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 عنوان المحاضرة 

 

 -علم الفقه:
وفي االصطالح هو العلم باألحكام  ,الفقه في اللغة العلم بالشيء والفهم له  

الشرعية العلمية المكتسب من ادلتها التفصيلية, وهو علم مستنبط بالرأي واالجتهاد, 
 ويحتاج فيه الى النظر والتأمل, وهو المسمى بعلم الحالل والحرام والشرائع واالحكام .

وعرفه ابن خلدون بقوله "الفقه معرفة احكام اهلل تعالى في اعمال المكلفين  
بالوجوب والخطر والندب والكراهية واالباحة, وهي متلقاة من الكتاب والسنة وما 
نصبه الشارع لمعرفتها من االدلة, فاذا استخرجت االحكام من تلك االدلة قيل لها 

 فقه".
والمعامالت معًا وبذلك ينظم سائر النشاط  ويشمل الفقه على احكام العبادات 

 الفردي والجماعي ومصادره الكتاب والسنة واالجماع والقياس.
وقد برز في االنبار عدد من الفقهاء في هذا العلم من خالل اطالعهم  

وتفقههم في كتاب اهلل والسنة النبوية الذين تركوا ثروة فقهية يأخذ عنها الفقهاء 
 المعاصرون منهم.

ه رحل الى بغداد 461حاق بهلول بن حسان التنوخي, ولد باألنبار سنة اس 
والكوفة والبصرة والمدينة ومكة وحدث فيهم احمد بن اسحاق بن البهلول ولد باألنبار 

ه, اشتهر بالقضاء حيث تقلد قضاء مدينة االنبار وهيت وقضاء الفرات 134سنة 
ء بغداد لمدة عشرين سنة, وهو ه, وبعدها تقلد قضا176من قبل الموفق باهلل سنة 

 من طبقة المحدثين  وهناك عدد من الفقهاء ال مجال لذكرهم.
  



  -الصالت العلمية بين االنبار والعالم االسالمي:
عرفت االنبار بمكانتها العلمية فقد ظهر فيها العديد من العلماء واللغويين  

ء في طلب العلم والمعرفة والمحدثين والفقهاء فرحل منها واليها العديد من العلما
فمنهم من استقر في االماكن التي رحلوا اليها والسيما بغداد التي كانت مركز 

 استطالع علمي وفكري في العصر العباسي.
وقسم من علمائها الذين رحلوا في طلب العلم رجعوا الى االنبار ليئدوا رسالتهم  

ل فترة السفاح مركزًا علميًا العلمية بين اهليهم في االنبار, وكانت االنبار خال
وحضاريًا وصل اليها عدد من العلماء من اقصى مدن العالم االسالمي ومن مشرقه 
وهذا يدلل على مكانتها العلمية في ذلك العصر, وكذلك لوجود علماء اجالء كان 

 يأخذ عنهم العلم والمعرفة. 
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