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 هـ130 -هـ70فقهاء العراق بين 

The Jurists of Iraq between 70-130 Hijri 
 Shamari -Lect. Alaa K. Ibrahim AL(1) عالء كاظم ابراهيم الشمري دم.

 خالصةال

هـ( يف مفصل مهم من مفاصل احلياة و شرحية 130-هـ 70إن تسليط ضوء البحث على فرتة قدمية  
من اجملتمع هي األهم  الفقهاء( ملنطقة حســــــاســــــة جداً يف العامل قدمياً و اليوم أي  العراق( هو أمر فيه من 
التعقيد الشـــــــــــيء الكثري لذا كان املرجو أن يقتصـــــــــــر على معامل الفقه و الفقهاء وبعض آرائهم و تالميذهم 
يومها، لذا كانت املقدمة لبيان مالحظات متعلقة بتلك الفرتة مث بيان للمذاهب الفقهية الفرقية بشـــــــــــــــكل 

ســة من املدارس اليت تنتمي مقتضــب جداً مث بيان ألهم األئمة و رؤســاء املذاهب و ما ذهبت اليه كل مدر 
هلم و ابلتايل اخلروا ببعض النتائج و التوصـــــيات، احتوى البحث على أكثر من صســـــني مصـــــدر  و مرجع  
من امهات املصــــــادر كالتهذيب و الكايف و الوســــــائل و بعض الصــــــحاح كالبخاري و مســــــلم، و كثري من 

 الكتب الفقهية للفريقني.
Abstract 
The shedding light of the research on an ancient period (70 AH-130 AH) 

in an important joint of life and a segment of society is the most important 

(the jurists) for a very sensitive area in the world in the past and today (Iraq) 

is a matter of great complexity, so it was It is hoped that it be confined to the 

features of jurisprudence and jurists and some of their opinions and students 

at that time, so the introduction was to explain observations related to that 

period, then a statement of the different schools of jurisprudence in a very 

brief way, then a statement of the most important imams and heads of 

schools and what each of the schools that belonged to them went to Coming 

                                                        
 كلية العلوم اإلسالمية.  /--جامعة أهل البيت  -1
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 out with some results and recommendations, the research contained more 

than fifty sources and references from the mothers of the sources such as 

al-Tahdheeb, al-Kafi, al-Wasail, and some al-Sahih books such as al-

Bukhari and Muslim, and many jurisprudential books for the two groups. 

 المقدمة

لبثت ان صارت الكوفة القريبة من االمهية مبكان مالحظة أثر سقوط عاصمة الفرس يف املدائن، و ما 
ســــنة، عاصــــمة للمســــلمني، األمر الذي طبع أبناء العراق و الكوفة خاصــــة  ةمنها، يف اقل من صس عشــــر 

-بطابع متميز،  كو م ابناء اعظم عاصـــــمتني(، اســـــتغل اجيابياً يف مرحلة  ما بعد صـــــلح االمام احلســـــن 
ـظ، انتقال العاصمة اىل دمشق، وترك اهل ه132هـ(، اىل سقوط الدولة االموية 41يف   هـ(50 ت-

العراق مبزجيهم الثقايف الثر، يتفقهون بعيدا عن عيون العاصـــــمة و رجاهلا، متالقني ابحلس الذي عاشـــــوه، و 
مل يفقدوه، هذا كله مضــافا اىل بقية العوامل املســامهة يف نشــوء ومجهور املذاهب الفقهية، و ال نكاد نلمس 

 اط او حىت املدينة املنورة.مثل ذلك يف دمشق او الفسط
ابتدءا يلزم بيان ما يف العنوان من معىن مقصـــــــود، فالعراق مل تظهر فيه مدرســـــــة فقهية ابملعىن املعروف، 
 مبادئ "منهج" + رجال + "مؤســـــــــســـــــــون و اتباع" + مدوانت + تطبيقات(، ليصـــــــــطلح عليها مدرســــــــة 

منهج يف كثري من اجلوانــب و ملــّا تكتمــل متكــاملــة، بــل هي اقرب مــا يكون اىل انــه حــالــة حتــاكي الفقــه ك
شرائطه كمدرسة قائمة، لذ فالرؤية منصبة على تشخيص حال الفقه يف العراق يف تلك احلقبة، اي خالل 

ــــــــــــــــ( اىل بداية رســومل املدارس الفقهية املوجودة 70ســتني ســنة من  اية عصــر االصــحاب على التقريب   هـ
هــــــــ(، و قد تبلورت مدرسة الرأي اليت 132قيام الدولة العباسية  املعروفة آنذاك مع سقوط الدولة االموية و 

هــــــــ(، 80هــــــــ(، و الذي ولد يف  150عرفت فيما بعد بصاحبها النعمان بن نبت املكىن ابيب حنيفة  ت 
هــــــــــــــــــــ( منها يف عهد بين أمية والباقي يف عهد بين العباس. فيكون ما وقع يف العنوان هو  ســــنة 52فعاش  

 بل والدة ايب حنيفة بعشر سنوات اىل  اية دولة بين أمية.بيان حال الفقه ق
و للوقوف على معامل الصـــــــــــــــورة املتكاملة يلزم  توطئة(، لبيان الواقع العراقي على صـــــــــــــــعيد االنســـــــــــــــان 

، والعرب العراقيني املســــــلمني ابألخص(، واجملتمع،  العراقي و اجملتمع العراقي املســــــلم و حال العرب عموماً 
(  جيوبولتكياً  (، واجتماعياً  ســـيســـيولوجياً(، و ثقافياً  انثروبولوجيا(، وتوزيعا ســـياســـياً وجياً  ســـايكول نفســـياً 

على التوايل، اضــــــــــــافة اىل الوقوف على االفكار و الرؤى الوافدة واليت كانت ســــــــــــائدة اىل ســــــــــــقوط الدولة 
االجناس اليت وجيا الفارســـــــــــية  اليت عاصـــــــــــمتها املدائن قرب بغداد العاصـــــــــــمة فيما بعد(، اي معرفة إيديول

هنا مالحظات عاشت يف تلك احلقبة مع معرفتها قوميا، هذا كله منضما اىل ما يف صناعة العراقي آنذاك. 
يلزم بيا ا فيما يتعلق ابلفرتة حمل البحث لإلملام ابلصورة  فقهاء العراق( و شيء من فقههم بشكل أوضح 

 وهي:
هـ(، هي ستون سنة، واملت والدة ايب حنيفة يف الكوفة، وسقوط الدولة 130 -هـ70ان هذه الفرتة   .1

 و حتديدا يف الكوفة مث يف بغداد. هـ(، يف العراق،132االموية يف الشام، وقيام الدولة العباسية سنة 
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اىل عهد عمر بن  --ان هذه الفرتة شـــــهدت كتابة احلديث بعد املنع منه من عهد النيب حممد  .2
، (2 هـــــــــ(101 -هـــــــــ99 أي  حكم هباهـــــــــ(، الذي امر بذلك يف السنتني اللتني 101عبد العزيز  ت

هـــــــــــــــ، 143مبعىن ان احلديث كان مشافهة، ملدة مائة عام تقريباً، االّ أن الذهيب ذكر يف حوادث سنة 
، فاذا قصـــد ابلعصـــر (3 ثقائاًل: يف هذا العصـــر، شـــرع علماء االســـالم يف مكة واملدينة بتدوين احلدي

هــــــ(، ابملقاربة، واذا قصد عهد احلاكم، 133العشر سنوات اليت حتف بقوله، فهو املطلوب، اذ يوافق 
فيتعــارض مع مســـــــــــــــّلمــة ابن عبــد العزيز. ولكن يالحظ عليــه انــه بعــد االمر بكتــابــة احلــديــث بثالثني 

عن الزهري: كنا نكره كتابة العلم ســـــــــــــــنة(. فهل االمر مل يرفع احلظر، وكيف ارتفع اذن ، يقول معمر 
 .ن. اذ ا م مل يكونوا يكتبو (4 حىت اكرهنا عليه هؤالء األمراء 

نة دلياًل برأســــــــــــــــه(، بغض النظر عن قواعده،  .3 اعتبار النص عند اجلميع  خالل هذه املدة مائة ســـــــــــــــ
 ألسباب كثرية منها:

جرأة منهي عنها، لقول الرســـول  اخلوف من الوقوع يف البدع اذ هي من حمدنت األمور، والتعرض هلا -أ
:  إايكم وحمدنت األمور، فإن شــــــر األمور حمدنهتا، وإن كل حمدثة بدعة، وإن كل بدعة --

 .(5 وكل ضاللة يف النارظ ،ضاللة
، و  ى عمر (6  ي الســـــــــلطان عن الكتابة، اذ أن ااب بكر أحرق صســـــــــمائة حديث، كان قد مجعها -ب

فســـــــــــــــر(، واحرق عثمـان املصــــــــــــــــاحف اليت منهـا املشـــــــــــــــروحة عن كتـابـة احلـديـث  خرب الشــــــــــــــــاب امل
، و كان يكفي ان يصـــــــــــــــلب الرجل اذا حدث ابحلديث، ومنع معاوية من احلديث و (7 ابالحاديث

 .عاقب عليه اشد العقوبة اال ما كان يف نسبة املثالب اىل بين هاشم ومديح لبين امية
د االمام املعصـــــــــــــــوم الذي أيخذون منه ما اكتفاء االمامية  كما غريهم مبا لديهم من النص(، لوجو  -ت

 مؤونة االستنباط، خصوصاً ا م مل يعهدوه من قبل. حيتاجون اليه. حيث ان ذلك يكفيهم
، لرتكيزهم على -- كســالطني(، و بيان اصــول العقيدة( كائمة آل البيت انشــغاهلم ابلفتوحات  -ث

اخالص كلمة االخالص و تثبيت مفهوم ، لدفع خطر الشرك و --هذا املعىن اىل عهد الباقرين 
 .النبوة واالمامة واملعاد، و لذا مل ينقل عن أصحاب الكساء اخلمسة حديثاً يف الفقه اال اندرا ً 

                                                        
 .76عبد الستار الشيخ، عمر بن عبد العزيز، ص -2
 م.1993 -هـ1413، 9لة، بريوت، ط، مؤّسسة الرسا238 /3هـ(، سري أعالم النبالء 748حممد بن أمحد الذهيب  -3
 م، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان.1971،سنة 1، ط5/352ابن سعد، حممد بن سعد بن منيع، الطبقات الكربى،  -4
هـ، بريوت دار إحياء الرتاث 1395سنة ،1، ط 36 ح،7ب  ،119/ 1هـ(، 273سنن ابن ماجة، ابن ماجة القزويين،  ت -5

 ،الناشر: املكتبة العصرية ،1/63هـ(، الغيث املسجم يف شرح المية العجم، 764ليل بن أيبك الصفدي  تالعريب. صالح الدين خ
، 192، ص191، وانظر، ص190هـ(،املدخل إىل السنن الكربى، ص 458لبيهقي،  تا، القاهرة، مصر. 2009عام النشر:  ،1ط
َياء الرَّمْحَن217، األثر رقم 196ص سالمي -األعظمي ، حَتْق يق د. حُمَمَّد ض   1405( سنة 1الكويت، ط   -َدار اخْلَُلَفاء لْلكتاب اإل 

هـ، دار ابن اجلوزي، السعودية، 1414، سنة 1ط، 2/168هـ(، 463هـ. وانظر قواًل ملسروق يف جامع بيان العلم، ابن عبد الرب  ت
 .169/ 2وقواًل للزهري، 

. الذهيب، تذكرة احلفاظ، طبقات احلفاظ 286/  285 / 1 ،األقوال واألفعالاملتقي اهلندي، كنز العمال يف سنن  -6
 .11 - 9/ 1من الكتاب،  الطبقة األوىل،للذهيب
ابو بكر بن  (.1/94،  1977 -1397، 1حلب / مكتبة دار الرتاث، القاهرة، ط ،البخاري، التاريخ الصغري، دار الوعي -7

، 1ط احملقق: حممد بن عبده، ،88، كتاب املصاحف، صهـ(316 ت  السجستاين،األزدي عبد هللا بن سليمان بن األشعث ايب داود،
 ، مصر.الناشر: الفاروق احلديثة، القاهرة، م2002 -هـ 1423
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-القدرة على  وضـع و بيان القواعد الفقهية(، نظراً إلقصـاء املعنيني به  آل الرسـول املعصـومني  عدم -ا 
،  شــــــــبه احلصــــــــري(، لبيان --تفرغهم (، و كل متصــــــــد ، عن التصــــــــدي له، فضــــــــالً عن -

 العقدية.االصول 
ان النهي عن كتابة احلديث اىل زمن عمر بن عبد العزيز، جعل غري االمامية يف جدلية بني احلاجة  .4

اىل النص و عدم وجوده،  ا دفع ابيب حنيفة و املعتزلة وغريهم، إلعتماد قواعد اعتبار النص، الذي 
ر ع بكتابته بعد قرن من رح ،  وفق جدول غري االمامية(، اذ --يل صــــــاحبه الرســــــول حممد شــــــُ

االمامية ال تعاين كثريا من ذلك، اال مبقدار املنع الســـــــلطوي الذي طاهلا، واملســـــــتجدات من احلوادث 
هـ(، وهو  اية اتريخ الغيبة الصغرى، و افتقاد النص بغياب االمام الثاين عشر 329الواقعة بعد سنة  

--  8). 
ن  اطر االختالط بثقافات االمم اليت خضـــــــــــــــعت طوعاً أوكرهاً لســـــــــــــــلطة احلكام اجلدد التخوف م .5

وا بكم هائل من العلوم اليت هي ؤ  املســـــــــــــــلمني(، من فرس و روم و أحباش و أقباط وغريهم، اذ جا
خليط غري متجـــانس من النظرايت و التجـــارب الكتهـــا قرون من الزمن، كمـــا يف مكتبـــة فـــارس يف 

 .(10 ، ومكتبة االسكندرية يف مصر اليت أمر إبحراقها (9 عمر إبغراقها يف دجلة املدائن اليت امر
تفرغ و انتصــــــــــــاب االعداء واالمويني ابألخص، لتبين منهج إقصــــــــــــاء متعمد لالحاديث مع الوضـــــــــــع  .6

والتزوير آلخر ضـــده، اذ هو يف الغالب ال يســـاوق وال يســـتجيب ألهوائهم، وذلك ليس فقط مبحاربة 
 أهله  آل الرســــــــول صــــــــلوات هللا عليهم(، و امنا اعل البدائل هلا، منهم أومن غريهم، واســــــــتمرار هذا

الذي جعله معاوية  --الوضــــــــــع حىت أايم عمر بن عبد العزيز، اذ رفع ســــــــــب أمري املؤمنني علي 
ــــــــــــ( من سنة  101، اي اىل سنة  (11 سنة بعد الصالة ــــــــــــ( سنة قتل عثمان 37هـ . وهذا االمر (12 هـ

حكى عدم مجهور أي مذهب االّ مذهب االمويني الذين إن عدوا مدرســـــــة فهي مدرســـــــة النواصـــــــب 
-حممدا وآله صــــلوات هللا عليهم. مث ســــّبب متادي االايم  مائة عام بعد رحيل الرســــول الذين بغضــــوا 

، وقبل كتابة احلديث(، مترير احلديث املزور واملكذوب واملوضـــوع، كما يف تفســـري عبس و امل -
 .(13 نشرح 

اطالق يد بعض االصـــــــــحاب والتابعني  ببعض العوامل متقدمة الذكر( يف حرية قاربت الفوضـــــــــى يف  .7
الرأي واالفتاء،  يث آل االمر اىل حالة  ميكن اصـــطالح مصـــطلح، االفتاء الاليقفي(، من التســـيب 

                                                        
، 1الطوسي، حممد بن احلسن، الغيبة، حتقيق: عباد هللا الطهراين وعلي أمحد انصح، قم، مؤسسة املعارف اإلسالمية، ط  -8
 هـ. 1411
 . دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان.446 / 1كشف الظنون، خليفة،  حاجي  -9

 .1/159 ة،هجري1272،طبع بوالق، اإلعتبار يف ذكر اخلطط واآلنر املواعظ واملقريزي،  -10
املستدرك على  ،النيسابوري،301 /5سنن الرتمذي  .كتاب الفضائل ابب من فضائل علي  ،120 /7صحيح مسلم  -11

املسعودي يف مروا  .232 ، صاتريخ اخللفاء 124 ،صاتريخ الطربي ،369 /4 ،مسند أمحد .109،1/541 /3 ،الصحيحني
 .4/366. ابن عبد ربه، العقد الفريد، 2/186،. الز شري، ربيع االبرار57 /7. ابن حجر يف  فتح الباري( 11: 42 /3الذهب 

 .11: 191 /3احلموي يف  معجم البلدان( 
 .6/152،شرافالبالذري، أنساب األ -12
 .585. الطربي، 472 /10اماعيل حقي، روح البيان يف تفسري القرآن، -13
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الذي أذكى انره خليط االحقاد واجلهاالت واحلرايت  اليت اُســــيء اســــتخدامها من ذلك البعض(، و 
 الواردات من االمم الداخلة يف مجل السلطة اجلديدة.

اليت هي حمل اتفاق املســلمني  على األقل يف مســلماهتم، اليت الوقوف على حاكمية الرؤى االســالمية  .8
مل تســـــــــــــــلم هي االخرى من الغب (، يســـــــــــــــاعد للخروا بنظرية  حاكمة(، يراد هلا أن هتيمن على ما 
عداها، والقرآن الكرمي، خري مآل ومآب نؤول و نؤب اليه. مثاهلا مسّلمة السالم واالكرام والعفو وما 

الســــالم على غريه يف رســــالته االخالقية اخلامتة، و كما يف تقدمي االقالة على شــــابه ذلك  ا امتاز به ا
علي بن ، واكرام الالجئ اجملهول ومحـــايتـــه، وعـــدم احللف ولوكـــان حقـــا، كمـــا تركـــه االمـــام (14 البيع

 .(15 اليت طّلقها للمرأةدينار  400لتعظيم هللا سبحانه و اعطى  -- احلسني
و اض ذلك العصــــــر الذي ســــــبق واتخم عصــــــر ايب حنيفة و ما بعده  الوقوف على ما أبيدينا كثمار .9

قلياًل، اذ هو وليد ما محلته ومتخضــت عنه تلك االايم، منها كنماذا، اما يعرف ابإلابضــية نســبة اىل 
ـــــــــــــ(، والزيدية نسبة اىل زيد بن علي  ت 89عبد هللا بن اابض  ت ـــــــــــــ(، و املعتزلة 122هـ  مؤسسهاهـ

ــــــــــ(، واالماعيلية نسبة اىل اماعيل بن جعفر الصادق  ت 131 تواصل بن عطاء ــــــــــ(،138هـ و  هـ
هـ(، و احلنفية نسبة اىل النعمان بن نبت املكىن 148 ت --اجلعفرية نسبة اىل جعفر بن حممد 

ــــــــــــــ(، واملالكية نسبة اىل مالك بن أنس الذي امضى من عمره عشرين سنة يف 150ابيب حنيفة  ت هـ
ـــــــــــــــــ179تلك الفرتة  ت ([، قد أتثروا ابألوضـــاع الســـائدة وانعكاس ذلك على مذاهبهم، كتاييد ايب هـ

حنيفة لثورة زيد وثورة حيىي اخيه وثورة حممد ذي النفس الزكية، ورفضـــــــه ملنصـــــــب القضـــــــاء الذي قبله 
تلميذه ابو يوســـــف، االمر الذي ال جند له اثراً يف فقهه الذي اخرجه ابو يوســـــف اىل الناس بعد وفاة 

ســنة تقريبا(، فهو من اخراا ايب يوســف القاضــي وهو احد تالميذه،  ا يشــري اىل  18ب  ايب حنيفة
يد السلطان يف ذلك، بل جند ما يفيد السكوت على مجلمه وجوره، حياكي بذلك الوضع القائم  ابو 

 زهرة حياة ايب حنيفة(.
ه(، يف وجود مالحظــة األيض الفكري للنص، اي جـانـب اســـــــــــــــبــاب اخلـامتيــة  اهليمنــة على الـدين كلــ .10

املشـــــــــتبهات يف الذكر احلكيم والســـــــــنة املطهرة، االمر الذي كان له اكرب االثر  خصـــــــــوصـــــــــاً مع الغاء 
االمامة كمنصـــــــب تشـــــــريعي(، يف مجهور الكم اهلائل من اآلراء واصـــــــحاب املذاهب و الشـــــــررات اليت 

 مهدت ملدارس عدة.
وسرية بعض االصحاب والتابعني، و العثور على ما ميكن ان نسميه، قواعد استداللية، من النصوص  .11

لكن ال على كو ا منهجاً ملدرســــة  لظروف خارجة عن ارادة القيمني عليها احياانً(، كالصــــراع الذي 
، و نزوع اكثر العرب اىل (17 ، و صـــــراع االمويني عليها(16 دار يف ســـــقيفة بين ســـــاعدة على الســـــلطة

                                                        
 .2/72 وث يف الفقه املعاصر، اجلواهري، حسن،  وغريها. 2من أبواب آداب التجارة، ح  3، ب 12وسائل الشيعة، ا  -14
 .1036/  283 /8 ،  آل البيت(، الطوسي، التهذيب23/201احلر العاملي، وسائل الشيعة،  -15
ص  28والبحار ا  66ص  3حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم وتلخيص الشايف ا  222ص  3اتريخ األمم وامللوك ا  -16
335. 

ابن ايب .326 / 28 ،البحار اجمللسي، ،40 / 2. شرح  ج البالغة للمعتزيل، 331/ 3الكامل يف التاريخ ابن األثري،  -17
 .67 / 1البالغة،شرح  ج احلديد، 
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 29: العدد

هي مقدمات حصــــــــــلت بقصــــــــــود معينة،  مآثر غري علمية، كالشــــــــــعر واحلرب و اخلمر والنســــــــــاء، بل 
ســــــامهت عفواي يف ان تكون جزءاً من تشــــــكل بعض املدارس الفقهية فيما بعد، االمر الذي يلزم منه 
دراســـــــة  نفســـــــية العريب(، قبل وبعد االســـــــالم وخالل تلك احلقبة حتديداً. اليت انتجت فيما انتجت، 

، (18 --يف موضــــوع كشــــف بيت فاطمة قاعدة، الغاية تربر الوســــيلة، اليت طبقها ابو بكرو عمر 
؛ و اليت ســــــامهت يف انتاا قاعدة "املصــــــا  (19 من اجل احلصــــــول على الســــــلطة وبزعم تطبيق النظام

، والقول "بتقدمي املفضول على الفاضل" (20 غري االمامية عند الطاعة للحاكم و ان فسقاملرسلة"، و 
 .(21 عند املعتزلة 

رابة أو احلســــــــــد او البغضــــــــــاء او حدث ما، او الطبعي مثل مالحظة اثر العامل الشــــــــــخصــــــــــي من الق .12
النســـيان و ما شـــابه، يف بروز الرأي عند الفقيه وقناعته به، أي كيف تلقى الفقيه النص و كيف القاه 

، و كما فهم عمر بن عبد العزيز رفع مســـــــــــــــبة امري (22 قه، كما فهم عمر درء احلد عن املغريةوســـــــــــــــوّ 
من ســرقة الرأي ابو يوســف يف ، و (24 ، وقيس األشــعري اخللع يف التحكيم (23 --املؤمنني علي 

عبد هللا بن قيس غســـــــــــل امليت من علة ، و ســـــــــــؤال (25 كما يف خرب ركب اجلارية حممد بن مســـــــــــلم  
ان الذي قصــدته اآلية املباركة يف قوله تعاىل: ، واآلراء يف مصــداق حتقق النفي من االرض(26 املاصــر

-كما فهم عثمان يف ارجاعه مروان املنفي، اىل املدينة بعدما نفاه الرســـــــــــــــول ،  (27 ينفوا من االرض
 .(28 منها  -

أتمل العامل التارخيي لتفســـــــــــــــري النص،  اثر الزمان(، يف فهم النصـــــــــــــــوص، كما بينه "فوكوايما" على  -
. وقد ورد (30 ، أو احلتمية املشـــاعية االخرية بعد مراحل تطويها، عند الشـــيوعية(29 احلتمية الدميقراطية

، ومنه يعلم ان القاعدة (31 لرتكنب طبقاً عن طبقيف القرآن الكرمي شـــــــــــــيئا من ذلك يف قوله تعاىل: 
الفقهية اليت هي اصـــــــــــــــل احلكم الشـــــــــــــــرعي الذي هو مرآة للرأي املتعدد ملدارس متعددة، يعمل فيها 

                                                        
 ،احملقق: خليل حممد هراس، 194-193كتاب األموال،  هـ(،224 تالقاسم بن ساّلم بن عبد هللا اهلروي البغدادي   -18
 .1/62الطرباين، املعجم الكبري،  بريوت.، دار الفكر ،الناشر

 ، بريوت، لبنان.ط َداُر الف ْكر   ،268 /2أْنَساُب اأَلْشَراف  البالذري،  -19
 .1847صحيح مسلم، احلديث مسلم،  -20
 .1/5شرح  ج البالغة، ابن ايب احلديد،  -21
 .64اإليضاح، الصفحة  ،الفضل بن شاذان األزدي -22
 .11/393يف الكتاب والسنة والتاريخ،  --الري شهري، حممد، موسوعة اإلمام علي بن أيب طالب  -23
 .312 /7ابن كثري، البداية و النهاية،  -24
 .5/216يف، الكليين، الكا -25
 .3/162الكليين، الكايف،  -26
 .33املائدة / -27
 .7/187. ابن كثري، البداية والنهاية، 5/103الطربي، اتريخ الطربي،  -28
29- The End of History and the Last Man by Francis Fukuyama. اتليف فرانسيس - احلتمية الدميقراطية
 (.فوكوايما
مكتبة تركستاين،  ،12-11ص  لبيب السعيد، ،،انظر الشيوعية يف موازين اإلسالم15االسالم صالشيوعية يف موازين  -30

 -الناشر: مكتبة احلرمني، 18ص ، صا  بن سعد اللحيدان، . ونقد أصول الشيوعية1979اتريخ اإلصدار:  ،الناشر: دار عكاظ
 م.1984 -هـ 1404سنة النشر:  ،الرايض

 .19اإلنشقاق / -31
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خ عمله من االنضاا االجيايب، اذا ساوق القرآن والسنة روحا و معىًن، أو السليب كما حصل يف التاري
 مجهور الوهابية اليوم.

ان جاذبية قاعدة  خالف تعرف(، املشـــــــــــــــهورة ال تكاد تدع االجتماع على رأي واحد ينعقد، فلها  –
 بعض  ا يعزى اليه مجهور أو عدم مجهور رأي آخر حسب املخالفة.

كان زمن فتوحات مشـــــــــــــــهورة، اغرقت احلكام ابلغنائم، مبا جرت الركبان  ديثه، و قد أثر   ان الزمن –
، الــذين ارجؤا، حكم العبــد (32 ذلــك كثريًا يف اصـــــــــــــــحــاب الرأي واملــذاهــب، حىت مــذهــب املرجئــة 

العاصــــــي، اىل هللا ســــــبحانه، يوم القيامة، مبا فيهم مرتكب الكبرية، فهم ال يكفرون اي انســــــان مهما 
و آخرون مرجون ألمر هللا إما يعذهبم أو ما دام نطق ابلشــــــهادتني، مســــــتندين اىل قوله تعاىل:كفر، 

 .(33 يتوب عليهم وهللا عليم حكيم
صـــــــــــــــار يعرف الطريق اىل املبغى  مكة املكرمةأثر الرتدي االخالقي للناس، حىت ان محار املكاري يف  –

 .(36 ، فكيف بعده مبائة عام -- رسول هللاحىت يف زمان (35 ، وانتشار الكذب (34 
ان حماكاة الطبقية واالثراء الفاح ، واليت اشتدت اايم االمويني حىت سامهت يف كو ا احدى اسباب  –

ســــــقوطهم، له حصــــــة من االثر على املذاهب او مجهورها كما يف مجهور حركة الزاندقة اايم العباســــــيني 
 .(38 ، و شرعنة فصل الدين عن السياسة (37 

من عتق املوايل الذين يشـــــــــرتيهم من كد يده و عرق ميهد للفقه طالبه  --كان االمام الســـــــــجاد  –
-، حتديداً ومتهيداً ملدرســـــــــــــة الباقرين (39 جبينه  كل عام ليلة الفطر بني العشـــــــــــــرين او أكثر أو أقل(

، اليت هي مدرســته، اال أنه حافظ ابحملصــلة على ما ميكن تســميته  امام واتباع بال شــرط(، اىل -
هــــــــــ(، متاماً  يف املدة اليت نبحث وضع الفقه يف العراق فيها، اما 95حمرم احلرام25يوم استشهاده يف  

اســــــتوطن املدينة، فال يعين عدم العناية ابلعراق، ومن مواليه الفقيه الشــــــهيد ســــــعيد بن  --كونه 
 .(40 هـ( 94جبري ت

واملالحظ ان اخلمس والعشـــــــــــــــرين ســـــــــــــــنــة االوىل من املــدة قيــد البحــث هي الفرتة اليت  تكــاد تكون  .13
، واليت متيزت بتاســـــيس ومتهيد ارضـــــية للقواعد --نصـــــفها(، وهي زمن اختص ابإلمام الســـــجاد 

، بتخريج الطالب --االصـــــــــــولية اليت عرفت فيما بعد ابألصـــــــــــول االربعمائة على عهد الباقرين 
ذكره( وابلشروع ببيان بعض االحكام الشرعية كخرب ملكية اجلوهرة للمشرتي، اذا وجدها  كما سبق 
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يف جوف الســـــمكة املشـــــرتاة، وبيان انواع الصـــــوم الواجب يف كالم دار بينه وبني الزهري. و قد امتاز  
 ايضاً  بوضع اللمسات لرسالة االخالق ومبادئ اخللق الرفيع الذي ال يضاهى، مشربة مع االصول.

هــــــــــــــــــ(، فرتة اقامته يف العراق غري 148 ت --اكتســب ابو حنيفة من الفقه من االمام الصــادق  .14
، وكذا ما اخذه (41 جواز القيام على الســــــــلطان اجلائر اليت مجهرت يف أتييد االمام للثوار مع تفصــــــــيل

ـــــــــــــــــ( ملا كان عمر ايب حنيفة صس عشـــر 95 ت --من االمام الســـجاد  ســـنة، و ما اخذ من  ةهـ
ــــــــــــــــ(، و ما مقدار و وزن مقولته فقهياً  لوال الســنتان هللك النعمان( 114 ت --الباقر االمام  هـ

، وما هي قواعد الفقه --واالمام الباقر  قتادة بن دعامة البصـــــــــــــــري.و كيف م الكالم بني (42 
اكثر ، و ما هي امثلة القواعد الفقهية اليت تعلمها (43 املسـتنبطة من تلك احملادثة، يف موضـوع االفتاء 

و من فقهاء املدة املقصــودة، حيىي بن يعمر  .(44 كل يقول حدثين جعفر بن حممد  تســعمائة شــيخمن 
 .(45 قال له احلجاا: انت تزعم انك زعيم العراق، قال: أان فقيه من فقهاء العراق 

كيف اعترب ابو حنيفة امجاع االصحاب حجة ولو مقابل النص، هل هناك امثلة لذلك، غري اجتماع  .15
 .(47 ، صعب عليه  الفتها، كما خالف اآلحاد املخالف للعقل كحديث البقرة املصراة(46 يفة السق

ـــــــ(، 80ان املعرفة كانت اصالً يبحث عنه ال منهجاً  له قواعده، و عليه كان االصحاب اىل  اية   .16 هـ
ـــــــــــــــــــــــــــــ( و 91 ومجهور املدارس، وانتهاء عصـــــــــــــــر الصـــــــــــــــحابة، اال من انس ت  املعمرين من  أمثاله هـ

املعروف االصــحاب(، فان واقع الفقه واحلال هذه ال يعين اكثر من االكتفاء ابلدراية واملعرفة يف الفقه 
، لذا حصـــروا وقتها الفقه يف الصـــحايب لدرايته، ومل يتجاوزه ابو حنيفة و ال غريه امجااًل، اال (48 آنذاك

ابلتفصــــيل الذي ذكروه، انه اذا اختلفوا فانه خيري نفســــه ابألخذ أبيهم شــــاء ففي االمر مندوحة، حىت 
ينبغي مالحظة املؤثرات على فهم مدرســــة اخلرب، كانت على هذا  االكتفاء(، اىل حدود كبرية مع انه 

الصحايب للنص، كما حصل يف من صلى العصر ليالً يف خيرب، و من فهم املعىن انه يلزم االسراع اىل 
، و هذا الطابع كان ســـائداً  (49 ظال يصـــلني احدكم العصـــر اال يف خيرب :--خيرب، من قوله 

 .الخرى املذكورةعند املسلمني، ليس فقط يف العراق، مضافاً  اىل العوامل ا
و يالحظ يف هـذه الفرتة ارهـاصــــــــــــــــات لظهور املســـــــــــــــلـك العرفـاين  التعرف على احلقيقـة النورانيـة بال  .17

، قال عنهم اإلمام علي اهلادي ،  كما التصوف((50 (هـ180-هـ100مقدمات( رابعة العدوية امنوجا
، واثر ذلك (51 الدين(  ال تلتفتوا إىل هؤالء اخلداعني فإ م خلفاء الشــــــــــــــيطان و ربوا قواعد:--
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على املسلك الربهاين يف الفقه واالصول، فان مجيع املسلمني  على سبيل مشكك( يشرتكون ابعتماد 
احلـديـث بال تعقـل، او صـــــــــــــــرف النظر عن العقـل او جعلـه يف الـدليـل ننيـاً، متجنبني مؤونـة وتكلف 

 م اصـــــحاب التامل فيه، و النفس تنزع اىل ذلك، خصـــــوصـــــاً  مع وجود املورد عند االصـــــحاب  كو 
(، فيجري الظاهر على مجاهره، كما يف فهم حديث  الزكاة فيما ســـــقته الســـــماء --رســـــول هللا 

 ا انبته االنســـــــان( فيشـــــــمل حىت اخلضـــــــرة يف املائدة لو اخذ على مجاهره كما فعل ابن حزم يف احمللى 
لواء املقاومة لذلك و ، فإضافة القيد وعدمه يولد مذاهباً كما ال خيفى. خال االمامية الذين رفعوا (52 

، ملذهبها يف اصــــــــــوله، كردة فعل ملا كان املانعية منه، و مجهرت املعتزلة اليت اعتمدت العقل اســــــــــاســــــــــاً 
، والذين --، يف حماولة لســـد الفراغ الذي ســـببته عملية االقصـــاء املمنهجة آلل الرســـول ســـائداً 

االســـتدالل و التطبيق، و ال كان هذا منهجهم حىت بعد اثبات احلكم الشـــرعي، اذ العقل يصـــاحب 
ينفكان حىت النهاية عندهم، األمر الذي مهد لظهور علم احلديث و علم الرجال، ولذا ملا واجهت 
املــدارس غري االمــاميــة عقبــة النص، والتطور و التغيري على االبواب، اجتهــد االمــاميــة الجتيــازهــا، و 

ـــــــــــــــــــــــــ. فما ميكن تســـــــــــميته بيقاً اغلق االخرون ابب االجتهاد، مع انه ال يعقل نظرية و تط  جيولوجيا بـ
النص(، مجهر عند االمامية ال غريهم، و تفرق من شــــــــــذ عنهم فاخذ االجتهاد يف االصــــــــــول و مجاهر 
النص يف الفروع الفقهية، كاملعتزلة و من اليهم، و اخذ آخرون االجتهاد يف النصوص ومجاهر االصول 

تجانس بني الفقه واالصول، وهذا كان، بطبعه، كاألشاعرة ومن اليهم، لذا جتد عندهم خليطاً  غري م
، و هكذا على --حال العراق يف تلك الفرتة حمل البحث، مبالحظة انه احلاضــنة الطبيعية ل ل 

:  انتم االنصـــــــــار على احلق واالخوان يف الدين واجلنن --مر العصـــــــــور، قال أمري املؤمنني علي 
د االمامية صـــــــحيح ومســـــــّلم و ال ضـــــــعيف كما عند ، و ليس عن(53 يوم الباس والبطانة دون الناسظ

غريهم، اعتماداً على جعل العقل الدليل االول واملصـــــــــاحب و التايل لكل دليل، على عكس ما عند 
غريهم، و امــا االحتجــاا ابإلخبــاريني فيهم، فجوابــه ا ــا نوع احتيــاط يف الفروع، وليس مــذهبــا، كمـا 

 .هو مبني يف مظانه
فرقي( عنــد  -وقــد مجهر اثر ذلــك التــدرا يف مزيج  فقهي اهيم كــان مالحظــاً و التــدرا يف مجهور املفــ .18

املذاهب اليت مجهرت، على الســـــــــــــــواء، فهي تتحد كمذهب و تفرتق كفرقة، و تتحد كفرقة و تفرتق 
كمذهب، فالشــــــــافعية واملالكية اشــــــــاعرة يف العقائد ومذهبني يف الفروع، و األحناف معتزلة يف الفقه 

عقدية، و ال جند مثل هذا عند  و اختلفا فرقاً  واحلنابلة واالابضــــــــــــــية احتدا فقهاً اشــــــــــــــاعرة يف العقائد، 
االمامية، فعقائدهم وفقههم متجانس، لوحدة املصـــــدر وعصـــــمته، فهم فرقة عقائدية و مذهب فقهي 

بعد القرآن والســنة مصــدراً  للتشــريع، واما االمجاع  --واحد منســجم، حيث ال وجود لغري االل 
حجيته كاشفيته عن قول املعصوم يف املشهور، واىل اليوم، و هلذا عرف عنهم االخذ من  فاشرتطوا يف

و اذا اختلف الناس فيه اخذوا من  --، فاذا اختلف الناس فيه اخذوا من علي --النيب 
. والذي يهمنا هنا ان هذا يســـــــلط الضـــــــوء على وجود و ســـــــالمة --جعفر بن حممد الصـــــــادق 

                                                        
 .5/952ابن حزم، احمللى،  -52
 .1/231،--خطب اإلمام علي  -ابن ايب احلديد، شرح  ج البالغة  -53
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، االمر مل --قواعد وتفريعات مذهب متجانس مبعامله وفقهه، عصــــر الســــجاد والباقر والصــــادق  
 هـ(. ويعين فيما يعين،130-هـ 70يكن ليفارقهم ابدا يف يوم من االايم، حىت يف الفرتة حمل البحث  

 . جج و اسباب و عوامل شىت، مر ذكر بعضها ان غريهم شط عن مدرسة متكاملة
كانت املقاصـــــــــــــدية ملموســـــــــــــة يف لســـــــــــــان الشـــــــــــــرع و عند العرب، وهذا اثّر اىل حد، و اىل اليوم يف  .19

استعماالت اللفظ  يث اغىن عن الرجوع اىل قواعد يتمثلها السامع ملعرفة فروع املسالة، و هو قريب 
ورابئبكم الالط يف على الظاهر، فاذا قال ســــبحانه: من االســــتعمال اجملازي من انحية عدم اقتصــــاره

، فيفهم منه ما هو اعم من الربيبة، اليت يف بيت الرجل، بل يشـــــــــــــــمل كل بنت للزوجة (54 حجوركم
اليت دخل هبا زوجها، و ان مل تع  معه يف نفس البيت، هكذا فهمها العرب و كلمهم الشـــــــــــــــارع، 

جواب املســـتجدات ابألســـباب املرتاكمة، مع غض النظر وســـرى هذا االمر اىل زمن احلاح احلاجة يف 
ــــــ(، والدة املذهب املعتزيل 80عن كو ا قائمة حىت زمن انشغال اجلميع مبا عدا التفرغ للفقه، يعين   هـ

 وحماكمة النصوص العقدية ابلعقل، ومجهور واصل بن عطاء و عمرو بن عبيد يف البصرة.
ت متكاملة، يف املرحلة اليت حنن بصـددها، فاالسـتحقاقات ان مقومات املدرسـة االمامية الفقهية، كان .20

اليومية و الظرفية ســــــــــنحت ابلفرصــــــــــة، ابرتفاع املانع و وجود املقتضــــــــــي التقليدي هلا،  بل و مقتض 
جديد قدمه التحدي احلضـــــــــــــــاري القائم(، و لغريها يف ان واحد، فكان مجهور الفقه بقواعده االوىل، 

كما قال تعاىل، لذا جند (55 يف صـــدور الذين اوتوا العلمجاهزاً، ليس وليد يومه بل كان حاضـــراً و 
من الغريب أن املالزمني حملمد وآله صلوات عليهم، مل يعرف عنهم سؤاهلم عن تلك القواعد قبل تلك 
الفرتة، ال أل م ليسوا  اجة ملعرفتها، بل أل م اختصوا هبا دون الناس ملدة معينة،  وا فيها عن نقلها 

 ي طوعاً اوكرهاً.كما ه
صــــــــلح االمام احلســــــــن منوذجاً  ان االميان بضــــــــرورة وحتمية االختالط ابألغيار يف مدرســــــــة االمامية  .21

ــــــــــــــ(50 ت جعل مسلمات االمامية تتسرب بذكاء يثري الدهشة، اىل كتب احلديث وابلتايل فقه  ،ظهـ
اي  املدين والفكري، من جهة االغيار، وهذا العامل له قيمته الفقهية والفكرية الغالية، يف أتصيل التع

ويف هداية الناس من جهة اخرى، فهو منهاا حياة أبطر فقهية، يلزم الوقوف على تفاصـــــــــــــــيلها، ويف 
، َما  تســــــــــــويق الفكر  ومنه الفقه(، ابنســــــــــــيابية، و من  اره احلديث الشــــــــــــريف:  َما تُر يُدوَن م ْن َعل يّ 

ا تُر يــُدوَن م ْن عَ  ، مــَ د ي(تُر يــُدوَن م ْن َعل يّ  لّ  ُمْؤم ن  بـَعــْ ل كــُ ُه، َوُهَو َويل  نــْ ا م ينّ  َوَأاَن م  ، إ نَّ َعل يــ  ، و (56 ل يّ 
وهو يف اكثره  ،(57 كذلك ما مجعه الفريوزآابدي يف كتابه  فضــــــــائل اخلمســــــــة من الصــــــــحاح الســــــــتة(

عقدي، ومل يكن كل ذلك على حســـاب الغاء ابب من الفقه و امنا يف كيفية تســـويقه، قدمته خارطة 
 .--ادوار االئمة املعصومني 

                                                        
 .23النساء/  -54
 .49العنكبوت/ -55
وآخرون كثريون، كلهم من طريق: جعفر بن سليمان،  ،3712رقم/ طبعة مؤسسة الرسالة، والرتمذي، ،33/154 رواه أمحد، -56

قال حدثين يزيد الرشك، عن مطرق بن عبد هللا، عن عمران بن حصني به. قال الذهيب: "هو من أفراد جعفر" انتهى. "سري أعالم 
 (.8/199النبالء"  
م، 1982اتريخ النشر:  ،طبوعاتمؤسسة األعلمي للم ، فضائل اخلمسة من الصحاح الستة،مرتضى احلسيين، الفريوزآابدي -57
 .لبنانبريوت،  ،4الطبعة: 
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، يدل على ما بيّنا، (58 يف بين فضـــــال: خذو ما رووا ودعوا ما رأواظ --وقول االمام الصـــــادق  .22
، خالل --هم، من اصــــــحاب االئمة الثالثة مع داللته على التصــــــنيف يف الفقه، منهم ومن غري 

الفرتة حمل البحث، وما بعدها، االمر الذي صـــــــري اصـــــــول االحكام الواردة يف احلديث، عند اجلميع، 
مرة خزاانت ومصادر للحكم و مرة ادوات استداللية، مسلكية. و ا يدل على مطلق التصنيف قول 

 .(59 جون اليهاظ: احتفظوا بكتبكم فانكم سوف حتتا--االمام علي 
 مجاهرة كانت أو نشات يف تلك الفرتةفقهية عقدية مذاهب 

 االمامية .1
 الزيدية  .2
 احلنفية .3
 املالكية  .4
 االشاعرة .5
 املعتزلة .6
 االماعيلية  .7

 العراق فقهاءمعاني مفردات الموضوع: 

 فقه:لغة
الرجل، ابلكســر. الفقه: الفهم. قال أعرايب لعيســى بن عمر: "شــهدت عليك ابلفقه". تقول منه: فقه 

وفالن ال يفقه وال ينقه. وأفقهتك الشـــــــــــيء. مث خص به علم الشـــــــــــريعة، والعامل به فقيه، وقد فقه ابلضـــــــــــم 
 .(60 فقاهة، وفقهه هللا. وتفقه، إذا تعاطى ذلك. و فاقهته، إذا ابحثته يف العلم

 .(61 فقه: الفقه: العلم ابلشيء والفهم له
صـحاح  الفهم له( يقال أوتى فالن فقها يف الدين أي فهما فيه  الفقه ابلكسـر العلم ابلشـيء و( يف ال

  (62  و( الفقه  الفطنة(.
 فقه: اصطالحا

 .(63 هو العلم ابألحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية 

                                                        
 .27/102 ،1حديث  ،الوسائلاحلر العاملي،  -58
 .1/52 ،الکايفلكليين،  -59
 .2243 /6اجلوهري، الصحاح،  -60
 .522 / 13لسان العرب، ابن منظور،  -61
 .402/ 9اتا العروس، الزبيدي،  -62
، حتقيق عبد احلسني حممد علي البقال، ط اآلداب، 140دين و مالذ اجملتهدين، صالشيخ حسن بن الشهيد الثاين، معامل ال -63

 .م، العراق1971النجف األشرف، 
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 :لغة :العراق 
ُي ُمَعرٌَّب. َو  َرُة. َوأَْعَرَق الرَُّجُل َأْي  اْلع رَاُق( ب اَلٌد يُذَكَُّر َويـَُؤنَُّث َوق يَل: ُهَو فَار ســـ  ( اْلُكوَفُة َواْلَبصـــْ  اْلع رَاقَان 

اَر إ ىَل اْلع رَاق   العراق بني الريف والرب أو ألنه على عراق دجلة والفرات، أي: شـــــاطئهما، أو معربة  ،(64 صـــــَ
 .(65 إيران شهر، ومعناه: كثرية النخل والشجر. والعراقان: الكوفة والبصرة

 :اصطالحا :العراق
تبني  ا تقدم، هو ارض الســــــــــواد، وارض الرافدين، و بالد النهرين، و بالد دجلة والفرات. والكوفة و 

ويقال ملدينة يف ايران، العراق و هي  آراك(، و عراق العجم، ويقال للبصــــــــــــرة والكوفة العراقان.  ،البصــــــــــــرة
 ما ضمت عليه البصرة والكوفة. واملقصود من العراق يف هذا املبحث هو

 هـ(130 -هـ 70) فقهاء الفترة محل البحثمن 

 هـ(.95)ت -- : االمام علي بن الحسني السجاداواًل
وّفر طالب املدرســـــة اإلمامية مبا حتتويه من شـــــرائط أخالقية و عقدية و فقهية  --أنه و قد تقدم 

، ألن هذا ما كان يلزم أن يصـــــــــــــــنعه من --كتاســـــــــــــــيس هلا ومتهيد لظهورها عهد اإلمامني الباقرين 
 :--من تالمذته  الكوفيني(، و من روى عنه املمكنات يف مجل الظروف السائدة يومها. و 

 هـ(، عامل اهل املدينة، واحد الفقهاء السبعة.94ب، املخزومي،  تسعيد بن املسي .1
ـــــــــــــــ(، امام وحافظ ومفيت، وشهيد، اسدي، دفن يف واسط العراق، حبشي 95سعيد بن جبري،  ت .2 هـ

 .(66 االصل
 .(67 يف العهد االموي(، ذكره ابن حبان ذي الثقات  ويفحممد بن جبري بن مطعم،  ت .3
 .(68 ب حديث، ثقة حسنة(، صا 63احلنفية،  تويف و له ابراهيم بن حممد بن  .4
 .(69 هـ(، فقيه له كتاب االرجاء 99احلسن بن حممد بن احلنفية،  ت .5
القاســـــم بن عوف الشـــــيباين، البكري، الكويف،  تويف قبل االوزاعي(، ذكره ابن حبان يف الثقات، راو   .6

 .(70 و حمدث، عده الربقي من االصحاب
 .(71 يف القرن الثاين(، ثقة، راو  للحديث ابو خالد الكابلي،  تو  .7
 .(72 هـ(، صاحب تفسري و حديث وثّقه امحد بن حنبل 102الضحاك بن مزاحم اخلراساين،  ت  .8

                                                        
 .1523الصحاح، مادة عرق صاجلوهري،  -64
 .264/ 3الفريوز آابدي، القاموس احمليط،  -65
 .7/250أعيان الشيعة،  حمسن األمني، -66
 .4/322الطبقة الثانية، ، سري أعالم النبالءالذهيب،  -67
 .14/259املامقاين، تنقيح املقال،  -68
 .12/158، كتاب جامع األصولابن األثري،   -69
 .111الطوسي، رجال الطوسي، ص -70
 .1/150اجلرح والتعديل، الرازي،  -71
 .3/286 مناقب آل أيب طالب، ابن شهر آشوب، -72
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ـــ(، راو   وحمدث وفقيه، كان حريصاً  على الرواية ابلنص ال 107القاسم بن حممد بن ايب بكر،  ت .9 هـ
 .(73)ابملعىن

 .(74 هـ(، فارسي، فقيه و حمدث وراو117انفع، موىل عبد هللا بن عمر،  ت  .10
 .(75 هـ(، راو  وحمدث، له كتاب السرية واملغازي124الزهري، حممد بن مسلم بن شهاب  ت   .11
 .(76 هـ(، وثّقه ابن معني، راو وحمدث 133سلمة بن دينار املدين،  ت  .12
ــــــــــــــــ(، اشــتهر 145اماعيل بن عبدهللا بن جعفر،    .13 ابلزهد و العلم، روى احليث، ثقة، خرا له ابن هـ

 .(77)ماجة، و وثقه الدارقطين 
 .(78 هـ(، راو  ومفسر امامي كويف 150نبت بن ايب صفية الكويف،  ابومحزة الثمايل(،  ت  .14
 .(79 هـ(، بغدادي الوفاة، حمدث و حافظ، له كتاب يف السرية 151حممد بن اسحاق،  ت  .15
 .(80 هـ(، له تفسري مقاتل، فقيه وحمدث، بلخي عاش يف العراق 150مقاتل بن سليمان،  ت  .16
 .(81 هـ(، شامي له سنن االوزاعي 157عبد الرمحن بن عمرو، االوزاعي،  ت  .17

 وغريهم كثري.
 هـ(114د بن علي، الباقر عليه السالم، )محم ثانياً : االمام

، وبذلك مجهرت -- لقات الدرس مع الرجال الذين هيئهم والده اإلمام الســجاد  --ابشــر 
معامل املدرســـة اإلمامية يف الفقه خصـــوصـــاً و يف ابقي جماالت املدرســـة كمدرســـة هلا مقوماهتا و هلا ما مييزها 

 .--بعض تالمذته  الكوفيني(، ومن روى عنه مية، من عن غريها من املدارس اسالمية و غري اسال
ــــــــــ(، ثقة، وفقيه من كبار الفقهاء، وحمدث له مؤلفات128جابر بن يزيد اجلعفي، الكويف،  ت -1  هـ

 82) . 
 .(83 ب تهـ(، كويف، موىل، ثقة ثقة، له ك 183حي هشام بن سامل، اجلواليقي اجلعفي،   -2
ـــــــــــــ(، كويف، مقرئ كبري، فقيه وثقة، هو من اصحاب االمام السجاد  130محران بن اعني،  ت -3 هـ

 .(84 متجده  --، وفيه اقوال منهم --والباقر والصادق 
 .(85 هـ(، كويف، افقه االولني، شيخ اصحابنا150زرارة بن اعني،  ت -4

                                                        
 .95 /4عبد هللا بن عدي الكامل، -73
 .9/278كثري، البداية و النهاية، ابن   -74
 .5/367ابن خلكان، وفياة األعيان،  -75
 .5/327الذهيب، سري اعالم النبالء،  -76
 .6/97ن، م،  -77
 .39ابن عنبة، عمدة الطالب، ص  -78
 .172صالعقيلي، كتاب الضعفاء،  -79
 .7/34الذهيب، سري اعالم النبالء،  -80
 .7/202ن، م  -81
 .7/108ن، م  -82
 .71بسي، حممد جعفر، رجال الشيعة يف اسانيد السنة، صالط -83
 .20/324اخلوئي، معجم رجال اخلوئي،  -84
 .175الزراري، ابو غالب، اتريخ آل زرارة، ص -85
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ـــــــــــــــــ(، كويف، موىل بين اسد، ه150ابو بصري حيىي بن ايب القاسم، اسحاق االسدي الكويف،  ت -5 
 .(86 ثقة، فقيه وحمدث، عد يف الستة الذين هم افقه االولني 

هــــــــــــــــ(، من وجوه اصحابنا، فقيه وحمدث، ثقة، ورد فيه 150بريد بن معاوية العجلي الكويف،  ت -6
 .(87 ، يثين عليه --حديث من االمام الصادق 

هــــــــــــ(، من اكابر فقهاء االمامية، روى عن 150حممد بن مسلم، الفزاري، الطحان فيما بعد،  ت -7
(، ســـــــتة 16000  --(، ثالثني الف رواية، و عن االمام الصـــــــادق 30000، --االمام الباقر 

:  أواتد األرض واعالم الدين أربعة حممد بن مســلم وبريد بن --عشــر الف رواية، قال عنه الصــادق 
 .(89 (88 ية وليث بن البخرتي املرادي وزرارة بن أعني.ظمعو 

ــــــــ(، فقيه وعامل و راو  للحديث و قارئ للقرآن، 150ابن جريج، عبد امللك بن عبد العزيز،  ت -8 هـ
 .(90 رومي االصل 

  مرت ترمجته( .االوزاعي -9
  مرت ترمجته(الزهري. -10

 وغريهم كثري.
 (:هـ148، )ت--الصادق جعفر بن محمد  ثالثًا: االمام

يف ترســـــــيخ املدرســـــــة اإلمامية و بيان معاملها و تشـــــــييد أركا ا حىت عرفت ابملدرســـــــة  --اســـــــتمر 
، و هي نفســــها املدرســــة اإلمامية االثين عشــــرية، و قد تشــــعبت و اتســــعت و --اجلعفرية نســــبة اليه 

بعض تالمذته  الكوفيني(، و تفرعت يف العلوم اإلســـالمية بشـــكل كبري جداً و خصـــوصـــا  يف الفقه. و من 
 .--من روى عنه 

ــــــــ تقريباً 95ابراهيم بن طهمان،  ت -1 بارك، له (، خراساين، فقيه، وثقه امحد، و ابو حام و ابن املهـ
 .(91 كتاب مطبوع بعنوان  مشيخة ابن طهمان(، سكن العراق وتويف يف مكة 

هـــــــ(، كويف، فقيه، وحمدث، روى عنه احلكم بن عتيبة، وعمرو بن 96ابراهيم بن يزيد النخعي، ت -2
مرة، و محاد بن ايب ســـــــــــــــليمان، و ماك بن حرب، واالعم ، و غريهم، و روى عن االســـــــــــــــود بن يزيد 
بن النخعي، و علقمة بن قيس، وعبيدة الســـــلماين، و ايب زرعة البجلي، وشـــــريح القاضـــــي، و عبد الرمحن 

 .(92 يزيد، ومهام بن احلارث وغريهم 

                                                        
 .8/225 اخلوئي، معجم رجال اخلوئي، -86
 .9/333الطوسي، رجال الطوسي،  -87
 .3/558األمني، حمسن، أعيان الشيعة،  -88
 .1/237الربوجردي، حممد حسني، جامع أحاديث الشيعة، -89
. احملقق واملصحح: الدكتور حسن 238، ص67الكشي، حممد بن عمر، رجال الكشي  اختيار معرفة الرجال(، ص -90

 هـ. 1409، الناشر: مؤسسة نشر جامعة مشهد، إيران -مصطفوي، مشهد 
 .37املفيد، املسائل الصاغانية، ص -91
 .105 -4/91نقيح املقال،تاملامقاين،  -92
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ــــــــــــــــ(، موىل االشــعريني، اصــله من اصــبهان، فقيه العراق، كويف، 120محاد بن ايب ســليمان، ت  -3 هـ
روى عن انس، وتفقه اببراهيم، أفقه صحابته و اقيسهم  قوله ابلقياس(، روى عنه ابو حنيفة وابنه اماعيل 

 .(93 بن محاد، و كثري آخرون 
ـــ(، تويف ابلبصرة، موىل، يف مجلة131ختياين،  تايوب الس -4 ، فقيه عراقي مشهور (94 اإلنتصار  هـ

هـــــ(، اضافة اىل اكثر من اربعة آالف تلميذ وصاحب حديث وراو   كان 90هـــــ(، و وفاة   49من والدة  
 .(95 --حيضر عنده وحيدث عن االمام الصادق 

 .(96 هـ( 131واصل بن عطاء، امام مذهب املعتزلة،  ت -5
ــــــــــــــــ(، فارســ150ابو حنيفة، النعمان بن نبت،  ت -6 االصــل، ينســب اليه انه صــاحب مذهب  يهـ

، و قال:  لوال السنتان هللك --هـــــــــ(، التقى االمام الباقر 120احلنفية، لزم شيخه محاد حىت مات،  
، لــه عــدة ، وقف مع زيــد يف ثورتــه، و مع حممــد ذي النفس الزكيــة يف قيــامــه، على الــدوانيقي(97 النعمــان(

 .(98 م مؤلفات يف  تلف العلو 
 .(99 هـ( موىل، حافظ، حجة حمدث وفقيه150روح بن القاسم، البصري،  ت -7
هـــــــــــــــــ(، موىل االشــاقر، اتصــل ابحلســن البصــري، واخذ منه، وحدث 160احلجاا،  تبن شــعبة  -8

 .(100 وروى عن كثريين، درس عند قتادة وايوب
ـــــــــــــــــ(، كويف، فقيه، صـــاحب تصـــانيف كثرية، وصـــاحب احد املذاهب 161ســـفيان الثوري،  ت -9 هـ

 .(101 املندثرة، لقب بـ شيخ السالم و امام احلفاظ سيد العلماء العاملني( 
 .ابن جريج،  مرت ترمجته( -10
ــــــــــ(، موىل، بربري االصل، كويف، وثقه أمحد والنسائي وابن معني، 172سليمان بن بالل،  ت -11 هـ

 .(102 فقيه وحمدث، روى عن مجاعة، و رووا عنه مجاعة، ذكرهم الذهيب 
ـــــــــــــــــــــــ(، نقل عن االمام 179مالك بن انس،  ت -12 ، هو امام ( اثين عشـــــــــر حديثاً 12  --هـ

 .(103 املالكية، و له كتاب  املوطا(، معروف مشهور 
وم، اشتهر ( رسالة يف  تلف العل3900هــــــــــــ(، له 188ابو موسى جابر بن حيان الكويف،  ت -13

 .(104 ابجلرب و الكيمياء 

                                                        
 .521 /4سري أعالم النبالء،  ،الذهيب. 237 /2هتذيب الكمال يف أماء الرجال،  ،املزي -93
 .1/351التاريخ الكبري، البخاري،  -94
 .120االنتصار صالشريف املرتضي،  -95
 .2/1246، كشف الظنون. حاجي خليفة،  1/95،طبقات الفقهاء إبراهيم بن علي،الشريازي،  -96
 .8 /6 ،وفيات األعيان ،ابن خلكان -97
 .8شاه عبد العزيز غالم حكيم الدهلوي،  تصر التحفة االثين عشرة ص -98
 .173ص ، شرح نظم النورية يف التوحيد، الورثيالين، احلسني بن حممد -99
 .252 /9هتذيب الكمال،املزي،  -100
 .6/265الكمال، إكمال هتذيب  مغلطاي بن قليج بن عبد هللا املصري، -101
 .7/230، سري أعالم النبالء، الطبقة السادسة، سفيان الثوريالذهيب،  -102
 .7/426الطبقة السابعة، سليمان بن بالل،  الذهيب، سري أعالم النبالء، -103
 .133 /50 مؤسسة آل البيت، -جملة تراثنا  -104
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هـــــــــــــــــــــ(، كويف، عرف االمام الكبري، حافظ العصـــــر، روى عن كبار 198ســـــفيان بن عيينة،  ت -14 
 .(105 التابعني و رووا عنه مجاعة 

 عدة نقاط: لتالميذ مجيعاً واملالحظ يف ا
 .-- ةان معظمهم التقوا ابألئمة الثالث .1
 ابلوالدة، او النشاة، او الدفن.ان معظمهم عراقي، اما  .2
 ان منهم موايل، من الفرس والروم واالحباش. .3
 ، واخذوا منهم.--ان مجيع اهل املذاهب، يف الفقه، و غريه، اتصلوا هبم  .4
ــــــــــــــــــ(، و ما يقرهبا، االمر الذي يقرب ما اســــتظهر، من 150ان وفيات كثري منهم يف ســــنة واحدة   .5 هـ

 رضة للسلطان.كو م تعرضوا اىل القتل، بسبب معا
، و كذلك البصرة، مبا مل --ان مسجد الكوفة كان حاضرة التالقح الفكري و الفقهي، عهدهم  .6

 نشهد له نظرياً، يف طول الزمن الذي تالهم واىل اليوم.
 --فكانوا  ،ان من  يزات الفقيه يومها ان خيضـــع ملقولة،  أفقه الناس اعلمهم ابختالف الناس( .7

 --م الفقهية و الفرقية جلميع املذاهب، حوار الشــــامي عند االمام الصــــادق يعلمون االتباع العلو 
، و حوار هشـــام يف حضـــور هارون (107  ، و حوار مؤمن الطاق مع ايب حنيفة(106 مع مؤمن الطاق 

 .مناذا منها (108 العباسي عن شرائط االمام 
 ان الطابع العام للمباحث عندهم فرقي مث فقهي. .8

 هـ(130 -هـ 70)تطبيقية للفترةنماذج ونتائج 

 النموذج االول:
، واشـــــــتهرت --ن الباقر والصـــــــادق ا(، اليت تزعمها االمام--مدرســـــــة االمامية  اهل البيت 

ابســــــم جعفر بن حممد الصــــــادق،  اجلعفرية(، ومعاملها واضــــــحة، اذ االمهية فيها لألصــــــول واملعقول، وعدم 
ة يف مصـــادر التشـــريع، وفتح ابب االجتهاد، وال حجية لقول تكفري احد  من اهل القبلة، واشـــرتاط العصـــم

الصــــــحايب فيها االّ بقدر موافقته للقرآن الكرمي و العرتة الطاهرة، وال اثر للرأي قبال النص وال للقياس و ال 
االستحسان وال املصا  املرسلة و ال امجاع الصحابة، وال غريها من االدلة الظنية، وحديث الشهرة يوضح 

، فقلت جعلت --صــــــــــــــار ما اعتمده االمامية يف املنهج الفقهي، قال زرارة: ســــــــــــــالت ااب جعفر ابخت
 اي زرارة خذ مبا اشتهر بني :--فداك، أيط عنكم اخلربان و احلديثان املتعارضان فبايهما آخذ، فقال 

فقال: خذ مبا يقول اصحابك و دع الشاذ النادر، فقلت: اي سيدي، ا ما معاً  مشهوران ماثوران عنكم، 
اعدهلما عندك و أوثقهما يف نفســــــــــك، فقلت: ا ما معاً  عدالن مرضــــــــــيان موثقان، فقال: انظر ما وافق 

                                                        
. ابن طاووس، فرا املهموم يف 421-420 . ابن الندمي، الفهرست، ص327، ص 1ابن خلكان، وفيات األعيان، ا  -105

 .27 /11.الصفدي، الوايف ابلوفيات، 146اتريخ علماء النجوم، ص 
 .7/455الذهيب، سري أعالم النبالء، الطبقة السابعة، سفيان بن عيينة،  -106
 .2/259اسد حيدر، االمام الصادق و املذاهب األربعة،  -107
 .286 /75 ار األنوار،اجمللسي،  -108
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موافقني هلم، او  (109 العــامــة فــاتركــه، وخــذ مبــا خــالف، فــان احلق فيمــا خــالفهم، قلــت: رمبــا كــانوا  كــاان(
واترك اآلخر، قلت: ا ما معاً  موافقان   الفني فكيف اصـــــــــــــــنع، قال: اذاً  فخذ مبا فيه احلائطة لدينك

مع  ، هذا(110 لالحتياط، أو  الفان له فكيف أصنع، فقال: اذاً  فتخرّي احدمها، فتاخذ به و دع اآلخرظ
 ال تقبلوا قال: --احلديث الذي اشـــرتط العرض على القرآن والســـنة اّواًل، و هو عن االمام الصـــادق 

ة، اواًل القرآن ، ونظائر ذلك كثري. فالدليل عند االمامي(111 والســـــــــــــــنةظ علينا حديثا ً اال ما وافق القرآن
 --الشهرة مث االصول العملية مث العقل. و حديثهم  اإلمجاع مثمث  --الكرمي مث سنة رسول هللا 

دائماً قال ايب، قال جدي، قال رســــــــــــول هللا، قال هللا ســــــــــــبحانه، وغريهم قال جيلنا قال اجليل الســــــــــــابق. 
هـ(، الذي 95-هـ 36  --ه املدرسة مهيمنة على املدارس كلها، من عهد االمام السجاد تبلورت هذ

كان له اصــــــحاب يروون احلديث، وله موايل يعلمهم الفقه وعلوم االســــــالم، واليت رعى شــــــجرهتا من بعده 
ملا  هـــ(، بكم هائل من العلوم، حىت جاء وفاقا ً  114-هـــ 57،  --ولده االمام حممد بن علي الباقر 

، اي ينفجر به ويتوســــع، مث رعاها االمام (112  ظ، أبنه  يبقر العلم بقراً --لقبه به جده النيب حممد 
ـــــــــــــــــــ 80،  --الصـــــادق  ـــــــــــــــــــ(، والذي يهمنا هو آراء االئمة الثالثة الفقهية، وموقفهم من 148 -هـ هـ

االحداث والفرق واملذاهب اليت مجهرت، اذ ان اعمارهم ســـالم هللا عليهم تداخلت مع الفرتة حمل البحث، 
 .ي شذ منهم بينهم، فكل ما صدر منهم وافق املعصومني االربعة عشر مجيعاً أو مل نقف على ر 

 :نيالنموذج الثا
ـــــــــ93املذهب املالكي ملالك بن انس   ـــــــــ(، و الذي وقع من عمره 179 -هـ  سنة(، داخل الفرتة 39هـ

 --حمل البحث، و له فقهان الفقه املدين و الفقه العراقي، وله املوطا، قال فيه حديث رســــــــــــول هللا 
ح الفصـــــول(، والصـــــحابة والتابعني ورأيي، وقد تكلمت برأيي و على االجتهاد، قال القرايف يف  شـــــرح تنقي

مبيناً  مذهب مالك، ان اصــــــــــول املذهب هي القرآن والســــــــــنة واالمجاع والعرف والعادات و ســــــــــد الذرائع 
ابألوضــــاع  ، متاثراً ولكنه قال برأيه ايضــــاً  ،واالســــتصــــحاب و االســــتحســــان. و ختصــــص ابحلديث وحفظه

الســـــــائدة، ويعترب على مدرســـــــة احلديث اليت ال تعمل ابلراي بل بظواهر القرآن و احلديث، وكذلك انتهج 
املقاصدية، والقياس، ومنه تفرعت الظاهرية كابن حزم الذي له احمللى يفصل فيه االستدالل على ما ذهب 

ن شهاب الزهري، حمدث االمويني. اليه. درس على ابن هرمز سبع سنني، و اخذ عن انفع موىل عمر و اب
وقد تعرض مالك لبعض احملن نتيجة بعض الفتاوى اليت تغضـــــــــــــــب احلكام، حيث أفىت بعدم لزوم طالق 
املكره، وكــانوا يكرهون النــاس على احللف ابلطالق عنــد البيعــة، فرأى اخلليفــة واحلكــام أن الفتوى تنقض 

رب ابلسياط وانفكت ذراعه بسبب الضرب الذي البيعة اليت يبايعها من حلف ابلطالق. وبسبب ذلك ض
 .(113 أوقعه عليه جعفر بن سليمان وايل املدينة

                                                        
 .223 ص الفهرست،ابن الندمي، ، 783رقم  259صالفهرست،  الطوسي، .1674رقم  200/  1ال ابن داوود،رج -109
 .329صالوافية،  الفاضل التوين، -110
 .303 /17مستدرك الوسائل، النوري،  -111
 .489 /2اختيار معرفة الرجال،الطوسي،  -112
 .1/469، الشيخ الكليين، الكايف -113
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وميكن ان نرى مالمح من الفقه االمامي عند ايب حنيفة، ال ألنه امامي حمض، بل ألنه وافق العقل،  
ويون ، ونفي التعذيب  الذي اعتاده االمبعيداً  عن النص، كعدم امضــــــــاء طالق الســــــــكران، اســــــــتحســــــــاانً 

(، لتحصـــــــيل االعرتاف، و عند مالك حىت لو كان اعرتاف بال تعذيب، ولكن حتت مجل احلاكم و ســـــــادايً 
، كل ذلك ألنه  الف للعقل الذي فتحوا له ابب سيطرته فيبطل االقرار، و جواز أتدية الزكاة قيمة ال عيناً 
د من هو اعلم او مســـــــــــــــاو هلم ابلعلم ، مع العلم بوجو االجتهاد يف الفروع الفقهية مث اغلق بعد ذلك  ائياً 

 قبلهم ويف زما م و بعدهم، كثري.
 :ثالثالنموذج ال

االابضــــــية، نســــــبة اىل  اابض(، عاش زمان عبد امللك بن مروان، و لكنه مجهرت املذهبية منتســــــبة اليه 
 .هـ(93اابر بن يزيد الزهراين االزدي كامام ملا تويف  ت 

ايً  مع احلنابلة و اختلفوا عنهم يف الفروع الفقهية. وتراهم يف العراق، وما يهمنا منهم ا م اتفقوا عقائد
عاشوا املدة حمل البحث، و كانوا صورة معربة عن الواقع فيه و خصوصاً  الفقهي مبا اشتمل من اضطراب، 
فمصادرهم يف التشريع نفس مصادر االحناف، بل سبقوهم فاعتربوا حجية االمجاع والقياس واالستحسان، 

الوا ابن احــاديــث االحــاد توجــب العمــل فقط، و ال حيتج هبــا يف العقــائــد، كمــا ذهبــت اليــه احلنــابلــة، وقــ
وخالفوا مجهور املســـلمني و فقهائهم، ابن انكروا جواز املســـح على اخلفني، و انفردوا ابن الركعتني األولتني 

يف الصالة ال جيوز، وان رفع  من الظهر والعصر، يقرأ فيهما فاحتة الكتاب فقط، دون سورة، و ان القنوت
االيدي يف التكبري و حتريك الســــــــبابة عند التشــــــــهد واجلهر بكلمة آمني، بعد الفاحتة، يف الصــــــــالة و زايدة 

 (114 .الصالة خري من النوم، يف أذان الفجر، كله ال جيوز
والذي  والذي يهم ان نشـــري اليه هو اجلامع املشـــرتك للمذاهب يف اصـــول اســـتنباطاهتم للحكم الشـــرعي

 .خيتلفون فيه عن االمامية قواًل واحداً 
 النموذج الرابع:

فســـــــــال اإلمام الزهرّي عّما كانوا  --دخل الزهري مع مجاعة من الفقهاء على اإلمام زين العابدين
خيوضون فيه فقال له: تذاكران الصوم فامجع رأيي ورأي أصحايب على أنّه ليس من الصوم واجب إالّ شهر 

 رمضان.
: ليس كما قلتم، الصـــــــوم على أربعني وجهاً، عشـــــــرة منها واجبة كوجوب شـــــــهر --فقال اإلمام 

جهاً صــيامهّن ابخليار، إن شــاء صــام وإن شــاء أفطر، رمضــان، وعشــرة منها صــومهّن حرام، وأربعة عشــر و 
 .ظوصوم اإلذن على ثالثة أوجه، وصوم التاّدب وصوم اإلابحة وصوم السفر واملرض

أّما الواجب فصـــيام شـــهر رمضـــان، وصـــيام شـــهرين متتابعني ملن أفطر يوماً من شـــهر رمضـــان متعمداً، 
ًنا َخطَاً فـََتْحر يُر َرقـََبة  قال هللا تعاىل: وصــيام شــهرين يف قتل اخلطا ملن مل جيد العتق، واجب،  َوَمْن قـََتَل ُمْؤم 

لََّمٌة إ ىَل أَْهل ه ... َنة  َود يٌَة ُمســـــــــــَ ْهرَْين  : -تعاىل إىل قوله-مســـــــــــّلمة إىل أهله  ُمْؤم  َياُم شـــــــــــَ ْد َفصـــــــــــ  َفَمْن ملَْ جيَ 

                                                        
 .30/ 1املستصفى يف سنن املصطفى ،سعيد بن معنحممد بن ، القريظي -114
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َوالَّذ يَن ملن مل جيد العتق. قال هللا تعاىل:  (116 وصــــــــيام شــــــــهرين متتابعني يف كّفارة الظهار (115 ُمتَـَتاب َعنْي  
ا َذل ُكْم ُتوعَ  ائ ه ْم مُثَّ يـَُعوُدوَن ل َما َقاُلوا فـََتْحر يُر َرقـََبة  م ْن قـَْبل  َأْن يـََتَماســـــــــــــــَّ َا ُيظَاه ُروَن م ْن ن ســـــــــــــــَ ُ مب  ُظوَن ب ه  َواَّللَّ

َياُم َشْهرَ  ْد َفص   .(117 ْين  ُمتَـَتاب َعنْي  م ْن قـَْبل  َأْن يـََتَماسَّاتـَْعَمُلوَن َخب رٌي * َفَمْن ملَْ جيَ 
م  َذل َك َكفَّاَرُة أمَْيَان ُكْم إ َذا َحَلْفُتمْ وصيام ثالثة أايم:  َياُم َثاَلثَة  َأايَّ ْد َفص  ، كل ذلك تتابع (118 َفَمْن مَلْ جيَ 

 وليس مبفرتق.
فمن كان منكم مريضاً أو به أذًى من وتعاىل:وصيام أذى احللق  حلق الرأس( واجب، قال هللا تبارك 

، وصاحبها فيها ابخليار بني صيام ثالثة أايم أو صدقة أو (119  رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك
 نسك.

ْلُعْمَرة  إ ىَل احلَْجّ  َفَما وصـــــــــــــــوم دم املتعة واجب ملن مل جيد اهلدي، قال هللا تبارك وتعاىل:  َفَمْن مَتَتََّع اب 
َعة  إ َذا َرَجْعُتْم ت ْلَك َعَشرَ اسْ  م  يف  احلَْجّ  َوَسبـْ َياُم َثاَلثَة  َأايَّ ْد َفص  َلةٌ تَـْيَسَر م َن اهْلَْدي  َفَمْن ملَْ جيَ   .(120 ٌة َكام 

ْثُل َما قـََتَل وصــــــــوم جزاء الصــــــــيد واجب، قال هللا تبارك وتعاىل:  ًدا َفَجزَاٌء م  ْنُكْم ُمتَـَعمّ  م َن َوَمْن قـَتَـَلُه م 
ْنُكْم َهْداًي اَبل َغ اْلَكْعَبة  أَْو َكفَّاَرٌة َطَعاُم َمَساك نَي أَْو َعْدُل َذل   َياماً النـََّعم  حَيُْكُم ب ه  َذَوا َعْدل  م   .(121 َك ص 

 .:  أو تدري كيف يكون عدل ذلك صياماً اي زهرّي؟(--مثّ قال
ك القيمة على الرُبّ، مثّ يكال ذلك الرّب :  تقّوم الصـــــيد قيمة مثّ تفضـــــي تل--فقال: ال أدري، قال

وأّما الصوم احلرام  وصوم النذر واجب، وصوم االعتكاف واجب. أصواعاً، فيصوم لكّل نصف صاع يوماً.
فصــوم يوم الفطر، ويوم األضــحى، وثالثة أايم من أايم التشــريق وصــوم يوم الشــّك اُم ران به وُ ينا عنه، اُمران 

والتفت الزهري إىل  ،نا أن ينفرد الرجل بصـــيامه يف اليوم الذي يشـــّك فيه الناسأن نصـــومه من شـــعبان و ي
:  ينوي --قائاًل: جعلت فداك فإن مل يكن صـــام من شـــعبان شـــيئاً كيف يصـــنع؟ قال -- اإلمام

 ليلة الشــــك أنّه صــــائم من شــــعبان، فإن كان من شــــهر رمضــــان أجزأ عنه، وإن كان من شــــعبان مل يضــــّر(.
:  لو أّن رجالً --الزهري على اإلمام: كيف جيزي صــــــــوم تطوع عن فريضــــــــة؟ فاجابه اإلماموأشــــــــكل 

صـــــام يوماً من شـــــهر رمضـــــان تطوعاً وهو ال يدري وال يعلم أنّه من شـــــهر رمضـــــان مثّ علم بعد ذلك أجزأ 
 قائاًل:عنه، ألّن الفرض إمّنا وقع على اليوم بعينه(.مثّ استانف اإلمام حديثه يف بيان أقسام الصوم 

وأّما   وصـــوم الوصـــال حرام، وصـــوم الصـــمت حرام، وصـــوم النذر للمعصـــية حرام، وصـــوم الدهر حرام.
وصوم ستة  الصوم الذي صار صاحبه فيه ابخليار فصوم يوم اجلمعة واخلميس واالثنني وصوم األايم البيض

خليار، إن شـــاء صـــام أايم من شـــوال بعد شـــهر رمضـــان ويوم عرفة ويوم عاشـــوراء، كّل ذلك صـــاحبه فيه اب
 وإن شاء أفطر.

                                                        
 اجملموع الفقهي واحلديثي املسمى بـ مسند اإلمام زيد(. -115
 .92النساء / -116
 .4اجملادلة /  -117
 .4اجملادلة / -118
 .89املائدة /  -119
 .196البقرة /  -120
 .95/  ائدةامل -121
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وأّما صــــوم اإلذن فإّن املرأة ال تصــــوم تطّوعاً إالّ إبذن زوجها، والعبد ال يصــــوم تطّوعاً إالّ إبذن ســــّيده،  
: فمن نزل على قوم فال يصوم تطّوعاً --والضيف ال يصوم تطّوعاً إالّ إبذن مضّيفه، قال رسول هللا

فإنّه يؤمر الصـــــيّب إذا راهق أتديباً وليس بفرض، وكذلك من أفطر لعّلة أول وأّما صـــــوم التاديب  إالّ إبذ م.
النهار، مثّ قوي بعد ذلك أمر ابإلمســاك بقية يومه أتديباً، وليس بفرض، وكذلك املســافر إذا أكل من أول 

شرب أو  وأّما صوم اإلابحة فمن أكل أو النهار مثّ قدم أهله أمر ابإلمساك بقية يومه أتديباً وليس بفرض.
وأّما صـــــــوم الســـــــفر واملرض فإّن العاّمة اختلفت فيه،  تقّيا من غري تعّمد أابح هللا ذلك وأجزأ عنه صـــــــومه.

فقال قوم: يصـــوم، وقال قوم: ال يصـــوم، وقال قوم: إن شـــاء صـــام وإن شـــاء أفطر، وأّما حنن فنقول: يفطر 
القضــاء يف ذلك، ألّن هللا َعزَّ وَجلَّ يقول: يف احلالتني مجيعاً، فإن صــام يف الســفر أو يف حال املرض فعليه 
م  ُأَخَر... ْنُكْم َمر يًضا أَْو َعَلى َسَفر  َفع دٌَّة م ْن َأايَّ  .(123  (122  َفَمْن َكاَن م 

يعّد قواعد فقهية رصــينة، كما أنه  --إن هذا النموذا الفقهي املروي عن االمام علي بن احلســني 
ميثل  ثا علمّيا فقهيا رصـــينا زاخرا، ومنه يســـتطيع الفقهاء اســـتنباط الكثري من أحكام الفقه املرتبطة أبفعال 
املكلفني، والســيما يف خصــوص الصــوم، مبا حتتوي وتتضــمن تلك الفريضــة من حاالت وشــروط وتفاصــيل 

، مباشــــــــــــرة االمام ابلبناء الفقهي، و التواصــــــــــــل مع االخرين، و بيان األحكام واملوارد. و  ا جنده من اخلرب
 خطا فتواهم.

 نتيجة البحث

دعوة اىل اســـــــتنطاق واســـــــتكشـــــــاف الفقه،  و حنن نعلم إبمكان ذلك(، من اجل صـــــــياغة فقه مدين، 
فقـه التعـاي  اجملتمعاط  -فقـه اجملتمع املتعـدد االعراق واملذاهب -فقـه اجملتمعـات-جمتمعـاط،افقـه املواطنـة 

ابتالءا اليوم، حياكي  فقه التعاي  اال ي  الدويل( العام[، جامع جلواابت أهم مســـــــائل اجملتمعات -اخلاص
حركة التغيري واملســــــــــتجدات، جامعا بني االصــــــــــالة واحلداثة، متجنباً ما تعرض ويتعرض( له الفقه يف بعض 
ادواره من االنتكاســـة واالنكماش، ومســـتفيدا من معامل النور والتوهج الذي حيمله االســـالم اىل االجيال. و 

 ّثها وتشـــــذيبها ضـــــمن نظرية الرتبية والتعليم. ميكن يف  حماولة تطويع اجملتمعات اىل ذلك هيف الوقت نفســـــ
 هذا الباب من:
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