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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 جمعين وبعد،،أوالحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

وهذد  ، " طوار الفقه  وطققه ا الفقءه ي قال القهال والرةه  هههههر أ" رد هذا بعنوان  أفهذه  المحذاةذذذذذرة ال ذه ذاريذ  

 دينهم وعصذذذذرهم  لي  خدمبين طبقات الفقهاء وما قاموا به من جهود اج هاد   والمقارن المحاةذذذذرة  هو الن ر  

 .وأم هم وعصرهمومقارن ها بطبقات فقهاء العصر وما قاموا به من اج هاد في خدم  دينهم  وأم هم.

 ثالث  محاور  إلىونقسم الموةوع 

 أوال: أطوار الفق 

 .وث نا : طقق ا الفقء ي في الرذاهب الفقءاة

 الفقء ي الرة  رال.  ا: طققوث لث 

 

 أوال: أطوار الفق  

. وقد   ب في هها الموةذذذذوع  ثير من طوار الفقه ال ي عايشذذذذها فقها ناأمدخل الموةذذذذوع هو في الن ر في 

الم لفين من الم رخين والفقهاء، و ان أول من دّون في  حديد األطوار ال ي مر بها الفقه هو محمد بن الحسذذذذن 

م في   ابه  "الف ر السذذذامي في  اريل الفقه   1956  –  هذذذذذذذذ 1376الثعالبي الفاسذذذي الم وفى سذذذن     يالحجو

م في 1927ري المعرو  بالشذيل محمد الخةذر حسذين بل الم وفى سذن   ثم محمد بن عفي  الباجو،  اإلسذالمي"

محاةذرات في في   ابه "  1956  الم وفى سذن ثم الشذيل عبد الوهاب خال     ،  ابه  " اريل ال شذري  اإلسذالمي"

لقاها على أم في سذلسذل  محاةذرات  1963، ثم الشذيل محمد يوسذ  موسذى الم وفى سذن   " اريل الفقه اإلسذالمي

 .يبعد هلل   ابات عديدة في شأن أطوار الفقه اإلسالمالدراسات في مصر، و والت  طلب  معهد 

وحاصذل ما ورد في هه    حسذين،  والخةذر  الحجوي  الشذيخينن مدار ال  ب في  قسذيم األطوار على منه   أإال  

و خمسذ . وقد يدخل أأربع    إلىو سذبع  أطوار. وأعدلها ال قسذيم  أو خمسذ   أأربع     إلىطوار الفقه  أال  ب  قسذيم  

 الطور الخامس في الراب .
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غير   -    طور نزول الوحي وحياة النبي صذذلى هللا عليه وسذذلم، وهو طور الرسذذال  وسذذما  الحجويالطور األول

وهو يسذذ لهم الن ري  الخلدوني  لالمنشذذأ والشذذباب وال هول  والهرما بينما هو المرحل    ،مرحل  الطفولي   -موفق  

 .الفقه الالحق الهي قامت عليه أطوار  مرحل  ال أسيس، والطور األهم

بي أجمعين. وعصذذرهم مم د من أول خليف   أهللا عنهم      طور الصذذحاب  والخلفاء الراشذذدين رةذذيالطور الث ني

سذ شذهاد ا إلى عنه الم وفى في السذن  الثالث  عشذرة من هجرة النبي صذلى هللا عليه وسذلم  ب ر الصذديق رةذي هللا

 بي طالب سن  أربعين من هجرة النبي صلى هللا عليه وسلم.أعلي بن 

من  - اج هذادا – وهو عصذذذذذر بذدء  ذدوين الفقذه، ويم ن  حذديذد  ،  طور   ون المذدارس الفقهيذ الطور الثه له 

 أوائل القرن الراب . إلىويم د ، هذ 150بي حنيف  الم وفى سن  أمن ص  القرن األول، من عهد اإلمام 

القرن السذذاب . وهو الطور الهي أطلق عليه  إلىعصذذر  مال  دوين الفقه من أوائل القرن الراب      الطور الراقع

 وهو الطور الهي سنق  عند  حقيقه وال فصيل فيه. د،الجموطور 

 عصر ما بعد القرن الساب  إلى العاشر  الخ رس:الطور 

 

  الطور األول للفق 

ال شري  بالوحيين، وفي   وسلم مصدرعهد الرسال ، وهو عهد ال  وين وال أسيس، حيث  ان النبي صلى هللا عليه  

وابن مسذذذعود وزيد بن ثابت ومعاه   وعلىبي ب ر وعمر وعثمان  أهها العهد  ان الجيل األول من الفقهاء أمثال   

م الم منين وعبد هللا بن الزبير بن العوام أالدرداء وعائشذذذ     يشذذذعري وأببي موسذذذى األأبن جبل وابن عباس و

 .هللا بن عمر رةي هللا عنهم. فقد  ان لهم مهاهبهم الفقهي  واج هادا هموعبد هللا بن عمرو بن العاص وعبد 
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  الطور الث ني للفق 

 وقت وجود النبي صذلى هللا عليه وسذلم  في  عهد الخلفاء الراشذدين والصذحاب  ال رام. وهو ام داد لعهد الصذحاب 

دول  المدين  وم   وان شذار اإلسذالم بينهم، وقد  انت لهم اج هادا هم، وخاصذ  في مسذ جدات األحداث بعد  وسذ .  

 الفقهي .مدارس الح ى  بلورت و ش لت  ،في ف وح العراق ومصر والشام

 ،، وعلقم  بن قيس شذري وم سذسذها عبد هللا بن مسذعود و بعه  ثير من ال ابعين أمثال القاةذي     الكوفةرارسهة  

خه أومن ثم    ،م أمثال إبراهيم النخعيوعمرو بن شذذرحبيل، ومن بعده  ،ومسذذروق بن األجدع  ،واألسذذود بن يزيد 

 .عنهم أبو حنيف  وسفيان الثوري

 ثر الصحاب  علما بال  اب والسن  وال أويل، وعنه أعبد هللا بن عباس، و ان من  مههب  وهي على     ركة  رارسهة

نس أخه مالل بن  أخه  المه ه من الفقهاء ع رم  وعطاء وطاووس وسذذعيد بن جبير وعبد هللا بن دينار، وعنهم  أ

 .وغير 

خه فقهاء المدين  السذبع   أعلم الصذحاب  بعلم الميراث وعنه  أ  وان شذر فيها علم زيد بن ثابت وهو  الراانة  رارسهة

وعبيد هللا بن ع ب  بن   ،وعروة بن الزبير ،بن المسذذيب وسذذعيد    ،بي ب رأبن    والقاسذذم بن محمد   ،بن زيد   خارج 

وهو قول  ، واخ ل  في السذذاب  فقيل  هو سذذالم بن عبد هللا بن عمر بن الخطاب،سذذاريوسذذليمان بن    ،مسذذعود 

 .هو أبو ب ر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي  األ ثر، وقيل

 

  الطور الث ل  للفق 

مام إهذ، وبعد     150حدى وخمسين ومائ   إبي حنيف  النعمان الم وفى سن   أمام  األربع  بدءا باإلئم   وهو عهد األ

المطلبي محمد بن مام الشذافعي  ال  اإل  ثمهذذذذذذ  179نس الم وفى سذن   سذ  وسذبعين ومائ   أدار الهجرة مالل بن  

اإلمام أحمد بن حنبل ثم    الموطأ،فقد قرأ عليه   لميه   وهو    هذذذذذ.204إدريس الشافعي الم وفى سن  أرب  ومائ ين  

 إلىمههبه في العراق و م د هه  الف رة    ةحد رواأ لميه  ووهو  هذذذذذذ.  241الم وفى سذن  إحدى وأربعين ومائ ين  

 أوائل القرن الراب .
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فقهاء مام مالل   ابه الهي قال عنه  عرةذذت   ابي هها على سذذبعين فقيها من  و بدأ حر   ال دوين من  ألي  اإل

وقذد سذذذذذبق  ذدوين  ،ول  ذدوين جذام  بين الحذديذث والفقذهأوهو    .المذدينذ  ف لهم واطذأني عليذه، فسذذذذذمي ذه "الموطذأ"

 ،ول ن مال ا  ان يه ر الحديث في المسذذذائل الفقهي ، ثم يه ر األدل ، ويسذذذ نبط بها األح ام  ،الحديث الفقه منفردا

به "الرسذذال " في أصذذول الفقه، وهو أول   اب جم  بين دريس الشذذافعي   اإو ها أل  اإلمام المطلبي محمد بن  

 عنه الفقيه المج هد،  ما أل    ابه "األم" يدف يه علم أصول الفقه، وهو مما ال يس غن

عصذذذذذر األئمذ  األربعذ  خلو العصذذذذذر من أمثذالهم المج هذدين اج هذادا مطلقذا، بذل  ذان هذها العهذد زاخرا   يوال يعن

مسذذذائلهم أو مهاهبهم، أو ألن  المه هم   اما ألن أربابها لم يدونوإبعلماء مج هدين، ول ن مهاهبهم لم  حف  عنهم،  

هذذذذذذذ والليث بن سذذعد، الم وفى سذذن    110أمثال الحسذذن البصذذري الم وفى سذذن     مهاهبهم.لم يقوموا على نشذذر  

والشذذافعي هو القائل في   ،افقه من مالل إال أن أصذذحابه لم يقوموا بهأالليث لهذذذذذذذ الهي قال فيه الشذذافعي   175

. - البخاري   صذحي وهها قبل  هور  -ا،  صذ  من   اب ماللأما  هر على األرض   اب بعد   اب هللا  ل  الموطأ 

ول أصاحب    هذذ 157سن     ىوعبد الرحمن بن عمر األوزاعي الم وف  هذذ   161الم وفى سن   ومثله سفيان الثوري  

راهويه على مههب النحاة،   –ندلس، قبل دخول المههب المال ي، وأبو اسذذحق بن راهويه  مههب عمل به في األ

م ما ، واإلهذذ 310مام محمد بن جرير الطبري الم وفى سن   واإل  ،هذذ 238الم وفى سن     -  المحدثينيه عند  و  وراه  

  .270داوود ال اهري الم وفى سن  

فقد دون   ،مام محمد بن الحسذذذذن الشذذذذيبانيبي حنيف  حف ه اإلأوأما االئم  األربع  فقد حف ت مهاهبهم، فمههب 

 ، ، ر سذذاء في الدينا   ل  ان ألبي حنيف  أصذذحاب جل  البربي حنيف ، يقول ابن عبد  أبي يوسذذ  وأآراء صذذاحبيه  

 -رزق  ل   وقال ابن حجر الهي مي  –1انصذذاري هر فقهه على أيديهم، أ برهم أبو يوسذذ  يعقوب بن إبراهيم األ

معنوا الن ر في منقولذه أ بذاعذه، فقذاموا ب حرير أصذذذذذول مذههبذه وفروعذه، واح ذا وافرا في  -حنيفذ   ابذ أيعني 

جم    د فق  ،ب الموطأ وحف ه  المه ه، ومالل حف  مههبه   ا2اومعقوله ح ى صذذذار مح م القواعد، معدن الفوائد 

وقد الزم مال ا عشذذرين سذذن ، وابن وهب   191سذذن     ىبعض  الميه   ابن القاسذذم الع قي الم وفالموطأ  مسذذائل  

وغيرهم عشذذرات ، هذذذذذذ   204سذذن     الم وفىشذذهب بن عبد العزيز  أو  ،القرشذذي وقد الزمه عشذذرين سذذن  أيةذذا

  الفقهاء.

 
       177ص ا  550لتيحيى بن إبراهيم السلماسي منازل االئم  األربع   1
 7بي حنيف  النعمان صأالمنازل الحسان في مناقب  2
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 ما   "،األم"  هو  اب  "الحج "بم لفا ه العديدة وأهمها الرسذال  و  ابه القديم المسذمى ب   وأما الشذافعي فحف  مههبه

عنه   ابه "الحج "  بار أصذذذذحابه وقد روى   ،سذذذذواء مههبه القديم في العراق  ،بنشذذذذر مههبه  اأن  المه ه قامو

 مذا نقذل عنذه  واإلمذام ال رابيسذذذذذي، ،الزعفرانيالعراقيين وهم اإلمذام أحمذد بن حنبذل واإلمذام أبو ثور، واإلمذام 

اإلمام مام الربي  المرادي وهو راوي   مام المزني واإلمام البويطي واإل ثير منهم اإل  خلقمههبه الجديد بمصذذذذر  

 .الشافعي

 الرحمن،حنبل فقد  ان له مسذذائل  ثيرة نقلها عنه ابنا  صذذال  أبو الفةذذل، وعبد هللا أبو عبد  حمد بن  أومههب  

وأبو  ،حمد بن محمد هارون الخاللأو  األثرم،وأبو ب ر    ،ب ر المروزي  إسذذحاق، وأبووأيةذذا أبو علي حنبل بن  

 .القاسم عمر بن الحسين الخرقي صاحب المخ صر

 مثلاليوم   إلىندلسذذي في   ابه المحلى، وأيةذذا المهاهب الباقي   و هلل مههب داود ال اهري حف ه ابن حزم األ

 ثني عشري  حف ها الروايات عنهم ونشر  الميههم لمهاهبهم.مامي  اإلواإل الزيدي مههب 

 

  الطور الراقع للفق 

وبعةذذذذهم اع بر  من القرن ،  من صذذذذ  القرن السذذذذاب  الهجري  إلىوهو الف رة المم دة من أوائل القرن الراب   

عهد الجمود وشذذيوع ال قليد   هبأنهم  غلبأبل    من الباحثينويعبر  ثير  ،هذذذذذذذ 656سذذن   سذذقوط بغداد   إلىالخامس  

لعلماء، وطغيان ال قليد وقصذور الهمم سذم بندرة ا وسذما  الحجوي عصذر الشذيخوخ  والهرم المقرب من العدم الم

ا ه االق صذار على ال رجي  في األقوال المههبي ، وانصذرفت هممهم لشذرح   ب الم قدمين و فهم   إلىعن االج هاد  

 .صاروا قراء   ب ال محصلي علوم، ثم في األخير قصروا على ال حشي  والقشوروثم اخ صارها. 

ما 1956 –  هذذذذذذ 1376عصذر  ل وفي سذن     إلىوطور الشذيخوخ  عند الشذيل الحجوي مم د بعد القرن الراب   

من القرن   أهو الهي يبد   –ر الفقه  احسذذب  ر يبه ألطو  –ويرى الشذذيل الخةذذري حسذذين بل أن الطور الخامس  

و هور ئم   لم لقاة من األالراب  وهو العهد الهي دخلت فيه المسذذذذائل الفقهي  في دور الجدل ل حقيق المسذذذذائل ا

 .هذ656والمسائل ال ثيرة، وين هي هها القرن بان هاء الدول  العباسي  من بغداد  ال بيرة،الم لفات 



 6 
 

ليهم الزعذامذ  الذدينيذ  ان هوا بذان هذاء القرن الثذالذث. بذل من الفقهذاء من إلقيذت أن نوابغ الفقهذاء الذهين  أويرى الشذذذذذيل  

وما   اب دع.من قال باالج هاد فقد    بل منهم من قال   ،غالق باب االج هاد إنادى ببالغ في وصذذذذ  هها الطور بأن  

 ،والفروع من األصذذذذذول  ،جوا األصذذذذذول من الفروعهم الذهين خرّ  نن فقهذاء هذه  القروأ هو ىيرد هذه  الذدعذاو

 ،ا  والن ائر شذبصذل على أيديهم علم األأو ، قعدوا القواعد الفقهي  وفصذلوا فيها  نوهم الهي  ،ع من الفروعووالفر

 واس خدموا القياس في مس جدات عصورهم  حقيقا و نقيحا و خريجا.

 قوله ح ى نقلوا عن ابن مسذذعود رةذذي هللا عنه    ، ي ومدرسذذ ه الحنفي ي ما عابوا على هه  القرون الفقه األرأ

، و ان الشذذذذعبي يقول لاحف  عني ثالثا  منها  اأرأيت   ،نما هلل من  ان قبل م بأرأيت إف ،أرأيت   ،يا م وأرأيت إل

لهه إأرأيت من ا خه  "ها سذذذئلت عن مسذذذأل  فأجبت فيها، فال   ب  مسذذذأل ل أرأيت، فإن هللا  عالى قال في   ابه  إ

 ويه على ال فصيل.نقواال عديدة ال طائل من ه رها وي في ال أ، وقالوا في هم هها الفقه 1ا"هوا 

عصذذذر   بأنه ين الل ين رمي بها هها العصذذذذر من القرن الراب  ح ى السذذذذاب   مناقشذذذذ  ها ين القةذذذذي  ويحسذذذذن

 ما أن  هور الفقه االف راةذي من م اهر الةذع  والبحث   ،وعصذر جمود الفقه والفقهاء  ،المخ صذرات والن م

 .فيما ال طائل وراء   ما قالوا

ال طبق  الفقهاء الراسذذخين في إصذذيل، ال يرومه  أنه على الحقيق  فن  إفأما  دوين الم ون والمخ صذذرات والن م ف

خالصذذات   نهم بهلوا في هها الفن جهودا مةذذني  ع يم  ليجمعواأال  إم في فقه مهاهبهم،  هن  ان رسذذوخإو  ،العلم

جم    604بي عمرو عثمان بن الحاجب الم وفى سن   ن جام  األمهات ألإمهات من ال  ب، ح ى  المطوالت واأل

في   ويليهوهو من أمهات ومخ صذذذرات   ب المال ي ،    .مسذذذأل   أل في   ابه هها ما يربو على خمس وسذذذ ين  

 ،هذذ   676ومخ صر الشيل خليل بن إسحاق الجندي الم وفى سن    -  وإن فاقه في القبول  -عندهم    ال ر يب الزمني

مخ صذرات وقس على هها  ،   أليفه نيفا وعشذرين سذن وجمعه  واسذ غرق  مسذأل   ل   أمائ ي  وقد  جاوزت مسذائله  

عن همم  عجز فقذد  ذادت ال ،وقذد حف ذت الم ون المذهاهذب  ،وليس جموداللفقذه  وهذها بال ريذب نمو ،بقيذ  المذهاهذب 

لةذذذاع  ثير   نعجز بال ريب، فلوال الم وأوطلب  العلم في هها العصذذذر   -  عجزت  بل قد   -  المطوالت واألمهات 

 
 43الفرقان    1
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البين لقل  الطوقل  الراغبين وخو  عدم ان شذذذار ال  اب  الهمم    لوال ةذذذع    لاإلمام النوويمن الفنون.  ما قال  

 .1اللمطوالت لبسط ه فبلغت فيه ما يزيد على مائ  من المجلدات 

 الفقهي ،  ما سهلت حف ها لطلب  العلم.سهلت اس حةار المسائل فالمخ صرات 

ما قيذل من فريق من العلمذاء يعذارض حر   ال لخيص والم ون. ح ى قال أبو العبذاس أحمذد القبذاب نقول هها رغم  

 . 2افسذذذذذذذذدوا الذذذذفذذذذقذذذذهأوابذذذذن شذذذذذذذذاس وابذذذذن الذذذذحذذذذاجذذذذب  بشذذذذذذذذيذذذذرن ابذذذذن إ ل

وا  صذذذذذني  المخ صذذذذذرات ون م العلوم لذداللذ  و ذاهرة علميذ ، وهو أن علمذاء  لذل أنمذا بذد إاء هذ ولعذل  بذار الفق

ب  قد اج هدوا في المسذذائل المسذذ جدة في عصذذرهم من المعامالت خاصذذ . ف أنهم القرون من الراب  ح ى السذذا

ح ى يعجزهم ويقعدهم  شذيءاسذ وفوا ما جد في عصذرهم من المعةذالت والواقعات والنوازل، فما  ان من هلل 

فذدائرة مسذذذذذ جذدات  ،لينذاإمن يليهم من القرون، ولوصذذذذذلذت  إلىعن االج هذاد، ولو عجزوا في مسذذذذذألذ  لنقلذت 

 انعدمت.و أعصورهم قد ةاقت 

ما الفقه االف راةذذذي األرأي ي  وهو االج هاد في وةذذذ  الح م الشذذذرعي لما لم يق  بعد من الحوادث والنوازل أ

ثبذات القذدرات االج هذاديذ  الفذائقذ  وهو من محذاسذذذذذن الفقذه في  لذل إالمقذدرة وهو نوع من الذدربذ  على االج هذاد، و

ها ما وق  عرفنا الدخول فيه إنا نسذذذ عد للبالء قبل نزوله، فإبي حنيف  لق ادة لأويشذذذهد له قول    القرون المبار  ،

نه  ان يسأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أ، وأصذله ما ثبت في الصذحي  عن حهيف  بن اليمان  3اوالخروج منه

فإن قيل    لمدافعا عن هها الفقه  قال السذذرخسذذي  .الف نفي البخاري   اب    والحديث   ،ن يق  فيهأعن الشذذر مخاف   

ن أ للمرء   ي هيأ  ال  اليها قلنإنها ال  ق ، وال يح اج  ألماها أورد هه  المسذذذائل لأي المف رةذذذ ا م   يقن  ل عاقل  

نما يسذذ عد للبالء إو  ،ليه، فيصذذير ال ل من جمل  ما يح اج لهها الطريقإج  اال ب علم ما ال يح إليه  إيعلم ما يح اج  

وفيه ال نبيه على مآخه األصذول والفروع، ومن وهو شذافعي  ل  مام الجوينيهها الفقه يقول اإلفي  و  .4نزولهاقبل  

ع يم من ال ليذات ال  مرقى إلى ىأح مذه  ف حذت قريح ذه في مبذاحذث المعذاني، وعر  القواعذد والمبذاني، ورق

 
 1/4شرح النووي  1
 11/142المعيار المعرب  2
 13/348 اريل بغداد  3
 1/242المبسوط  4



 8 
 

ال بفرض ال قذديرات قبذل وقوعهذا، واالح واء على جمل هذا إوطرق المبذاحذث ال   هذهب  ،يذدر ذه الم قذاعذد الواني

 .1اومجموعها

هو أن المهاهب الفقهي  قد  أثرت بفقه الرأي  فالشافعي مثال أخه عن محمد بن الحسن ال نبيه عليه  ن مما يجدر  إو

حنيف   أبا يوسذ  ومحمدا، وسذم  منهما الفروع على الطريق  العراقي ، فمزج   ابأ  اسذد بن الفرات صذاحبأولقي  

مدرسذذذذ ه العراقي  بفقه الحجازيين،   هالفقهين معا في المدون ، مثلما فعل محمد بن الحسذذذذن في المدين  بمزج فق

روا البحث فيما  ثأومن هنا بدأ الشذافعي  والمال ي  في االف راض، وصذار  ل الفقهاء يغوص بحثا عن المعاني، و

وق  وما لم يق ، و نا روا في عويص المسذائل، و وسذعت   ب الفقه في  ناول ما وةذعه الحنفي  من اف راةذات 

 ان   ي. والغاي  المقصذذودة من هها هو بيان أن عهد الجمود والمخ صذذرات والفقه االف راةذذ 2بالبحث والدراسذذ 

 إلىثار  في عهدنا هها واةذذح  جلي  فطلب  العلم ا جهوا  ن آإفقهيا  هرت آثار  في العصذذور الالحق ، بل    انماء

ن العديد من المسذذائل المسذذ جدة في االق صذذاد وغير ، أالمخ صذذرات وشذذروحها في المهاهب األربع   لها.  ما  

  فروع الفقه االف راةي. إلى ان المرج  فيها 

والنوازل، وفقه النوازل فيه دالل  على ى  ما سذذبق من  طور الفقه في هه  العصذذور ما يسذذمى بالف او  إلىةذذ   أ

 ى  ب هه  الف او   إلىو  في اإلشذذارة    ،والدور ال بير الهي اةذذطل  فيه الفقهاء  ،نوع ثراء الفقه في  لل األزمن 

المههب الحنفي   ف اوى قاةذذذي خان  لفخر الدين بن منصذذذور   ففي ،و الواقعات في هه  القرون فقطأوالنوازل  

،   610سذذذذن     الم وفىالولواجي  الم ارم    أبيالولواجي   هير الدين    ى، وف او592   الم وفى سذذذذن  جنديزاألو

سراج الدين عمر بن علي المعرو  ل، والف اوى السراجي ،  827سن      وفىمحمد البزازي الملالبزازي     ىوالف او

 .593  سن ىبي المرغيناني الم وفأبن  لعلي، ومخ ارات النوازل هذ829سن   ىبقارئ الهداي  الم وف

ونوازل ابن   ،520  سذذذن   ىالوليد بن رشذذذد القرطبي الجد الم وف  يالبيان وال حصذذذيل ألب  المال ي وفي المههب 

، والمعيار المعرب 841الم وفى سذن     احمد ال ونسذي البزرلي  نبي القاسذم بالبرزلي، أل  ىوف او ،رشذد له أيةذا

 .914 م وفى سن   - ن  ان م أخراإو -والجام  المغرب للونشريسي 

 
 836الغياثي  1
 .د. محمود محمود البحيري  رسال  د  ورا - ل الحديثأهو يهل الرأأبين  يالفقه االف راة 2
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وف اوي ابن الصذذذالح،  قي الدين عثمان بن عبد ،  676وفي المههب الشذذذافعي  ف اوى النووي الم وفى سذذذن    

، 756سذن     ىال افي الم وف  بن عبد   عليوف اوى السذب ي،  قي الدين    ،560الم وفى سذن     الشذهرزوريالرحمن  

 .852ف اوى ابن حجر العسقالني الم وفى سن  و

ا ما أمو،  728عبد الحليم بن  يمي  الم وفى سذن     بن  حمد أوفي المههب الحنبلي  ف اوى شذيل اإلسذالم ابن  يمي ،   

هات داللذ  على حر ذ  الفقذه و دور فقهذاء  لذل  و لهذافيهذا  ثيرة،  ىوبعذدهذا فذالف ذاو اعذدا هذه  ال واريل ممذا قبلهذ 

ولم يشذ هر من الفقهاء إال من  ان ها درب  ومعرف    الفردي  واالج ماعي  وعموم المسذ جدات.ى  القرون في الف او

 الف اوى والنوازلوب بأحوال الناس والواق ، فإن األح ام   غير ب غير األزمن  واألم ن .

 قليذد أئمذ  ، وعلى ال قليذد يجمذدوا وأن الفقهذاء لم  ،أبواب االج هذاد لم  غلقوأن  ،مذد الفقذه لم يجوالحق والواق  أن 

في  لل القرون  جيب على هها ال شذ يل  وفيات  في  ومقارن  يسذيرة    .وال قصذوراا  وال  عبد   االمهاهب ليس جمود 

 .القرون فقهاء هه طبق  

وأبو ب ر ،  هذذ 403سن   الم وفى  أبو زيد الدبوسي    منهم  وانهاي ه  إلىمن أوائل القرن  ةم فقهاء القرن الخامس ل

المال ي عبد الوهاب    والقاةي  ،هذذذذ 406  سن الم وفى  وأبو إسحاق االسفرايني  ،  هذذذذ 403الباقالني الم وفى سن   

سن    اص الم وفىوأحمد بن علي الجص،  هذذذذذ 436سن   الم وفى  وأبو الحسين البصري  ،  هذذذذذ 422سن   الم وفى  

لحنبلي ا  الفراء، وأبو يعلى  هذذ 456سن   الم وفى  وابن حزم األندلسي  ،  هذذ 450والماوردي الم وفى سن   ،  هذذ 370

، هذذذ 463والخطيب البغدادي الم وفى سن   ،  هذذذ 463البر المال ي الم وفى سن   ، وابن عبد  هذذذ 485سن الم وفى  

إمام ، واإلمام الجويني  هذذذذ 476إسحاق الشيرازي الم وفى سن   ، وأبو  هذذذذ 474وأبو الوليد الباجي الم وفى سن   

، والسمعاني هذذ 483سن     ى، والسرخسي الم وفهذذ 482سن     الم وفى، والبزدوي  هذذ 468سن   ى  الحرمين الم وف

 .هذ489الم وفى سن  

وأبو حامد الغزالي   هذ504الم وفى سن   ال يا الهراسي     انهاي ه  إلىمن أوائل القرن  لوفيات القرن السادس ومن  

، هذذذذذذ 513عقيل الحنبلي الم وفى سذن   ، وابن  هذذذذذذ 507سذن   ، والشذاشذي القفال الم وفى  هذذذذذذ 505الم وفى سذن   

، وابن رشد الحفيد، أبو هذذذذذ 587  الم وفى سن اني  ال اس، وعالء الدين  هذذذذذ 544الم وفى سن   والقاةي عياض  

 .هذ595الوليد الم وفى سن  
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، وابن قدام  هذذذذذذذذ 606سذذذن     ىفخر الدين الرازي الم وف  منهم نهاي ها    إلىثم القرن السذذذاب  لمن أوائل القرن  

، هذذ 646، وابن الحاجب الم وفى سن   هذذ 631وسي  الدين اآلمدي الم وفى سن   ، هذذ 620المقدسي الم وفى سن   

 هذ656الدين الزنجاني الم وفى سن     ، وشهاب هذذذذ 625ومجد الدين بن  يمي ، أبو البر ات لالجدا الم وفى سن   

، واالمام شر  الدين هذذذ 660، والعز بن عبد السالم الم وفى سن   اصاحب   اب ل خري  الفروع على األصول

 .هذ684، والقرافي الم وفى سن  هذ676 الم وفى سن  النووي

، هذذذذذ 715الدين الهندي الم وفى سن   صفي    منهم نهاي ها   إلىالثامن لمن أوائل القرن  القرن  من بعدهم فقهاء    ثم

، هذ 743، والزيلعي الحنفي الم وفى سن   هذ772سن     الم وفىوي  نسواإل  هذ728مام ابن  يمي  الم وفى سن   إلوا

مام ، واإلهذذذذذذ 771سذن     ى، و اج الدين السذب ي الم وفهذذذذذذ 756سذن   ى  الم وف –الوالد   –و قي الدين السذب ي  

سن    ى، وابن رجب الحنبلي الم وفهذذذذ 794سن     ىوالزر شي بدر الدين الم وف، هذذذذ 790الشاطبي الم وفى سن   

 .هذ795

سذماعنا، ووق  شذري  ن ر م على   بهم وعنهم أاء الهين مرت أسذما هم على  هالم من الفقعشذهر األأهه  أسذماء 

مج هذدين عالم من هم في درجذ  اله الء األ إلىويةذذذذذا   بحذاث م و  ب م ونحن عذالذ  عليهم.أ ذان النقذل في 

 ها و  مسائل عديدةفقد خال  المههب بل المهاهب األربع  أحيانا في    ،هذذذذ 728المن سبين ابن  يمي  الم وفى سن   

 أيةا.خال  الههب في مسائل بل خال  شيخه ابن  يمي  ابن القيم 

على   اب االخ يارات العلمي  في اخ يارات شذذذيل   االطالعوقد   بت في اخ يارات ابن  يمي    ب عدة، وي في  

ن االمام ابن أعالء الدين أبو الحسذن علي بن محمد بن عباس البعلي، ل علم يقينا ال  نا    لإلماماإلسذالم ابن  يمي   

من  لذه بذدءا ه قذ الفرا ذه  مذا ر بهذا البعلي على أبواب نذه مج هذد مطلق، فذاخ يذاأبذل الواق    ، يميذ  مج هذد من سذذذذذب 

سذذذذذب   ينمن موافقذا ذه، ل نذه  أ ثرمذام ن اخ يذارات اإلأ ووق  في خلذدي ،اإلقراروان هذاء ب  ذاب   ذاب الطهذارة 

 اس نباطه. وطرق قواعد  ال باعهحمد أمام لمههب اإل
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 ث نا : طقق ا الفقء ي في الرذاهب الفقءاة 

ن ا فقوا من حيذث إنهم وإعلى  ر يذب زمني وفقهي لفقهذاء  ذل مذههذب من مذهاهبهم األربعذ ، إال  الفقهذاءلقذد عنى  

مام المههب، أو بلغوا مر ب  االج هاد المطلق إال إالهين صذاحبوا   الجمل  على  ر يب الطبقات من حيث الزمان،  

عليذه  أطلقوا، ومن  ذان دونهم في الم ذانذ  انهم ين سذذذذذبون للمذههذب. فذاع بروا ه الء مج هذدين اج هذادا مطلقذ إ

خر  ر يذب فقهذائهم. و ميز مذههذب الحنفيذ  والشذذذذذافعيذ  بذالعنذايذ  بذالطبقذات من حيذث آ إلىوه ذها   ،خرآمصذذذذذطلحذا  

و أ م طبقا هم حسذذذب السذذذنوات  عل   انت المهاهب األخرى      إن ر يبهم والمصذذذطلحات ال ي  ناسذذذب  ل طبق . و

وسذذذنعرض ل ر يب طبقات الحنفي  م  ما يقابلها ،  حر  الهجائي  غالباعلى األ  ال ي عاشذذذوا فيها، مر ب   القرون

 .عند الشافعي 

 

  طقق ا الحنفاة

الل نوي الهندي،   بي الحسنات أ  و قسيم  ،منها  قسيم شا  ولي هللا الدهلوي  ،للحنفي  طبقات ه رها عديد من فقهائهم

قدم من أن ما اشذذ هر من  قسذذيما هم  قسذذيم ابن  مال باشذذا، ولعله  أال  إ  ،بي زهرة وغيرهمأ  محمد الشذذيل    و قسذذيم

الهندي،   الل نويعبد الحي  بن  بي الحسذذنات محمد  أمام  ن األأواع مد  قسذذيمه  ثير من فقهاء الحنفي ، إال  غير ،  

صحابنا أا  نهم قسموأواعلم  ل   فقال  ،في مر ب  ال  ناسبه  الفقهاءدرج من  لمن أل ر يب الطبقات، ول ن  ال  وجه نقدا  

فه ر الطبقات السذت    -ويقصذد  قسذيم ابن  مال باشذا  -بينما  مال باشذا ه ر سذب  طبقات    ،الحنفي  على سذت طبقات 

 .1ا"الناف  ال بير"ن ار خفي  وه ر هه  األن ار في   ابه أهه  قسم  شهيرة، وفيها لثم قال  

 فقد   -  اخ صذارا -ةذمن  ل طبق     صذنفهممجردة عن الفقهاء الهين    شذاونعرض للطبقات ال ي ه رها ابن  مال با

وي اد ي فق م   قسذيم الشذافعي   ما   ،فةذل وأوةذ   قسذيمأو قسذيمه في  قديرنا    ،سذب  طبقات   إلىقسذم الطبقات  

  .سيأ ي

 
 .6البهي  في  راجم الحنفي  صالفوائد   1
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ل ها في  أسذذذيس قواعد األصذذذول، سذذذ   طبق  المج هدين في الشذذذرع  األئم  األربع  ومن سذذذلل مالطققة األولى

، والقياس على حسذذذب القواعد من غير ح ام الفروع على األدل  األربع  ال  اب والسذذذن ، واالجماعأواسذذذ نباط  

 ال في الفروع وال في األصول. ، قليد ألحد 

األدل  المه ورة على مق ةذذى   من  طبق  المج هدين في المههب، القادرين على اسذذ خراج األح ام  الطققة الث ناة

ح ذام الفروع، ل نهم يقلذدونذه في قواعذد أن خذالفو  في بعض إنهم وإفذ  ،سذذذذذ ذاههم أبو حنيفذ أالقواعذد ال ي قررهذا 

من المخالفين ألبي حنيف    وبه يم ازون عن المعارةذذين في المههب، ويفارقونهم  الشذذافعي ون رائه  ،األصذذول

 غير مقلدين له في األصول. وهه  الطبق   سمى عندهم وعند الشافعي  طبق  المن سبين. ،في األح ام

  طبق  المج هدين في المسذذذذائل ال ي ال رواي  فيها عن صذذذذاحب المههب فه الء ال يقدرون على الطققة الث لثة

فيها عنه،   نص ح ام في المسذذائل ال ي ال  ل نهم يسذذ نبطون األ  ،في األصذذول وال في الفروع  ال  ،المخالف  للشذذيل

 على حسب أصول قررها ومق ةى قواعد بسطها.

 إلحاط همطبق  أصذذذذحاب ال خري  من المقلدين، فإنهم ال يقدرون على االج هاد أصذذذذال، ل نهم     الطققة الراقةة

م منهم مح مل ألمرين منقول هي وجهين، وح   مج هد يل قول  صذذ على  ف  ن، وةذذبطهم للمآخه، يقدروباألصذذول

مثاله أعن صذذاحب المههب أو عن واحد من أصذذحابه المج هدين برأيهم ون رهم في األصذذول، والمقايسذذ  على  

 ه من الفروع.ئون را

 

 .السابق ه رها عند الحنفي  األرب ال ي سنه رها  قارب الطبقات  طقق ا الفقء ي عنا الش فةاة:

و مههب ال في األصذذذذول أ  طبق  المج هد المطلق  وهو المج هد الهي ال ي قيد في اج هاد  بمج هد  الطققة األولى

صذوله ال ي ي بعها في اسذ خراج أوال في الفروع، فيسذ نبط من األدل  مباشذرة، ويرج  ما يرا  عند ال عارض وله  

ي ون موافق  فإنما  ن  ان  إو مههبا فأاألح ام من األدل  ال فصذذذيلي  من ال  اب والسذذذن ، وقد يوافق ح مه مج هدا  

 اج هاد  الج هاد غير .

حمذد بن حنبذل أدريس الشذذذذذافعي وإنس ومحمذد بن  أبي حنيفذ  ومذالذل بن  أوهذه  الطبقذ  هي طبقذ  األئمذ  األربعذ ، 

 ومن هم في طبق هم مثل سفيان الثوري والليث بن سعد واألوزاعي.
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أن يبلغ المج هد ل   دال ، واألهم وهو فقه النفس والمقصذذذود بهوالع  غل والبلوعقوشذذذرط هه  الطبق   اإلسذذذالم وال

على ال مييز بين الم شذذابه من   ةمرحل  من الفهم للنصذذوص ودق  االسذذ نباط منها وحةذذور البديه  فيها، والقدر

 صذذب   حيث  بداء الفروق والموان ، والجم  بينها بالعلل واألشذذبا  والن ائر، وأن يبلغ مرحل  عالي ، بإالفروع، ب

ثم يشذذ رط     لمام الحرمينإ. قال 1اليهاإجهد في الوصذذول    إلىهه  األمور مل   قائم  في نفسذذه، ال يح اج معها  

ال فال ي أ ى  حصذذذيله بحف  إوراء هلل  له فقه النفس، فهو رأس مال المج هد، فإن جبل على هلل فهو المراد، و

الثذاني  من الخلفذاء األربعذ  والصذذذذذحذابذ  ويذدخذل معهم من  وهذه  الطبقذ  هي من  ذانذت في طبقذ  الطور .2اال  ذب 

 الطور الثالث  األئم  األربع  وأمثالهم من المج هدين اج هادا مطلقا.

طبقذ  المج هذد المن سذذذذذب  وهم المج هذدون اج هذادا مطلقذا، ول نهم ين سذذذذذبون ألئمذ  مذهاهبهم وقذد   الطققهة الثه ناهة:

صذذذالح هه  الطبق  بقوله  المج هد المن سذذذب هو من ال ي ون مقلدا ، وقد عر  ابن اليخالفونهم باج هاد مسذذذ قل

إلمامه ال في المههب وال في دليله، ل ونه قد جم  األوصذذذا ، والعلوم المشذذذ ر   في المج هد المسذذذ قل، وإنما 

وقد  وافرت منهم شذروط االج هاد المطلق، وأهمها   سذبيله. إلىطريقه في االج هاد ودعا    لينسذب اليه ل ونه سذل

ا، ومعرف  دالالت األلفا  مح امهأالعلم بال  اب والسذذن  و  المطلق ما سذذبق في شذذروط المج هد    إلىباإلةذذاف   

ومعرف هم بمسذذائل االجماع ،  ، وبالغ هاوصذذرفها، نحوها،  فيهما، والناسذذل والمنسذذوم، ومعرف هم بلغ  العرب 

 قان علم إلعلماء في مسذائل الخال ، والوقو  على أسذباب الخال  لدى الفقهاء الم قدمين، وومعرف هم بمهاهب ا

وقال   ن ي وافر فيهم فقه النفس الهي سذبق بيانه في شذروط المج هد المطلق.أهم من هلل أأصذول الفقه ومسذائله، و

على   مههب الشذافعي ال  إلىا  أبو اسذحق الشذيرازي معلال للمج هدين المن سذبين في المههب الشذافعي بأنهم صذارو

ولم ي ن لهم بذد من االج هذاد   ،والهذاأسذذذذذد الطرق وأ  ىفي االج هذاد والف ذاو هول ن لمذا وجذدوا طريقذ  ،جهذ  ال قليذد 

وهه  الطبق  من المج هدين   3.ح ام بالطريق الهي طلبها الشذافعي بهفي االج هاد وطلبوا معرف  األ  هسذل وا طريق

 .موجودة في المهاهب األخرى -باصطالح الشافعي   -المن سبين 

ام محمد ابن الحسذذذن الشذذذيباني، وأبو يوسذذذ  وهم الطبق  مبي حنيف  اإلأومن المج هدين المن سذذذبين في مههب 

شذهب بن عبد أو191  وفىالم ومن المال ي   عبد الرحمن بن القاسذم   4.األولى عند الحنفي  والطبقات عندهم سذت 

 
 18 االج هاد وطبقات مج هدي الشافعي  1
 2/1332والبرهان  19االج هاد وطبقات مج هدي الشافعي  ص  2
 1/29 الحي البن الصف ف ي والمس مادب ال 3
 6الفوائد البهي  في  راجم الحنفي  صفح   4
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بن إبراهيم إسذذذحاق    هوابن راهوي  213سذذذن     الم وفىسذذذد بن الفرات  أو  204سذذذن     الم وفىالعزيز العامري  

بي ب ر محمد بن أي    ع، ومن الشذذاف240سذذن     الم وفىوأبو ثور إبراهيم بن خالد البغدادي    238سذذن     الم وفى

، ومحمد بن 294سذن     ى، ومحمد بن نصذر المروزي الم وف318سذن     ىإبراهيم بن المنهر النيسذابوري الم وف

، والبويطي يوسذذ  بن 331النيسذذابوري الم وفى سذذن   ، ومحمد بن خزيم   310سذذن     ىجرير الطبري الم وف

 .، وغيرهم248سن   ىبن علي البغدادي الم وف ، وال رابيسي الحسين231يحيى المصري الم وفى سن  

بي أ، و275سن     ىب ر بن محمد الخالل الم وف  وأبي،  334سن     ىسين الخرقي الم وفعمر بن ح   ومن الحنابل 

ثرم سذذ افي األحمد بن محمد اإلأبي ب ر  أ، و275سذذن     ىالم وفالمروهي  حمد بن محمد الحجاج  أ  المروهيب ر  

 .273سن   الم وفى

درجذ  المج هذد  اوه الء هم من مج هذدي المذههذب ممن لم يبلغو    طبقذ  المج هذدين المخرجينالطققهة الثه لثهة

بعد الوقو    أئم همفي الن ر في الوقائ  و خريجها على نصذوص    انهم  أهلوأال إالمطلق وال المج هد المن سذب،  

و ن روا في فروع فأدخلوها أ  ،على ما نص عليه  اإلمامما سذذ ت عنه    فقاسذذوا  ،ومآخه األئم   األح امعلى علل  

من النصذذذذذوص   مح ذااأل  اسذذذذذ نبطواو  أدرجوهذا في قذاعذدة من قواعذد ، أ  أو  اإلمذامعمومذات مذا نص عليهذا   حذت 

وهه  الطبق  هي   -   ما يسذميهم الشذافعي  -ئم هم وه الء هم أصذحاب الوجو   أم قيدين بالقواعد وطرق اسذ نباط  

ن صذذذذنفها أهه  الطبق     يةذذذذيرال  ال ي نشذذذذرت المهاهب وملت الدنيا علما، وهي الطبق  الثاني  عند الحنفي ، و

عصذذر الشذذيخوخ  "ال ا بون في  اريل ال شذذري  اإلسذذالمي في زمرة فقهاء الطور الثالث الهي سذذما  الحجوي  

 .والقشور  حشي اء فيه قصروا جهدهم على الهن الفقأو "والهرم المقرب من العدم

ويدخلهم الشذذيل الخةذذري حسذذين في ،  الراب يشذذمل الفقهاء بعد القرن   - ما سذذبق    -وهها الطور عند الحجوي  

الطور الخامس الهي يبدأ من القرن الراب  والهي عبر عنه  ما سذبق بأنه الطور الهي دخلت فيه المسذائل الفقهي  

ن نوابغ الفقهاء ان هوا أويرى  ، 656سذذذن   سذذذقوط الدول  العباسذذذي     إلىويم د هها الطور عند     .في دور الجدل

 .ث بان هاء القرن الثال

  بعةذهم ن ما صذ   -  من صذ  القرن السذاب   إلىفقهاء هه  المرحل  من القرن الراب   لن هها  لم  أوالهي ي هر  

، وهها  له جانبه الصذذواب في 665و بسذذقوط الدول  العباسذذي   أ  ،العاشذذر  ما حدد  بعةذذهم إلى  أو  -هها الطور

 االف راةي.على علم المخ صرات والفقه  وقد شفينا الغليل فيما سبق من مناقش  و عليق  قديرنا
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  مج هد الف وى وال رجي     طبقالطققة الراقةة

وهه  الطبقذ  هي ال ي  لي طبقذ  أصذذذذذحذاب الوجو  وهم الهين لم يصذذذذذلوا درج هم من حف  المذهاهب وال مرس  

ن ي ون أنه البد  أال  إالل االج هاد ووسذذذائله،  سذذذ ممن  وغير هلل صذذذوله وقواعد  واالر ياض في االسذذذ نباط  أب

م مرسذا ، مدر ا ل عليال هم  وجههمأصذحاب وقوال األأب  اللمههب عارف  االمج هد في هه  المر ب  فقيه النفس حاف 

خر، و زيي  قوال على بعةذذذذذهذا اآلو رجي  بعض األ ،ي م ن من  حرير المسذذذذذائذل و قريرهذا ،بذأدلذ  المذههذب 

في    رجي الطبق  أصذحاب    .هي الطبق  الرابع  عند الحنفيين  ،مصذطل  الشذافعي بوهه  الطبق     1.الةذعي  منها

 أواخر إلىخرين  أهه  صذف   ثير من الم    قال ابن الصذالح ما    .نصذا  لهمهه  الطبق  م  شذيء من اإل  صذفات 

 ،مع م اشذ غال الناس اليوم   فيها صذاني     فيهوصذنفوا  ،  الهين ر بوا المههب وحررو   المصذنفينالمئ  الرابع  من  

 في ال خري . ولم يلحقوا الهين قبلهم

  خر بقولهم آطبق  أصذحاب ال رجي  من المقلدين وشذأنهم  فةذيل بعض الروايات على بعض     الطققة الخ رسهة

 رفق بالناس،أللقياس وهها  أوفقوهها  ،وهها أوة ، ص  رواي أوهها  ،هها أولى

الرواي   ،  طبق  المقلدين القادرين على ال مييز بين األقوى والقوي والةذذعي  و اهر المههب السهه اسههةالطققة  

 . أصحاب الم ون المع برة من الم أخرين ،والرواي  النادرة

طبق  المقلدين الهين ال يقدرون على ما ه ر ال يفرقون بين الغث والسذمين، وال يميزون الشذمال   :الطققة السه قةة

مذا ف ذاواهم ف ذانوا أو  لقذا .الويذلفذالويذل لهم، ولمن قلذدهم  ذل  ،بذل يجمعون مذا يجذدون  حذاطذب الليذل  ،مينعن الي

ويقيسذذون غير المنقول عليه غير مق صذذرين على القياس الجلي، وقد   ،و قريبا منهأولئل أفيها  بسذذط    ي بسذذطون

الطيب الطبري    الماوردي، وأبي  امممام ومن األدل  الشذرعي  بناء على قواعد اإليسذ نبط ه الء من نصذوص اإل

 2.أصحاب الوجو  ر ب نهم ال يصلون أال إ ،اني وغيرهميوالرو ،والشيرازي ،مام الحرمينإو

ه، وهي الطبقذ  األخيرة من طبقذات العلمذاء المج هذدين في مذههذب  ذ طبقذ  حفذا  المذههذب ونقل الثه رنهة:الطققهة 

قل أوهم الهين حف وا المههب وفهمو  ونقلو  وقررو  ل نهم  انوا    ،الشذذذافعي  ويقابلها عند الحنفي  طبق  المقلدين

 ،ن ي ون المج هد فقيه النفس أيهم أيةذا    من طبق  المرجحين ويشذ رط فسذ قياألدل ، و حرير األ   قريرخبرة على  

 
 48ص محمد حسن هي و د.ومج هدي الشافعي  االج هاد  1
 48محمد حسن هي و  - هاد وطبقات مج هدي الشافعي  االج 2
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بداء الفروق والموان  وي م ن إو  ،مطلعا على المسذائل الفقهي  م مرسذا بها، ي م ن من اسذ حةار األشبا  والن ائر

 1.من اس حةار فروع المههب على ههنه

 

 ث لث : طققة فقء ي الة ر                                            

هو نوع اع را  بع يم صذذنعهم إنما  عصذذرهم  به  وما خدموا    ،ه رنا  حيال فقهائنا وما قدمو  للم  ب  الفقهي  ما 

و فرع فقهي أوما زلنا عال  على العديد من اج هادا هم، و م من مسأل   ،  نع ز ونفخر بهم وباج هادهم  ،واج هادهم

و مقصذذد من مقاصذذد أعلى مصذذلح      و بنوأياسذذا  و قأطا  اليه اسذذ نبإ  اوصذذلو  ،فيه في اج هادا هم  ةذذال ناوجدنا  

 .المحاةرة انت هه   أجلهنقول  ل هلل مقدم  لموةوعنا األساس الهي من  .فنبني عليه مسأل نا ،الشرع

وأن م زمرة   –جالل واع را  ال محيص منه لفقهائنا المعاصذذرين  إن ما يجب الوقو  عند  ب واةذذ  وفخر وإ 

واجب ونقول بحق    ،حياء بيننااألفقه  ونع ز ونقدر    ،ر فةذذل األموات منهم وعلى الخصذذوص نه   -م ميزة منهم  

 .المج هدون ولئلأنا اليوم قد خدموا دينهم وفقههم ومج معا هم بما ال يقل عما قام به ءن فقهاإ

مالت وعلى األخص في المعذامالت المذاليذ  نذا ولو في دائرة االج هذاد الجزئي في بذاب المعذاءن فقهذاأال ريذب 

 .بقي  الميادين االج هاد في ودونه ،االق صادي  وهو الميدان األهم

وعلى الخصذذوص في األربعين   –ن المراقب والم اب  المعايش لحر   الفقه اإلسذذالمي المعاصذذر يدرل يقينا  إ 

م ننا م ابع  مسذذذ جدات المعامالت المالي  في أاج هادهم لما   ولوال  فراغا،  انا قد سذذذدوءن فقهاأ-سذذذن  الماةذذذي   

 .محيطنا اإلقليمي والدولي

ح ام الشذذذرعي  المالئم  ع يم هها الفقه األصذذذيل، القادر على  قديم األ  إلىن ار العالم  ألفت    اج هادا  من ن اج  إ

باسذ خدامها   عنىاسذ عمل م أدوات االج هاد ال ي  قد  ، و-وخاصذ  بعد األزم  العالمي     -لهها العصذر ول ل عصذر

القياس   مل مواع  ،مسذذذذ جدات من النصذذذذوص   ابا وسذذذذن للح ام  م األ طبفاسذذذذ ن  ،م من المج هدين من سذذذذبقو

ج م األصذول وخرّ   ،شذباهها ون ائرهاأم الفروع المسذ جدة ب لحقأو  -  و خريجا  اح حقيقا و نقي  - العلل  ج مواسذ خر

 ثروةبحاثا و  با وموسذذوعات  أم   والفروع من الفروع، ف ان ن اج اج هادا   ،والفروع من األصذذول  ،من الفروع

 
 50االج هاد وطبقات مج هدي الشافعي  محمد حسن هي و ص 1
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على غيرنا  يطل   نطل  وبدا ليسذت مبالغ  حين  أ،  ةن هها مبالغ   بيرأوقد ي ن بعض    .إةذاف  ل لل الثروة الفقهي 

 .بها الحقا ننو م العلمي  الفقهي  ال ي س نجازا إ

ن طبقذات الفقهذاء ال ي سذذذذذبق ه رهذا وخذاصذذذذذ  طبقذ  إ   الفقذه والفقهذاء قذديمذا ومعذاصذذذذذرة نقول  ننربط بي يول 

ن هذه  الطبقذات قذد  جذدد وجودهذا في فقهذائنذا إفذ  ،المج هذدين المن سذذذذذبين والمج هذدين المخرجين في المذههذب 

ها  ان إ سذذذبين، فعندنا طبق  من المج هدين  حمل صذذذفات أوسذذذ  من المج هدين المن  ت بل نشذذذأ  .المعاصذذذرين

نما ينسذب إو  همامه ال في المههب وال دليلال ي ون مقلدا إل  منهو  "المج هد المن سذب  ما سذبق قول ابن الصذالح   

  -م  أهم ين مون لمههب فقهي    –ن مج هدي العصذذر  إف  ،"سذذبيله  إلىفي االج هاد ودعا    هليه ل ونه سذذلل طريقإ

نهم ال أوهو   ،بل هو وصذذ  فارق  ،نهم زادوا عليها وصذذفا هامابل إبصذذفات المج هد المنسذذب   اا صذذفو  إال أنهم

ن إ ما يناسذذب الوقائ  فلبقي  األئم   من المسذذالل المههبي     ي خيرونبل    ،مام مههبهم في االج هاد إي قيدون بمسذذلل  

 .ب الواقع  من المهاهب األخرىيناس بمار ال خيّ ال يةيرهم مثال بي حنيف  أمام مسالل اج هاد اإل  سعفهملم 

طبق  المج هدين المن سذبين "     مصذطل  جديد، يناسذب وصذ  مج هدي هها العصذر ولي ن  إلىوهها الفارق يح اج  

قديما وطبق  من سذذذذميناهم طبق  المج هدين   وفيما يأ ي ه ر منهجي  االج هاد المشذذذذ ر   بين فقهائنا “،  طالقإب

 .ثم ن بعها بما  ميزت به طبق  فقهاء مج هدي العصر ،طالقإالمن سبين ب
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  أوال: الرنءجاة الرشتركة

نا   علما  عما رسذذمهوهي ال  خرج    ،ح امالفقهي  في ال وصذذل لل  منهجي هادر نا  أمن   ب  اج هادات هه  الطبق   

وهه    ،الح م االج هادي السذليم  إلىوصذول  للومدارجها    مدار هاقيد بها وال درج في من مسذالل وةذوابط يلزم ال 

فيها فقهاء العصذذر م  من سذذبقهم من فقهائنا القدامى، وهها المنه  هو الهي نص عليه   يشذذ رلةذذوابط منهجي   

وجذب عليذه طلبهذا في ها نزلذت بذالعذالم نذازلذ  إنذه اعلم أل  مذام الشذذذذذيرازي حين قذالعلمذا نذا ومنذه مذا حذدد  اإل

وفي اج ماع ، وفي أفعال الرسذذول صذذلى هللا عليه وسذذلم واقرار   ،النصذذوص وال واهر في منطوقها ومفهومها

ن لم يجد طلبه في األصذذذول والقياس إو  ،من هلل ما يدل عليه قةذذذى بهء  ن وجد في شذذذيإف،  صذذذارمعلماء األ

عليه   ال عليل منصوصان لم يجد  إو  ،عليه عمل به  ان وجد ال عليل منصوصإف  ،وبدأ في طلب العل  بالنص   ،عليها

ال اهر، وإن لم يجد   إلىن لم يجد في النص عدل  وإالدليل،   عليها وصذذا  ال ي دلليه غير  من األإ  ةذذميسذذلم  

 ،هلذل الح م  يفوصذذذذذا  الم ثرة في األصذذذذذول  ن لم يجذد في هلذل ن ر في األإفذ   ،المفهوم إلىفي ال ذاهر عذدل 

الدال    شذذذبا باألن لم يجد علل  إو  ،عليهالح م  مج معا علق    أو  م فرقاسذذذلم منها    فما  ،ومج مع   م فرق واخ برها  

ن لم  سذلم له عل  في األصذل، علم إو  ،ن  ان ممن يرى مجرد الشذبهإشذبه  ن لم يجد علل في األإف  ...على الح م

من جه  الشذذرع ال نصذذا وال   ن لم يجد في الحادث  دليل يدل عليهإف  .ن الح م مقصذذور على األصذذل ال ي عدا أ

ن هه  الخطوات والمراحل  حدث للفقيه بالممارسذذذذ  ال أ ن  أو  .1االعقلبقا  على ح م األصذذذذل في أاسذذذذ نباطا  

هم المطالب في الفقه ال درب على   لوأمام الجوينيولها قال اإل  ،بوةذذذذ  الخطوات و طبيقها واحدة  لو األخرى

، 2ا نفس صذذذفات علماء الشذذذريع أوهو من  "  فقه النفس"وهها هو الهي يسذذذمى  األح ام،  مآخه ال نون في مجال 

اصذذذ  في مسذذذ جدات المسذذذائل االق صذذذادي  خليه فقها نا  إويدر ها  ل م ب  لما  وصذذذل   أدر  هاوهه  النفس  

 .والمحاسبي  والطبي 

 :جتء ا فقء ي الة ر عل اجتء ا الفقء ي قاار ر  اتراز ق  ا: ث نا 

من  ت خل باع مهاهب معين ، ول ن مههبي هم  إنهم  أن  خري  فقهاء العصر لم يق صر على مههب واحد م   إ   أوال

و فروعه، أصذذوله  أو بقواعد  وأن يحاط ويقيد بمههب  أال عصذذب الم ثر على االج هاد، ف ان فقههم أوسذذ  من  

ا الن ر والسذذع  في حدود  ن هه يبل لم  .  الن ر واالخ يارات أوسذذ   ومجال  وأوسذذ ،رحب أف ان اج هادهم لهلل 

 
 اللم  في أصول الفقه 1
 404ال لم  ال ياثغياث األمم في  2
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ن نطاق البحث أخاصذذذذ  و ،المهاهب الثماني  دون  حيز لسذذذذوى الدليل  وسذذذذ األربع ، بل هي ميدان   المهاهب 

 المعامالت دون سواها. فيواالج هاد 

ليها ل ل إاء العصذذر في المسذذ جدات الفقهي  الواقعي  ال ي  شذذ د حاج  المج م   هي  لفقن ال خريجات الفقهإ   ث نا 

نما    ب فيها األبحاث ويدرسذها الفقهاء، و عقد لها اللقاءات إول نه ال يصذدر فيها عن رأيه، و ،اج هاد  فيها  فقيه

عطى لقرارا هم أ، وهها  جماعي  و الندوات العلمي  ونحوها فيصذذذدرون فيها عن اج هاد أعلى مسذذذ وى المجام   

في االع بذار من ين  ر ف ذاواهم من و اسذذذذذ نبذاطذا هم مزيذدا من الثقذ  والقوة، آخذهين أوف ذاواهم و خريجذا هم 

وإن  ان إجماعا  –بأن هيئ  وآلي  االج هاد المعاصذر    انحوها. علم  شذر ات أوو  أوالم سذسذات مالي     الح ومات 

 العاشر.في القرون من الراب  ح ى  -على ندر ه  –عليه االج هاد الس و ي إال أنه أقرب مما  ان  –س و يا 

واالسذذذ نباط في المسذذذائل المسذذذ جدة هات   اسذذذ حداث الفقهاء المعاصذذذرين منهجا في االج هاد في ال خري   ث لث 

فقد   ون قةذذي  مسذذ جدة   به،قبل الف يا     صذذور هها الطر  العلمي إلىالفقيه    هاألطرا  العلمي ، أي ما يح اج

ال  يي  الفقهي ثم   ثمه  الفقهاء مسذلل ال صذور ال امل   و طبي. فانأو قانوني  أو محاسذبي  أهات طر  اق صذادي  

و الف وى، فلمذا  ذان الح م على الشذذذذذيء فرع  صذذذذذور ،  ذان الح م م وقفذا عليذه، في م لقذاء الفقهذاء أالقرار 

واالق صذذاديين والمحاسذذبين والقانونيين واألطباء، حسذذب موةذذوع البحث، وعادة ما ي ون موةذذوعا مسذذ جدا 

ها ا  مل إمن المخ صذين الموةوع، وي م نقاشه ح ى   هل اله ر، يعرض فيها أو مجام  فقهي أندوات    إلىيح اج  

ن  فاعل الفقهاء م  إالقرار فيه جماعيا، ولما  ان جل القةذذايا المالي  اق صذذادي  ومحاسذذبي ، ف صذذدر صذذور   

االق صذذادي  من   الرجوع للمصذذادر االق صذذادي  وسذذماع األبحاث  إلىجانب حاج هم   إلىالقةذذايا االق صذذادي ،  

بداء الح م عليه لوال الحاج  العلمي  واالج ماعي  إل  اهم فقها اق صذاديا، ما  ان لهم أن يطلعو ّون لدي المخ صذين  

ح ى غدا عندنا فقهاء اق صذذذاديون وفي الوقت ها ه اطل  االق صذذذاديون على الثروات الفقهي  ومنه  ،  الشذذذرعي

  األحوال بقى الفقهذاء ح ى غذدا منهم اق صذذذذذاديون فقهذاء، وفي جمي وسذذذذذمذاع األبحذاث الفقهيذ  ن ر الفقهذاء

ول نها ثقاف  فقهي  اق صذادي ، واق صذادي  فقهي  لم   ن معهودة من هي   ،ههل اله ر في ميدانأواالق صذاديون  ل 

 .قبل

اء عصذذذذرنا وهي هي جرد ادعاء االج هاد الجزئي في المعامالت المالي ، وادعاء طبق  جديدة لفق  ن الأجل أومن  

 مسذذارين بينات المثب ات لهها المدعى في  نقيم على هها االدعاء األدل  وال  المن سذذبين بإطالق "طبق  المج هدين  "

 .الخاص  ثم المسار العام



 20 
 

سذذذنه ر بعض القةذذذايا  ، ثيرة جدا قد يصذذذعب حصذذذرها ولها المعاصذذذرة  ات ن االج هاد إف  الة لالرسههه ر ما  أ

 .ح امها والمس جدات ال ي ال مثيل سابق لهاأو ال ي  م اس نباط أ فقهي  قواعد و أالمس جدة المخرج  على فروع 

الشذرعي  الصذادرة   المعاييرعلى بعض قرارات مجم  الفقه اإلسذالمي الدولي، وأيةذا بعض قرارات   وسذنق صذر

 يئ  المحاسب  والمراجع  للم سسات المالي  اإلسالمي .عن ه

ن مجم  الفقه اإلسذذالمي أالعلم ب  وي في  ،ن القرارات وال وصذذيات والف اوى الصذذادرة  ثيرة جداإواب داء نقول   

قرارات المجم  الفقهي   ا، وبلغت 218ل عشذر قرارا  وثماني   الدورة الثالث  والعشذرين مائ ين  إلى أصذدرالدولي  

والمعايير الشذذرعي    ،ا 210قرارالوعشذذرة    مائ ينالدورة الثاني  والعشذذرين نحو    إلى  اإلسذذالميالعالم    لرابط 

ما دليل إرشذادات محاسذب  أو، ا  550ل و قدر قرارا ها بني  وخمسذمائ  قرار،  وخمسذين معيارا سذ أصذدرت خم

 .ا 143ل ربعين قراراقرارا ه مائ  وثالث  وأز اة الشر ات فبلغت 

جانب المخ صذذذين من االق صذذذاديين   إلىجمهرة من الفقهاء المج هدين، يقدر جهدهم    قررهافهه  القرارات  لها  

م نهم   ييفها شذرعا أوالفقهاء  والمحاسذبين واألطباء الهين شذار وا في عرض القةذايا المسذ جدة ال ي  صذورها  

 ح ام الشرعي  بناء عليها.وإصدار األ

 طا،اسذ نباو  أ   خريجا،ح امها  أصذدر الفقهاء  أفنعرض باخ صذار شذديد بعض القصذايا ال ي    الرسه ر الخ  ما  أو

  ومن هها القبيل ل المصاو، والمقاصد  العر ،بمس ند و أ القياس،و اس عمال أ

اج هذادات مجم  الفقذه اإلسذذذذذالمي الذدولي ال ذاب  لمن مذ  ال عذاون اإلسذذذذذالمي منهذا   خري  المجم  خطذاب    أوال

على   هخرجفن  ان بغطاء  إبدون غطاء، و   انن  إو ال فال  أنواعه االب دائي  واالن هائي  على الةذمان  أالةذمان ب

 ، 1الو ال 

 .2قاس العمالت الورقي  على الههب والفة  لعل  الثمني أنه  ومنها 

 
 ا2/  12ل 12قرار  1
 ا3/  9ل 21قرار  2
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 ،و ها القبض الح مي ،ج صذذذورا عديدة من صذذذور القبض على العر خرّ فقد جه على العر  ما خرّ   ومنها  

 ،حقوق االسذذذذذم ال جذاري والعنوان ال جذاري والعالمذات ال جذاريذ  واالخ راع واالب  ذار  العر خرج على  و ذها

 .اع برها حقوقا معنوي  مخرج  على العر  الهي اع برها أمواالو

وخرج الودائ  ، من الذدين الم جذل ألجذل  عجيلذه على قذاعذدة  ةذذذذذ  و عجذل طج جواز الحخرّ أنذه  ومنهذا 

 مذذذال  -الذذبذذنذذذل- م يذذجذذوز ةذذذذذذمذذذان الذذمةذذذذذذذارب االسذذذذذذ ذذثذذمذذذاريذذ  عذذلذذى عذذقذذذد الذذمةذذذذذذذاربذذذ ، فذذلذذ 

 .وغير هلل  ثير جدا مما خرجه على مراعاة المقاصد والمصال  وعلى القواعد الفقهي ، 1المةارب 

في ملذل البذائ  م   المبي نجذاز عقذد البي  لعذدم وجود إخذه بذالوعذد الملزم في الحذاالت ال ي ال يم ن فيذه ومنهذا  األ

و بح م األعرا  أ  ،و غير أوجود حذاجذ  عذامذ  إللزام  ذل من الطرفين بذإنجذاز عقذد في المسذذذذذ قبذل بح م القذانون  

 ،ن  جعل المواعدة ملزم  للطرفين أز  نه جوّ إف  ،ئ ال جاري  الدولي   ما في ف   االع ماد المس ندي الس يراد البةا

 . 2الطرفين على نص في اال فاقي  يجعل المواعدة ملزم  للطرفين با فاق، وإما ما ب قنين من الح ومات إ

و صذذ ول أ  فقد نص المجم  على جواز النص في نشذذرة اإلصذذدار  المةذذارب ،اسذذ نباط ح م جديد في    ومنها 

المقارةذذ  على وعد من طر  ثالث منفصذذل في شذذخصذذي ه وهم ه المالي  عن طرفي العقد بال برع بدون مقابل 

وهها  ما ،   3ن ي ون ال زاما مسذ قال عن عقد المةارب أعلى    ،لجبر الخسذران في مشذروع معينبمبلغ مخصذص  

 ي هر هو من  حقيق المصلح  لطرفي المةارب  ب حقيق ةمان الخسارة وحف ا لر وس أموال المةاربين.

باب االسذ نباط   منف  اإلسذالمي .اج هادات المجلس الشذرعي لهيئ  المحاسذب  والمراجع  للم سذسذات المالي      ث نا 

منه حلول   وااسذذ نبطمن قوله صذذلى هللا عليه وسذذلم لمطل الغني  لما   اخه أمن النصذذوص بطريق دالل  النص  

ال زام المدين المماطل بال صذدق على قول عبد هللا بن ناف  ومحمد بن   وااألقسذاط عند  أخر المدين، وأيةذا خرج

ه أدخذل ر ذابذل فذإن لم أرحذل معذل قذال رجذل ل ريذّ ، ومذا روا  ابن عون عن ابن سذذذذذيرين قذال    إبراهيم بن دينذار  

يعا و فر   ،طائعا غير م ر  فهو عليهنفسذه  من شذرط على  فقال شذري     يوم  ها و ها، فلل مائ  درهم، فلم يخرج

و من  خري  الفروع على أ ،الفروع على الفروعأن ي ون من بذاب  خري   هذها يم ن على قول ابن سذذذذذيرين

  .اع برنا قول شري  قاعدة مس مرة إهااألصول 

 
 ا9/  3ل 86قرار  1
 ا17/  6ل 157قرار   2
 ا4/  5ل 30قرار  3



 22 
 

 خها باالل زام بالوعد الملزم ألحد الجانبين.أالح م بال زام الشر   بالقرض الحسن لحساب ال أمين  ومنها 

ح ام عدة لقةذذايا مسذذ جدة من قول النبي صذذلى هللا عليه وسذذلم  لالمسذذلمون عند شذذروطهم إال أ  اطاسذذ نب  ومنها 

المقاوالت، واالسذذ صذذناع، فقالوا بجواز اشذذ راط الشذذرط الجزائي في عقود    ،او حرم حالالأحل حراما  أ  شذذرطا

البي  الم جل  فسذذلال وريد، وحق البائ  في  واشذذ راط حلول األقسذذاط بال خل  عن السذذداد، وأيةذذا في عقود  

  اس نباطا من الحديث، وأنه من مق ةى الشرط، وعدم مخالف  العقد.  ل هلل .خالل بأداء الثمنلإل

نه ال أ ون الشذذذذرط الم قدم  المقارن في صذذذذح  ووجوب الوفاء ل عار  الناس على    في عمال العر إ  ومنها 

هل أقبله، وخرجو  أيةذا على عمل    والشذروط الم فق عليها فرق بين الشذرط المنصذوص عليه في صذلب العقد 

 .المدين 

ل رهن المنقوالت والطائرات ياع بار السجل العقاري قبةا ح ميا، و سج  الح مي القبض  العر  أيةا  في    منها

 ثار .آح امه وأوالسفن في السجل الرسمي للمس فيد قبةا ح ميا لما  مثله، يقوم مقام ال سليم الفعلي في 

ما من حديث ابن عمر ودالل  ولزمفهوما و  االسذذ نباط،  هال حهاق الفقإومن دقيق الفهم واالسذذ نباط مما ال يدر ه  

  وحديث عبد هللا بن عمر أيةذا   اال ان يشذ رط المب اعإه مال فماله للهي باعه  عبدا ول  اب اعمن  ل   رةذي هللا عنه

 في ال واب  ما  ر فويغل،  اال اب   اب لوقاعدة    ،االمب اع  يشذذ رطن  أال  إن   بر فثمر ها للبائ   أال بعد  من اب اع نخل

 ا.ال يغ فر في الم بوع

 ،و اسذذذذذ قالال أصذذذذذالذ  أها وق  في ال واب  ال في المعقود عليذه  إبي  ال ذال  بذال ذال    اغ فذارفقهذاء من هذه  الخذه أفذ 

ن  ذان دينذا م جال في همذ  إو خريجذا أيةذذذذذا على قول مذالذل في الموطذأ على جواز بي  العبذد واشذذذذذ راطذه مذالذه 

 هل المدين .أخها بعمل أطالقه، وإالغير، و ان الثمن دينا م خرا في هم  المش ري عمال ب اهر الحديث و

ونحو  من عقود المعاوةذذات المالي    في البي   -نه م ثرأرغم    -الغرر   اغ فار نبط فقهاء المجم   ومما سذذبق اسذذ 

 ابعذا. ومنذه اغ فذار ربا البيوع وعدم  وافر    الم ةذذذذذمن له في الصذذذذذفقذ  إها  ان المعقود عليذه  بعذا، أو  ان العقذد 

 .صال أها وق  هلل في ال واب  ال في المعقود عليه إشروط صح  الصر  في بي  النقود ببعةها 

ن أ في حسذذذذذاب النمر في  وزي  األربذاح بذاع بذار    روامر  حقيقذا للمصذذذذذلحذ ، واغ فخذه بحسذذذذذاب النّ األ   ومنهذا 

ن القسذذم  في صذذور ها المشذذ مل  على  عديل الحصذذص وأيغ فر في المعاوةذذات،    ما الالمشذذار ات يغ فر فيها  
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سذهم الشذر ات أجواز  داول     خري    حاديث ومن مسذ جدات االسذ نباطات مما سذبق من األ.   قوم على المسذامح 

نسذذب   إلىوالمناف  دون ن ر    باألعيانا  ان غرض الشذذر   ونشذذاطها هو ال عامل  ه إالمشذذ مل  على ديون ونقود  

ها  ان إالربا   إلىألنه ي دي    ..الديون وحدها حصذذذذذ  في رأس المذال  أن   ونومنهذا عدم جواز    ،الديون والنقود 

ال اب  لن  أهلل  خريجا على ما سذذبق من قاعدة ال بعي  و  جاوزاأها  انت الديون  ابع  فإالشذذريل هو المدين، أما 

 ا.يغ فر في ال اب  ما ال يغ فر في الم بوعلو اوال يفرد بالح م  اب 

ل ن ن والدين، وهها معهود،  يمن مسذ حدث االسذ نباط  القول بجواز رهن المشذاع، ورهن النقد والعوهو    ومنها 

وهو حف  الحقوق ،  من الرهن، والهد  منه   الح م  ق حبسهاق، ويحم ها  انت م قوّ إاء رهن المناف   هأةا  الفق

وهه  الح م  ي صذذذور  حققها في صذذذ ول مناف  لوال وثق للديون ليباع الرهن ويسذذذ وفى منه عند االسذذذ حقاق  

  1اعيان الموجودة والموصوف  في الهم األ

  اج هادات دليل االرشذادات لحسذاب ز اة الشذر ات  فيم ن اع بار الدليل في جمل ه قد ةذم اج هادات  ثيرة ث لث 

مبنيذ  على نصذذذذذوص وقواعذد وقيذاسذذذذذات و خريجذات، وهو مثذال لالج هذاد الجمذاعي الذهي ي هر فيذه الجذانذب 

 ،يل مفخرة لالج هاد الجماعي ن هها الدلإحق فبو  جانب االج هاد الفقهي.  إلىالمحاسذذذبي واالق صذذذادي والقانوني  

يمثل في هها  -هو  هلل ل  وي اد هها الدليل ب ،اج هادات المجام  والمجلس الشذذذذرعي سذذذذابق اله ر  إلىيةذذذذم  

هها الدليل قد اسذ غرق   بأنعلما   ،العصذر االج هاد في قةذايا ز اة الشذر ات، وجل االج هاد في قةذايا مسذ جدة

اء هالفق ةذذمت وشذذ لت له عدة لجان    ،ةذذايا الز اة المعاصذذرةإصذذدار  زهاء عشذذر سذذنوات في عدة دورات لق

 واالق صاديين والمحاسبين.

فعصذرهم ليس عصذر جمود بل   السذاب ،نا أصذحاب القرون من الراب  إلى  ون قد أنصذفنا فقاءنلعلنا بهه  العجال   

فهم  –وأن م زمرة مشذذذ هرة ومعلوم  منهم    -  أيةذذذا قد أنصذذذفنا علماءنا فقهاء العصذذذر  للفقه. ولعلنانمو و طور  

نهم ي مذا  نذا ومذا زلنذا نف خر بفقهذائنذا القذدامى فقذد خذدموا د  بهم،وحق لنذا أن نفخر   بذإطالق،مج هذدون من سذذذذذبون  

 وأم  م.قد خدم م بال ريب دين م وعصر م فقها نا وأن م  وأم هم،وعصرهم 

 والحمد هلل الهي بنعم ه   م الصالحات،،                                   
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