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(7)the era of legislation or the legal text 
  عصر التشريع او النص الشرعي ( 7)

 ونشأة الفقو ، والتشريع في عصر الخمفاء الراشدين
 التشريع في عصر النبوة :  

ان التشريع والفقو االسالمي نشأ مع نشأة الرسالة االسالمية ، فالنبي 
باألحكام يقضي بيا بين الناس عمى  صمى اهلل عميو وسمم كان ينزل عميو القرآن

وفق ما نزل ، وفي بعض االحيان كان يحكم بما اليمو اهلل من الحق وىو ما 
يسمى بالسنة النبوية ، وىي من اهلل تعالى ايضا ، يقول اهلل تعالى في كتابو 
العزيز عن كالم النبي صمى اهلل عميو وسمم )وما ينطق عن اليوى ان ىو اال وحي 

 يوحى( .
بعض الصحابة كانوا اذا خرجوا من المدينة وابتعدوا عن رسول اهلل  ان

فانيم كانوا يجتيدون بحسب عمميم فاذا رجعوا الى المدينة اخبروا رسول اهلل فان 
كان عمميم صائب اقرىم واال صحح فعميم ، وىذا يعد من فقو الصحابة في زمن 

 مى اهلل عميو وسمم لو .النبي صمى اهلل عميو وسمم وكان منوطا بإجازة النبي ص
ومن ذلك اقراره عميو الصالة والسالم لمصحابيين الذين خرجا في سفر وما 
معيما ماء فتيمما وصميا فمما وجدا الماء اعاد احدىما صالتو ولم يعد االخر ، 
فقال لمذي لم يعد اصبت السنة وأجزئك صالتك ، وقال لمذي اعاد لك االجر مرتين 

. 
ة كثير في اجتيادات الصحابة الفقيية في زمن النبي      وغير ذلك من االمثم

صمى اهلل عميو وسمم وتصحيح النبي الفعل ليم عند وجود الخطأ او اقرارىم عمى 
 فعميم ، وىذا يدل عمى وجود الفقو عند الصحابة في ذلك العصر .
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 التشريع في عصر الخمفاء الراشدين

كثر مما كانت عميو زمن النبي ففي ىذا العصر اتسعت البالد االسالمية ا
صمى اهلل عميو وسمم ، ويستمزم ذلك كثرة االحكام ، فكان ابو بكر رضي اهلل عنو 
اذا عرضت عميو المسألة بحث عن حكميا في القرآن الكريم فان لم يجد بحث في 
السنة النبوية فان لم يجد سأل الصحابة ىل سمع احد منيم الحكم في ىذه 

 صمى اهلل عميو وسمم ، فان لم يجد جمع كبار الصحابة المسألة عن رسول اهلل
وحكم بالمسألة بعد مشورتيم ، وكان عمر وعثمان وعمي رضي اهلل عنيم يفعمون 

 ذلك ايضا . 
ولم تكن السنة مدونة في ىذا العصر خشية اختالطيا بالقرآن ولم يقبل 

، وامروا من  الخمقاء الراشدون تدوينيا ومنعوا الصحابة من اشغال الناس بيا
ارسموىم الى الناس ان يعتمدوا عمى القرآن فقط ، كي يستقر ذلك في نفوسيم وال 

 يشتغمون بالسنة عن القرآن الكريم .
غير ان الفقو في ىذا العصر كان عمى قدر الحاجة ، ولم يحكموا بامور لم 

 تقع ، وكان حكميم في المسألة مبني عمى ضوء مقاصد الشريعة . 
ا اذا اشكل عمييم لفظ في القرآن الكريم استعانوا بأقوال العرب وبالشعر وكانو       

، ومن ذلك قول عمر رضي اهلل عنو عميكم بديوانكم ال تضموا ، قالوا : وما ديواننا 
 قال : شعر الجاىمية فان فيو تفسير كتابكم ومعاني كالمكم.

كن المدينة وكان اجماع الصحابة متيسرا في ىذا الزمن الن غالبيم كان يس
، وكان االختالف في االحكام التي ليس فييا نص محدودا جدا ، فيسيل معو 

 اجتماعيم عمى رأي واحد يكون حجة لمن بعدىم .
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 التشريع في عصر التابعين

ىـ 44يبدأ ىذا العصر بتولي معاوية رضي اهلل عنو وتأسيس الدولة االموية عام 
عنو عن الخالفة لمعاوية رضي اهلل عنو ، رغبة ، بعد ان تنازل سيدنا الحسن رضي اهلل 

 في صالح االمة ، وحقن الدماء .
وان االمور الفقيية في ىذا العصر تتجمى في تشعب اآلراء الفقيية وكثرة 

 الخالفات في االصول والفروع ، ويعود ىذا االختالف الى امور منيا :
ن عمي ومعاوية . تفرق المسممين سياسيا عمى اثر الفتنة التي حدثت بي 4

رضي اهلل عنيم ، وما تبع ذلك من تقسم المسممين الى ثالثة اقسام ، قسم مع عمي 
رضي اهلل عنو ، وقسم مع معاوية رضي اهلل عنو ، وقسم لم يرض عمى عمي وال معاوية 
ولكل واحد منيم منيجو الفقيي فأدى ذلك الى االختالف بين المسممين مما اثر عمى 

 الفقو .
عمماء المسممين في االمصار ، اثر ترخيص سيدنا عثمان ليم بترك . تشتت  2

المدينة بعد حظر سيدنا عمر رضي اهلل عنو عمييم الخروج والسفر ، وكان ىذا 
الترخيص سببا في ظيور المدارس الفقيية المبنية عمى اقوال الصحابة في االمصار 

 خارج المدينة .
ورة خشية اختالطيا بالقرآن ، ويرجع . شيوع رواية الحديث التي كانت كالمحظ 3

سبب شيوع رواية الحديث الى كثرة الحوادث وقمة النصوص فمذلك دفع الصحابة الى 
 اخراج ما في صدورىم من االثار . 

. شيوع وضع االحاديث ، فوقع ما تخوف منو كبار الصحابة الذين حمموا  4
 الرواة عمى االقالل من الرواية .

أي في العراق والحديث في الحجاز ، مما كان لو االثر . ظيور مدرستي الر  5
الكبير في اختالف الفقياء كون العراق بعيد عن موطن السنة ، واالحاديث التي كانت 
تصمو قميمة قياسا بما كان موجود في المدينة فأخذ بالقياس بناء عمى مقاصد الشريعة 
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يل عممية االفتاء في القضايا ، اما مدرسة الحجاز فكانت االحاديث النبوية وافرة وتس
 التي تقع في ذلك الزمن .

 


