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 فً عٓذ األئًت انًدخٓذٌٍاإلساليً َظرة انًسخشرقٍٍ نهفقّ 

 "شاخج ، ٔكٕنسٌٕ ، إًَٔرخاً"
 

                                     يصطفى فرج انعًاري زاٌذ

 قسى انذعٕة، كهٍت انذعٕة ٔأصٕل انذٌٍ، اندايعت األسًرٌت اإلساليٍت
Email:mastvafaraj@yahoo.com  

 

 انًهخص:

ٍٍْ يُٓى:            نهفقّ اإلساليً ٔحطٕرِ شاخج، ٔكٕنسٌٕ، ْذف انبحث إنى بٍاٌ رؤٌت َٔظرة بعط انًسخشرق

خخذو نخحقٍق أْذافّ انًُٓح فً عٓذ األئًت انًدخٓذٌٍ. ٔيحأنت انرد عهى َظرحًٓا ٔفق يُٓح عهًً يعخذل، ٔاس

االسخقرائً انُقذي، ٔيٍ أْى َخائدّ: أٌ اْخًاو انًسخشرقٍٍ بانفقّ ٔأصٕنّ ٌذل عهى أٌ انفقّ اإلساليً ٌعذ ثرٔة 

عظًٍت ٔنّ قًٍت كبٍرة ٌُبغً االْخًاو بٓا ٔانًحافظت عهٍٓا، كًا حى عرض انرؤٌت االسخشراقٍت نكم يٍ شاخج 

أنت انرد عهى آرائًٓا ٔأفكارًْا بشكم يٕظٕعً؛ ألَٓا ال حخفق يع كثٍر يٍ ٔكٕنسٌٕ فً عٓذ األئًت، ٔيح

 انًسهًاث انًخعارف عهٍٓا فً انفقّ اإلساليً.

 

 شاخج، كٕنسٌٕ.، عٓذ األئًت انًدخٓذٌٍاإلساليً، نفقّ ٔاٌ ٕانًسخشرقانكهًاث انًفخاحٍت: 

 

 مقدمة:

َوالَ ُتَجاِدلُوْا أَْهَل اْلِكَتاِب إاِلَّ ِبالَِّتً ِهً أَْحَسُن إاِلَّ الَِّذٌَن الحمد هلل رب العالمٌن القائل فً محكم كتابه:

 . (1)َظلَُموْا ِمْنُهمْ 

وصلى هللا على سٌدنا محمد بن عبد هللا، الرحمة المهداة والنعمة المسداة، وعلى آله وصحبه وعلى 

 .أما بعدإلى ٌوم الدٌن،  التابعٌن لهم بإحسان

فً لٌرى تعمدهم  فً بعض األحٌان ٌحتاج إلى بذل جهد كبٌر قدمال المستشرقٌن الدارس ألعإن 

أو اللجوء إلى منطٍق غٌر صحٌح للوصول إلى نتائج تهدف فً النهاٌة إلى رسم  ،تزٌـٌف الحقائق

عقٌدة اإلسالم وتمٌٌعها فً أعٌن  زعزعةصورة مشوهة عقٌمة عن اإلسالم عند القّراء الغربٌٌن وإلى 

 من المسلمٌن.أبنائها 

لقد درس المستشرقون الفقه اإلسالمً بهدف معرفة حٌاة المسلمٌن معرفة عمٌقة؛ ألن الفقه ٌحكم حٌاة 

المسلم وٌوجهها فً أدق تفصٌالتها وفً كل لحظة من حٌاته منذ الوالدة أو حتى قبلها وإلى ما بعد 

ا ما فٌها من األخطاء المنهجٌة موته، وقد ظهر باحثون مسلمون بحثوا فً كتابات المستشرقٌن وأوضحو

 وأخطاء التشوٌه المتعمد أو سوء الفهم. 

 :مشكلة البحث

ما هو المنهج المتبع فً كتابة وتناول الفقه اإلسالمً فً عصر األئمة المجتهدٌن حسب نظرة 

 المستشرقٌن محل الدراسة؟.

 أسباب اختٌار الموضوع:

ن ٌالمستشرق بعض األخطاء التً وقع فٌهاضٌح ي لهذا الموضوع هو بٌان وتوسبب اختٌاروقد كان 

 .ٌها وفق منهج علمً معتدلوالرد علفً عهد األئمة  تناولهم لمعطٌات الفقه اإلسالمً عند

 أهمٌة الموضوع:

                                                           
 . 46(انؼُكثٕخ: 1)
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، لتصدي لعملٌة االستالب الفكري الذي تتعرض له األمة اإلسالمٌة فً كل زمانتنطلق من عملٌة ا

بالفقه اإلسالمً خالل مرحلة ما ٌتعلق فٌفً تصحٌح ونقد ما جاء على لسان المستشرقٌن  واإلسهام

 . األئمة المجتهدٌن

 :أهداف البحث

المً وتطوره فً عهد األئمة المجتهدٌن، وتحدٌد ٌهدف البحث إلى بٌان الرإٌة االستشراقٌة للفقه اإلس

هذه الرإٌة من خالل أنموذجٌن من المستشرقٌن ٌنتمً كل واحد منهما إلى مدرسة مختلفة عن اآلخر، 

 مع أنهما ٌحمالن تخصصا واحدا أال وهو دراسة الفقه اإلسالمً. 

إلحاطة بما تفتق عنه ذهن فرصة ل؛ لتكون هذه القضاٌالمثل  وفتح طرٌق طرقكما أن البحث بمثابة 

من  ه المستشرقونفٌما أثارلدى علماء المسلمٌن  ودواالطالع على الرد فً التراث اإلسالمً المشّككٌن

 .، وكذلك التعرف على منهج المستشرقٌن فً دراستهم لعصر األئمة المجتهدٌنمزاعم

 : منهج البحث

 .قرائً الوصفً والتحلٌلً والنقديكان االعتماد فً هذه الدراسة على استخدام المنهج االست

 :البحث وخطواتهخطة 

 لخطة اآلتٌة: ا جرت كتابة البحث وفق

 المقدمة.

  المبحث األول: نبذة عن مرحلة األئمة المجتهدٌن محل الدراسة.

 .عرض نظرة المستشرق )شاخت( لتطور الفقه فً عصر األئمة المجتهدٌن ومناقشتها: المبحث الثانً

 ظرته للفقه اإلسالمًالمطلب األول: ن

 المطلب الثانً: التحلٌل والمناقشة

 .عرض نظرة المستشرق )كولسون( لتطور الفقه فً عصر األئمة المجتهدٌن ومناقشتها: المبحث الثالث

 المطلب األول: نظرته للفقه اإلسالمً

 المطلب الثانً: التحلٌل والمناقشة

 الخاتمة: تشتمل على أهم النتائج التً توصلت إلٌها.

  المطلب األول: نبذة عن مرحلة األئمة المجتهدٌن.

، كان ذلك بعد ظهور الثالث تبدأ هذه المرحلة من منتصف القرن الثانً الهجري إلى منتصف  القرن

 .فهذه الفترة تزٌد على مائة وخمسٌن سنة ،(1)المدارس الفقهٌة

وقٌام الدولة العباسٌة،  ،وكان لتطور الفقه فً هذه المرحلة عدة عوامل، بعد سقوط الدولة األموٌة

والروم أدى ذلك إلى تطور  ،والٌونان ،والفرس ،واستٌعابها لحضارات الهند ،وباتساع الدولة العباسٌة

األئمة المجتهدٌن، وازدهاره فً هذه الفترة؛ بحٌث وصل االستنباط ذروته فً عهد  ،الفقه اإلسالمً

 .واقتصاد ،وسٌاسة ،ورٌاضٌات ،بسبب االطالع على الثقافات السابقة من فلسفة

                                                           
ٌُٔظز كراب أطٕل انفقّ انذي ال ٌظغ انفقٍّ جٓهّ، ػٍاع . 2/287 -2/7( ٌُظز انفكز انظايً فً ذارٌخ انفكز اإلطاليً، انذجٕي، 1)

 .243. ٔػهى أطٕل انفقّ ٔخالطح ذارٌخ انرشزٌغ، خالّف، ص5ٔ6تٍ َايً انظهًً، ص
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والمناظرة، والذي بدوره أدى إلى تقعٌد  ،والجدل ،وبظهور المدارس الفلسفٌة أدى إلى نشؤة علم الكالم

ر تفسٌر الفقهاء الذي بدأ وتطوٌرها بما ٌالئم هذا االنفتاح على العالم الخارجً، وظهو ،القواعد الفقهٌة

منذ عهد الصحابة، وقد كان لهذا التفسٌر أثره فً اختالف األحكام الشرعٌة، ومع هذا فقد كان لهذا 

 أثره فً تطور الفقه اإلسالمً. التفسٌر

من هذه  ؛وقد ظهر فً هذه الفترة كثٌر من التفاسٌر الفقهٌة التً أثرت فً تطور الفقه اإلسالمً

، وتفسٌر أبً بكر بن «أحكام القرآن»، المعروف بـ أبً بكر الرازي الجصاص تفسٌر: التفاسٌر

 .«الجامع ألحكام القرآن»ـ المعروف ب ،، وتفسٌر القرطبً«أحكام القرآن»ـ المعروف أٌضاً ب ،العربً

ٌار فنجد هذه التفاسٌر تعالج األحكام الفقهٌة، فترى لها آثاراً لألحكام الفقهٌة، وٌخلص أصحابها إلى اخت

 (1)اآلراء المناسبة بعد عرض أقوال الفقهاء، وٌقوم أصحابها بترجٌحها باألدلة العلمٌة القٌمة.

وكان لتدوٌن األحادٌث الفقهٌة دور كبٌر فً هذه الفترة، فؤخذ الفقهاء ٌضمون األحادٌث ذات 

لك بن أنس والصٌام...إلخ، وكان اإلمام ما ،كؤحادٌث الصالة ،بعضها إلى بعض الموضوعات الواحدة

، وابن جرٌج بمكة، وسفٌان الثوري بالكوفة، وابن سلمة الموطؤن ذلك فً أول من دوّ  ،دٌنةمبال

 .(2)بالبصرة، واألوزاعً بالشام

 ،ساعدت على تطور الفقه اإلسالمً ،أصبحت مستقلة بنفسهاقد وباكتمال تدوٌن السنة فً هذه الفترة، و

 وازدهاره بسبب اعتماد الفقهاء علٌها فً إصدار األحكام الفقهٌة من أدلتها التفصٌلٌة.

، كلها وقد ساعد على تطور الفقه فً هذه الفترة ظهور علم أصول الفقه، والنحو، والبالغة، واألدب

ن لظهور المدارس الفقهٌة أثر عظٌم فً تطور الفقه، اإلسالمً، كذلك كاساعدت على تطور الفقه 

فاإلمام أبو حنٌفة كان ٌنتمً إلى مدرسة الرأي، فٌتوسع فٌه أٌما توسع، ولكنه ال ٌهمل األحادٌث 

ٌن المدرستٌن اتهبصورة مطلقة، وكان أبو داود الظاهري ٌنكر الرأي، وٌؤخذ بظواهر النصوص، وبٌن 

الشهرستانً  عدّ والحنبلٌة، وقد  ،والشافعٌة ،ظهرت مدارس أخذت بالوسط بٌنهما، كالمدرسة المالكٌة

وابن حنبل من مدرسة  ،والشافعً اً،مالك اعتبرحنٌفة من مدرسة الرأي، و اأب "،الملل والنحل"فً 

استخدم األئمة هذه القواعد فً . وهذه القواعد موجودة ومنتشرة فً مواضع مختلفة، وقد (3)الحدٌث

معرفة األحكام الشرعٌة، وكٌفٌة استنباطها من أدلتها التفصٌلٌة، ومن هإالء اإلمام الشافعً الذي وضع 

 (4)."الرسالة" قواعده التً اعتمدها فً كتاب

ر إذن فً هذا العصر هدأت الفتوحات، وبلغت الدولة أقصى اتساعها، وبدأ الرخاء ٌلقً ظالله على أقطا

الدولة اإلسالمٌة، وتطورت الحٌاة العقلٌة وارتقت وازدهرت، وانتشرت حلقات الدرس والبحث، وأقبلت 

األكباد الظامئة على االرتواء من العلم، وازداد حفاظ القرآن الكرٌم، واستقرت فٌها لقراءة عند القراء 

ذا العصر تدوٌن علم أصول السبعة، ودونت السنة؛ وُعّد هذا العصر عصراً مجٌداً للسنة، وظهر فً ه

الفقه ألول مرة، وظهور المصطلحات الفقهٌة، وكان ذلك نتٌجة طبٌعٌة لظهور النشاط الفقهً والخالف 

 .بٌن األئمة، وتدوٌن أصول الفقه، وأصبح لكل إمام قواعد قد اعتمدها فً الفتوى واالجتهاد

 

 

 

 

                                                           
 . فقذ تٍٍّ يا ٌرؼهق تانرفظٍز انفقًٓ يٍ ػٓذ انُثٕج إنى يثذأ قٍاو انًذاْة انفقٍٓح.2/436، 2/319( ٌُظز انرفظٍز ٔانًفظزٌٔ، انذْثً، 1)

 .151( ٌُظز ذارٌخ انرشزٌغ اإلطاليً، يذًذ انخضزي، ص2)

 .205ص( ٌُظز انًهم ٔانُذم، انشٓزطراًَ، 3)

، ص انًقارٌ، د. ػثذ انكزٌى تٍ ػهً انًُهح، انًٓذب فً ػهى أطٕل انفقّ  85( ٌُظز، َٓاٌح انًطهة فً دراٌح انًذْة، انجًٌُٕ، ص4)

58. 
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 ر األئمة المجتهدٌن ومناقشتها. المبحث الثانً: عرض نظرة المستشرق "شاخت" لتطور الفقه فً عص

 المطلب األول: نظرته للفقه اإلسالمً:

تطور الفقه اإلسالمً فً عهد ل تهنظر، و(1)شاختنعرض فً هذا المطلب نظرة المستشرق األلمانً 

 .األئمة المجتهدٌن

ومقاالته المختلفة، فمثالً نجده فً محاضرته التً  ،ومحاضراته ،بإسهاب فً كتبههذه الرإٌة تناول 

ألقاها فً القاهرة، وهو ٌستعطف أهلها الذٌن ٌنتسبون إلى المذهب الشافعً، مشٌداً بمدرسة اإلمام 

ساس فً بناء الفقه وأصوله، وٌصف منهجه بؤنه األ ،وأثرها فً نشؤة الفقه اإلسالمً ،الشافعً الفقهٌة

 (2)الذي هو أحد مصادر الدٌن اإلسالمً المتفق علٌها. ،نشؤة القٌاس ى الشافعًاإلسالمً، وعزا إل

وما بٌنهما  وتجاذبات، إنما هما عبارة عن نزعات ؛والحنفً ،أن المذهبٌن المالكً (شاخت)كما ٌرى 

وانٌن العرفٌة المنصهرة فً الفقه، ومدنٌة، ترجع إلى تنوع الق ،من خالف ٌرجع إلى عوامل جغرافٌة

وٌرى أن هذٌن المذهبٌن سارا على غرار المذهب الشافعً، فاختار كل منهما شخصٌة معتبرة تنسب 

الذي ٌنسب  ،وأهل الحجاز، بخالف المذهب الشافعً ،أهل العراق :إلٌه، فً حٌن أن تسمٌتهما األصلٌة

 (3)لصاحبه منذ أول وهلة.

وظهور كتابه الموطؤ ورجالها،  ،هو نقده لألحادٌث، ونجاحه، إلمام مالكا أن سبب ظهورأٌضاً وٌرى 

أقل بروزاً مقارنة باإلمام مالك، ولم ٌشتهر  -فً نظره–فإنه  ،أما اإلمام أبوحنٌفة .الذي برز من به

الذٌن نقلوا مذهبه، كما أنه لٌس له  ،وغٌرهم ،والشٌبانً ،وزفر ،ٌوسف ًأب ؛كثٌراً مقارنة بؤصحابه

 (4).هو من تالمٌذه الذٌن أتوا من بعده ،كبر، وكل ما جمع لهألاب سوى الفقه اكت

لحٌل، وهً تناوله لٌرى شاخت أن ما ابتنى علٌه مذهب أبً حنٌفة شًء قلٌل جداً، وقد أورد كٌفٌة كما 

أن المذهب الحنفً نشؤ فً وٌرى من خاللها القواعد، بنى وقد  ،إحدى مٌزاته التشرٌعٌة التً برز فٌها

 مدرسة العراق مثلما نشؤ المذهب المالكً فً مدرسة المدٌنة. 

د السنة ة، فالشافعً هو الذي حدّ نَّ شافعً فكان تلمٌذاً لمالك، ولكنه اختلف معه فٌما ٌتعلق بالسُّ الاإلمام أما 

إذا تعارضت مع األعراف السائدة، وهكذا  ،كما أنه قد أوجب العمل بها بهذا التحدٌد ،بعمل الرسول 

ثار الصحابة فً مرتبة ر فً الوقت نفسه قبول االحتجاج بآوضع الشافعً السنة فً أعلى المراتب، وقرّ 

أن الدراسة الدقٌقة تظهر سبق آثار الصحابة فً الوجود  (شاخت)تالٌة لمرتبة االحتجاج بالسنة، وٌعتقد 

  .(5)ادٌث المنسوبة للنبً حعلى األ

قد أخذ بإشارة كثٌر من فقهاء المسلمٌن عنه بؤنه محدث ٌرى أنه ف بن حنبل، إلمام أحمدعن رإٌته لأما 

عن األسئلة التً وجهت إلٌه اإلمام أحمد ٌهاً؛ ولكنه برجوعه إلى المسائل التً أجاب فٌها أكثر منه فق

 (6)قد تنازل عن هذه الفكرة. ،فً أبواب الفقه

أن تؤثٌر المدارس الفقهٌة كان ٌنتقل من  ،ومما ٌراه شاخت كما فً كتابه: )مدخل إلى الفقه اإلسالمً(

العراق إلى المدٌنة دون العكس، وبذلك كانت مدرسة المدٌنة متؤخرة عن مدرسة العراق، وٌرى أن 

والعراقً، فقد  ،جازيشها المجتمعان الحٌٌع كان واألوضاع التً ،والتقالٌد ،المدرستٌن تعكسان العادات

                                                           
و، اَرذب نهرذرٌض تانجايؼح انًظزٌح طُح 1902يٍ أشٓز انًظرشزقٍٍ األنًاٌ، ٔنذ طُح  Joseph Schacht(ٌٕطف شاخد 1)

و، أدذ انذٌٍ أشزفٕا ػهى دائزج انًؼارف اإلطاليٍح، ذخظض فً اإلطاليٍاخ، ٔخاطح انفقّ، َشز، ٔدقّق ػذداً يٍ 1934

انًخطٕطاخ، يٍ أػًانّ: ذذقٍق كراب انذٍم فً انفقّ، نهقشًٌُٔ، ٔاخرالف انفقٓاء، نهطثزي. ٌُظز: يٕطٕػح انًظرشزقٍٍ، تذٔي. 

 .368-366ص

 .101( ٌُظز يذاضزاخ فً ذارٌخ انفقّ اإلطاليً، ٌٕطف شاخد، ص2)

 .102(ٌُظز يذاضزاخ فً ذارٌخ انفقّ اإلطاليً، ٌٕطف شاخد ، ص3)

 .103زاخ فً ذارٌخ انفقّ اإلطاليً، شاخد، ص( ٌُظز يذاض4)

 .27( ٌُظز كراب: فً ذارٌخ انرشزٌغ اإلطاليً، كٕنظٌٕ، ص5)

 .107( ٌُظز يذاضزاخ فً ذارٌخ انفقّ اإلطاليً، شاخد، ص6)
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وأكثر تنظٌماً من المجتمع  ،وأقل اختالفاً  ،المجتمع العراقً أكثر تقدماً -كما ٌقول شاخت-كان 

 (1)الحجازي.

وٌثبت شاخت أن النظرٌة التقلٌدٌة للقانون الشرعً كانت نتٌجة عملٌة تارٌخٌة معقدة استغرقت قرٌباً 

أنه من  (2)ٌهر، فً حٌن ٌرى كولسونتساس جولد إجن :من ثالثة قرون، مع أنه ٌنسب ذلك ألستاذه

إنشاء شاخت، وٌرى الدكتور محمد أحمد سراج أن الصورة التً ٌذكرها شاخت عن تطور التشرٌع 

 (3)اإلسالمً واضحة البطالن.

ورأى أن  ،أما فكرة إنشاء المدارس الفقهٌة القدٌمة فقد تناولها شاخت فً كتابه أصول الشرٌعة المحمدٌة

ٌدعوهم ومذاهب األربعة لم ٌكن غرضهم إنشاء المدارس، وقد رأى أن الشافعً كان ٌمنع تقلٌده أئمة ال

واالقتداء به، وٌرى أن العوامل الجغرافٌة والعرفٌة لها دور كبٌر فً ظهور  إلى انتهاج منهج النبً 

والبصرة(، والشام  وإنشاء المدارس الفقهٌة، التً توزعت بٌن الحجاز )مكة والمدٌنة(، والعراق )الكوفة

 (4)التً كان ٌرأسها األوزاعً.

أن أهم ما ٌمٌز هذه الفترة من عصر األئمة المجتهدٌن هو ارتكاز المدارس الفقهٌة  (شاخت)وقد رأى 

واعد القرآنٌة، وهذا النوع لم ٌكن موجوداً فً القرن الهجري قواستنباط األحكام الفقهٌة من ال ،على أخذ

وأحكام األسرة )األحوال  ،وقواعد األخالق ،لقرآنٌة لم تقتصر على العباداتاألول، وهذه القواعد ا

ت إلى أكثر من ذلك، فقد شملت جمٌع مناحً الحٌاة التً وطالق وإرث؛ بل تعدّ  ،الشخصٌة( من زواج

 لم تنظمها األحكام القرآنٌة بالتفصٌل، وهذه العودة إلى األخذ باألحكام القرآنٌة من قبل الفقه اإلسالمً

 (5)البدائً قد بلغ ذروته بداٌة من القرن الهجري الثانً.

مدى تؤثٌر القرآن الكرٌم فً تكوٌن المدارس  (أصول الشرٌعة المحمدٌة:)فً كتابه (شاخت)وقد أوضح 

 .(6)الفقهٌة

 المطلب الثانً: التحلٌل والمناقشة والرد:

لقد حوت الرإى السابقة، جملة أموٍر تعّبر عن الرإٌة االستشراقٌة للفقه فً عصر األئمة المجتهدٌن، 

 :للمستشرق )شاخت(، ولعل أبرز تلكم األمور ما ٌلً

إجماع أهل المدٌنة، ومعارضة الشافعً لهذا ، المتعلقة بالمدارس الفقهٌةتناوله مسؤلة اإلجماع لدى -2

 (7) .اإلجماع

وما بٌنهما من خالف  وتجاذبات، إنما هما عبارة عن نزعات ؛والحنفً ،ٌرى أن المذهبٌن المالكً-0

 ،أن تسمٌتهما األصلٌةوسارا على غرار المذهب الشافعً،  ، وأنهماومدنٌة ،ٌرجع إلى عوامل جغرافٌة

 (8)الذي ٌنسب لصاحبه. ،وأهل الحجاز، بخالف المذهب الشافعً ،أهل العراق :هً

 

                                                           
(1. ) Schacht, Introduction, au droit Musulman; op. cit, p.35 . كهًا ٌُظز: انظاْزج االطرشزاقٍح، طاطً طانى انذاض .

 ٔيا تؼذْا. 340-2/250ًٌز تُا انًزجغ انًكرٕب تانهغح األجُثٍح فٕٓ يُقٕل ػٍ انظاْزج االطرشزاقٍح، 

( ْووٕ يووٍ أكثووز انًظرشووزقٍٍ االَجهٍووش انًؼاطووزٌٍ انًؼٍُووٍٍ تذراطووح انفقووّ اإلطوواليً، ٔذذرٌظووّ تجايؼووح نُووذٌ، ذرهًووذ ػهووى انًظرشووز  2)

َجهٍشي؛ يًا أذاح نّ انقذرج ػهى ذُأل يظائم انفقوّ اإلطواليً يوٍ ٔجٓوح َظوز جذٌوذج، يوٍ انًشٕٓر ٌٕطف شاخد، كًا درص انقإٌَ اال

 يؤنفاذّ: ذارٌخ انرشزٌغ اإلطاليً، كراب فً انًٍوزاز، ذذذٌوذ انؼالقوح توٍٍ انجٕاَوة انُظزٌوح فوً انفقوّ اإلطواليً ٔتوٍٍ ذطثٍقاذٓوا انؼًهٍوح.

 .18ٌٕ، ذزجًح ٔذؼهٍق: د. يذًذ أدًذ طزاض صٌُظز: فً ذارٌخ انرشزٌغ اإلطاليً، ذأنٍف: ٌ. ض. كٕنظ

 .28( ٌُظز: فً ذارٌخ انرشزٌغ اإلطاليً، كٕنظٌٕ،ص3)

(4. ) Schacht, Origins of Muhammadan Jurisprudence; op. cit, p. 6-10 

(5. )36 Schacht, Introduction, au droit Musulman; op. cit, p. 

(6 )Schacht, Origins of Muhammadan Jurisprudence; op. cit, p.224-227. 

 .166( ٌُظز افرزاءاخ انًظرشزقٍٍ ػهى اإلطالو، ػثذ انؼظٍى انًطؼًُ، ص7)

 .102(ٌُظز افرزاءاخ انًظرشزقٍٍ ػهى اإلطالو، ػثذ انؼظٍى انًطؼًُ ، ص8)
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ٌرى أن ذلك بدأ منذ  (شاخت)ما ٌتعلق بمسؤلة تطور القٌاس فً عصر األئمة المجتهدٌن، فإن فٌ-3

 (1)عصر مبكر، وأن بداٌته لم تكن دقٌقة.

الدولة العباسٌة استمدت دٌوان المظالم من النظام الفارسً، وكذلك وظٌفة مفتش األسواق اعتقاده أن -4

 .(2)من النظام البٌزنطً، وقد صبغته الدولة العباسٌة بالصبغة اإلسالمٌة

العدول عن قٌاس صارم إلى أمر فٌه وبٌن استحسان أهل العراق واستحسان أهل المدٌنة،  هقٌفرت-5

 (3) عٌنة، وٌرى أن االستحسان واالستصالح قرٌنان.مصلحة م

 الرد على الرإٌة والنظرة األولى.

بمعالجة قضٌة معروفة لدى فقهاء المسلمٌن عند حدٌثه عن مسؤلة اإلجماع لدى  (شاخت)قام  حٌث  

 (4).أال وهً إجماع أهل المدٌنة، ومعارضة الشافعً لهذا اإلجماع ،المدارس الفقهٌة

وأهل المدٌنة بؤنه إجماع مجهول؛ ألن إجماع العراقٌٌن ال  ،ؤلة اإلجماع عند العراقٌٌنعبر عن مسكما 

فألنه ٌمثل أهل المدٌنة وحدهم دون غٌرهم، وٌرى أن  ،وأما إجماع أهل المدٌنة .ٌمثل إجماعاً مكانٌاً 

الجغرافٌة، العراقٌٌن قاموا بتطوٌر اإلجماع أكثر من أهل المدٌنة نظراً لخاصٌة المدرسة العراقٌة 

 (5)وجهود علمائها.

، وما هو معروف لدى الشافعً هو (6)"الرسالة"وٌبدو أنه قد نقل هذا االعتراض من الشافعً فً كتابه 

تقدٌم خبر الواحد على اإلجماع بالرأي؛ ألنه ٌرى أن إجماع أهل المدٌنة هو اجتماع بلد كاجتماع أي 

 علٌه من قبل علماء المدٌنة هناك من ٌرى خالفه.علماء فً بلد من البالد، وأن ما تم االجتماع 

ومن المعلوم لدٌنا أن عمل أهل المدٌنة مقدم على خبر الواحد؛ ألن حكاٌة الجماعة أقوى من حكاٌة 

 (7)الواحد، وهو خالف ما ذهب إلٌه الشافعً.

 ،ف شٌئاً جدٌداً ، ولم ٌض"األم"و "الرسالة"ر ما قاله الشافعً فً فإن شاخت لم ٌؤت بجدٌد؛ بل كرّ  ولذا

واألمر المجتمع علٌه "والشافعً ٌقول فً الرسالة:  ،إال مسؤلة اختالف أهل المدٌنة فً المسؤلة الواحدة

 (8)."بالمدٌنة أقوى من األخبار المنفردة

، وإنما شاخت مسؤلة تطور الفقه فً هذه الفترة، ولم ٌجعل للسنة حجٌتها منذ عهد النبً وقد ناقش 

وأهل  ،ظهرت هذه الحجٌة لدٌه فً عهد الشافعً، وكذلك مناقشته لمسؤلة اإلجماع لدى أهل المدٌنة

د رأى أنهما ال ٌختلفان كثٌراً، إال أن أهل المدٌنة ٌرون أن إجماعهم هو الصحٌح، وأن أهل قالعراق، و

أو واحدة منها  ،ارس الفقهٌةالعراق ٌرون أن إجماع المسلمٌن هو األصل، ومن المعلوم أن إجماع المد

 .ال ٌعتبر إجماعاً ألمة قاطبة فً مسؤلة ما

الفرقة  ،(9)وعملهم، وكذلك المعتزلة ،أن أهل المدٌنة ال ٌعتدون إال بإجماعهم وٌرى شاخت أٌضاً،

  ،(10)(إبراهٌم النظام)اإلسالمٌة المعروفة ٌنكر بعض أتباعها اإلجماع كـ 

                                                           
(1 )Schacht, Introduction, au droit Musulman; op. cit, p.41. 

(2)Schacht, Origins of Muhammadan Jurisprudence; op. cit, p. 50.. 

(3 )Schacht, Origins of Muhammadan Jurisprudence; op. cit, p.111-118     

 .166( ٌُظز افرزاءاخ انًظرشزقٍٍ ػهى اإلطالو، ػثذ انؼظًٍانًطؼًُ، ص4)

(5)Schacht, Origins of Muhammadan Jurisprudence; op. cit, pp. 87. . 

 .534ظز انزطانح، انشافؼً، ص( 6ٌُ)

 .7/222( ٌُظز األو، انشافؼً، 7)

 .2/3(انزطانح، انشافؼً، 8)

(9)Hadj Sassi Salem, Origins et developpement de la science dusul al-fiqh, there de doctorut, op. cit, p. 

p. 64-79.. 

س تظٕ  انثظزج، ٔكاٌ ٌظٓز االػرشال، ْٕٔ انذي ٌُظة إنٍّ انفزقح انُظاو: أتٕإطذا ، إتزاٍْى تٍ طٍار انُظاو، كاٌ ٌُظى انخز(10)

انُظايٍح يٍ انًؼرشنح؛ نكُّ كاٌ سَذٌقاً؛ ٔإًَا أَكز اإلجًاع نقظذِ انطؼٍ فً انشزٌؼح، ٔكذنك أَكز انخثز انًرٕاذز، يغ خزٔض رٔاذّ 
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مفهوم السنة وعدم اعتبارها مصدراً من مصادر الفقه اإلسالمً منذ كما تناول .(1)ومن سار على نهجه

، ونحن نرى أن السنة تعتبر مصدراً من مصادر الفقه اإلسالمً قد تحددت (عصر النبوة)العصر األول 

فإن حجٌتها لٌست من  ناء علٌهوب. فً تطور الفقه اإلسالمً اً كبٌر اً منذ العصور األولى، وأن لها دور

 .ات الشافعًستنباطوال من ابتكارات مدرسة العراق، ولٌست من ا ،ة المدٌنةابتكار مدرس

، وكذلك الشافعً العتماده على السنة المروٌة عن الرسولاإلمام وقد اعترض شاخت على  

اآلثار الواردة عن الصحابة، وهذا ال ٌضر؛ ألن آثار الصحابة هً امتداد للتراث التشرٌعً والفقه 

 (2)اإلسالمً.

، وهذا خالف ما ذهب إلٌه "الرسالة"و "األم:"واإلمام الشافعً لم ٌنكر حجٌة اإلجماع كما فً كتابٌه

الشافعً اعتبر اإلجماع هو المصدر الثالث بعد الكتاب والسنة، فٌقول الشافعً اإلمام شاخت؛ بل إن 

ل اإلجماع: هو الذي نعم بحمد هللا كثٌر فً جملة الفرائض. ٌقو"عندما سؤله مناظر له هل من إجماع: 

 (3)."لو قلت أجمع الناس لم تجد حولك أحداً ٌعرف شٌئاً ٌقول لك لٌس هذا بإجماع

هذا هو الذي فهم منه شاخت أن الشافعً ٌقول بإجماع األمة قاطبة، ولم ٌقصد به إجماع األئمة  ولعلّ 

 المجتهدٌن.

الفقه؛ وإنما لكونه قد رفض  وقد قرر شاخت أن شهرة الشافعً ال تتمثل فً كونه مإسس علم أصول

إجماع العلماء المجتهدٌن وجسد السنة الحٌة للمدارس الفقهٌة القدٌمة، وذلك ألن النظرٌة القدٌمة كانت 

 (4)تعتبر إجماع العلماء معصوماً من الخطؤ شؤنه فً ذلك شؤن إجماع األمة اإلسالمٌة قاطبة.

ض إجماع العلماء المجتهدٌن، ولم ٌحدد مفهوم الشافعً لم ٌرفاإلمام ورداً على كالم شاخت نرى أن 

اإلجماع باألمة اإلسالمٌة كافة؛ ألن مفهوم اإلجماع ٌتحدد كما هو معلوم من الدٌن بالضرورة كالصالة 

الغزالً ٌرفض إجماع العوام إال فً اإلمام والصٌام والزكاة وغٌرها، وقد سار على ذلك العلماء، فهذا 

 (5)م فً التفكٌر.المسائل التً تتفق مع قدرته

الشافعً ال ٌختلف عن ذلك اإلجماع الذي قالت به بقٌة اإلمام كما نإكد على اإلجماع الذي قال به 

 المدارس الفقهٌة القدٌمة، وهو إجماع العلماء المجتهدٌن ال إجماع األمة اإلسالمٌة بكاملها.

 الرد على الرإٌة والنظرة الثانٌة.

ما قاما إال على غرار المذهب الشافعً،  ،والمالكً ،ذهبٌن الحنفًشاخت من أن المقول رد على وال 

 ،ه(252-89) :ووفاته هفهذا غٌر صحٌح؛ ألن اإلمام الشافعً مسبوق بهما، فاإلمام أبو حنٌفة مولد

 (شاخت)ه(، وفً هذا كله إبطال لدعوى 024-252) :أما اإلمام الشافعً .ه(279-93) :واإلمام مالك

 (6)ام الشافعً لم تكن مصدراً للتشرٌع؛ بل لم تكن موجودة أصالً.بؤن السنة قبل اإلم

 

 

 

                                                                                                                                                                      
ٓاض فً شزح انًُٓاض ػهى يُٓاض انٕطٕل إنى ػهى ػٍ دذ انذظز، ٔأَكز انقٍاص، ٔنّ كراب: َظز انرصهٍس ػهى انرٕدٍذ. ٌُظز اإلت

 .2/353األطٕل، نهظثكً. 

 .2/353ٌُظز اإلتٓاض فً شزح انًُٓاض ػهى يُٓاض انٕطٕل إنى ػهى األطٕل، انظثكً، (1)

(2)Hadj Sassi Salem, Origins et developement de la science dusul al-fiqh, there de doctorut, op. cit, p. 

64-79. 

 .7/157(األو، انشافؼً، 3)

(4. ) Schacht, Introduction, au droit Musulman; op. cit, p.57. 

 .1/173( ٌُظز انًظرظفى فً ػهى األطٕل، انغشانً، 5)

 .166( ٌُظز افرزاءاخ انًظرشزقٍٍ ػهى اإلطالو، ػثذ انؼظٍى انًطؼًُ،ص6)
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 الرد على الرإٌة والنظرة الثالثة.

ما ٌتعلق بمسؤلة تطور القٌاس فً عصر األئمة المجتهدٌن، فإن شاخت ٌرى أن ذلك بدأ منذ عصر فٌ 

 (1)مبكر، وأن بداٌته لم تكن دقٌقة، غٌر أنه تطور شٌئاً فشئاً حتى صار نظاماً معتبراً.

ور وٌفرق شاخت بٌن االستدالل الشخصً الذي ٌطلق علٌه الرأي، وبٌن القٌاس الذي هو عبارة عن تط

أو من حكم  ،واتساع الرأي الشخصً إلى نظام منطقً دقٌق، فإذا تطور القٌاس من قٌاس جلً إلى خفً

كلً إلى حكم استثنائً أطلق علٌه االستحسان، وقال بؤن هذه المصطلحات جاء بها الشافعً بعد أن 

 (2)الستحسان.وا ،والقٌاس ،وأن الشافعً هو الذي استعمل الرأي ،كانت مجهولة فً العصور المبكرة

أو قٌاساً  ،أن المدرسة العراقٌة أخذت بالرأي والقٌاس، سواء كان اجتهاداً شخصٌاً أٌضاً وقد رأى 

عند اعتراف المتهم أربع مرات قبل تطبٌق  (3)أصولٌاً، وأن أقدم حكم فً ذلك ظهر فً المذهب الحنفً

نصوص علٌهم فً القرآن، وهذه ملالحكم علٌه عند ارتكاب فاحشة الزنا قٌاساً على الشهود األربعة ا

وذلك باعتراف المتهم مرتٌن قٌاساً على شهادة  ،المسؤلة استخدمت عند تطبٌق عقوبة الحد على السارق

 (4)شاهدٌن.

ن شاخت أن المدرسة العراقٌة جعلت قٌمة السرقة المطبق علٌها حد القطع بخمسة دراهم قٌاساً ثم بٌّ 

ن ٌقول بخمسة دراهم بناء على الحد األدنى لمهر الزوجة، وهو على أصابع الٌد الخمسة، وأن هناك م

 ،وهو ما ٌعادل ثالثة دراهم ،حٌث جعل نصاب السرقة نصف دٌنار ؛المذهب الذي سار علٌه مالك

 (5)واعتبره الحد األدنى للمهر، وهو ما لم تعتبره المدرسة العراقٌة.

أن المدارس الفقهٌة قد تطورت كل حسب اجتهاده؛ حٌث حاول كل إمام أن ٌجتهد فً ومن المعلوم 

واستنباط األحكام منها، ومن هنا جاء االختالف فً استنباط األحكام  ،إخراج األحكام من القرآن والسنة

وبشدة ما  ،همنها، وحصل أٌضاً اختالف فً اآلراء والقٌاس واالستحسان، والذي ٌجب االعتراض علٌ

صرح به شاخت عندما ٌقول ما استندت إلٌه هذه المدارس من األحادٌث النبوٌة التً ظهرت فً تلك 

 قاصداً بذلك األحادٌث الموضوعة. ،الفترة

 لمعاذ  ونعلم أٌضاً أن العمل بالرأي واالجتهاد قد عمل به الصحابة والتابعون كما فً إقرار النبً 

 والمستشرقون من بعده. ،(6)عندما أرسله للٌمن قاضٌاً، وكذلك فً رسالة عمر التً أنكرها ابن حزم

وأن المشاكل التً قد تحصل فً  ،وبعد األئمة عن بعضهم ،وٌجب أن نعلم أٌضاً أن النتشار األمصار

د الحلول خرى، مما أدى إلى توسع األئمة فً الرأي من أجل إٌجااألمصر من األمصار تختلف عن 

للمشاكل المستجدة لهم، وأن بعض الفقهاء قد ضٌقوا فً بعض األمور لعدم بلوغهم األحادٌث الواردة 

 والموضحة لذلك.

أن فً هذه الفترة قد اشتد الخالف بٌن أهل الرأي وأهل الحدٌث، وقد اعتبر أٌضاً ومن المعلوم لدٌنا 

وال  ،نص علٌها القرآنٌبل الرأي فً أمور لم أن الرأي فٌه خروج عن الشرٌعة التً ال تقمتؤخرون ال

 السنة المطهرة.

                                                           
(1 )Schacht, Introduction, au droit Musulman; op. cit, p.41. 

(2)Schacht, Origins of Muhammadan Jurisprudence; op. cit, p. 90 . Schacht, Introduction, au droit 

Musulman; op. cit, p.41 . 

 .5/284( ٌُظز شزح فرخ انقذٌز، التٍ انًٓاو، 3)

(4)Schacht, Origins of Muhammadan Jurisprudence; op. cit, p.106.. Schacht, Introduction, au droit 

Musulman; op. cit, p.42 . 

(5)Schacht, Origins of Muhammadan Jurisprudence; op. cit, p.108.. Schacht, Introduction, au droit 

Musulman; op. cit, p.42. 

 .7/146اإلدكاو فً أطٕل األدكاو، التٍ دشو،  ٌُظز(6)
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الشافعً الشروط الواجب توافرها فً الفقٌه الذي ٌستنبط األحكام عن طرٌق القٌاس، اإلمام ن وقد بٌّ 

وبٌن أن ما ٌكون من أحداث ونوازل ففٌه حكم لإلسالم، وأن هذا الحكم ال بد له من نص أو إشارة إلٌه 

لطالب له وتهدٌه لمعرفته، وأن معرفة األحكام من داللتها ٌكون باالجتهاد واالستنباط أو داللة تدل ا

وإلحاق األشباه بؤشباهها واألمثال بؤمثالها، فهو سائر ال محالة إلى القٌاس، وأن العلم بؤحكام الشرع إما 

وهذا ٌكون عن طرٌق علم إحاطة ٌتناول الظاهر والباطن، وهذا هو العلم الٌقٌنً، وإما علم فً الظاهر، 

الترجٌح والظن ال عن طرٌق الجزم والقطع، فاألول ٌكون بنص من الكتاب أو السنة المتواترة، وهذا 

الصنف من العلم لٌس ألحد أبدا أن ٌقول فً شًء حالل وال حرام إال من جهة العلم وجهة العلم الخبر 

 (1)أو القٌاس. ،أو اإلجماع ،أو السنة ،فً الكتاب

ٌما سار علٌه الشافعً ٌجد أنه قد جعل القٌاس بمعنى االجتهاد، وذلك من خالل األمثلة التً فالناظر ف

ٌوردها، وٌبٌن الشافعً أن االجتهاد ال ٌتم إال بتحري معانً النصوص وعللها، ثم إلحاق الشبٌه بما 

ٌه، فرها فً األمر غٌر المنصوص علاٌشبه، كما ٌقسم القٌاس على حسب وضوح العلة ومقدار تو

 (2)وٌجعله مصدراً من مصادر الفقه اإلسالمً. ،وٌقعد له القواعد ،وٌإصله ،وهكذا تجده ٌقسم القٌاس

 (3)مورداً جمٌع األمثلة التً جاء بها الشافعً فً رسالته. (شاخت)وهذا ما بٌنه باستفاضة المستشرق 

ن القٌاس جملة وتفصٌالً اوابن حزم األندلسً ٌرفض ،نحن نعلم أن الظاهرٌٌن الممثلٌن فً داود بن علً

العتمادهم على ظاهر الكتاب والسنة، ومن هنا نرى أن هناك اختالفاً واسعاً حول هذا األصل بٌن 

فعً بقوله: من المدارس الفقهٌة، وهذا االختالف ظهر فً مصدر آخر وهو االستحسان الذي رفضه الشا

واعتبروه أحد المصادر الفرعٌة  ،(5)، ومقابل ذلك فقد أخذ باالستحسان الحنفٌة(4)استحسن فقد شرع

 .للفقه اإلسالمً

قد قال به اإلمام أبو حنٌفة ووقد بٌن الشاطبً فً كتابه مقاصد الشرٌعة موقف األئمة من االستحسان، 

كٌر علٌه باعتباره استحساناً بمحض الرأي، أو ترك وأتباعه، واشتهر رده عند الشافعً، وتشدٌد الن

الدلٌل إلى الرأي. أما فً حقٌقته كما هو عند الحنفٌة فهم ٌقبلونه وٌعدونه عمالً بالدلٌل، وقد نسب العمل 

إال أن  ،به إلى اإلمامٌن مالك وأحمد، واالستحسان الذي رفضه الشافعً هو المبنً على الهوى والتلذذ

ن االستحسان هو عدول المجتهد عن القٌاس الجلً إلى القٌاس الخفً، وهو ما ٌسمونه : إالحنفٌة قالوا

 (6)باالستحسان.

كٌف اختلفت المدارس الفقهٌة، وأن االختالف حصل فً المصادر األصولٌة العقلٌة المستنبطة إذاً علمنا 

تؤثٌر ذلك على تطور من األدلة التفصٌلٌة، كاإلجماع والقٌاس واالستحسان وغٌرها، كما عرفنا مدى 

الفقه اإلسالمً من خالل الرإٌة االستشراقٌة، وقمنا بالرد علٌهم وفقاً للرإٌة اإلسالمٌة، وعرفنا 

األسباب التً أدت إلى ظهور المدارس الفقهٌة على اختالف أنواعها، ودورها فً إٌجاد الحلول الناجعة 

 ،لحاصل قد وقع بٌن المدرستٌن العرٌقتٌنوالصالحة لمستجدات األمور، وعرفنا أٌضاً أن االختالف ا

 مدرسة الحدٌث ومدرسة الرأي، وهكذا تطور الفقه اإلسالمً تطوراً كبٌراً إبان ظهور المدارس الفقهٌة.

لكً ٌكون لهم ظهور فً أعٌن المسلمٌن حاولوا  بعد سقوط الدولة األموٌة، أن العباسٌٌن ٌرى شاختو

لفقه اإلسالمً، واستشارتهم فً القضاٌا التً تخصهم فً القانون أن ٌستمٌلوا العلماء المتخصصٌن فً ا

إن العباسٌٌن لم ٌستطٌعوا "الجنائً والمالً وغٌرها من المواضٌع ذات العالقة بهما، ثم ٌقول شاخت: 

وٌة المستدٌمة للفقه بٌن النظرٌة لم ٌتمكنوا من تحقٌق الهُ من ثم استمالة المجتمع اإلسالمً بكامله، و

                                                           
 .1/39( ٌُظز انزطانح، انشافؼً، 1)

 .1/452، 1/39(ٌُظز انزطانح، انشافؼً ، 2)

(3)Schacht, Origins of Muhammadan Jurisprudence; op. cit, p. 122-126. 

 .473( ٌُظز َٓاٌح انًطهة فً دراٌح انًذْة، انجًٌُٕ، 4)

 .6/173( ٌُظز انًغًُ شزح يخرظز انخزقً، اتٍ قذايح، 5)

 .2/85( ٌُظز انًقاطذ، انشاطثً، 6)
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، ولكنهم نجحوا فً إٌجاد ترابط بٌن عمل القضاة والشرٌعة اإلسالمٌة، فقد أصبح فً هذا والتطبٌق

 (1)."العصر من شروط القاضً أن ٌكون متخصصاً فً الشرٌعة اإلسالمٌة

 الرد على الرإٌة والنظرة الرابعة.

لذي ٌنظر فً ى شاخت أن الدولة العباسٌة استمدت من األنظمة الفارسٌة ما ٌعرف بدٌوان المظالم اٌر

الشكاوى الناجمة عن األخطاء القضائٌة، فتكونت مع مرور الزمن محاكم نظامٌة تنظر فً المظالم 

وظٌفة مفتش األسواق من النظام البٌزنطً، وقد صبغته الدولة أخذت خاصة فٌما ٌتعلق بالملكٌة، وكذلك 

 .(2)العباسٌة بالصبغة اإلسالمٌة

نحن ال نسلم لقول المستشرق ادعاءه بؤن دٌوان المظالم مؤخوذ من النظام الفارسً، فقد كان الخلٌفة 

عبدالملك أول من أفرد ٌوماً للنظر فً المظالم؛ حٌث جلس فً ٌوم محدد ٌتصفح فٌه قصص المتظلمٌن 

منفذ رده إلى  من غٌر مباشرة للنظر فٌها، فكان إذا وقف منها على مشكل، أو احتاج فٌها إلى حكم

، وقد قام للجلوس بنفسه حتى ٌرتدع الناس، فكان أبو (3)قاضٌه، أبً إدرٌس الخوالنً فنفذ فٌه أحكامه

، وكان عبدالملك حٌن ٌجلس للمظالم ٌستعد لها، فكان ٌلبس جبة (4)إدرٌس هو المباشر وعبدالملك اآلمر

 .(5)جبة ورداء

اُر( من الفرنج، سلك طرٌق ملوك المسلمٌن، وفً كتاب الكامل فً التارٌخ، البن األثٌر، أن ال ملك )ُرجَّ

وخالف عادة الفرنج، فإنهم ال ٌعرفون شٌئا منه، وجعل له )دٌوان المظالم( ترفع إلٌه شكوى المظلومٌن، 

 (6)فٌنصفهم، ولو من ولده، وأكرم المسلمٌن وقربهم، ومنع عنهم الفرنج.

الفهم الجٌد لما كان علٌه الفقهاء ودورهم فً  وعدم ،الغموض ٌعترٌه شاخت ٌهعلا سار ولذا فإن م

استنباط األحكام، كما أن هناك غلو وعدم حقٌقة؛ ألن الفقهاء قد اجتهدوا إلٌجاد الحلول الشرعٌة 

للمسائل المطروحة أمامهم، فلم نر أحداً منهم أصدر تشرٌعات دٌنٌة إسالمٌة تتنافى والشرٌعة 

 اإلسالمٌة.

بدأ بتحول المدارس  ،سالمً عند المدارس الفقهٌة الالحقة للمدارس القدٌمةنعلم أن تطور الفقه اإلكما 

والتً تعود نشؤتها إلى التقسٌمات الجغرافٌة إلى نوع جدٌد  ،الفقهٌة القدٌمة فً العصر العباسً األول

القرن  ها، كما أنٌمن المدارس الفقهٌة ال تستند إلى التقسٌمات الجغرافٌة بقدر استنادها إلى أسماء مإسس

الثانً الهجري شهد بداٌة االنفصال من قبل بعض األفراد الذٌن تتلمذوا فً المدارس الفقهٌة عن رإساء 

تلك المدارس مع االحتفاظ بالخطوط العرٌضة للمدارس الفقهٌة دون تكوٌن مدارس لهم، فتكون بذلك 

فة، وتمٌز معه أبو ٌوسف أبو حنٌاإلمام مجموعات متمٌزة كما هو الحال فً مدرسة الكوفة، فٌرأسها 

ابة األتباع له، وقد حصل هذا التقسٌم ثن ٌعتبرون بمٌومحمد الشٌبانً، كما أن ألبً ٌوسف أفراداً متمٌز

وابن وهب...، فؤصبح اسم المدرسة  ،وأشهب ،فً مدرسة المدٌنة، عند أتباع اإلمام مالك، كابن القاسم

 ة القدٌمة فً المدٌنة بمدرسة المالكٌة.القدٌمة فً الكوفة بمدرسة الحنفٌة، واسم المدرس

التطور الفقهً فً داخل كل مدرسة؛ حركة وقد اعتبر المستشرقون اإلمام الشافعً هو أول من عجل 

وذلك عندما تحولت المدارس الفقهٌة القدٌمة إلى مدارس شخصٌة، وهذا بدوره قد اكتمل فً القرن 

 (7)الثالث الهجري.

                                                           
(1)Schacht, Origins of Muhammadan Jurisprudence; op. cit, p.49. . 

(2)Schacht, Origins of Muhammadan Jurisprudence; op. cit, p. 50.. 

 .151(ٌُظز: اإلطالداخ انًانٍح ٔانرُظًٍاخ اإلدارٌح فً ػٓذ انخهٍفح ػثذانًهك تٍ يزٔاٌ، ص3)

 .6/269ْاب انٌُٕزي، (ٌُظز: َٓاٌح األرب فً فٌُٕ األدب، أدًذ ػثذان4ٕ)

 .146ٔانؼزب فً طقهٍح، إدظاٌ ػثاص، ص.152(ٌُظز: اإلطالداخ انًانٍح ٔانرُظًٍاخ اإلدارٌح.ص5)

 .8/349اتٍ األشٍز، ،( ٌُظز: انكايم فً انرارٌخ6)

(7)Schacht, Origins of Muhammadan Jurisprudence; op. cit, p.50.. 
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مكانة مرموقة لدى المستشرقٌن باعتباره مإسس علم أصول الفقه الذي  كما أن اإلمام الشافعً ٌحتل

كان عامالً هاماً فً تطور علم الفقه اإلسالمً ومواءمته لمستجدات العصر فً كل زمان ومكان، فمن 

هإالء المستشرقٌن كولسون الذي ٌعتبر اإلمام الشافعً األستاذ المهندس لعلم أصول الفقه، وٌرى أن 

نه من أن ٌضٌف شٌئاً جدٌداً للتفكٌر ع بالمدارس الفقهٌة فً المدٌنة والعراق وسورٌا مكّ إلمامه الواس

 (1)الفقهً.

وقد رأى كولسون أن منهج الشافعً ٌمثل نوعاً من التوفٌق بٌن الوحً اإللهً والعقل اإلنسانً فً 

ه المدارس تلذي لعبالتشرٌع أدى إلى تحقٌق وحدة النظر الفقهً والبعد عن الخالف، وهو نفس الدور ا

 (2) الفقهٌة الالحقة للمدارس الفقهٌة القدٌمة.

أما شاخت فقد خصص قسماً كبٌراً من كتابه أصول الشرٌعة المحمدٌة للحدٌث عن الشافعً باعتباره 

الشافعً أول مإسس لمدرسة فقهٌة ال تستند إلى العوامل الجغرافٌة،  مإسس علم أصول الفقه، واعتبر

 (3)ى شخصٌة مإلفها.ولكنها تستند إل

 الرد على الرإٌة والنظرة الخامسة.

فرق فٌه ( للحدٌث عن االستحسان واالستصالح وأصول الشرٌعة المحمدٌة: )تعرض شاخت فً كتابه

ن فٌه كٌف ٌتم العدول عن قٌاس صارم إلى أمر بٌّ وبٌن استحسان أهل العراق واستحسان أهل المدٌنة، 

قٌاس فً هذه القٌاس ٌقتضً كذا ولكننا نستحسن كذا، أو ال)فٌه مصلحة معٌنة، واستشهد بقول الشافعً: 

، وٌرى شاخت أن االستحسان واالستصالح قرٌنان (المسؤلة ٌقتضً كذا، واالستحسان ٌقتضً كذا

إن االستحسان كان ٌؤخذ بعٌن االعتبار المصلحة العامة ثم تحول عند المالكٌة إلى "عندما ٌقول: 

 (4) ."االستصالح

اً بالنص كالوصٌة فهً تملٌك مضاف واالستحسان كما هو معلوم عند علماء األصول قد ٌكون استحسان

إلى زمن زوال الملكٌة، وهو ما بعد الموت، والقٌاس أن القاعدة المقررة فً التملٌك أنه ال ٌجوز أن 

نها استثنٌت من ذلك وٌضاف إلى زمن زوال الملك، وهذا ٌقتضً بطالن الوصٌة وعدم جوازها، وك

َر ُمَضارٍّ استحساناً للنص الوارد بجوازها، وهو قوله تعالى:  ٌْ ٍن َغ ٌْ ٌُوَصى ِبَها أَْو َد ٍة  ٌَّ ِمْن َبْعِد َوِص

ُ َعلٌٌِم َحِلٌمٌ  ِ َوهللاَّ ًة ِمَن هللاَّ ٌَّ َوِص
ُكْم ِعْنَد َوَفاِتُكْم ِبُثلُِث أَْمَوالُِكْم ، وقول الرسول (5) ٌْ َق َعلَ َ َتَصدَّ : "إِنَّ هللاَّ

اَدًة لَُكْم ِفً أَْعَمالُِكْم" ٌَ ِز
كون االستحسان باإلجماع، وذلك عندما ٌفتً المجتهدون فً حادثة على . وقد ٌ(6)

على خالف األصل العام أو القاعدة المقررة فً أمثالها، مثال ذلك: االستحمام فً األماكن العامة غٌر 

محددة األجرة أو الماء أو الوقت، فالقٌاس ٌقتضً عدم جوازه لجهالة األجرة والماء والمدة، والجهالة 

لوم تفسد العقد، ولكن جاز استحساناً لعدم إنكاره من أهل العلم، فكان ذلك إجماعاً منهم على كما هو مع

 ،. وقد ٌكون االستحسان بالضرورة والحاجة، مثال ذلك عند الفقهاء سإر سباع الطٌر كالصقر(7)الجواز

نها والحدأة؛ ألن هذه الحٌوانات تؤكل النجاسات ومناخٌرها ال تخلو م ،والغراب ،والنسر ،كالصقر

سكان الصحارى فٌتنجس الماء الذي تشرب منه فحكم العلماء بطهارة سإرها استحساناً رعاٌة لضرورة 

 (8)على الشرب من تلك المٌاه. وقد ٌكون االستحسان بالقٌاس الخفً، وبالعرف والمصلحة.

                                                           
(1. ) Coulson; A history of Islamic law, op. cit, p.53 ٌُظز: انظاْزج االطرشزاقٍح، طاطً طانى انذاض. كهًا ًٌز تُا.

 ٔيا تؼذْا. 2/250انًزجغ انًكرٕب تانهغح األجُثٍح فٕٓ يُقٕل ػٍ انظاْزج االطرشزاقٍح، 

(2 ).Coulson; A history of Islamic law, op. cit, p. 60. 

(3. ) Schacht, Introduction, au droit Musulman; op. cit, p.56. 

(4 )Schacht, Origins of Muhammadan Jurisprudence; op. cit, p.111-118     

 .12( يٍ طٕرج انُظاء اٌَح رقى 5)

قال األنثاًَ: دظٍ. ٌُظز طذٍخ  . ، ػٍ أتً ْزٌزج2709، رقى 4/14( طٍُ اتٍ ياجّ، كراب انٕطاٌا، تاب: انٕطٍح تانصهس، 6)

 .6/209ّ ٔضؼٍف طٍُ اتٍ ياج

 .160-158( ٌُظز أطٕل انفقّ اإلطاليً،  سكً انذٌٍ شؼثاٌ، ص7)

 .81( ٌُظز ػهى أطٕل انفقّ، ػثذ انْٕاب خالّف، ص8)



 "شاخت , وكولسون , أنموذجاً" في عهد األئمة المجتهديناإلسالمي نظرة المستشرقين للفقه 

458 

بن حنبل وأتباعه من الفقهاء بل اإلمام ا دوقد تطرق شاخت أٌضاً إلى أن المدارس الفقهٌة لم تكن تع

هناك أتباع كثر لهذه المدرسة، وٌذكر أن السبب فً ذلك  من أن اعتبروهم من أهل الحدٌث على الرغم

للنظرٌة الفقهٌة اللهم إال  هو أن المحدثٌن الذٌن ظهروا فً القرن الثالث الهجري لم ٌعٌروا اهتماماً كبٌراً 

ما ٌتعلق بحجٌة األحادٌث، وقد قام متؤخرو الحنابلة بإنشاء نظام مذهبً متكامل، وقاموا باالعتماد على 

اإلجماع فضالً عن تركٌزهم بشكل كبٌر على األحادٌث النبوٌة، كما أنهم اعتمدوا على القٌاس الذي 

 (1)ٌاس وحسنه.رجعوا فٌه إلى ابن تٌمٌة الذي اعتمد على الق

فً الفترة التً ولد فٌها  ظهركما اعتبر شاخت المذهب الحنبلً هو األقرب للمذهب الظاهري الذي 

ه، والمدرسة 072المذهب الحنبلً، وكان مولد المذهب الظاهري على ٌد داود بن خلف المتوفى سنة 

اجتهاد وقٌاس، كما ترفض ، وترفض أي المطهرة والسنة الكرٌم الظاهرٌة هً التً تعتمد ظاهر القرآن

أي إجماع ما عدا إجماع الصحابة، وٌرى أن المذهب الظاهري هو األقرب للمذهب الحنبلً بصورة 

خاصة، واألقرب لمذهب المحدثٌن بشكل عام، وٌعود بصورة أساسٌة إلى حرفٌة النصوص التً توجد 

 (2)عند الخوارج.

فقه فً عصر األئمة، وما تم نقده، لننتقل هذا ما تٌسر لً من عرض نظرة المستشرق شاخت حول ال

إلى تلمٌذه كولسون ولكن من مدرسة أخرى أال وهً المدرسة البرٌطانٌة لنعرض نظرته للفقه فً هذه 

 الفترة ومحاولة نقد هذه الرإٌة.  

                                                           
(1. ) Schacht, Introduction, au droit Musulman; op. cit, p.59 . 

(2. ) Schacht, Introduction, au droit Musulman; op. cit, p.60. 
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 .لتطور الفقه فً عصر األئمة المجتهدٌن ومناقشتها( كولسون) عرض نظرة المستشرق: المبحث الثالث

 ب األول: نظرته للفقه.المطل

، نجده ٌتحدث عن هذه الفترة من عهد األئمة بالتقاء ً(تارٌخ التشرٌع اإلسالم: )فً كتابه من خالل

حول التطبٌق الصحٌح للمبادئ اإلسالمٌة، التً أخفقت فً تطبٌقها  بآرائهاجماعات من العلماء صدعت 

ما ٌعرف بالمدارس المحاكم األموٌة، وهذا التطبٌق الصحٌح لقواعد التشرٌع اإلسالمً أدى إلى ظهور 

 (1)الفقهٌة إبان الدولة األموٌة.

تطور الفقه اإلسالمً فً هذا العهد نشؤ بناء على رغبة الفقهاء فً بناء قانونً مخالف لما فً نظره أن 

نهم إكانت علٌه المحاكم األموٌة، وٌصف الفقهاء بؤنهم رجال دٌن، وهً تسمٌة عند المسٌحٌٌن، وٌقول 

ن أكثر من كونهم رجال قانون، وٌصف العباسٌٌن بؤنهم استطاعوا التوفٌق بٌن رجال دٌ -أي الفقهاء-

 (2)االتجاهٌن الفقهً والقانونً، كؤبً ٌوسف الذي شغل المنصبٌن الفقهً والقانونً.

موضحاً مدى تؤثرهما باألعراف  ،كٌف تكونت مدرسة المدٌنة ومدرسة الكوفة (3)أوضح كولسونو

بداٌة انطالق الفقه اإلسالمً بالنسبة لمدرسة المدٌنة، والرأي واالجتهاد المحلٌة، وٌرى أنهما كانتا 

 (4)بالنسبة لمدرسة الكوفة.

ن كٌفٌة ظهور القٌاس، وذلك من خالل تطور الرأي الشخصً واالجتهاد حتى أصبح قٌاساً، كما بٌّ 

وأوضح أن ظهور مدرسة المحدثٌن جاء فً مواجهة مدرسة الرأي، وٌرى أن مدرسة جماعة المحدثٌن 

أشد تمسكاً من مدرسة الرأي، وأن هذا االتجاه المحافظ من قبل أهل الحدٌث ٌغلب علٌه الطابع 

 (5).السلبً

إن لم تكن بنفس الوزن -أن الفتوى المتعلقة بالربا وتحرٌمه عند بٌع سلعة بمثٌلتها  (6)اعتبر كولسون

التً نهى فٌها  (7)هً من صنع أهل الحدٌث، وبٌن أن استنادهم مبنً على األحادٌث الصحٌحة -والنوع

لشعٌر، والتمر بالتمر، والملح عن بٌع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعٌر با النبً 

 (8)بالملح، إال سواء بسواء، عٌناً بعٌن، فمن زاد أو ازداد فقد أربى.

، وهو ما ٌمٌز مدرسة (9)وإجماع العلماء ،وٌرى كولسون أن هناك تعارض فً األدلة بٌن حجٌة السنة

التعارض على نحو الحدٌث عن مدرسة الرأي، وٌرى أنه لم تبذل أٌة جهود فً هذه المرحلة لحل هذا 

 ،جماعاإلفإنه ٌرى أنه قد حدث تزاحم من الناحٌة التشرٌعٌة بٌن اجتهادات الفقهاء ولذا منهجً، و

 .(10)، مستدالً على ذلك بما جاء فً موطؤ اإلمام مالكواألخبار المروٌة عن النبً 

                                                           
(1. ) Coulson; A history of Islamic law, op. cit, p. 37 ،كهًا 2/250. ٌُظز: انظاْزج االطرشزاقٍح، طاطً طانى انذاض ،

 ٔيا تؼذْا. 250/ص2ًٌز تُا انًزجغ انًكرٕب تانهغح األجُثٍح فٕٓ يُقٕل ػٍ انظاْزج االطرشزاقٍح، 

(2)Coulson; A history of Islamic law, op. cit, p. 38 . . 

 .91فً ذارٌخ انرشزٌغ اإلطاليً، كٕنظٌٕ، ص( ٌُظز 3)

(4)Coulson; A history of Islamic law, op. cit, p. 39. . 

(5. ) Coulson; A history of Islamic law, op. cit, p.42. 

 .98ٔ99ٔ162( ٌُظز فً ذارٌخ انرشزٌغ اإلطاليً، كٕنظٌٕ، ص6)

 -طهى هللا ػهٍّ ٔطهى–ٌخثز ػٍ رطٕل هللا -رضً هللا ػُّ-ًغ ػًز تٍ انخطاب( إشارج إنى انذذٌس انذي رٔاِ يانك تٍ أٔص أَّ ط7)

 ْاء قال: "انذْة تانذْة رتاً إال ْاء ْٔاء، ٔانثز تانثز رتاً إال ْاء ْٔاء، ٔانرًز تانرًز رتاً إال ْاء ْٔاء، ٔانشؼٍز تانشؼٍز رتاً إال

(. ٔيظهى، كراب انًظاقاج، تاب انظزف ٔتٍغ 2/750، )2027طؼاو، رقى ْٔاء". أخزجّ انثخاري، كراب انثٍٕع، تاب يا ٌذكز فً تٍغ ان

. ٔيؼُى )ْاء ْٔاء(: ٌقٕل أدذًْا ْاء ٌؼًُ خذ، ٌٔقٕل اَخز ْاء ٌؼًُ ْاخ، ٔانًزاد أًَٓا ٌرقاتضاٌ 1586انذْة تانٕر  َقذا رقى 

 فً انًجهض قثم انرفز .

(8. ) Coulson; A history of Islamic law, op. cit, p.42. 

 .102( ٌُظز فً ذارٌخ انرشزٌغ اإلطاليً، كٕنظٌٕ، ص9)

(10. ) Coulson; A history of Islamic law, op. cit, p.43 . 
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درسة الفقه كما ٌرى كولسون أن مإسس مدرسة الرأي هو الشٌبانً ولٌس أبو حنٌفة، وأن مإسس م

المالكً هو ابن القاسم ولٌس اإلمام مالك، وٌإٌد ذلك بؤن الشٌبانً قد ألف كتب مدرسة الرأي ونسبها 

 إلى أبً حنٌفة ألنه ٌوافقه الرأي.

أن أهل الحدٌث هم الذٌن ألفوا السنة، مستندٌن على الورع وتقوٌم السلوك، دون أن ٌعتقد كولسون و

ن اإلجماع ال ، إقول الشافعً فً رسالتهٌفهم  كولسون لمٌرا فإن ، وأخ(1)ٌصفهم بالكذب أو الوضع

والعوام على  ،تتمثل فً اتفاق أمة المسلمٌن كافة سواء الفقهاء، ٌنعقد صحٌحاً إال فً حالة واحدة فقط

 (2)حكم من األحكام.

 :التحلٌل والمناقشة والرد: المطلب الثانً

لقد حوت الرإى السابقة جملة أموٍر توضح الرإٌة االستشراقٌة للفقه فً عصر األئمة المجتهدٌن 

 :ولعل أبرز تلكم األمور ما ٌلً للمستشرق كولسون،

اعتباره أن تحرٌم الربا عند بٌع سلعة بمثٌلتها، إن لم ٌكن بنفس الوزن والنوع، مبنً على صنع أهل -2

 الحدٌث.

 .علماءالوإجماع  ،فً األدلة بٌن حجٌة السنة تعارض فً نظره هناك-0

مإسس مدرسة الرأي هو الشٌبانً ولٌس أبو حنٌفة، وأن مإسس مدرسة الفقه المالكً هو  ٌرى أن-3

 ابن القاسم ولٌس اإلمام مالك.

وبرعاٌة العباسٌٌن  ،بتؤثر التطور الفقهً فً هذه الفترة بتؤجج المعاداة لألموٌٌن من جهةاعتقاده -4

 (3)اط الفقهً من جهة أخرى.للنش

أهل الحدٌث هم الذٌن قاموا بوضع آرائهم المتشددة فً قوالب من السنة مع وضع سند لها اعتقاده أن -5

أو  ،دون أن ٌصفهم بالكذب ،هو بدافع الورع ،ما فعله أهل الحدٌثوصفه أن و، ٌنسبها إلى النبً 

 .(4)الوضع للحدٌث

تتمثل فً اتفاق أمة المسلمٌن كافة على ، إال فً حالة واحدة فقط ن اإلجماع ال ٌنعقد صحٌحاً ٌرى أ-6

 (5)حكم من األحكام.

 الرد على الرإٌة والنظرة األولى.

إن لم تكن بنفس الوزن -كولسون أن الفتوى المتعلقة بالربا وتحرٌمه عند بٌع سلعة بمثٌلتها وهً: نظرة 

 . هً من صنع أهل الحدٌث -والنوع

ن بؤنه مروي عن عبادة، وهو حدٌث صحٌح أخرجه وقد علق الشٌخ محمد أبو زهرة على الحدٌث، وبٌّ 

رسالة ال :والترمذي، وأشار إلٌه أحمد محمد شاكر فً هامش ،والدارمً ،وأبو داود ،مسلمالبخاري، و

 (6)لشافعً، وأشار إلى ما ذكره الشوكانً عنه بالخصوص وإلى تكرار الشافعً له عدة مرات.ل

فً نظرنا لٌس صحٌحاً؛ ألن هذا الحكم لم ٌكن من نتاج مدرسة الحدٌث كما  (كولسون)إن ما ذهب إلٌه 

 ٌقول، وإن قال بذلك أهل الحدٌث، فإن ذلك لٌس من اختراعهم؛ وإنما هو استناد للحدٌث السابق.

                                                           
 .117ٔ118( ٌُظز فً ذارٌخ انرشزٌغ اإلطاليً، كٕنظٌٕ، ص1)

 .128( َفظّ، ص2)

 .117( َفظّ، ص3)

 .118(ٌُظز فً ذارٌخ انرشزٌغ اإلطاليً، كٕنظٌٕ، ص4)

 .128انظاتق، ص ( انًزجغ5)

 .306ٔ307( ٌُظز انشافؼً، يذًذ أتٕ سْزج، ص6)
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 الرد على الرإٌة والنظرة الثانٌة.

، وهو ما ٌمٌز (1)لعلماء فً قطر من األقطار اإلسالمٌةوإجماع ا ،تعارض فً األدلة بٌن حجٌة السنةال

كولسون أنه لم تبذل أٌة جهود فً هذه المرحلة لحل هذا  مدرسة الحدٌث عن مدرسة الرأي، وٌرى

فإنه ٌرى أنه قد حدث تزاحم من الناحٌة التشرٌعٌة بٌن اجتهادات لذا التعارض على نحو منهجً، و

، مستدالً على ذلك بما جاء فً --األخبار المروٌة عن النبً الفقهاء وإجماعات علماء األمصار و

 .(2)موطؤ اإلمام مالك

ما أورده اإلمام الشافعً فً رسالته والدلٌل على ذلك أن هذا التعارض ال تزاحم فٌه، فً الحقٌقة 

 األصولٌة: أن األحادٌث ال ٌمكن أن تعارض كتاب هللا تعالى، وال تكون مناقضة لما نص علٌه نصاً 

محكماً ال نسخ فٌه، بقوله: كل ما سن رسول هللا مع كتاب هللا من سنة فهً موافقة كتاب هللا فً النص 

بمثله، وبالجملة بالتبٌٌن عن هللا، والتبٌٌن ٌكون أكثر تفسٌراً من الجملة. كما ٌرى الشافعً أنه للتوفٌق 

ان أحد النصٌن منسوخاً وال ٌعلمه بٌن ما ٌظهر من تعارض بٌن الكتاب والسنة البد من معرفة ما إذا ك

العلماء أجمعهم، فٌجب الرجوع للنسخ للتؤكد من ذلك، وإذا لم ٌكن هناك نسخ بٌنهما فٌجب الرجوع إلى 

الرجحان، فإذا كنا أمام نصٌن متكافئٌن فنصٌر إلى األثبت من الحدٌثٌن، أما إذا كنا أمام حدٌثٌن 

 (3)ن.متساوٌٌن فنفضل الحدٌث الذي ٌتفق مع القرآ

ن أن وعندما أشار كولسون إلى االختالف بٌن مدرستً الحدٌث والرأي فً كثٌر من القواعد الفقهٌة، بٌّ 

، فمن ذلك االختالف القائم بٌن أبً ٌوسف والشٌبانً فً (4)مدرسة كل هناك اختالف أٌضاً فً داخل

عدة أحكام فقهٌة، من ذلك اختالفهما فً الوقف، فالشٌبانً ٌقٌس الوقف على الهبة، وحجته فً ذلك أن 

فإنه ٌقول بؤن تسلم الموقوف للقائم  ومن ثمالوقف هبة العٌن الموقوفة هلل تعود منفعتها للمنتفعٌن بها، 

شرط لصحة الوقف. أما أبو ٌوسف فإنه ٌرى وجوب تٌسٌر إنشاء الوقف والتشجٌع على إدارته هو 

نه كما أفإن مجرد إعالن الواقف ٌكون كافٌاً لصحة الوقف، ولو لم ٌسلم العٌن الموقوفة،  لذاعلٌه، و

 (5)ٌرى أنه من حق الواقف االحتفاظ بحقه فً االنتفاع بغلة الموقوف مدى حٌاته.

 نظرة الثالثة.الرد على الرإٌة وال

للصواب؛ ألن نسبة هذه المدارس ترجع إلى مإسسٌها وشهرة كل واحد  امجانبما ٌراه كولسون أ، ٌعد 

أغلب الكتب التً ألفها أبو  مع أنمنهم فً بلده، فاإلمام أبو حنٌفة اشتهر استخدامه للرأي فً العراق 

 تهرة عنه. له قواعده الفقهٌة المش واحنٌفة قد ضاعت، وأن تالمذته قد دون

أما اإلمام مالك فقد كان معروفاً عنه بالفتٌا والتدرٌس بالمدٌنة، واشتهر عنه األخذ باألحادٌث وطرحه 

 للرأي، وأن كتابه الموطؤ ٌشهد له بذلك.

 الرد على الرإٌة والنظرة الرابعة.

وبرعاٌة العباسٌٌن للنشاط  ،تؤثر التطور الفقهً فً هذه الفترة بتؤجج المعاداة لألموٌٌن من جهةٌعتقد 

 .الفقهً من جهة أخرى

ورأٌه فً ذلك أن الحنفٌة قد نالوا حظاً من هذه الرعاٌة زائداً على ما لقٌه منها أهل المدٌنة، وٌستنتج 

 .وتفوقه على المذهب المالكًمن هذا إسراع المذهب الحنفً فً درجة التطور 

                                                           
 .102( ٌُظز فً ذارٌخ انرشزٌغ اإلطاليً، كٕنظٌٕ، ص1)

(2. ) Coulson; A history of Islamic law, op. cit, p.43 . 

 .216- 212( ٌُظز انزطانح، انشافؼً، ص3)

 .114( ٌُظز فً ذارٌخ انرشزٌغ اإلطاليً، كٕنظٌٕ، ص4)

(5) . Coulson; A history of Islamic law, op. cit, p.51. 
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ألن المذهبٌن لٌس كبٌراً، مع رأٌه هذا ونظرته لتطور الفقه فً هذه المدة، إال أنه ٌرى أن الخالف بٌن 

، واحدة، وكثٌر من األحكام التً عبر عنها فقهاء المذهبٌن مشتركة فً األسس تكون أصولهما تكاد

 ،فالخالف بٌن فقهاء المدرستٌن فً مجموعهما ٌعنً عدم وجود خالف بٌنهما،وٌعتقد أٌضا أنه ال 

؛ بل كان هذا هوداخل كل مدرسة منهما ٌشكل أهم مالمح التطور الفقهً فً هذه الفترة من وجهة نظر

م ظهور نظرٌة الشافعً األصولٌة على ما قرره كولسون فً نهاٌة الفصل االختالف هو السبب الذي حتّ 

 (1)."اإلسالمًتارٌخ التشرٌع : "فً الثالث من كتابه

 الرد على الرإٌة والنظرة الخامسة.

، فإن (2)هم الذٌن قاموا بوضع آرائهم المتشددة فً قوالب من السنةأنهل الحدٌث أما ما ٌتعلق بنظرته أل

وتحقٌقها  ،والمقارنة بٌن أسانٌدها ،الحقٌقة أن علماء الحدٌث قد بذلوا كل جهد بشري لجمع األحادٌث

المتشددة فً الرواٌة، ورفض ما ٌخالف هذه الشروط، وترتب على تحقٌقهم  لقبول ما وافق شروطهم

هذا قٌام الفقهاء بإعادة النظر فً أحكامهم المخالفة لما ثبتت صحته من السنة؛ بل هم الذٌن قاموا بتنقٌة 

 (3)بها من شوائب الوضع. السنة مما ألمّ 

 الرد على الرإٌة والنظرة السابعة.

تتمثل ، ن اإلجماع ال ٌنعقد صحٌحاً إال فً حالة واحدة فقط، إلمقولة الشافعً فً رسالته ما ٌتعلق بفهمه

 (كولسون)فقد استنتج  (4)العوام على حكم من األحكام. وأ ،فً اتفاق أمة المسلمٌن كافة سواء الفقهاء

 (5).دخول العوام فً أهل اإلجماع من األمثلة المحدودة التً ذكرها الشافعً

وإذا تتبعنا مقالة اإلمام الشافعً، والتً قال فٌها: "لسُت أقول، وال أحٌد من أهل العلم هذا مجتمع علٌه، 

إال لما َتْلقى عالماً أبداً إال قال هلك، وحكاه عمن قبله، كالظهر أربع، وكتحرٌم الخمر، وما أشبه هذا. 

الفه، وأجد عامة أهل البلد إن على خالف ما وٌقول: وأجد من المدٌنة من أهل العلم كثٌراً ٌقولون بخ

 (6)المجتمع علٌه".: ٌقول

وألهل العلم ٌوحً  ،عالماً  هتعبٌر، وال تفٌد اعتبار العوام من أهل اإلجماعته ٌظهر لنا جلٌاً أن عبار

ح بانحصار أهل اإلجماع عنده فً مجتهدي العلماء، وٌتفق ذلك مع جوانب كثٌرة فً أصوله، فقد صرّ 

وأتباعه فً تحدٌدهم  ،لنظر الفقهً على من لم ٌستجمع آلته، وهذا هو ما فهمه عنه تالمٌذهبحرمة ا

ولم ٌعتبر الغزالً اإلجماع ممكناً بالنسبة للعوام إال فً ، (7)ألهل اإلجماع فً أصول المذهب الشافعً

 (8) المسائل التً تتفق مع قدرتهم على التفكٌر.

 ،ببٌان جهود الشافعً األصولٌة "،تارٌخ التشرٌع اإلسالمً"فً  :وقد قام المستشرق كولسون فً كتابه

أهمها  مة، ولعلّ مهوأهم ما ٌمٌزها، وٌرى أن الشافعً قد أضاف إلى النظر الفقهً فً الفروع إضافات 

 :الكتاب، وثانٌها :وضعه علم أصول الفقه، وحصره أدلة األحكام الشرعٌة فً أربعة أصول، أولها

شاخت أن الشافعً هو الذي رفع  :متبنٌاً ما أخذه به أستاذه ،سون عن اعتقادهالسنة؛ حٌث عبر كول

شاخت بعض  :االحتجاج بالسنة إلى مرتبة لم تكن لها عند السابقٌن علٌه، وقد أراد أن ٌستنتج من مقولة

 مالك لم ٌكونوا ٌرون أنفسهم ملزمٌن :ر أن بعض أئمة الفقه مثلما قد تفضً إلٌه لٌدعم فكرته، فقرّ 

ن كولسون رفض الشافعً لإلجماع المحدود ببٌئة اإلجماع، وقد بٌّ  :باتباع السنة فً كل األحوال. وثالثها

                                                           
 .117( ٌُظز فً ذارٌخ انرشزٌغ اإلطاليً، كٕنظٌٕ، ص1)

 .118(انًزجغ انظاتق، ص2)

 . 1/7( ٌُظز: انًٕاسَح تٍٍ انًرقذيٍٍ ٔانًرأخزٌٍ فً ذظذٍخ األدادٌس ٔذؼهٍهٓا، دًشج انًهٍثاري،3)

 .128كٕنظٌٕ، ص ( ٌُظز: فً ذارٌخ انرشزٌغ اإلطاليً،4)

 ( انًزجغ َفظّ.5)

 .534( ٌُظز: انزطانح، انشافؼً، ص6)

، ٔأطٕل انفقّ انذي ال ٌظغ انفقٍّ جٓهّ، ػٍاع تٍ 1/231( ٌُظز: إرشاد انفذٕل إنى ذذقٍق انذق يٍ ػهى األطٕل، انشٕكاًَ، 7)

 .134َايً انظهًً، ص

 .143( ٌُظز انًظرظفى، انغشانً، ص 8)
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فقهٌة معٌنة، وانتقاله به إلى دائرة أوسع تتمثل فً اتفاق المسلمٌن جمٌعاً، وٌبدو أن المستشرق لم ٌصل 

 :عناه الواسع الشامل. وآخرهاواإلجماع بم ،إلى الفرق بٌن اإلجماع االصطالحً الخاص بؤصول الفقه

 ،الستحساناواستبعاد أنماطه غٌر المنضبطة مثل  ،الذي أراد به الشافعً ضبط االجتهاد الفقهً ،القٌاس

 (1)والمصالح المرسلة.

ن وقد عمل المستشرق برونشفج فً بحث ٌحاول فٌه إبطال القول بحجٌة إجماع أهل المدٌنة؛ حٌث بٌّ 

من المسلمٌن فً  افً عدٌد من المسائل، كما أن كثٌر افٌه أن أهل المدٌنة قد اختلفوا مع بعضهم بعض

د إلى اإلمام مالك والتً مشٌراً إلى الرسالة التً وجهها اللٌث بن سع (2)البقاع المختلفة ٌخالفهم فً ذلك،

 (3).والتً أشار فٌها بحصول الخالف بٌن علماء المدٌنة نفسها

نعلم أن الشافعً ٌقول بحجٌة اإلجماع؛ إال أنه ال ٌعتد إال بإجماع العلماء المجتهدٌن فً جمٌع  ولذا

 األقطار اإلسالمٌة.

ال إلى نتٌجة مفادها أن حاوال أن ٌص (وكولسون ،شاخت) :ننعلم أن المستشرقٌْ  طلبوفً ختام هذا الم

الخالف األصولً الذي كان سببه الشافعً قد انتهى، وأن السنة قد أخذت مكانتها فً التشرٌع 

اإلسالمً، وأخذ المسلمون بالقٌاس فً هذه الفترة بالذات، كما أخذوا بالنظر العقلً لمواجهة الوقائع 

 (4)العملٌة.

ما ٌإٌدها من الناحٌة التارٌخٌة؛ وذلك ألن حجٌة السنة وجد ٌوهذه النتٌجة ال تستند إلى أدلة علمٌة، وال 

كما هو معلوم لدٌنا جمٌعاً كانت أمراً مسلماً به منذ عهد الصحابة األوائل مروراً بعهد الخلفاء الراشدٌن 

ٌجد من ٌنكر حجٌة السنة فً التشرٌع اإلسالمً  والدولة األموٌة، والمتتبع للمدارس الفقهٌة وحركتها ال

بعض الفرق المنشقة، وما عدا ذلك فإن إجماع المسلمٌن على حجٌة السنة واعتبارها مصدراً من إال 

 مصادر التشرٌع اإلسالمً تؤتً بعد القرآن الكرٌم أمر مسلم به عند علماء المسلمٌن إلى ٌومنا هذا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .133شزٌغ اإلطاليً، كٕنظٌٕ، ص( ٌُظز فً ذارٌخ انر1)

(2)Robert Brunschvig; poleymiques Medievales autour du rite de Malik; etudes dislamologie, tome 

second Maisonneuve et larouse, Paris, 1976, pp: 65-101.   

 .3/103(ٌُظز إػالو انًٕقؼٍٍ، اتٍ قٍى انجٕسٌح، 3)

(4 )Coulson; A history of Islamic law, op. cit, p. 72.. 
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 النتائج: 

 الحمد هلل رب العالمٌن والصالة والسالم على سٌد المرسلٌن وعلى آله وصحبه أجمعٌن.

 فً ختام هذا البحث أقف على أهم النتائج التً توصلت إلٌها، وهً كاآلتً: 

الفقه اإلسالمً ثروة عظٌمة، ألنه شامل لكل جوانب الحٌاة، وهذه العظمة والشمول واالتساع لهذا  -2

 شرقٌن، ٌقومون بالتشكٌك فٌه، وإثارة الشبهات حوله.الفقه، جعل بعض المست

المستشرق شاخت للفقه فً هذه الفترة ٌتبٌن لً أنه ٌعتبر أن المذهب من خالل عرض رإٌة  -0

الشافعً هو األساس فً تطور الفقه اإلسالمً فً هذه الفترة، وعزا إلى الشافعً نشؤة القٌاس، 

لٌها، وأن المذهبٌن المالكً، والحنفً؛ إنما هما الذي هو أحد مصادر الدٌن اإلسالمً المتفق ع

 .عبارة عن نزعات فقط، وأن اإلمام أحمد عبارة عن محّدث أكثر منه فقٌهاً 

فرق شاخت أٌضاً بٌن اإلجماع الحاصل بٌن الفقهاء، وبٌن اإلجماع الحاصل من عامة المسلمٌن؛  -3

ولكنه إجماع غامض، ومبهم،  وذلك أن إجماع األمة اإلسالمٌة ٌغطً العالم اإلسالمً قاطبة؛

 .وعام، بٌنما إجماع العلماء له محدد بمنطقة جغرافٌة محددة بمركز المدرسة الفقهٌة

إن تطور الفقه اإلسالمً فً نظر المستشرق كولسون نشؤ بناء على رغبة الفقهاء فً بناء قانونً  -4

دٌن، أكثر من كونهم  مخالف لما كانت علٌه محاكم الدولة األموٌة، وٌصف الفقهاء بؤنهم رجال

 رجال قانون، وٌصف العباسٌٌن بؤنهم استطاعوا التوفٌق بٌن االتجاهٌن الفقهً والقانونً.

استطعت فً اعتقادي أن أصل إلى فكرة مفادها بٌان تطور الفقه اإلسالمً فً عهد األئمة، عرفت  -5

ً تطور الفقه من خاللها كٌف نشؤت المدارس الفقهٌة وكٌف تطورت ونمت، ومدى إسهاماتها ف

اإلسالمً، كما أوردت آراء المستشرقٌن حول هذه المسؤلة، وحاولت قدر المستطاع الرد على كثٌر 

من آرائهم وأفكارهم حول هذه القضٌة التً نرى أنه من الضروري التعرض لها؛ ألنها ال تتفق من 

مٌن، ولذا أستطٌع أن الناحٌة العلمٌة مع كثٌر من المسلمات المعترف بها والمسلم بها عند المسل

أنتقل إلى فترة زمنٌة الحقة لهذه الفترة من تطور الفقه اإلسالمً؛ لنستعرض آراء المستشرقٌن من 

 خاللها فً عصر آخر، ومن ثم محاولة الرد علٌهم بكل موضوعٌة.

فً الختام أضع هذا البحث بٌن ٌدي القارئ؛ لٌطلع على بعض آراء المستشرقٌن حول الفقه  

فً عهد األئمة الفقهاء المجتهدٌن، وقد حاولت أن أعرض هذه الرإٌة بشكل مبسط ومٌسر،  اإلسالمً

فإن كان صواباً فؤحمد هللا، وإن كان خطؤ واضطراب فً العرض فمن نفسً، والباب مفتوح لتنبٌهً 

 علٌه، وصلى هللا وسلم على نبٌه الكرٌم، وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمٌن. 
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 ث ومراجعهمصادر البح

 .القرآن الكرٌم برواٌة حفص عن عاصم*

 اإلبهاج فً شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم األصول، علً السبكً، دار الكتب العلمٌة .2

 ه،. 2424، سنة 2بٌروت، ط –

 .ط.ت، د.لبنان، د -اإلحكام فً أصول األحكام، علً اآلمدي، المكتب اإلسالمً، بٌروت .0

 ط. .ت، د.اإلحكام فً أصول األحكام، علً بن أحمد ابن حزم، دار اآلفاق الجدٌدة، بٌروت، د .3

 اإلحكام فً أصول األحكام، البن حزم الظاهري، تح: محمد محمد تامر، دار الكتب العلمٌة، د.ت. .4

إرشاد الفحول إلى تحقٌق الحق من علم األصول، محمد الشوكانً، دمشق، دار الكتاب العربً،  .5

 م. 2999 - هـ2429، سنة 2ط
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