجواب عميو يتعين الفتوى  أىل من الشرعي الحكم عن سئل من -1

 .اإلجابة من يتمكن ممن غيره الناحية في يوجد ال أن - أ

 .بالحكم عالماً  المسؤول يكون  أن - ب

 .مانع الجواب وجوب من يمنع ال أن - ت
 المستفتي عمى يجب ال إذ القاضي بخبلف إلزام بيا يرتبط ال المفتي فتوى  في األصل -ٕ

 يمزمو إنو: يقال أن ويجوز: وقال السمعاني قالو بالتزامو إال إفتائو لمجرد فتيالم بقول العمل
 .األوجو أولى وىذا. وحقيتو صحتو نفسو في وقع إذا يمزمو: وقيل. بو العمل في أخذ إذا

 عن( السمعاني) ذلك بعد ىو حكى وقد السمعاني لغير ىذا يجد لم :الصبلح ابن قال
 اختار ثم. غيره من أو منو يقبل أن بين خيره فيو مختمف ىو بما أفتاه إذا أنو: األصوليين بعض
 يجب وال باجتياده اختاره من بفتيا األخذ ويمزمو المفتين، أعيان في االجتياد يمزمو أنو: ىو

 .ٖتخييره
 المفتون من الصحابة
وعصابة اإليمان وعسكر القرآن وجند الرحمن  ٗسبلمبرك اإل رسول هللا  قام بالفتوى بعد

ألين األمة قموبا وأعمقيا عمما وأقميا تكمفا وأحسنيا بيانا وأصدقيا إيمانا وأعميا  أولئك أصحابو 
 نصيحة وأقربيا إلى هللا وسيمة وكانوا بين مكثر منيا ومقل ومتوسط.

 
 

                                                           

 .ٓٗٔأصول الدعوة، زيدان: د.عبد الكريم، مؤسسة الرسالة، ص ٔ
، رقم ٕٖ٘/ٖٔ، ٕ، طٜٜٜٔحنبل، أحمد: أبو عبد هللا الشيباني، مؤسسة الرسالة، مسند اإلمام أحمد بن  ٕ

 .ٖٜٗٚالحديث:
 .ٙٔعبد الحميد محمود، ص ية، البعل: أ.د.سبلمالرقابة الشرعية الفعالة في المؤسسات المالية اإل ٖ
 .سبلماإل أىل السبق والتقدم في -أي الصحابة-: البرك صدر كل شيء، والمعنى أنيم سبلمبرك اإل ٗ
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ٕٔ٘ 
 

 المكثرون من الفتيا: -1
وثبلثون نفسا ما بين  ٔمائة ونيف والذين حفظت عنيم الفتوى من أصحاب رسول هللا 

رجل وامرأة وكان المكثرون منيم سبعة: عمر بن الخطاب وعمي بن أبي طالب وعبد هللا بن 
 مسعود وعائشة أم المؤمنين وزيد بن ثابت وعبد هللا بن عباس وعبد هللا بن عمر.

 ن أن يجمع من فتوى كل واحد منيم سفر ضخم".قال أبو دمحم بن حزم: "ويمك
قال: "وقد جمع أبو بكر دمحم بن موسى بن يعقوب ابن أمير المؤمنين المأمون فتيا عبد هللا 

 بن عباس رضي هللا عنيما في عشرين كتابا".
 في العمم والحديث. سبلموأبو بكر دمحم المذكور أحد أئمة اإل

 المتولسطون في الفتيا: -2
"والمتوسطون منيم فيما روى عنيم من الفتيا: أبو بكر الصديق وأم سممة  قال أبو دمحم:

وأنس بن مالك وأبو سعيد الخدري وأبو ىريرة وعثمان بن عفان وعبد هللا بن عمرو بن العاص 
وعبد هللا بن الزبير وأبو موسى األشعري وسعد ابن أبي وقاص وسممان الفارسي وجابر بن عبد 

ء ثبلثة عشر يمكن أن يجمع من فتيا كل واحد منيم جزء صغير جدا هللا ومعاذ بن جبل فيؤال
ويضاف إلييم طمحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وعمران بن حصين وأبو بكرة وعبادة بن 

 الصامت ومعاوية بن أبي سفيان".
 المقمون من الفتيا: -3

مسألتان والزيادة والباقون منيم مقمون في الفتيا ال يروى عن الواحد منيم إال المسألة وال
 .2اليسيرة عمى ذلك يمكن أن يجمع من فتيا جميعيم جزء صغير فقط بعد التقصي والبحث

 في الفتوى  المطمب الثاني: منيج الصحابة 
بالتوسط في الفتيا، فيم بين التشديد والتساىل مستمدين ذلك ممن  اتسم منيج الصحابة 
التبتل وقال لمعاذ لما  ومن تشدد منيم رده إلى االعتدال، فقد رد  رباىم وعمميم ىذا المنيج 

َجاَء َرُجٌل َعْن َأِبى َمْسُعوٍد األَْنَصاِرىِّ َقاَل أطال بالناس في الصبلة أفّتان أنت يا معاذ؟ وفي رواية 
ْبِح ِمْن َأْجلِ  ِإَلى َرلُسوِل َّللاَِّ  ُر َعْن َصَاِة الصُّ ُفَاٍن ِممَّا ُيِطيُل ِبَنا. َفَما َرَأْيُت  َفَقاَل ِإنِّى أَلَتَأخَّ

 َيا َأيَُّيا النَّاُس ِإنَّ ِمْنُكْم ُمَنفِِّريَن "َغِضَب ِفى َمْوِعَظٍة َقطُّ َأَشدَّ ِممَّا َغِضَب َيْوَمِئٍذ َفَقاَل   النَِّبىَّ 
 

                                                           

 النيف: الزائد على غيره، ويقال للزائد على العقد هن واحد إلى ثالثة. 1

اعبلم الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم: ابو عبد هللا دمحم بن ابي بكر، تحقيق: عصام الدين الصبابطي،  2
 .ٜٔ-ٛٔ/ٔ، ٕٗٓٓدار الحديث، -القاىرة
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ٕٔٙ 
 

ِعيَف َوَذا اْلَحاَجةِ َفَأيُُّكْم َأمَّ النَّاَس َفْمُيوِجْز َفِإنَّ ِمْن َوَراِئِو اْلَكِبيَر وَ   .1"الضَّ
قال بعضيم ال أتزوج النلساء وقال  أن نفرا من أصحاب النبي " :عن ثابت عن أنس

بعضيم ال آكل المحم وقال بعضيم ال أنام عمى فراش وقال بعضيم أصوم فا أفطر فبمغ ذلك 
فحمد هللا وأثنى عميو ثم قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا لكني أصمي وأنام  رلسول هللا 

 .2"وأصوم وأفطر وأتزوج النلساء فمن رغب عن لسنتي فميس مني
  تورع الصحابة عن الفتيا 

، لذلك كان الصحابة إن مسألة اإلفتاء وشأن الفتيا شأن خطير، ألنو بمثابة توقيع عن هللا 
  من أشد الناس ورعًا عن اإلفتاء إال في المسائل التي ليم فييا عمم وما يدفعيم إلى ذلك إال

ِإنَّ النَّاَس َيُقوُلوَن َأْكَثَر َأُبو ُىَرْيَرَة َوَلْواَل آَيَتاِن ِفي  يقول:  ُىَرْيَرةَ خشية كتمان العمم، فيذا أبو 
ْثُت َحِديًثا ُثمَّ َيتْ  َناِت َواْلُيَدى ِإَلى َقْوِلِو " ُموِكَتاِب َّللاَِّ َما َحدَّ ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُتُموَن َما َأْنَزْلَنا ِمْن اْلَبيِّ

ِحيمُ  نَّ ِإْخَواَنَنا ِمْن اأْلَْنَصاِر كَ " الرَّ ْفُق ِباأْلَلْسَواِق َواِ  اَن ِإنَّ ِإْخَواَنَنا ِمْن اْلُمَياِجِريَن َكاَن َيْشَغُمُيْم الصَّ
نَّ َأَبا ُىَرْيَرَة َكاَن َيْمَزُم َرلُسوَل َّللاَِّ َيْشَغُمُيْم اْلَعمَ  ِبِشَبِع َبْطِنِو َوَيْحُضُر َما اَل  ُل ِفي َأْمَواِلِيْم َواِ 

 .3َيْحُضُروَن َوَيْحَفُظ َما اَل َيْحَفُظونَ 
اعمم ومما يدلنا عمى خطورة أمر الفتوى ما نقمو اإلمام النووي في مقدمة ))شرح الميذب(( "

صموات هللا -عظيم الخطر، كبير الموقع، كثير الفضل، ألن المفتي وارث األنبياء أن اإلفتاء 
المفتي موقع عن هللا ؛ وليذا قالوا: وقائم بفرض الكفاية، لكنو معرض لمخطأ" -ولسامو عمييم

 .تعالى
 .العالم بين هللا وخمقو، فمينظر كيف يدخل بينيمويقول ابن المنكدر: 

الخشية والورع فقد روي عن الصحابة من التوقف عن الفتيا من  وبما عرف عن الصحابة 
 أشياء كثيرة، نذكر منيا:

: أدركت عشرين ومئة من األنصار، من أصحاب رلسول عن عبد الرحمن بن أبي ليمى قال
، يلسأل أحدىم عن الملسألة فيردىا ىذا إلى ىذا، وىذا إلى ىذا، حتى ترفع إلى األول. هللا 

 يحدث بحديث إال ود أن أخاه كفاه إياه، وال يلستفتى عن شيء إال ود  وفي رواية: ما منيم من

                                                           

دار الجيل، دار -الحجاج بن مسمم القشيري النيسابوري، بيروتصحيح مسمم، مسمم: أبو الحسين مسمم بن  1
 .ٕٚٓٔ، رقم الحديث:ٕٗ/ٕاآلفاق الجديدة، 

 .ٕٖٚٔ، رقم الحديث:ٓٙ/ٙ، ٕ، طٜٙٛٔالمجتبى من السنن، النسائي: أحمد بن شعيب عبد الرحمن، حمب،  2

، ٔ، طٖٕٓٓدار ابن الييثم، -اىرةصحيح البخاري، البخاري: أبو عبد هللا دمحم بن اسماعيل بن ابراىيم، الق 3
 .ٛٔٔ، رقم الحديث:ٕٔٚص



 217  
 

 ايلسر ميدي دمحم  م.م.                  ية لساملعموم اإلامجمة        المنيج الفقيي عند الصحابة 
                      (8( اللسنة )37العدد )       

  

ٕٔٚ 
 

 .أن أخاه كفاه الفتيا
: إن أحدكم ليفتي في الملسألة، ولو وعن الشعبي والحسن وأبي حصين رحميم هللا قالوا

 .ٔلجمع ليا أىل بدر وردت عمى عمر بن الخطاب 
عمى جبللة قدره وسعة عممو حيث كان كبار الصحابة يسألونو، ويرجعون إلى  وىذا عمي 

أعوذ "، بل إنو ليقول: "عمي أقضاناكان يقول " أقوالو في المسائل والمعضبلت حتى أن عمر 
 "!باهلل من معضمة وال أبو حلسن ليا

ن حبر ويقول ابن مسعود: "كنا نتحدث أن أقضى أىل المدينة عمي ابن أبي طالب"، بل إ
َثَنا  األمة ابن عباس كان يمتزم رأي عمي ويأخذ بو، ال يتعداه إلى غيره، وقد قال في ذلك: إذا حدَّ

أعطي عمي تلسعة أعشار : "ثقة عن عمي بفتيا لم نتجاوزىا(. وقال يبين سعة عمم اإلمام عمي 
 ".العمم، وايم هللا لقد شاركيم في العشر العاشر

". اما انو ألعمم الناس باللسنة:"-سبلمعالمة نساء اإل-عنيا وتقول السيدة عائشة رضي هللا
ذا سئل عما ال عمم لو بو، قال باطمئنان: ال أعمم.  ومع ىذا كمو لم يكن  ييجم عمى الفتيا، وا 

ال يلستحيي من ال يعمم إذا لسئل عما ال يعمم أن يقول: بل كان يعمم الناس ىذا األدب، فيقول: )
وأبردىا عمى الكبد، لسئمُت عما ، ثم قال: ""ال عمم لي بيا"ألة فقال: (. سئل مرة عن مسهللا أعمم

 "!!.ال أعمم فقمت: ال أعمم
ذا أخطأ اعترف بخطئو، فبل يزيده ذلك إال تألقا وبياءا ورفعة، ألنو يعمم أن الخطأ من لوازم  وا 

عن  لسأل رجل عميا البشر، وال عصمة لغير نبي، يحدث دمحم بن كعب القرظي فيقول: "
 :ملسألة فقال فييا، فقال الرجل: ليس كذلك يا أمير المؤمنين، ولكن كذا وكذا! فقال عمي 

يقول:  وىذا عبد هللا بن مسعود  2.(ٙٚيوسف ) "َوَفْوَق ُكلِّ ِذي ِعْمٍم َعِميمٌ "أصبت وأخطأُت 
ُجِل َأْن َيُقوَل ِلَما ال  ِفْقوِ أْعَمُم، َفِإنَّ َمْن  ِبِو، َوَمْن َلْم َيْعَمْم َفْمَيُقْل: َّللاَُّ  ُقلْ َمْن َعِمَم ِعْمًما َفْميَ  ِعْمَم الرَّ

 .3"ُقْل َما َألْسَأُلُكْم َعَمْيِو ِمْن َأْجٍر َوَما َأَنا ِمَن اْلُمَتَكمِِّفيَن" :َوَقْد، َقاَل َّللاَُّ ِلَنِبيِّوِ  : َّللاَُّ َأْعَمُم،َلُو ِبوِ 
  التيلسير في الفتوى 

  ْبنَ  َأَنَس  فعن  استمد الصحابة سمة التيسير في فتاواىم وفي منيجيم في الفقو من النبي 

                                                           

 ٓٗ-ٜٖ، صٔ، طٕٙٓٓدار النيضة،  -، القاسمي: دمحم جمال الدين، دمشقسبلمالفتوى في اإل 1

 .ٜٔٗ-ٜٓٗ، صٖ، طٕ٘ٓٓالخمفاء الراشدون، الشيخ: عبد الستار، دمشق، دار القمم،  2

، ٕ، طٖٜٛٔمكتبة العموم والحكم، -أيوب أبو القاسم، الموصلالمعجم الكبير، الطبراني: سميمان بن أحمد بن  3
 .ٜٙٙٓ، رقم الحديث:ٕٗٔ/ٜ
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ُروا النَِّبيُّ  َقالَ  :َقالَ  َعْنوُ  َّللاَُّ  َرِضيَ  َماِلكٍ  ُروا َواَل  : "َيلسِّ  .1ُتَنفُِّروا" َواَل  َولَسكُِّنوا ُتَعلسِّ
 .2)إفعل وال حرج(والقائل لكل من سألو عن شيء قدم وأخر في الحج من أعمال الحج 

 َبالَ  َأْعَراِبيِّا َأنَّ  ُىَرْيَرَة  فعن أبيالذي رباىم عمى ذلك كما في حديث األعرابي، " وىو 
 َوَأْىِريُقوا َدُعوهُ  َولَسمَّمَ  َعَمْيوِ  َّللاَُّ  َصمَّى َّللاَِّ  َرلُسولُ  َلُيمْ  َفَقالَ  ِبوِ  لَيَقُعوا النَّاُس  ِإَلْيوِ  َفَثارَ  اْلَملْسِجدِ  ِفي
ِرينَ  ُبِعْثُتمْ  َفِإنََّما َماءٍ  ِمنْ  لَسْجًا  َأوْ  َماءٍ  ِمنْ  َذُنوًبا َبْوِلوِ  َعَمى ِرينَ  ُتْبَعُثوا َوَلمْ  ُمَيلسِّ  ٖ"ُمَعلسِّ

ر منيم وال سيما فاستوعب الصحابة ذلك المنيج، فكانت سمة التيسير واضحة في منيج الكثي
: "الميم فقيو في بقولو دعا لو النبي الذي  حبر األمة وترجمان القرآن عبد هللا بن عباس 

 .4"الدين وعممو التأويل
 صمى العاص  بن عمرو أن  عباس ابن فعن من اجتيد منيم ميسرا وقد أقر النبي 

 رلسول فدعاه لو ذلك ذكروا ولسمم عميو هللا صمى هللا رلسول عمى قدموا فمما جنب وىو بالناس
 هللا قال وقد البرد يقتمني أن خشيت هللا رلسول يا فقال ذلك عن فلسألو ولسمم عميو هللا صمى هللا
 .٘ هللا رلسول عنو فلسكت رحيما" بكم كان هللا إن أنفلسكم تقتموا "وال وجل عز

العمل في حد السرقة في السنة التي  في ايقاف ومن ذلك ما كان من فعل سيدنا عمر 
 كان فييا قحط وجوع )عام الرمادة(.

  مصادر االلستنباط عند الصحابة :بحث الثالثالم
  مامح عن الفقو في زمن النبي المطمب األول: 

ولم يكن البحث في األحكام يومئذ مثل بحث ىؤالء  ،مدونا زمن النبي لم يكن الفقو في 
كل شيء ممتازا عن اآلخر ، حيث يبينون بأقصى جيدىم األركان والشروط واآلداب ،الفقياء
ويحدون ما يقبل  ،ويتكممون عمى تمك الصور المفروضة، ويفرضون الصور من صنائعيم ،بدليمو
نما كانإلى غير ذلك ر، ويحصرون ما يقبل الحص ،الحد يتوضأ فيرى أصحابو  رسول هللا  وا 

                                                           

، ٔ، طٖٕٓٓدار ابن الييثم، -صحيح البخاري، البخاري: أبو عبد هللا دمحم بن اسماعيل بن ابراىيم، القاىرة 1
 .ٕ٘ٔٙ، رقم الحديث:ٕٔٚص

 .ٖٛ، رقم الحديث:ٕٔ، صٔ، طٖٕٓٓدار ابن الييثم، -صحيح البخاري، البخاري: ، القاىرة 2

، ٔ، طٖٕٓٓدار ابن الييثم، -صحيح البخاري، البخاري: أبو عبد هللا دمحم بن اسماعيل بن ابراىيم، القاىرة 3
 .ٕٛٔٙ، رقم الحديث:ٕٔٚص

، ٔ، طٖٕٓٓدار ابن الييثم، -صحيح البخاري، البخاري: أبو عبد هللا دمحم بن اسماعيل بن ابراىيم، القاىرة 4
 .ٖٗٔ، رقم الحديث:ٜٕص

، ٕ، طٖٜٛٔمكتبة العموم والحكم، -المعجم الكبير، الطبراني: سميمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم، الموصل 5
 ٖٜ٘ٔٔ، رقم الحديث:ٖٕٗ/ٔٔ
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 ،وكان يصمي فيرون صبلتو ،ىذا ركن وذلك أدب :ير أن يبينفيأخذون بو من غ وضوءه
 .ففعموا كما فعل ،وحج فرمق الناس حجو ،فيصمون كما رأوه يصمي

ولم يفرض أنو  ،ولم يبين أن فروض الوضوء ستة أو أربعة ،وىذا كان غالب حالو 
وقمما ،شاء هللا إال ما ، يحتمل أن يتوضأ إنسان بغير مواالة حتى يحكم عميو بالصحة أو الفساد

 .كانوا يسألونو عن ىذه األشياء
ويرى الناس ، وترفع إليو القضايا فيقضي فييا، يستفتيو الناس في الوقائع فيفتييم وكان 

وما كل ما أفتى بو مستفتيا عنو وقضى بو في  م،أو منكرا فينكر عميي ،يفعمون معروفا فيمدحو
فرأى كل صحابي ما يسره هللا لو من عباداتو ، قضية أو أنكره عمى فاعمو كان في االجتماعات 

فحمل ، وعرف لكل شيء وجيا من قبل حفوف القرائن بو ،فحفظيا وعقميا ،وفتاواه وأقضيتو
وبعضيا عمى النسخ ألمارات وقرائن كانت  ،وبعضيا عمى االستحباب ،بعضيا عمى اإلباحة

من غير التفات إلى طرق ، ثمجولم يكن العمدة عندىم إال وجدان االطمئنان وال. كافية عنده
مقصود الكبلم فيما بينيم وتثمج صدورىم بالتصريح والتمويح  كما ترى األعراب يفيمون ،االستدالل 

 ٔ.واإليماء من حيث ال يشعرون فانقضى عصره الكريم وىم عمى ذلك
 الفقو في عيد الصحابة 

وقد تم فيو التشريع اإلليي في الكتاب والسنة، وىما األصبلن  إنقضى عصر النبي 
 العظيمان المذان خمفيما ىذا العصر لمعصر الذي تبله ولجميع العصور البلحقة بو.

وقد بدأ بالنمو واالتساع في ىذا الدور الذي نحن بصدده، ذلك أن الفقياء بعد وفاة النبي 
 د في أيام النبي واجيوا وقائع وأحداثا ما كان ليم بيا عي فكان البد من معرفة حكم هللا ،

فييا.كما أن الحروب التي وقعت وما نتج عنيا من قضايا وعبلقات بين المسممين وبين غيرىم 
ية وما ترتب عمييا من سبلمفي أثناء الحرب وبعدىا أدت إلى كثرة المسائل الفقيية. والفتوحات اإل

واتصال المسممين بأىل تمك الببلد، ولكل بمد أعرافو  عمى ببلد كثيرة، سبلمامتداد سمطان اإل
وعاداتو وتقاليده ونظمو، كل ذلك أدى إلى ظيور مسائل وقضايا جديدة تستمزم معرفة حكم الشرع 
فييا. وقد قام فقياء الصحابة بميمة التعرف عمى أحكام ىذه المسائل والوقائع الجديدة، فاجتيدوا 

الشريعة ومبادئيا العامة ومعرفتيم بمقاصدىا. وىكذا ظير  واستعمموا آراءىم عمى ضوء قواعد
–. واالجتياد االجتياد بالرأي كمصدر مستقل لمفقو بعد أن لم يكن لو وجود في عصر النبي 

البد أن يتبعو اختبلف وىذا ما حصل في ىذا الدور وما كان لو من وجود  -وىو يقوم عمى الرأي
في ىذا العصر واختمفوا فقد اجتيدوا واتفقوا، واالتفاق  . وكما اجتيد الفقياءفي عصر النبي 

                                                           

 ٙٔ/ٔ، ٕٓٔٓدار التوفيقية لمتراث، -صحيح فقو السنة، السيد سالم: أبو مالك كمال، القاىرة 1
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ىواالجماع، وىكذا ظير االجماع في ىذا الدور كمصدر لمفقو وما كان لو وجود في عصر النبي 
.ٔ 

 وضوابطو مب الثاني: مصادر االلستنباط عند الصحابة المط
، ومنيم الخمفاء الراشدون كانوا يتممسون الحكم في كتاب هللا ثم في إن فقياء الصحابة 

، فإن لم يجدوا فييما حكم المسألة تحولوا إلى االجتياد بالرأي. وال شك أن ىذا سنة رسولو 
 النيج ىو المنيج السميم، ويدل عمى ذلك أمور:

 ع ما جاء فييا.: فيما يخص الرجوع لمكتاب والسنة، وردت آيات كثيرة توجب اتباأوالً 
 : االجتياد بالرأيثانياً 

المقصود بالرأي كما يقول اإلمام ابن القيم: ما يراه القمب بعد فكر وتأمل وطمب لمعرفة 
الصواب مما تتعارض فيو األمارات، فبل يقال لمن رأى بقمبو أمرًا غائبا عنو مما يحس بو: إنو 

فيو العقول وال تتعارض فيو األمارات: إنو رأيو، وال يقال أيضا لؤلمر المعقول الذي ال تختمف 
ن احتاج إلى فكر وتأمل كدقائق الحساب ونحوىا  .ٕرأي، وا 

والواقع أن الرأي لم يتحدد في ىذا العصر بمعنى واحد ال يشركو فيو غيره، بل كان شامبل 
لما سمي فيما بعد بأسماء خاصة كالقياس والمصالح المرسمة وسد الذرائع. وىذا واضح من 

مسائل التي رجعوا فييا إلى الرأي، فمن تمك المسائل ما كان مردىا إلى القياس كما في أخذىم ال
دخال النقص عمى جميع ذوي الفروض قياسا عمى إدخال النقص عمى  بالعول في الميراث وا 

عن  الغرماء إذا ضاق مال المفمس عن إيفاء ديونيم. وكما في قول ابن عباس في نيي النبي 
قبل قبضو: أحسب كل شيء بمنزلة الطعام. وىذا القول من ابن عباس يدل عمى  بيع الطعام

أخذه بالقياس. وتوريثيم مطمقة الفار أي من طمق زوجتو بائنا في مرض موتو، أصمو سد الذرائع. 
 .ٖوقتميم الجماعة بالواحد مأخذه المصمحة المرسمة وسد الذرائع

 أدلة االجتياد بالرأي
 نفسو اجتيد فيما لم ينزل عميو فيو وحي، وأنو  االجتياد بالرأي، يدل عميو أن النبي  

 ِلُمَعاذِ  َقالَ  َولَسمَّمَ  َعَمْيوِ  َّللاَُّ  َصمَّى النَِّبيَّ  َأنَّ أذن لصحابتو في أن يجتيدوا كما في حديث معاذ: "
                                                           

، ٕٔٔٓمؤسسة الرسالة ناشرون،  -سوريا -ية، زيدان: عبد الكريم، دمشقسبلمالمدخل لدراسة الشريعة اإل 1
 .ٕٔٔ، صٔط

اعبلم الموقعين عن رب العالمين،ابن القيم: ابو عبد هللا دمحم بن ابي بكر، تحقيق: عصام الدين الصبابطي،  2
 .ٓٙ/ٔ، ٕٗٓٓدار الحديث، -القاىرة

، ٕٔٔٓمؤسسة الرسالة ناشرون،  -سوريا -عبد الكريم، دمشقية، زيدان: سبلمالمدخل لدراسة الشريعة اإل 3
 .٘ٔٔص ،ٔط
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 َقالَ  َّللاَِّ  ِبِكَتاِب  َأْقِضي َقالَ  َقَضاءٌ  َلكَ  َعَرَض  ِإنْ  ْقِضيتَ  َكْيفَ  َفَذَكرَ  اْلَيَمنِ  ِإَلى َبَعَثوُ  ِحينَ  َجَبلٍ  ْبنِ 
 لَسَنةِ  ِفي َيُكنْ  َلمْ  َفِإنْ  َقالَ  َولَسمَّمَ  َعَمْيوِ  َّللاَُّ  َصمَّى َّللاَِّ  َرلُسولِ  َفلُسنَّةِ  َقالَ  َّللاَِّ  ِكَتاِب  ِفي َيُكنْ  َلمْ  َفِإنْ 

 الَِّذي َّللَِّ  اْلَحْمدُ  َفَقالَ  َصْدِري  َفَضَربَ  َقالَ  آُلو وال َرْأِيي َأْجَتِيدُ  َقالَ  َولَسمَّمَ  َعَمْيوِ  َّللاَُّ  َصمَّى َّللاَِّ  َرلُسولِ 
 .ٔ"َرلُسوَلوُ  ُيْرِضي ِلَما َولَسمَّمَ  َعَمْيوِ  َّللاَُّ  َصمَّى َّللاَِّ  َرلُسولِ  َرلُسولَ  َوفَّقَ 

خصمان يحتكمان،  وكما في حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص قال: جاء رسول هللا 
ن كانفقال: أنت أولى مني بذلك يا رسول هللا، قال: " اقض بينيما يا عمرو"فقال لعمرو: " ". وا 

إن أنت قضيت بينيما فأصبت القضاء فمك عشر قال: فإذا قضيت بينيما فما لي؟ قال: "
ن أنت اجتيدت فأخطأت فمك حلسنة  . ٕ"حلسنات، وا 
السنة، ُيشعر أن تشريع األحكام مقصود بو تحقيق كما أن تعميل األحكام في القرآن وفي 

مصالح العباد ودرء المفاسد عنيم. فإذا طرأت مسألة ال حكم ليا بالكتاب والسنة واستنبط حكميا 
 في ضوء المصمحة فإن ىذا االستنباط يكون موافقا التجاه الشارع في تشريعو األحكام.

َذااالجتياد قولو تعالى: " ومما يستدل بو عمى استخدام الصحابة   اأْلَْمنِ  ِمنَ  َأْمرٌ  َجاَءُىمْ  َواِ 
وهُ  َوَلوْ  ِبوِ  َأَذاُعوا اْلَخْوفِ  َأوِ  لُسولِ  ِإَلى َردُّ َلى الرَّ  ِمْنُيمْ  َيلْسَتْنِبُطوَنوُ  الَِّذينَ  َلَعِمَموُ  ِمْنُيمْ  اأْلَْمرِ  ُأوِلي َواِ 

ْيَطانَ  اَلتََّبْعُتمُ  َوَرْحَمُتوُ  َعَمْيُكمْ  َّللاَِّ  َفْضلُ  َوَلْواَل   (ٖٛالنساء: ) َقِميًا" ِإالَّ  الشَّ
 من و ىالك إال بعدي عنيا يزيغ ال كنيارىا ليميا البيضاء عمى تركتكم لقد ومنيا: حديث

 عضوا الراشدين الخمفاء لسنة و لسنتي من عرفتم بما فعميكم كثيرا اختافا فلسيرى  منكم يعش
ن بالطاعة عميكم و بالنواجذ عمييا  قيد حيثما األنف كالجمل المؤمن فإنما حبشيا عبدا وا 
 .3انقاد

: "الفيم الفيم فيما يختمج ومنيا: "رسالة سيدنا عمر إلى أبي موسى األشعري في القضاء
األمثال واألشباه، ثم قس األمور عند ذلك،  في صدرك مما لم يبمغك في الكتاب واللسنة، إعرف
 .4فاعمد إلى أحبيا إلى هللا وأشبييا لمحق فيما ترى"

                                                           

، ٚٔٗ-ٙٔٗ/ٖٙ ،ٕط ،ٜٜٜٔ الرسالة، مؤسسة أبو عبد هللا الشيباني،أحمد،  حنبل، بن أحمد اإلمام مسند 1
 .ٕٕٓٓٔ:الحديث رقم

 .ٕٗٛٚٔ: الحديث المصدر نفسو، رقم 2
، ٕ، طٖٜٛٔمكتبة العموم والحكم، -أيوب أبو القاسم، الموصلالمعجم الكبير، الطبراني: سميمان بن أحمد بن  3

 .ٜٔٙ، رقم الحديث:ٕٚٗ/ٛٔ

اعبلم الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم: ابو عبد هللا دمحم بن ابي بكر، تحقيق: عصام الدين الصبابطي،  4
 .ٙٛ، صٔ، جٕٗٓٓدار الحديث، -القاىرة
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وربما ىذه العبارة تحتاج إلى بيان، فقد تضمنت ىذه الرسالة اإلشارة إلى منيج الجمع بين 
 1ين:األشباه والنظائر )وىو ضم الفروع المتشابية والمتماثمة إلى أخواتيا وأشكاليا( وفق أمر 

" أمر تتبع النظائر "إعرف األمثال واألشباه ثم قس األمور عند ذلك في قولو:: األول
 وحفظيا، ليقاس عمييا ما ليس بمنقول.

إشارة لنوع آخر من "فاعمد إلى أحبيا إلى هللا وأشبييا بالحق فيما ترى"  في قولو:: الثاني
منيما أكثر شبيا بالفرع فيمحق بو،  الشبو، وىو أن يتردد الفرع بين أصمين، فينظر إلى ما كان

 وىذا ما يسمى بقياس األشباه.
وقد أوضح أىمية ىذا المنيج اإلمام السيوطي بقولو: )إعمم أن فن األشباه والنظائر فن 
عظيم، بو يطمع عمى حقائق الفقو ومداركو، ومآخذه وأسراره، ويتمير في فيمو واستحضاره، 

فة أحكام المسائل التي ليست بمسطورة، والحوادث والوقائع ويقتدر عمى االلحاق والتخريج، ومعر 
 .ٕالتي ال تنقضي عمى ممر الزمان(

 المطمب الثالث: تعميل األحكام واالجتياد عند الصحابة
لقد حفظت لنا كتب الفقو أنواعا من اجتيادات الصحابة وتعميبلتيم في االستنباط، وىذا 

 :ٖعرض ممخص في بعض ىذه األنواع
: تأخير تطبيق الحد خوفا من لحوق المطبق عميو بالعدو، ومثل ىذا التأخير ولالنوع األ 

وردت بو الشريعة، كما يؤخر الحد عن الحامل والمرضع، وعن وقت الحر والبرد والمرض، وذلك 
عامة؟ فيذا النوع ورد الحكم فيو غير  سبلملمصمحة الحدود خاصة، فما بالك بما ىو مصمحة اإل

 يترتب عن الفعل من ضرر.معمل، فعمموه بما 
: أحكام وردت مطمقة أو معممة بعمة فمما بحثوىا وجدوا تمك العمة قد زالت، أو ما النوع الثاني

شرع لو الحكم قد تغير، فغيروا األحكام تبعا لذلك، ومثال ذلك إيقاف العمل بسيم المؤلفة قموبيم، 
حياء سنة التراويح عمى بعد أن كثر المسممون، ومنع خروج النساء لممساجد خوفا من  الفتنة، وا 

 عيد عمر بن الخطاب بعد زوال التخوف من اعتبارىا فريضة ال نافمة فقط.
، فتراىم ينيون عنيا في : أفعال شرعيا هللا في كتابو، أو فعميا رسول هللا النوع الثالث

ع نكاح المسمم بعض األحيان، مع اعترافيم بمشروعيتيا، دفعا لمفسدة تترتب عمييا، مثال ذلك: من
 لمكتابية من طرف عمر بن الخطاب خوفا من التجسس عمى قادة المسممين، ومن عنوسة النساء 

                                                           

 ٓٗٔ، صٕٛٓٓدار السبلم،  -أمامة نوار، القاىرةالعقل الفقيي معالم وضوابط، الشمي: أبو  1

 المصدر نفسو. 2

 .ٔٚ-ٖ٘، صٜٔٛٔدار النيضة العربية،  -تعميل األحكام، شمبي: دمحم مصطفى، بيروت 3
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 المسممات، وصبلة عثمان بن عفان الظير أربعا بمنى لتعميم األعراب.
، قضوا بيا دفعا : أحكام زاجرة اقتضتيا الحالة، لم تكن في زمن الرسول النوع الرابع

ن أدى ذلك إلى تخصيص النص أو ترك لظاىره، ومثال ذلك إيقاع  مظنونة،لمفسدة متحققة أو  وا 
الطبلق الثبلث مرة واحدة بمجرد المفع بو ثبلثًا، وتضمين الصناع بعد أن لم يكن، والزيادة في 

 حد الخمر، ورفع حد السرقة عن الغممة الجياع مع تغريم صاحبيم الذي تسبب في جوعيم.
، عمموىا بأنيا خير، وأحكام حكموا بيا ىا عمى عيد رسول هللا أفعال فعمو  النوع الخامس:

في حوادث طرأت ليم معممين إياىا بما يوافق العمل المنصوصة، ومثال ذلك جمع القرآن ألنو 
 ، وعدم قطع يد السارق من بيت المال، وقتل الجماعة بالواحد.سبلمخير ومصمحة لئل

 مناىج االلستنباط عند الصحابة
من مناىج االستنباط، واستعمموىا  يقول الدكتور عبد السبلم بمتاجي: لقد تمكن الصحابة 

بقوة واقتدار. وقد خمفوا لنا ثروة فقيية كبيرة، توجد متناثرة في كتب الفقو والتفسير واألميات في 
الحديث وشروحيا وقد حاول بعض المصنفين من القدامى والمحدثين جمعيا، كما فعل ابن أبي 
شيبة في الكتاب المصنف. وكما فعل الدكتور دمحم رواس قمعجي في إخراجو لموسوعات فقو 

من أمثال الخمفاء الراشدين، وعبد هللا بن عمر وعبد هللا بن عباس وعائشة أم  الصحابة 
المؤمنين... وغيرىم رضي هللا عنيم جميعا. ومن خبلل ىذه الثروة الفقيية أمكن التعرف عمى 

بة في استنباط األحكام واإلفتاء والقضاء. وىذه بعض الخبلصات واألمثمة المركزة مناىج الصحا
 :ٔفي ىذا المجال

معرفة الصحابة بمناىج االلستنباط وعدم اضطرارىم إلى وضع قواعد خاصة أو التصنيف  -1
 في األصول.

فرغم تمكنيم من ىذه المناىج، فإنيم، وعمى حد قول الجويني، "ما اعتنوا بتبويب 
األبواب، ورسم الفصول والمسائل، نعم، كانوا مستعدين لمبحث عند مسيس الحاجة إليو، 
متمكنين، وما اضطروا إلى تمييد القواعد ورسم الفروع واألمثمة، ألن األمور في زمانيم لم 

 تضطرب كل ىذا االضطراب"
 كمون المنيج األصولي االلستنباطي في فقو الصحابة والستعماليم قوتو. -2

إلى ىذه الصناعة )صناعة الفقو  يقرره ابن رشد بقولو: )لم يحتج الصحابة وىذا ما 
ن كنا ال ننكر أنيم  واألصول(. وليذا السبب لم )يكن أىل الصدر المتقدم، ناظرين فييا، وا 
يستعممون قوتيا(، ىذه القوى الفقيية األصولية الكامنة عند الصحابة ىي التي جمعت ودونت 

                                                           

 .31-22، ص1، ط2212دار ابن حزم، -تطور علن أصول الفقو، بلتاجي: عبد السالم، بيروت 1
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فقياء واألصوليين، وىذا ما يستخمصو ابن رشد بناًء عمى عممية فيما بعد في مصنفات ال
، بل كثير من المعاني الكمية الموضوعة استقرائية حيث يقرر: )وأنت تتبين ذلك من فتواىم 

 في ىذه الصناعة إنما صحت باالستقراء من فتواىم مسألة مسألة.
جماعيم عميو عن وعي وبصيرة. -3   الستعماليم القياس وا 

بن رشد قد ذىب إلى نظرية كمون المناىج األصولية عند الصحابة، فإن عمماء إذا كان ا
آخرين ذىبوا إلى أن الصحابة كانوا عمى بينة من أمرىم، وعمى معرفة بالمناىج التي 

ثم نظرنا في طرق استدالل الصحابة والسمف بالكتاب والسنة يستعممونيا، يقول ابن خمدون: )
شباه منيما. ويناظرون األمثال باألمثال بإجماع منيم وتسميم فإذا ىم يقيسون األشباه باأل

بعضيم لبعض في ذلك. فإن كثيرًا من الواقعات بعده صموات هللا وسبلمو عميو لم تندرج في 
النصوص الثابتة فقاسوىا بما ثبت وألحقوىا بما نص عميو بشروط في ذلك اإللحاق. وصار 

 (.لقياسذلك دليبًل شرعيًا بإجماعيم عميو. وىو ا
 إحاطتيم بالمعارف المؤدية إلى كمال رتبة االجتياد. -4

 يرى السبكيان أن كمال رتبة االجتياد يتوقف عمى ثبلثة أشياء ىي:
: التأليف في العموم التي يتغذى بيا الذىن كالعربية وأصول الفقو، وما يحتاج إليو األول

 من العموم العقمية في صيانة الذىن عن الخطأ.
 اإلحاطة بمعظم قواعد الشريعة، حتى يعرف أن الدليل الذي ينظر فيو مخالف أو موافق.: الثاني
: أن يكون ليم من الممارسة والتتبع لمقاصد الشريعة ما يكسبو قوة يفيم منيا مراد الشارع الثالث

 من ذلك.
 ثم يقرران الصحابة لم يكونوا مممين بذلك، بل كانوا في أعمى درجات اإلحاطة، بقوليما:
"ومن المعموم أن الصحابة كانوا أكمل الناس في ىذه األشياء، أما األول فبطباعيم، وأما الثاني 

 .ٔ"والثالث فممشاىدتيم الوحي ومعرفتيم بأحوال النبي 
 ألسباب اختاف الصحابة وصوره المطمب الرابع: 

في الفروع بصفتيم بشر ولكل واحد رأيو وما يفيمو من لقد وقع الخبلف في عيد الصحابة 
 ٕإلى ضروب منيا ما يمي: النص اختبلف الفقياء في عصر الصحابة 

                                                           

دار الكتب -عبد الكافي، السبكي: تاج الدين عبد الوىاب، بيروتاإلبياج في شرح المنياج، السبكي: عمي بن  1
 .ٜ-/ٔ، ٔ، طٜٗٛٔالعممية، 

 .ٛٔ-ٚٔ/ٔ، ٕٓٔٓدار التوفيقية لمتراث، -صحيح فقو السنة، السيد سالم: أبو مالك كمال، القاىرة 2
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 ان يلسمع صحابي حكما في قضية او فتوى، ولم يلسمعو االخر، فيجتيد برايو في ذلك، -1
 ويكون ىذا عمى وجوه: 

سعود انو سئل عن امراة مات أن يقع اجتياده موافقا لمحديث، ومثالو:ما جاء عن ابن م - أ
يقضي في ذلك، فاختمفوا عميو شيرا وأَلّحوا،  عنيا زوجيا ولم يفرض ليا،فقال: لم أَر رسول هللا

فاجتيد برأيو، وقضى بأن ليا مير نسائيا: ال وَكَس وال َشَطط، وعمييا العدة، وليا الميراث، فقام 
نيم، ففرح بذلك ابن مسعود فرحة لم قضى بمثل ذلك في امرأة م معقل بن يسار فشيد بأنو 

 .سبلميفرح مثميا قط بعد اإل
أن يقع بينيما المناظرة ويظير الحديث بالوجو الذي يقع بو غالب الظن فيرجع عن  - ب

اجتياده إلى المسموع، ومثالو: أّن أبا ىريرة كان من مذىبو أنو من أصبح جنبا فبل صوم لو، حتى 
 بخبلف مذىبو فرجع. أخبرتو بعض أزواج النبي 

أن يبمغو الحديث لكن ال عمى الوجو الذي يقع بو غالب الظن، فمم يترك اجتياده بل طعن  - ت
 في الحديث، ومثالو: أن فاطمة بنت قيس رضي هللا عنيما شيدت عند عمر بن الخطاب 

ال  نفقة وال سكنى، فرد شيادتيا وقال: بأنيا كانت مطمقة ثبلثا، فمم يجعل ليا رسول هللا 
 نترك كتاب هللا بقول امرأة ال ندري أصدقت أم كذبت.

 يا فاطمة اتقي هللا! تعني في قوليا: ال لسكنى وال نفقة.وقالت عائشة: 
أصبل، ومثالو أن ابن عمرو كان يأمر النساء إذا اغتسمن أن أن ال يصل إليو الحديث  - ث

يا عجبا البن عمرو ىذا، يامر معت عائشة رضي هللا عنيا بذلك فقالت: ينقضن رؤوسين، فس
النلساء أن ينقضن رؤولسين، أفا يأمرىن أن يحمقن رؤولسين؟! فقد كنت أغتلسل أنا ورلسول 

 .من إناء واحد، وما أزيد عمى أن أفرغ عمى رألسي ثاث إفراغات هللا 
فعل فعا، فيحممو بعضيم عمى القربة وبعضيم عمى اإلباحة،  أن يروا رلسول هللا  -2

يرمل في الطواف، فذىب جميورىم إلى أن الرمل في الطواف  أنيم رأوا النبي ومثالو: 
وىو قول –عمى سبيل االتفاق لعارض عرض  سنة، وحممو ابن عباس عمى أنو إنما فعمو 

 وليس بسنة. -المشركين: حطمتيم حمى يثرب
حّج فرآه الناس، فذىب بعضيم إلى أنو كان متمتعا،  أن رسول هللا  وىم، ومثالواختاف ال -3

 .وبعضيم إلى أنو كان قارنا، وبعضو إلى أنو كان مفردا
عمرة اعتمر رلسول هللاما روي أن ابن عمر كان يقول:  ومثالو اختاف اللسيو والنلسيان، -4

 .، فسمعت عائشة بذلك فقضت عميو بالسيوفي رجب
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إّن المّيت يعّذب ببكاء أىمو : "أن ابن عمر روى عن النبي  ومثالو ضبط،اختاف ال -5
عمى ييودية  " فقضت عائشة عميو بأنو وىم بأخذ الحديث عمى وجو: مّر رسول هللا عميو

نيا تعذب في قبرىايبكي عمييا أىميا فقال أن العذاب معمول ، فظن : إنيم يبكون عمييا وا 
 .عمى كل ميتلمبكاء، وظن الحكم عاما 

القيام لمجنازة، فقال قائل: لتعظيم المبلئكة فيعم المؤمن االختاف في عمة الحكم، مثالو:  -6
بجنازة ييودي فقام  والكافر، وقال قائل: ليول الموت فيعميما، وقال قائل: مّر رسول هللا 

 .ليا كراىة أن تعمو فوق رأسو، فيخّص بالكافر
عن استقبال القبمة في  نيى رسول هللا ، ومثالو: االختاف في الجمع بين المختمفين -ٚ

قضاء الحاجة، فذىب قوم إلى عموم ىذا الحكم وانو غير منسوخ، ورآه جابر يبول قبل أن 
يتوفى بعام مستقبل القبمة فذىب إلى أنو نسخ لمنيي المتقدم، ورآه ابن عمر قضى حاجتو 

 مستدبر القبمة فرّد بو قوليم إلى غير ذلك.
كتور عبد الكريم زيدان اختبلف الصحابة بسبب عمم بعض الصحابة بالسنة وعدم "وعمل الد

عمم البعض اآلخر بيا، وفصل ذلك فقال: )إن السنة ما كانت مدونة كما أن أحدا ما كان 
نما كانت موزعة فيما بينيم، فقد يعمم بعضيم منيا ما ال يعممو اآلخرون. وقد  يستوعبيا حفظا، وا 

عمم سنة نبوية معينة أفتى بمقتضاىا، ومن لم يعمميا أفتى بما يؤديو إليو  ترتب عمى ذلك أن من
اجتياده، وربما وافق اجتياده حكم السنة وربما خالفو. فمن ذلك أن عمر بن الخطاب ما كان يرى 

القاضية في مساواة أصابع اليد في الدية  أن أصابع اليد في الدية سواء حتى بمغتو سنة النبي 
و. وكان ابن عباس يرى أن الحامل المتوفى عنيا زوجيا تعتد أبعد األجمين، إذ لم فعدل عن رأي

أن عدتيا تنقضي بوضع حمميا.  في سبيعة األسممية حيث أخبرىا النبي  تبمغو سنة النبي 
وكان زيد بن ثابت وعبد هللا بن عمرو وغيرىما يرون أن المرأة المتوفى عنيا زوجيا قبل الدخول 

في بروع بنت  ض ليا ميرا، أن الشيء ليا من المير، ألنيم لم تبمغيم سنة النبي وقبل أن يفر 
 .ٔواشق الذي جعل ليا مير المثل"

كما ذكر أن اختبلفيم أحيانا يكون بسبب االجتياد فيما ال نص فيو. ذلك أن المسائل التي 
حدثت في ىذا العصر ولم ترد فييا نصوص، اجتيد فييا الفقياء في استنباط أحكاميا، وكانت 
طرقيم في استنباط االحكام ليذه المسائل متعددة، فتارة يستعممون القياس وطورا يأخذون 

بسد الذرائع أو غيرىا. واالنظار تختمف في ىذه األساليب واآلراء تتباين فييا مما  بالمصمحة أو

                                                           

، ٕٔٔٓشرون، مؤسسة الرسالة نا -سوريا -ية، زيدان: عبد الكريم، دمشقسبلمالمدخل لدراسة الشريعة اإل 1
 .ٕٕٔ، صٔط
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يؤدي إلى وقوع الخبلف في ىذه المسائل، فمن ذلك أن أبا بكر كان يساوي بين الناس في 
، وكان أساس االختبلف فيما سبلمالعطاء وكان عمر يخالف بينيم عمى أساس سابقتيم في اإل

 سبلمالعطاء، فكان أبو بكر يرى العدل في المساواة وال دخل لؤلسبقية في اإليتحقق بو العدل في 
في تقسيم المال، وعمر كان يرى أن من تمام العدل عدم مساواة من أسمم أوال وىاجر ونصر 

 نصرة األولين.  سبلمبمن أسمم أخيرا ولم ينصر اإل سبلماإل
خل بيا أنيا تحرم عميو حرمة مؤبدة ومن ذلك رأي اإلمام عمر فيمن نكح امرأة في عدتيا ود

بعد التفريق بينيما عقوبة لو وردعا لآلخرين. ورأي اإلمام عمي بن أبي طالب أن ال داعي 
فاالختبلف ىنا مرده النظر والرأي  لتحريميا عميو، بل يكفي التفريق بينيما وتعزيره عمى ما فعل.

 . ٔوىي في العدة وتقدير الحاجة إلى الزجر بتحريم المرأة عمى من تزوجيا
 االختاف قميل ال كثير

ومع أن الفقياء في ىذا العصر اختمفوا، إال أن اختبلفيم كان قميبل ال كثيرا ألن االجتياد 
كان يأخذ شكل الشورى ال سيما في زمن أبي بكر وعمر وىذا المسمك يقرب وجيات النظر 

ىذا العصر فقيا واقعيا بمعنى  ويقضي عمى االختبلف في معظم األحيان. كما أن الفقو كان في
نما يفتون إذا وقعت الحادثة  أن الفقياء ما كانوا يفرضون المسائل مقدما ويبحثون عن حكميا وا 
وظيرت الحاجة إلى معرفة حكميا مما جعل اإلفتاء قميبل بالنسبة إلى ما حدث فيما بعد، ومع قمة 

 مما حصل في العصور البلحقة بيا. اإلفتاء يقل اإلختبلف. وأيضا فإن المسائل بمجموعيا أقل
وأخيرا فإن فقياء الصحابة ما كانوا يتيجمون عمى الفتوى، بل كانوا يحبون لو كفاىم غيرىم، 

 .ٕومع قمة المفتين يقل اإلختبلف
  لسمات المنيج الفقيي عند الصحابةالمطمب الخامس: 

 : توقير نصوص الشرعأوالً 
وبما ورد في القرآن والسنة من ذكر ليم، ولمنزلتيم العظيمة والسامية،  إن الصحابة 

ووصفيم بأفضل الصفات وتزكيتيم، كانوا عمى درجة عالية من التوقير لنصوص الشرع، فقد 
كانوا يتمقون ما ينزل من الوحي لمتطبيق مباشرة دون تردد أو تمكؤ بل ورد عن بعضيم أمور 

م بالنصوص، فكان ابن عمر يبالغ في االتباع حتى وصل بو عجيبة في ذلك تبين شدة تمسكي
 : لمافي حديث جابر قالفي األمور الجبمية، وىذا ابن مسعود  األمر إلى محاكاة فعل النبي 

                                                           

 .ٖٕٔ، صيةسبلمالمدخل لدراسة الشريعة اإل 1

، ٕٔٔٓمؤسسة الرسالة ناشرون،  -سوريا -ية، زيدان: عبد الكريم، دمشقسبلمالمدخل لدراسة الشريعة اإل 2
 .ٖٕٔ، صٔط
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 ملسعود ابن ذلك فلسمع" اجملسوا" :قال الجمعة ولسمم يوم عميو هللا صمى هللا رلسول الستوى 
 بن عبد هللا يا تعال"  :فقال ولسمم عميو هللا صمى هللا رلسول فرآه باب الملسجد، عمى فجمس
 .1" ملسعود

كان بإمكانو أن يمشي خطوات قميمة ثم يجمس داخل المسجد لكنو بعد أن  فابن مسعود 
يقول: "اجمسوا"، جمس ولم ينتظر لحظة واحدة، سرعة في االستجابة ألمر النبي  سمع النبي 

. 
 َّللاَُّ  َصمَّى َّللاَِّ  َرلُسولَ  َفِإنَّ  َتْخِذفْ  :"اَل َلوُ  فَقالَ  َيْخِذفُ  َرُجبًل  َرَأى ُمَغفٍَّل لـّما ْبنِ  َّللاَِّ  َعْبدِ وىذا 

 َعُدوّّ  ِبوِ  ُيْنَكى َوالَ  َصْيدٌ  ِبوِ  ُيَصادُ  اَل  ِإنَّوُ  َوَقالَ  اْلَخْذفَ  َيْكَرهُ  َكانَ  َأوْ  اْلَخْذفِ  َعنْ  َنَيى َولَسمَّمَ  َعَمْيوِ 
نَّ  َتْكلِسرُ  َقدْ  َوَلِكنََّيا ُثكَ  َلوُ  َفَقالَ  َيْخِذفُ  َذِلكَ  َبْعدَ  َرآهُ  ُثمَّ  اْلَعْينَ  َوَتْفَقأُ  اللسِّ  َصمَّى َّللاَِّ  َرلُسولِ  َعنْ  ُأَحدِّ

 .2َوَكَذا" َكَذا ُأَكمُِّمكَ  اَل  َتْخِذفُ  َوَأْنتَ  اْلَخْذفَ  َكرِهَ  َأوْ  اْلَخْذفِ  َعنْ  َنَيى َأنَّوُ  َولَسمَّمَ  َعَمْيوِ  َّللاَُّ 
ولنقف مع الصديق موقفا تزامن مع أحداث الردة، لنرى جوانب من عظمة ىذا الخميفة 

 .المختار، ذلكم ىو موقفو من بعث أسامة بن زيد 
كان عميو الصبلة والسبلم قد أعد جيشا وجيتو الشام، تحت إمرة  فقبل وفاة الرسول 

سطين، فأوعب معو سبعمئة من أسامة، وأمره أن يوطئ الخيل تخوم البمقاء والداروم من أرض فم
 المسممين.

، وآنذاك جاء الصحابة  ، وأرجأت زحفو وفاة رسول هللا ٖوسار الجيش حتى بمغ الجرف
  إلى أبي بكر، يطمبون إليو أن يرّد أسامة بجيشو، ألن المدينة المنورة أصبحت ميددة من

مضاء )بعث أسامة( مخاطرة رىيبة! وكان عمى رأسيم عمر بن الخطاب، ومن أنصار  المرتدين وا 
 ىذا الرأي أسامة نفسو قائد ىذا الجيش.

والمسألة بمقياس المنطق ال يبدو الصواب إال معيا، ولكن أبا بكر ينظر إلييا من جانب أن 
، فميكن ما "أنفذوا جيش ألسامة"فقال:  -وىو في مرضو–عقد ألسامة المواء، وأمر   رسول هللا 

 االخطار المحدقة بالمدينة.ميما تكن  أمر بو رسول هللا 
 لنصوص  وىناك شواىد كثيرة يضيق المجال عن ذكرىا كميا تدل عمى توقير الصحابة 

                                                           

عبد الحميد، سنن أبي داود، أبو داود: سميمان بن األشعث السجستاني، دار الفكر، تحقيق: دمحم محي الدين  1
 .ٜٔٓٔ، رقم الحديث: ٖٖ٘/ٔ

، ٔ، طٖٕٓٓدار ابن الييثم، -صحيح البخاري، البخاري: أبو عبد هللا دمحم بن اسماعيل بن ابراىيم، القاىرة 2
 .ٜٚٗ٘، رقم الحديث:ٓٙٙص

 الجرف: موضع عمى ثبلثة أميال من المدينة. 3
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 .ٔالوحي ونصوص الشرع
 : عدم التعصب لمرأي الواحدثانياً 

قد يقع الخبلف بين الصحابة في بعض المسائل االجتيادية لكنيم كانوا يتعاممون مع ىذا 
 ُعَمَر  اْبنِ  فَعنْ  كما في حادثة صبلة العصر الخبلف التعامل الذي عمميم إياه رسول هللا 

 ِفي ِإالَّ  اْلَعْصرَ  َأَحدٌ  ُيَصمَِّينَّ  اَل  ْحزَاِب اأْلَ  ِمنْ  َرَجعَ  َلمَّا َلَنا َولَسمَّمَ  َعَمْيوِ  َّللاَُّ  َصمَّى النَِّبيُّ  َقاَل: "َقالَ 
 َبْعُضُيمْ  َوَقالَ  َنْأِتَيَيا َحتَّى ُنَصمِّي اَل  َبْعُضُيمْ  َفَقالَ  الطَِّريقِ  ِفي اْلَعْصرُ  َبْعَضُيمْ  َفَأْدَركَ  ُقَرْيَظةَ  َبِني
 .2ِمْنُيْم" َواِحًدا ُيَعنِّفْ  َفَممْ  َولَسمَّمَ  َعَمْيوِ  َّللاَُّ  َصمَّى ِلمنَِّبيِّ  َفُذِكرَ  َذِلكَ  ِمنَّا ُيَردْ  َلمْ  ُنَصمِّي َبلْ 

اختمفوا في فيم ىذا النص، لكنيم ساروا سوية، ولم يعنف أحدىم  فننظر ىنا أن الصحابة 
اآلخر، ولم يفسق أحدىم اآلخر بل لكل فريق رأيو واجتياده وفيمو لمنص، وقد ذكرنا في ثنايا 

وأسباب ىذا اإلختبلف تدل بمجموعيا عمى عدم  البحث نماذج عديدة الختبلف الصحابة 
 تعصب الواحد منيم لرأيو.

 اة مقاصد الشريعة: مراعثالثا
ىو النظر الى عمل النصوص وظروفيا والنظر الى  ان ما اىم ما يميز منيج الصحابة 

مقاصد الشريعة مراعين في ذلك المصالح والمفاسد، ىذه السمة وىذا الفقو الذي نحن اليوم بأمس 
رط بحجة الحاجة الى السير عميو دون الجمود عمى ظواىر النصوص وبالمقابل دون التساىل المف

المصمحة، فبل بد من التوازن بين األمرين، والحذر من اإلفراط والتفريط وكما قال ابن القيم رحمو 
ما إلى تفريط"هللا: " ، ومراعاة ما أمر هللا بأمر إال كان لمشيطان فيو لمتان إما إلى إفراط وا 

)من  :لقرضاوي يقول الدكتور يوسف ا المقاصد يتبين لنا بوضوح عند قراءة سيرة الصحابة 
مثل الخمفاء الراشدين، ابن مسعود وابن عباس وابن عمر  استقرأ ما أثر عن فقياء الصحابة 

وعائشة، ومعاذ وزيد بن ثابت، ونظر إلى فقييم وتأممو بعمق: تبين ليم أنيم كانوا ينظرون إلى 
فإذا أفتوا في  ما وراء األحكام من عمل ومصالح، وما تحممو األوامر والنواىي من حكم ومقاصد،

ية وأىدافيا، ولم ييدروا سبلممسألة أو حكموا في قضية، لم تغب عن باليم مقاصد الشريعة اإل
ىذه المقاصد الكمية في غمرة الحماسة لمنصوص الجزئية وال العكس، بل ربطوا الجزئيات 

جدنا معاذ بن بالكميات والفروع بؤلصول، واألحكام بالمقاصد، بعيدا عن الحرفية والجمود. وليذا و 
إلى اليمن معمما وقاضيا وواليا، وأمره أن يأخذ الزكاة من أغنيائيم  جبل الذي أرسمو النبي 

                                                           

 .ٓٚ-ٜٙ، صٖ، طٕ٘ٓٓ، الخمفاء الراشدون، الشيخ: عبد الستار، دمشق، دار القمم 1

، ٔ، طٖٕٓٓدار ابن الييثم، -صحيح البخاري، البخاري: أبو عبد هللا دمحم بن اسماعيل بن ابراىيم، القاىرة 2
 .ٜٙٗ، رقم الحديث:ٛٓٔص
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ليردىا إلى فقرائيم. وحذره أن يأخذ كرائم أمواليم، أي أحسنيا وأفضميا، )من المواشي والزروع 
يما رواه أبو داود وغيره: وغيرىا( بل يأخذ الوسط منيا، ال األجود وال الرديء، وكان مما قالو لو ف

 .ٔ"خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من اإلبل، والبقر من البقر"
الذي جاء في الحديث أنو أعمم الصحابة بالحبلل والحرام، لم يجمد عمى  ولكن معاذا 

ظاىر الحديث، بحيث ال يأخذ من الحب إال الحب.. الخ. ولكنو نظر إلى المقصد من الزكاة، 
وىو التزكية والتطيير لمغني: نفسو ومالو وسد خمة الفقراء من المؤمنين، والمساىمة في إعبلء 

ئ عن ذلك مصارف الزكاة، فمم ير بأسا من أخذ قيمة العين الواجبة في ، كما تنبسبلمكممة اإل
، في حين تحتاج سبلمالزكاة، وخصوصا من أىل اليمن الذين أظميم ارخاء في رحاب عدل اإل

أيسر  -ممبوسات ومنسوجات يمنية–عاصمة الخبلفة إلى مزيد من المعونات، فكان أخذ القيمة 
 و من فقراء المياجرين وغيرىم من المدينة.عمى الدافعين، وأنفع لممرسل إلي

وىذا ما ذكره البخاري في صحيحو معمقا بصيغة الجزم، ورواه البييقي في سننو بسنده عن 
إئتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان الصدقة فإنو طاوس عن معاذ أنو قال ألىل اليمن: )
 (.أىون عميكم، وخير لممياجرين بالمدينة

الثوري وأبو حنيفة وأصحابو، وروي عن عمر بن عبد العزيز والحسن ىذا ما ذىب إليو 
البصري، من جواز أخذ القيمة بدل العين في الزكاة. وروي عن أحمد في غير زكاة الفطر. وىو 
الظاىر من مذىب البخاري في صحيحو، وافق فيو الحنفية عمى كثرة ما خالفيم، إذ وجد الدليل 

 .ٕمعيم
ويقول الدكتور زياد دمحم احميدان عندما ذكر األدلة عمى اعتبار المقاصد من فيم الصحابة 

:  وأما فيم الصحابة فقد كانوا أكثر الناس فقيا في الدين وأقربيم إلى الوحي الذي عايشوه
قدوة األمة في القياس وعمم اعتمادىم عمى  الصحابة ، قال الغزالي: "3تنزيا وفقيا

، ٗ"المصالح، مع أنيم لم ينحصروا عمييا في بعض الملسائل، ولم يترلسموا أيضا السترلساال عاما
ن كانوا يدندنون حول قال ابن القيم: " وقد كان الصحابة أفيم األمة لمراد نبييا وأتبع لو، وا 

ثم يعدل عنو إلى غيره  ر لو مراد رلسول هللا أحد منيم يظيمعرفة مراده ومقصوده، ولم يكن 
                                                           

دار الفكر، تحقيق: دمحم محي الدين عبد الحميد،  سنن أبي داود، أبو داود: سميمان بن األشعث السجستاني، 1
 .ٜٜ٘ٔالحديث: ، رقم ٖٓ٘/ٔ

 .ٔٛ-ٜٚ، صٕٚٓٓ، ٕدار الشروق، ط-دراسة في فقو مقاصد الشريعة، القرضاوي: يوسف، القاىرة 2

 .ٖٖ، صٔ، طٕٗٓٓية، احميدان: د. زياد دمحم، مؤسسة الرسالة، سبلممقاصد الشريعة اإل 3

، ٕ، طٜٓٛٔالفكر،  دار -حامد، دمشق أبو دمحم بن دمحم بن األصول، الغزالي: دمحم تعميقات في المنخول 4
 .ٖٖ٘ص
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وأعمم  -القرآن الكريم–كانوا أفقو الناس فيو وقد وصف الشاطبي السمف عموما بأنيم:  ٔ"البتة
 .2العمماء بمقاصده وبواطنو

 والصحابة خصوصا ىم القدوة في فيم الشريعة والجري عمى مقاصدىا .
مقاصد الشريعة نبراسا ييتدون بيا في اجتياداتيم الوافرة التي نسوق  لقد جعل الصحابة 

 منيا بعض األمثمة:
" اآلنف ذكره، حيث قال النووي في شرح ال يصمين أحد العصر إال في بني قريظةحديث " -ٔ

في المبادرة بالصبلة عند ضيق وقتيا  الحديث في صحيح مسمم "وأما اختبلف الصحابة 
أدلة الشرع تعارضت عندىم، بأن الصبلة مأمور بيا في الوقت، مع أن وتأخيرىا، فسببو أن 

"، المبادرة في الذىاب ال يصمين أحد العصر إال في بني قريظة" :المفيوم من قول النبي 
إلييم، وأال يشتغل عنو بشيء، إال أن تأخير الصبلة مقصود في نفسو من حيث ىو تأخير، 

 ى المعنى ال إلى المفع.فأخذ الصحابة بيذا المفيوم نظرا إل

في كثير  وأكد ىذا المعنى ابن القيم الجوزية فقال وقد اجتيد الصحابة في زمن النبي 
من األحكام ولم يعنفيم كما أمرىم يوم األحزاب أن يصموا العصر في بني قريظة فاجتيد 
نما سرعة النيوض فنظروا إلى  بعضيم وصبلىا في الطريق وقال: لم يرد منا التأخير وا 
المعنى، واجتيد آخرون وأخروىا إلى بني قريظة فصموىا ليبل نظرا إلى المفع، وىؤالء سمف 

 ىؤالء سمف أصحاب المعاني والقياس".الظاىر، و 
 الصاة بين جمع  لسمم و عميو هللا صمى هللا رلسول أن عباس عن ابنروى اإلمام مسمم  -ٕ

 لسعيد قال والعشاء والمغرب والعصر الظير بين فجمع تبوك غزوة في لسافرىا لسفره في
 .3أمتو يحرج ال أن أراد قال ؟ ذلك عمى حممو ما عباس البن فقمت

وذىب األمر إلى أبعد من ذلك فيناك نصوص لم يطبقوىا باعتبار المقاصد وقد ذكر 
: الدكتور عبد الكريم زيدان عند حديثو عن تعميل األحكام ورعاية المصمحة عند الصحابة 

"فإن المتتبع الجتيادىم يمحع أنو بأنواعو قام عمى أساس نظرىم إلى عمل األحكام ورعايتيم 
سدة. وعمى ىذا األساس لم يطبقوا بعض األحكام المنصوص عمييا لزوال المصمحة ودرء المف

ن كان قد يرى ظاىريا أن ىذه الشروط متحققة، أو  عمتيا أو لعدم تحقق شروط تطبيق الحكم وا 
                                                           

اعبلم الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم: ابو عبد هللا دمحم بن ابي بكر، تحقيق: عصام الدين الصبابطي،  1
 .ٜٕٔ/ٔ، ٕٗٓٓدار الحديث، -القاىرة

 .ٖ٘، صٔ، طٕٗٓٓية، احميدان: د. زياد دمحم، مؤسسة الرسالة، سبلممقاصد الشريعة اإل 2

دار الجيل، دار -مسمم: أبو الحسين مسمم بن الحجاج بن مسمم القشيري النيسابوري، بيروتصحيح مسمم،  3
 .٘ٓٚ، رقم الحديث:ٜٛٗ/ٔ اآلفاق الجديدة،
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لغرض الردع والزجر عن الوقوع في المفسدة. كما أدى بيم اجتيادىم القائم عمى ما ذكرناه إلى 
 .ٔتحقيقا لممصمحة ودفعا لممفسدة"استنباط األحكام الجديدة 

 فمن األحكام التي وردت فييا نصوص ولم تطبق ما يأتي: 
 لسيم المؤلفة قموبيم: - أ

 ِإنََّماجاء في القرآن الكريم النص عمى إعطاء المؤلفة قموبيم سيما من الزكاة، قال تعالى "
َدَقاتُ   لَسِبيلِ  َوِفي َواْلَغاِرِمينَ  الرَِّقاِب  َوِفي ُقُموُبُيمْ  َواْلُمَؤلََّفةِ  َعَمْيَيا َواْلَعاِمِمينَ  َواْلَملَساِكينِ  ِلْمُفَقَراءِ  الصَّ

ِبيلِ  َواْبنِ  َّللاَِّ  والمؤلفة قموبيم منيم المسمم . (ٓٙالتوبة: ) َحِكيٌم" َعِميمٌ  َوَّللاَُّ  َّللاَِّ  ِمنَ  َفِريَضةً  اللسَّ
و، فكان العطاء ليؤالء إسبلميرتجى الضعيف في إيمانو، منيم غير المسمم الذي يخشى شره أو 

، وىذه ىي عمة الحكم سبلملتقوية ضعيف اإليمان أو اتقاء شر غير المسمم أو استمالتو لئل
بإعطائيم يوم كان المسممون قمة وفي حالة ضعف وبحاجة لتكثير عددىم واتقاء شر مخالفييم. 

ن )المؤلفة قموبيم(. وىذا وفي زمن عمر بن الخطاب لم يعط شيئا من الزكاة لمن كانوا يسمو 
نما يعني عدم تطبيقو  اإلجراء من الخميفة عمر بن الخطاب ال يعني إلغاء النص أو نسخو، وا 
لغاء النص شيء آخر، وما كان لعمر أو غير  لعدم توافر شروط التطبيق، وعدم تطبيق شيء وا 

 .ٕعمر أن يمغي نصوص القرآن
 إيقاف حد اللسرقة:  - ب

ورد النص في الكتاب بقطع يد السارق، ولكن عمر بن الخطاب أوقف تطبيق ىذا النص في عام 
المجاعة فمم يقطع أيدي السراق. وكذلك أوقف تطبيقو عمى غممة لحاطب ابن بمتعة سرقوا ناقة 
لرجل من مزينة. ومأخذ عمر فيما ذىب إليو ىو إدراكو عمة الحكم وفيم عمتو وشروط تطبيقو، 

جريمة شنيعة ألنيا اعتداء عمى مال الغير فناسبيا عقوبة قطع اليد ردعا وزجرا عنيا، فالسرقة 
ولكن ىذه الجريمة تستمزم تحقق شروط كثيرة منيا انتفاء الضرورة ألن )الضرورات تبيح 
المحضورات( كما تنطق القاعدة الفقيية، والناس في عام المجاعة كانوا في ضيق شديد جدا مما 

وف من قبيل الضرورات التي توجب عمى صاحب المال بذلو لممحتاج إما بثمن يجعل تمك الظر 
 .ٖالمثل أو بالمجان، عمى خبلف بين العمماء

 
                                                           

، ٕٔٔٓمؤسسة الرسالة ناشرون،  -سوريا -ية، زيدان: عبد الكريم، دمشقسبلمالمدخل لدراسة الشريعة اإل ٔ
 .٘ٔٔ، صٔط

، ٕٔٔٓمؤسسة الرسالة ناشرون،  -سوريا -ية، زيدان: عبد الكريم، دمشقسبلمالمدخل لدراسة الشريعة اإل ٕ
 .ٙٔٔ، صٔط

 .ٚٔٔالمصدر نفسو، ص ٖ
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 ضوال اإلبل: - ت
عن ضالة اإلبل فقال النبي  جاء في الحديث الصحيح عن زيد بن خالد أنو سأل النبي 

( :أكل الشجر حتى يجدىا ما لك وليا، دعيا فإن معيا حذاءىا ولسقاءىا، ترد الماء وت
 فالحديث صريح في النيي عن التقاط ضالة اإلبل، وىكذا كان الحكم في عيد النبي  ربيا..(

وعيد أبي بكر وعمر. ولكن في زمان عثمان بن عفان أمر بأخذىا وبيعيا وحفع أثمانيا إلى أن 
فيو يظير صاحبيا وفي زمن عمي بن أبي طالب جعل لضوال اإلبل بيتا خاصا يحبسيا 

ويطعميا ويسقييا من مال بيت المال إلى أن يظير صاحبيا ويثبت أنيا لو. وال شك أن ما فعمو 
تي شرع الحكم من أجميا. وىي حفع اإلبل الضائعة عثمان وعمي مرده مبلحظة المصمحة ال

 لصاحبيا.
وقد كان ىذا الحفع يكفي لتحصيمو ترك اإلبل دون التقاطيا فيأتي صاحبيا ويأخذ إبمو. 

ال أن ىذه المصمحة لم لعد باإلمكان تحقيقيا بطريق ترك اإلبل عمى حاليا خوفا من أن تمتد يد إ
غير أمينة إلييا وتأخذىا نظرا لتغير النفوس فيضيع المال عمى صاحبو، فكان ىذا التغير داعيا 
إلى التقاط اإلبل وبيعيا كما رأى عثمان. أو حفظيا في محل معين كما رأى عمي. وفي ىذا 

ذاك حفع المال عمى صاحبو وىو الغرض الذي من أجمو شرع الحكم، فمم يكن ما فعمو عثمان و 
 .ٔوعمي مخالفا لمحديث إال مخالفة ظاىرية، ىو في الحقيقة موافق لمحديث ويحقق الغرض منو

 الطاق الثاث - ث
وعيد أبي بكر  وكان الطبلق الثبلث بمفع واحد يعتبر طمقة واحدة عمى عيد رسول 

بن الخطاب، فقال عمر: إن الناس استعجموا في أمر كان ليم فيو أناة،  وسنتين من خبلفة عمر
فمو أمضيناه عمييم، فأمضاه عمييم. فعمر بن الخطاب أوقف تطبيق ما وردت بو السنة وىو 

يقاعيم جعل الطبلق الثبلث بمفع واحد طمقة واحدة، ألنو رأى تتابع الناس في ىذه المخالفة،  وا 
الطبلق ثبلثا بمفع واحد وىذا خبلف المشروع، فأراد زجرىم عن ىذه المخالفة سدا لذريعة الفساد 

وأبو بكر بإيقاع الثبلث عمييم؟ ال يقال ىذا ألن  فأوقعو عمييم. وال يقال: لَم لم يعاقبيم النبي 
النحو فكان ما يقع  وأبي بكر ما كانوا يكثرون إيقاع الطبلق عمى ىذا القوم في عصر النبي 

منيم من طبلق ثبلث بمفع واحد نادرا أو عمى وجو الخطأ، أما في زمن عمر فقد كثر منيم ىذا 
 بلق ـم الطـيـإلزامـك بـن ذلـم عــرىـر زجـمـالصنيع المخالف لما ىو مشروع في باب الطبلق، فأراد ع

                                                           

، ٕٔٔٓمؤسسة الرسالة ناشرون،  -سوريا -ية، زيدان: عبد الكريم، دمشقسبلمالمدخل لدراسة الشريعة اإل 1
 .ٛٔٔص ،ٔط
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 .ٔالثبلث دفعا لمفسدة مخالفة الطبلق المسنون 
 العراقعدم تقلسيم لسواد  - ج

قسم خيبر بين الفاتحين، ولكن عمر لم يقسم سواد العراق، ورأى أن يبقيو في  فالنبي 
 أيدي أربابو ويفرض الخراج عمى األرض، ليكون موردا دائما ألجيال المسممين.

وشدة الحاجة،  لسامخيبر كانت في بدء اإل وقلسمة النبي وقال في ذلك ابن قدامة: "
 ".فكانت المصمحة فيو، وقد تعينت المصمحة فيما بعد ذلك في وقف األرض، فكان ىو الواجب

 َواْعَمُمواوىو قولو تعالى: " -كما زعم زاعمون -لم يخرج عمر عن النص القرآني اويبطمو 
لُسولِ  ُخُملَسوُ  َّللَِّ  َفَأنَّ  َشْيءٍ  ِمنْ  َغِنْمُتمْ  َأنََّما ِبيِل" َواْبنِ  َواْلَملَساِكينِ  َواْلَيَتاَمى اْلُقْرَبى َوِلِذي َوِلمرَّ  اللسَّ
 .ٕ. ولكنو خص النص بالمنقوالت التي يمكن أن تغنم وتحاز بالفعل(ٔٗاألنفال: )
 تضمين الصناع: - ح

ذىب الخميفة الرابع عمي بن أبي طالب إلى تضمين الصناع قيمة ما ييمك في أيدييم من 
أموال الناس وأشياءىم وثيابيم، مع أن األصل أن أيدييم يد أمانة واألمين ال يضمن، ولكنو رأى 
المصمحة في زمنو لممحافظة عمى أموال الناس توجب ذلك، فضمنيم، وقال في ذلك عبارتو 

 .3يصمح الناس إال ذاك" "الالشييرة: 
واجتياداتيم مبنية عمى رعاية المقاصد، قال الدكتور  وىناك الكثير من فتاوى الصحابة 

في تعميل  زياد دمحم احميدان عن تمك االجتيادات: "سمكوا السبيل التي سمكيا رسول هللا 
 عصيان، بل األحكام ببيان أسبابيا عند الحاجة، توسعوا في ذلك ولكن من غير مخالفة وال

اعتقادا منيم أن شريعة هللا ليست جامدة عمى النصوص، حتى ال توقع الناس في إصر أخبر 
هللا تعالى أنو وضع عنيم، أو تمجئيم إلى حرج نفاه هللا عنيم، من أجل ذلك دخموا ىذا الباب 

وطورا   من نواح كثيرة، فتراىم يعممون الفتيا بما نص عميو كتاب هللا أو نطق بمثمو رسول هللا
دائرتو، وآنًا يحكمون أحكامًا يخال أنيم  ايعمدون إلى حكم منصوص فيستنبطون لو العمة ليوسعو 

خالفوا بو ما حكم هللا بو، ولكن بثاقب نظرىم عمموا أن الحكم معمل بعمة قد زالت، فيغيرون 
الحكم تبعا لتغير عمتو، وحينا يمنعون الناس من مباح زجرا وعقوبة ليم، أو لما يرون أنو يؤدي 

 من أجميا.إلى ظن خبلف الحقيقة، فيقع الناس في المفاسد 

                                                           

، ٔمؤسسة الرسالة ناشرون، ط -سوريا -دمشقزيدان: عبد الكريم،  ية،سبلمالمدخل لدراسة الشريعة اإل 1
 .ٜٔٔ، صٕٔٔٓ

 .ٖٚٔ، صٕ، طٕٚٓٓدار الشروق، -دراسة في فقو مقاصد الشريعة، القرضاوي: يوسف، القاىرة 2

 ٗٚٔالمصدر نفسو، ص 3
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ٕٖ٘ 
 

وبعد استعراض األدلة المتقدمة يحصل لنا العمم بأن الشريعة قائمة عمى رعاية المصالح، 
ن الذين أنكروا المقاصد قد قصروا األحكام عمى ظاىر النص،  وفي األحكام العامة والخاصة، وا 

 وىذا قصور عن فيم الشريعة ودالالت المفع.
م عمى قصد المتكمم، وااللفاظ لم تقصد جاء في اعبلم الموقعين: "والتعويل في الحك

نما ىي مقصودة لممعاني والتوصل بيا إلى معرفة مراد المتكمم، ومراده يظير من  لنفسيا، وا 
عموم المفع تارة، ومن عموم المعنى الذي قصد تارة، وقد يكون فيمو من المعنى أقوى، وقد 

 يكون المفع أقوى، وقد يتقاربان".
ي بقولو: "كل عاقل يعمم أن مقصود الخطاب ليس ىو في ويؤكد ىذا المعنى الشاطب

 .ٔالعبارة، بل التفقو في المعبر عنو، والمراد بو، ىذا ال يرتاب فيو عاقل"
 ومن األحكام الملستنبطة عمى ألساس جمب المصمحة ودفع المفلسدة

توريث من طمقيا زوجيا بائنا وىو في مرض الموت، سدا لذريعة االضرار بالزوجة. وقد  - أ
عثمان توريثيا سواء مات زوجيا في العدة أو بعدىا، ورأى عمر توريثيا إذا مات  رأى

 زوجيا في العدة، ال بعدىا.
من باب سد الذريعة لمفساد أيضا ما ذىب إليو عمر من حرمة المرأة مؤبدا عمى من  - ب

 تزوجيا وىي في عدتيا.
عميو الصحابة. وقتل ومنو أيضا جمع القرآن، وقتل الجماعة بالواحد، فجمع القرآن اتفق 

الجماعة بالواحد ذىب إليو عمر وعمي ولم يعرف ليما مخالف. وكبل الحكمين لوحع فيو تحقيق 
المصمحة ودرء المفسدة. ومن ىذا القبيل أيضا حكم عمر بن الخطاب بإمرار الماء من أرض دمحم 

 .ٕبن مسممة لسقي أرض جاره الضحاك
 الخاتمة

 البحث إلى النتائج التالية:من خبلل ما تم تناولو، توصل 
 الفقيي في االستدالل وتقديمو عمى بقية المناىج الفقيية. الصحابة مشروعية منيج  -ٔ

 أشد الناس ورعا. الصحابة بالتيسير، كما ظير أن  الصحابة تميز الفتوى في زمن  -ٕ

 عمى الكتاب والسنة فإن لم يجدوا الحكم فييما في االستنباط منيج الصحابة اعتمد  -ٖ
 لجأوا إلى االجتياد بالرأي 

                                                           

 .ٖ٘، صٔ، طٕٗٓٓاحميدان: د. زياد دمحم، مؤسسة الرسالة،  ية،سبلممقاصد الشريعة اإل 1

، ٕٔٔٓمؤسسة الرسالة ناشرون،  -سوريا -ية، زيدان: عبد الكريم، دمشقسبلماإل المدخل لدراسة الشريعة 2
 .ٕٓٔ-ٜٔٔ، صٔط
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ٕٖٙ 
 

بتوقير النصوص الشرعية وعدم التعصب لمرأي والنظر إلى  الصحابة اتسم منيج  -ٗ
 مقاصد الشريعة.

ن النظر إلى مقاصد الشريعة مطمب ضروري نحتاج اليوم إلى أن يؤخذ بنظر االعتبار  وا 
كثير من األمثمة يزخر بال الصحابة في االفتاء وعدم الجمود عمى ظواىر النصوص، ومنيج 

التي تؤكد استعماليم المقاصد، فيم الجيل األقرب لزمن الوحي، فمراعاة ذلك في ىذا العصر 
مع تغير األحوال وضعف االلتزام يكون من باب أولى، لذلك نوصي باالىتمام بيذا الجانب 

براز مراعاة المقاصد عند الصحابة سواء عن طريق البحث أو من خبلل المحاضرات،   وا 
ىم القدوة في االلتزام  الصحابة سعيا في تضييق دائرة الخبلف ألن الكل يجمع عمى أن 

 بتعاليم ىذا الدين وأشد الناس مراعاة ألحكامو.
 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم .ٔ

ابن القيم: ابو عبد هللا دمحم بن ابي بكر، اعبلم الموقعين عن رب العالمين، تحقيق: عصام  .ٕ
 .ٕٗٓٓدار الحديث، -القاىرةالدين الصبابطي، 

مكتبة الرشد، -ابن أبي شيبة: أبو بكر عبد هللا بن دمحم الكوفي، مصنف ابن أبي شيبة، الرياض .ٖ
 .ٔىـ، طٜٓٗٔ

 .ٔابن تيمية: أحمد بن عبد الحميم، الفتاوى الكبرى، الرسالة التسعينية، ط .ٗ

 ىـ.ٖٓٚٔة، ابن تيمية: أحمد بن عبد الحميم، نقض المنطق، مكتبة السنة الدمحمي .٘

، تحقيق عبد ٕٕٓٓابن فارس: أبو الحسين أحمد، مقاييس المغة، اتحاد الكتاب العرب،  .ٙ
بلم دمحم َىاُرون.  السَّ

 .ٔ، طٕٗٓٓية، مؤسسة الرسالة، سبلماحميدان: د. زياد دمحم، مقاصد الشريعة اإل .ٚ

دار ابن الييثم، -البخاري: أبو عبد هللا دمحم بن اسماعيل بن ابراىيم، صحيح البخاري، القاىرة .ٛ
 .ٔ، طٖٕٓٓ

 ية.سبلمعبد الحميد محمود، الرقابة الشرعية الفعالة في المؤسسات المالية اإل البعل: أ.د. .ٜ

 المكتبة الرحيمية ديوبند يوبي. -التبريزي: ولي الدين دمحم بن عبد هللا، مشكاة المصابيح، اليند .ٓٔ

دار -الترمذي: دمحم بن عيسى أبو عيسى السممي، الجامع الصحيح لسنن الترمذي، بيروت .ٔٔ
 .ٗٗ/٘احياء التراث العربي، تحقيق: أحمد شاكر، 

 ىـ.٘ٓٗٔ، ٔدار الكتاب العربي، ط -الجرجاني: عمي بن دمحم بن عمي، التعريفات، بيروت .ٕٔ
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ٕٖٚ 
 

ة، دار العمم لممبليين، الجوىري: اسماعيل بن حماد، الصحاح تاج المغة وصحاح العربي .ٖٔ
 .ٗ، طٜٚٛٔ

 .ٔ، طٖٜٜٔالحسيني: أبو دمحم، أوجز الخطاب،  .ٗٔ

دار الكتاب العربي، -الخطيب البغدادي: أبو أحمد بن عمي، الكفاية في عمم الرواية، بيروت .٘ٔ
 .ٔ، طٜ٘ٛٔ

السبكي: عمي بن عبد الكافي، السبكي: تاج الدين عبد الوىاب، اإلبياج في شرح المنياج،  .ٙٔ
 .ٔ، طٜٗٛٔار الكتب العممية، د-بيروت

 .ٕٓٔٓدار التوفيقية لمتراث، -السيد سالم: أبو مالك كمال، صحيح فقو السنة، القاىرة .ٚٔ

 .ٕٛٓٓدار السبلم،  -الشمي: أبو أمامة نوار، العقل الفقيي معالم وضوابط، القاىرة .ٛٔ

 \.ٖ، طٕ٘ٓٓالشيخ: عبد الستار، الخمفاء الراشدون، دمشق، دار القمم،  .ٜٔ

مكتبة العموم -ي: سميمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم، المعجم الكبير، الموصلالطبران .ٕٓ
 .ٕ، طٖٜٛٔوالحكم، 

العسقبلني: أبو الفضل أحمد بن عمي بن دمحم بن أحمد بن حجر، اإلصابة في معرفة  .ٕٔ
 دار الكتب العممية، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وآخرون. -الصحابة، بيروت

ل أحمد بن عمي بن دمحم بن أحمد بن حجر، فتح الباري، دار الفكر، العسقبلني: أبو الفض .ٕٕ
 تحقيق عبدالعزيز بن باز ومحب الدين الخطيب.

دار الفكر،  -الغزالي: دمحم بن دمحم بن دمحم أبو حامد، المنخول في تعميقات األصول، دمشق .ٖٕ
 .ٕ، طٜٓٛٔ

 الفيروز آبادي: دمحم بن يعقوب ، القاموس المحيط. .ٕٗ

 .ٔ، طٕٙٓٓدار النيضة،  -، دمشقسبلم جمال الدين، الفتوى في اإلالقاسمي: دمحم .ٕ٘

 .ٕ، طٕٚٓٓدار الشروق، -القرضاوي: يوسف، دراسة في فقو مقاصد الشريعة، القاىرة .ٕٙ

 .ٕ، طٜٙٛٔالنسائي: أحمد بن شعيب عبد الرحمن، المجتبى من السنن، حمب،  .ٕٚ

، ٕٓٔٓوالسنة، مطبعة أنوار دجمة النعمة: ابراىيم، صور من صحابة رسول هللا في القرآن  .ٕٛ
 .ٔط

-النووي: أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري، المنياج شرح صحيح مسمم بن الحجاج، بيروت .ٜٕ
 .ٕىـ، طٕٜٖٔدار إحياء التراث العربي، 

أبو داود: سميمان بن األشعث السجستاني، سنن أبي داود، دار الفكر، تحقيق: دمحم محي الدين  .ٖٓ
 عبد الحميد.
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ٕٖٛ 
 

 .ٕ، طٜٜٜٔعبد هللا الشيباني، مسند اإلمام أحمد بن حنبل، مؤسسة الرسالة، أحمد: أبو  .ٖٔ

 ٔ، طٕٓٔٓدار ابن حزم،، -ببلجي: عبد السبلم، تطور عمم أصول الفقو، بيروت .ٕٖ

 .ٗىـ، طٖٖٚٔدار المنار، -رضا: دمحم رشيد، تفسير المنار، القاىرة .ٖٖ

 زيدان: د.عبد الكريم، أصول الدعوة، مؤسسة الرسالة. .ٖٗ

مؤسسة الرسالة  -سوريا -ية، دمشقسبلمعبد الكريم، المدخل لدراسة الشريعة اإل زيدان: .ٖ٘
 .ٔ، طٕٔٔٓناشرون، 

 .ٜٔٛٔدار النيضة العربية،  -شمبي: دمحم مصطفى، تعميل األحكام، بيروت .ٖٙ

 .ٖٗ، طٕٗٓٓدار الشروق،  -قطب: سيد، في ظبلل القرآن، القاىرة .ٖٚ

دار -القشيري النيسابوري، صحيح مسمم، بيروتأبو الحسين مسمم بن الحجاج بن مسمم  مسمم: .ٖٛ
 .الجيل، دار اآلفاق الجديدة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


