املدخل إىل علم الفقه
تعريف الفقه:
الفقه يف اللغة هو الفهم ،يقال فقه يفقه فقهاً وفقاهة  ،مبعىن الفهم  ،قال هللا تعاىل :ﭐﱡﭐﳌ
ﳍﳎﳏﳐﳑﳒﳓﱠ النساء78:

اصطالحاً :التعريف االصطالحي الذي استقر عليه اصطالح املتأخرين هو  ":العلم ابألحكام
الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية".
احملرتزات وشرح التعريف:
(األحكام الشرعية) :ليخرج منه األحكام غري الشرعية كأحكام النحو والبالغة وشىت املعارف
اإلنسانية.
(العملية) :ليخرج أحكام العقيدة والتوحيد ؛ ألهنا ليست عملية وإمنا هي أحكام اعتقادية
وغريها من العلوم الشرعية.
(أدلتها التفصيلية) :وهي الوجوب والندب واحلرمة والكراهة واإلابحة والصحة والفساد.
أمهية علم الفقه:

للفقه أمهية كبرية يف حتديد القواعد الشرعية اليت حتدد عالقة اجلماعات مع بعضها البعض يف
معامالهتا ويف حفظ حقوق أفرادها؛لئال يكون أمرها فوضى وحىت ال يطغى اإلنسان على أخيه،
وبناءً عليه فالبد لإلنسان من ضوابط تقيم عالئق أفراده على العدل واملساواة فأوجب هللا على
كل مسلم أن يتفقه يف أمر دينه ،قال تعاىل :ﭐﱡﭐﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂ

ﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍﱠ التوبة122 :

ولكن النظام وحده ال يكفي  ،فشرع هللا العقوابت على اجلرائم وخمالفة األوامر  ،وأمر إبقامة
الدولة لتحمي وترعى تطبيق النظام وخمالفة األوامر.

موضوع علم الفقه:

هو فعل املكلف من حيث ما يثبت له من األحكام الشرعية  ،فالفقية يبحث يف بيع املكلف
وإجارته ورهنه وتوكيله وصالته وصومه وحجه وقتله وقذفه وسرقته وإقراره وحنو ذلك.

حكم تعلم الفقه:

1

تعلم الفقه ومعرفة أحكام احلالل واحلرام خيتلف ابختالف األحوال ،فقد يكون فرض عني ،
وقد يكون فرض كفاية ،وقد يكون مستحباً وانفلة:
 فيكون تعلم الفقه فرض عني فيما أوجبه هللا تعاىل على كل مسلم مكلف ،وذلك ألن العلمطريق العمل  ،وماال يتم الواجب إال به فهو واجب ،واملسلم لن يستطيع أداء ما أوجبه هللا
تعاىل عليه إال إذا علم وصفه وصفة أدائه املوافقة ملراد هللا تعاىل  ،وذلك مثل أحكام الطهارة
والصالة والصيام وغريها مما جيب على املسلم بعينه ،ويدخل يف ذلك تعلم ما يتعلق ببعض
الناس دون بعض يف العبادات واملعامالت ،كأحكام الزكاة لألغنياء ،واحلج ملن استطاع وأحكام
البيع ملن اشتغل به وأحكام الطالق ملن أراد أن يطلق وحنو ذلك ،ويدخل فيما تعلمه فرضاً
أيضاً العلم مبا حيل وما حيرم من املأكوالت واملشروابت وامللبوسات فتعلم كل ذلك فرض عني.
 يكون تعلم الفقه فرض كفايةملا زاد عن القدر الواجب مما زاد على ماسبق من العلم حبيثجيب أن يوجد يف األمة من يتخصص يف الفقه لتعلمه وتعليمه وحتصيل ماالبد منه إلقامة الدين
وذلك عمالً بقوله تعاىل :ﱡﭐﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅ
ﳆﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍﱠ ال توبة١٢٢ :

 يكون تعلم الفقه انفلة ومستحباً على من أراد التبحر يف دقائق علم الفقه فوق القدر الذيحيصل به الكفاية.
نشأة الفقه اإلسالمي وتطوره عرب التاريخ:

يقسم الدارسون لتاريخ الفقه اإلسالمي احلقب الزمنية التارخيية اليت مر هبا الفقه اإلسالمي إىل
عدة أقسام  ،ليتصور القارئ تسلسل مراحل الفقه يف شىت العصور قوة وضعفاً  ،فرياعون يف هذا
التقسيم النشأة والتكوين ،مث النمو والتطور  ،مث النضج والكمال،ـ مث الشيخوخة واهلرم والتوقف
واجلمود ،مث التطلع حنو األفضل والتجديد ،فبعضهم يقسم أدوار الفقه ومراحله إىل ستة أدوار،
وبعضهم إىل أربعة  ،وبعضهم إىل ثالثة أدوار ،وسننتهج منهج من قسم الفقه إىل ستة أدوار
لشمولية هذا التقسيم وملا له من أثر على الفقه.
/1الدور األول  :التشريع والفقه يف عهد الرسول :

يبدأ هذا الدور على الصحيح من بعثته  إىل موته  ،فالعهد املكي قبل اهلجرة يعترب عصر
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تشريع للفقه؛ ألنه ال خيلو من أحكام ،لكن الغالب على التشريع يف مكة كما هو معلوم االهتمام
أبمر العقيدة ؛ ألن العقيدة هي األصل الذي ترتكز عليه دعائم الدين مث بعد هجرة الرسول 
تواىل تشريع األحكام الشرعية .
والفقه يف عهد الرسول  يشرع من عند هللا  أبحد الطرق اآلتية:
 عن طريق الوحي من هللا تعاىل بكالم يتلى. عن طريق الوحي من هللا تعاىل على لسان رسوله. عن طريق اجتهاد الرسول  وإقرار الوحي له أو تصحيح هذا االجتهاد وعدم إقراره.وكانت السنة النبوية مع القرآن أتخذ ثالثة أشكال:
 أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه فتأيت حبكم شرعي قد جاء به القرآن ويكونهذا من ابب التوافق.
 أن تكون بياانً ملا أمجل يف القرآن وتفسرياً له كاألحاديث يف تفصيل أحكام الصالة -وكيفيتها وعددها وأوقاهتا إذ جاء القرآن ابألمر ابلصالة وأهنا مكتوبة على املسلمني
دون أن يتعرض لكيفيتها وأحكامها وكذا يف الصيام والزكاة وسائر األحكام قال تعاىل:
ﭐﱡﭐﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞ ﱟﱠ ال نحل:
٤٤

 أن أتيت السنة حبكم سكت عنه القرآن.ويكون تشريع األحكام يف هذا العهد إما ابتداءاً دون حصول قضية حاصلة يف اجملتمع وهو
الغالب يف تشريع هللا كفقه الصالة والزكاة والصيام واحلج ،وإما ملعاجلة قضية واقعة كاليت يذكر
العلماء أسباب نزوهلا كمشكلة الظهار ،أو إجابة ألسئلة مطروحة كقوله تعاىل :ﭐﱡﭐ ﲐ
بقرة 222:
ﲑﲒﱠ ال

وقد كان الرسول  يدرب الصحابة  على الفتوى والقضاء بني الناس وأيمرهم بذلك.
 /2الدور الثاين :الفقه يف عهد اخللفاء الراشدين من سنة( 11هـ40-ه):
امتدادا لعد التشريع يف عهد الرسول  ألن الرسول  أوصى بسنته وسنتة
يعترب هذا الدور
ً
اخللفاء الراشدين املهديني من بعده فقال ":عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من
بعدي عضو عليها ابلنواجذ ،وإايكم وحمداثت األمور"
3

وقد سلك اخللفاء الراشدون طريقة مثلى يف استنباط األحكام الشرعية الفقهية للقضااي النازلة
عليهم واليت جدت عليهم وذلك بعرض املشكلة على كتاب هللا وسنة رسول هللا  فإن وجدوا
احلكم وإال مجعوا الناس واستشاروهم أهلم مسع من رسول هللا  شيئاً يف هذا أو فيما يشاهبها
من الوقائع ،أو استنتجوا حكمها من مفهوم آية أو حديث وإال فهموا مقاصد النصوص واجتهدوا
يف حكم النازلة اليت وقعت هبم حىت ال تتعطل مصاحل املسلمني؛ إذ الوقائع واحلوادث تتجدد يف
كل زمان ومكان وال يعقل أن تنص األدلة الشرعية على مجيع اجلزئيات والفروع وإمنا جعل الشارع
احلكيم للعلماء االجتهاد عند احلاجة وذلك بتطبيق النصوص والتماس األحكام منها ،فقد
استشار أبو بكر الصحابة يف مرياث اجلدة ،وكذلك فعل عمر كاستشارته يف نفقة وسكىن املطلقة
املبتوتةوغري ذلك من املسائل اليت جدت عندما توسعت بالد املسلمني
كما ميتاز هذا الدور بوضع اللبنة األوىل للفقه واالستنباط من خالل البعوث اليت اليت بعث هبم
اخللفاء اىل األمصار ليعلموا الناس القرآن والسنة .
وكان للخالفات السياسية يف هذا العصر دور يف تنشيط الفقه وخاصة يف هناية عصر عثمان بن
عفان.
ومن الصحابة الذين اشتهروا ابلفقه والفتوى :عمر بن اخلطاب ،وعلي بن أيب طالب ،وعبدهللا
بن مسعود ،وعائشة ،وعبدهللا بن عباس ،وعبدهللا بن عمر ،وزيد بن اثبت.
 -3الدور الثالث :الفقه يف عصر صغار الصحابة وكبار التابعني( الدور التأسيسي للفقه):

سلك التابعيون هنج الصحابة رضوان هللا عليهم يف التعرف على األحكام الشرعية ،فقد وجدوا
ثروة من االجتهاد الفقهي فكان عملهم أن مجعوا فتاوى الصحابة واجتهاداهتم ،واجتهدوا فيما مل
جيدوا للصحابة فيه رأايً أو فتوى مقتفني أثر الصحابة يف كيفية االجتهاد واستنباط األحكام.
مسات هذا الدور:
 شيوع العلم وانتشاره ،فقد كان العلم الشرعي شائعاً يف هذا الدور وبدأ تدوين العلوماإلسالمية يف أواخر هذا الدور من أول القرن الثاين ،فدونت بعض سنة املصطفى 
وفتاوى الصحابة وتفسري القرآن ،والفقه وأول كتاب دون يف هذا الدور ووصل إلينا هو
كتاب املوطأ.
 تعذر اإلمجاع لتفرق الصحابة وضعف االتصال فيما بينهم.4

 شيوع رواية احلديث وشيوع الكذب والوضع فيه مما اضطر العلماء لوضع ضوابط وشروطلقبول احلديث.
 افرتاق املسلمني إىل طوائف وأحزاب (أهل السنة واجلماعة-اخلوارج-الشيعة) وكان هلذااخلالف أثر كبري على الفقه.
 ظهور املدارس الفقهية وهي:مدرسة (أهل احلديث يف احلجاز) اليت متتاز بكثرة االهتمام ابحلديث والرواية عن رسول
هللا؛ ألن املدينة دار اهلجرة ومركز اخلالفة لذا كثر فيها العلم ورواية احلديث عن رسول
هللا  إذ كل الصحابة رأوا الرسول  ومسعوا منه رجاالً ونساءاً ومتتاز هذه املدرسة
بكراهة األسئلة وفرض املسائل ،واالعتداد ابحلديث والوقوف عند اآلاثر ومن هذه املدرسة
مدرسة أهل نشأت املذاهب الفقهية املذهب املالكي والشافعي واحلنبلي ،واشتهار يف
املدينة فقهاء أطلق عليهم الفقهاء السبعة وهم :سعيد بن املسيب ،عروة بن الزبري ،القاسم
بن حممد بن أيب بكر الصديق ،خارجة بن زيد بن اثبت ،أبو بكر بن عبد الرمحن بن
حارث بن هشام ،سليمان بن يسار ،عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود).
مدرسة أهل الرأي يف الكوفة :وميزة هذه املدرسة كثرة تفريعهم للمسائل الفقهية،
واستخراج علل األقيسة وضبطها والتفريع عليها ،وقلة روايتهم للحديث لتشددهم يف
الرواية خوفاً من األحاديث املكذوبة واملوضوعة على رسول هللا إذ يكثر يف العراق
الزاندقة والذين يدسون على اإلسالم وحيقدون عليه ،ومن هذه املدرسة تفرع املذهب
احلنفي.

 -4الدور الرابع :الفقه يف عصر األئمة اجملتهدين:

ود ِّون
وفيه نضج الفقه وكمل وأتسست املذاهب وظهر األئمة اجملتهدون ومنهم األئمة األربعة ُ
الفقه واحلديث ونشأ علم أصول الفقه ،ويرجع سبب ازدهار الفقه إىل عدة أسباب منها:
 عناية خلفاء بين العباس ابلفقه والفقهاء فكانوا يغدقون عليهم األموال وجيالسوهنم ويولنهماملناصب.
 شيوع اجلدل واملناظرة بني العلماء يف املساجد وحلقات العلم. ظهور حركة التدوين للتفسري والسنة والفقه حيث دونت العلوم الشرعية ،كما دونت5

فتاوى الصحابة وأقضية اخللفاء الراشدين وفتاوى التابعني واتبيعهم .
 اكتشاف مادة الكاغد وأتثريها على العلوم اإلسالمية بعامة والفقه خباصة فبدأوا بكتابةالعلوم بعدما كانوا يعتمدون على حفظ العلم يف الصدور.
 كثرة الوقائع الفقهية حيث ترامت أطراف الدولة اإلسالمية وكثر عدد السكان وتشعبتحاجاهتم واختلط املسلمون بغريهم وحصل بينهم التزاوج والتجارة مما دفع العلماء
لالجتهاد ملواجهة كثرة املشكالت اليت جدت.
 ظهور األئمة اجملتهدين وأصحاب املذاهب املدونة ،وكان لظهورهم أثر كبري يف نشر العلموإثراء الفقه ابجتهاداهتم الفقهية.
حملة موجزة عن األئمة األربعة :أبو حنيفة-مالك بن أنس-الشافعي-اإلمام أمحد:

أوالً :اإلمام أبو حنيفة:

هو النعمان بن اثبت بن زوطي ولد ابلكوفة سنة(80هـ) وهبا نشأ وتعلم وكان يبيع اخلز
ويطلب العلم يف صباه مث انقطع للتدريس واإلفتاء ،وتويف رمحة هللا ببغداد سنة(150هـ) وهو

أول األئمة األربعة عرف بكثرة االجتهاد وأخذه ابلقياس.

شيوخه:

تتلمذ أبو حنيفة على محاد بن أيب سليمان الذي تتلمذ على إبراهيم النخعي ،والنخعي تتلمذ
على عبد هللا بن مسعود .
أشهر تالميذه:

 /1أبو يوسف قاضي القضاه.
/2حممد بن احلسن الشيباين.
 /3زفر بن اهلذيل.
أصول املذهب احلنفي:
 /1القرآن الكرمي.
 /2التشدد يف قبول احلديث.
 /3األخذ مبا أمجع عليه الصحابة.
/4التوسع يف القياس وفرض املسائل.
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/5أخذه ابالستحسان.
 /6أخذهم ابحليل الشرعية.

انتشاره :انتشر املذهب احلنفي يف العراق وأفغانستان وخباى وخرسان وابكستان واهلند وتركيا.
أمهات كتب احلنفية:

/1بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع للكاساين.
/2شرح فتح القدير على اهلداية للكمال بن اهلمام.
 /3املبسوط للسرخسي.
 /4تبيني احلقائق للزيلعي.
/5اهلداية شرح بداية املبتديء للمرغياين.
أهم مصطلحات احلنفية:

اإلمام األعظم :يراد به أبو حنيفة.
الشيخان :يراد هبما أبو حنيفة ،وأبو يوسف رمحهما هللا تعاىل.
الصاحبان :أبو يوسف وحممد رمحهم هللا تعاىل.

اثنياً :اإلمام مالك.

هو مالك بن أنس بن مالك بن أيب عامر األصبحي احلمريي ،إمام دار اهلجرة ،ولد
سنة(93هـ) ولد ونشأ وتويف ابملدينة ،وكان صلباً يف دينه بعيداً عن األمراء وأصحاب السلطة،
وشي به إىل جعفر عم املنصور العباسي ملا ويل إمارة املدينة فضربه سياطاً حىت اخنلعت كتفاه
تويف سنة(179ه).
شيوخه:

مسع من الزهري وانفع موىل ابن عمر ،وأخذ الفقه عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن

تالميذه:

حممد بن دينار ،وعبد العزيز بن أيب حازم ،وعثمان بن عيسى بن كنانة ،وعبد الرمحن بن
قاسم.
أصول مذهب اإلمام مالك:

 /1القرآن الكرمي.
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 /2السنة.
 /3عمل أهل املدينة.
 /4قول الصحايب.
 /5املصاحل املرسلة.
انتشار املذهب املالكي:
انتشر يف املدينة مث انتشر يف مصر ومشال أفريقية وغرهبا واألندلس.

أمهات كتب املالكية:

/1مدونة مالك رواية سحنون.
/2بداية اجملتهد البن رشد.
/3مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل للحطاب.
/4حاشية الدسوقي على الشرح الكبري.
مصطلحات املالكية :منها:

 /1الرواايت :أقوال اإلمام مالك.
 /2األقوال :أقوال أصحاب مالك ومن بعدهم من املتأخرين .
 /3ابالتفاق :أي اتفاق أهل املذهب.
 /4اإلمجاع :إمجاع العلماء.
اثلثاً :اإلمام الشافعي:

هو حممد بن إدريس بن العباس اهلامشي القرشي املطليب ،ولد يف غزة سنة (150هـ) ،مث محل
به إىل مكة فتلقى العلم مبكة مث رحل إىل املدينة وتفقه وأخذ العلم عن اإلمام مالك وزار
بغداد مرتني فأخذ العلم عن حممد بن احلسن الشيباين صاحب أيب حنيفة لذا اجتمع له
الفضل ابلتفقه بفقه املدينة الذي أخذه عن اإلمام مالك ،والتفقه بفقه العراق الذي أخذه
عن حممد بن احلسن والتفقه بفقه أهل مكة ،وهو أول من وضع قواعد أصول الفقه يف كتابه
(الرسالة) نشر مذهبه القدمي يف العراق مث قبل وفاته خبمس سنني قصد مصر ونزل الفسطاط
ونشر علمه بني املصريني وكون مذهبه اجلديد وتويف هبا سنة(204هـ).

شيوخه:
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أخذ عن مسلم بن خالد الزجني مبكة ،وتفقه عليه حىت أذن له ابإلفتاء وهو ابن مخس عشرة
سنة ،ورحل إىل اإلمام مالك ولزمه.

تالميذه:

إمساعيل بن حيىي املزين ،والربيع بن سليمان ،ويوسف بن حيىي البويطي ،وأبو ثور الكليب،
واإلمام أمحد بن حنبل رمحه هللا.
أصول مذهبه:

 /1الكتاب الكرمي.
/2السنة النبوية.
/3اإلمجاع.
 /3أقوال الصحابة.
 /5القياس.
انتشار املذهب:

انتشر يف مصر ويف بعض اليمن خباصة أهل السنة منهم كما انتشر يف جنوب شرق أفريقية
والشام واحلجاز وأواسط آسيا.
أمهات كتب الشافعية :منها:
 /1املهذب للشريازي.
 /2اجملموع شرح املهذب للنووي.
 /3خمتصر املزين.
 /4التنبيه للشريازي.
مصطلحات الشافعية:منها:

 /1األقوال :لإلمام الشافعي وقد يكون القوالن قدميان أو جديدان أو أحدمها قدميا واآلخر
جديداً فاجلديد هو الصحيح وعليه العمل والقدمي مرجوع عنه إال يف حنو عشرين مسألة.
 /2األوجه :ألصحاب اإلمام املنسبني إىل مذهبه خيرجون هذه األوجه على أصوله
ويستنبطوهنا من قواعده وجيتهدون يف بعضها.
 /3الطرق :هي اختالف األصحاب يف حكاية املذهب ،فيقول بعضهم يف املسألة قوالن أو
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وجهان ويقول اآلخر ال جيوز قوالً واحداً أو وجهاً واحداً.
 /4النص :أي نص كالم اإلمام الشافعي رمحه هللا.
رابعاً :اإلمام أمحد بن حنبل:

أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين -أبو عبد هللا -إمام املذهب احلنبلي وأحد األئمة األربعة
ولد ببغداد سنة(164هـ) ،تويف والده وهو يف بطن أمه فتولت أمه تربيته ،وطلب العلم وسافر
من أجله إىل الكوفة والبصرة ومكة واملدينة واليمن والشام ،وأخذ احلديث عن علماء األمصار
كلها وأخذ الفقه عن اإلمام الشافعي وصنف كتابه املسند يف احلديث ،امتحن يف قضية
خلق القرآن وسجن المتناعه عن القول خبلق القرآن وتويف سنة 241هـ.

أصول مذهبه:

 /1النصوص من الكتاب والسنة.
/2فتاوى الصحابة.
 /3االختيار من فتاوى الصحابة عند اختالفها مبا يكون أقرب للكتاب والسنة.
 /4األخذ ابحلديث املرسل والضعيف إذا مل جيد أثراً يدفعه فالعمل به أوىل من القياس.
 /5القياس عند الضرورة.
مزااي الفقه احلنبلي:

 /1اعتدال املرونة يف الفقه احلنبلي .
 /2توسع الفقه احلنبلي يف قبول الشروط يف العقود وإجازة بعض العقود بصيغ معلقة.
 /3انفراد املذهب احلنبلي ابلقول بعدم إغالق ابب االجتهاد.
انتشار املذهب احلنبلي:

هو املذهب السائد يف اململكة العربية السعودية وعليه جيري احلكم والقضاء يف مجيع احملاكم
الشرعية كما له أنصار ومؤيدون يف أحناء من العراق والشام.

أمهات كتب املذهب احلنبلي:

 /1املغين شرح خمتصر اخلرقي البن قدامة.
 /2الفروع البن مفلح.
/3اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف للمرداوي.
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 /4الروض املربع بشرح زاد املستقنع للبهويت.
/5املبدع يف شرح املقنع إلبراهيم ابن مفلح.
أئمة احلنابلة:

من أشهرهم:
 /1أبو يعلى ابن الفراء.
 /2أبو الوفاء ابن عقيل .
 /3احلسن بن حامد البغدادي.
مصطلحات احلنابلة:

نصاً أو نص عليه :أي املنسوب إىل اإلمام أمحد الصريح يف معناه.

عنه :أي عن اإلمام أمحد.

التنبيهات :هي األقوال اليت مل تنسب إىل اإلمام أمحد ابلعبارة الصرحية الدالة عليها ،بل فهم
القول عن اإلمام مبا توميء إليه العبارة.

ظاهر املذهب :أي املشهور يف املذهب.
 /5الدور اخلامس  :الفقه يف عصر اجلمود والتقليد وسد ابب االجتهاد:
يبدأ هذا الدور من منتصف القرن الرابع اهلجري إىل سقوط الدولة العباسية عام 656هـ ،ويف
هذا الدور أقفل ابب االجتهاد واكتفى العلماء بوضع املختصرات واملتون أو شرحها والتفريع
عليها أو التخريج منها أو الرتجيح هلا ،فاعرتاه الضعف والركود والتوقف عن سريه األول شيئاً
فشيئا ،وانقسم العلماء إىل قسمني قسم حصروا جهدهم يف مجع فتاوى أئمتهم ويف تعليل
أحكامهم  ،واالستدالل ملا قاله أسالفهم وحماولة الرتجيح بني األقوال املختلفة يف املذهب،
وترجيح مذاهبهم على املذاهب األخرى ،وهبذا قوي دافع التعصب وامليزة الوحيدة هلذا الدور هو
ترتيب الفقه املذهيب.
وقسم آخر حاول اخلروج من ربقة التقليد والسعي وراء الدليل من كتاب هللا وسنة رسوله 
فلقي العنت واإلنكار ممن يرى قفل ابب االجتهاد.
/6الدور السادس الفقه فيما بعد عصر اجلمود والتقليد إىل عصران احلاضر:
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ويسمى بدور اليقظة الفقهية وحركة اإلصالح الديين لفتح ابب االجتهاد وينقسم إىل قسمني:
القسم األول :من سقوط بغداد سنة 656ه إىل أوائل القرن العاشر ،ويف هذا الدور نبغ علماء
كابن حجر ،والنووي وابن تيمية والسيوطي وغريهم وكان لديهم ملكة االجتهاد إال صرفوا
جهدهم إىل التقليد كأسالفهم وإن كان هلم اجتهاد يف بعض املسائل.
القسم الثاين :من القرن العاشر إىل عصران احلاضر ويف هذا القسم ساءت حالة الفقه أكثر من
ذي قبل فالتقليد فشا وشاع حىت أصبح أمراً مألوفاً وإن وجد من اندى ابالجتهاد والتزام الكتاب
والسنة دون التقليد ملذهب معني كابن تيمية وابن القيم وغريهم ولكنهم قلة وانتقدهم املقلدون
ويف هذا الدور مل تؤلف إال املتون والشروح واحلواشي واملختصرات وقد ساعد على استمرارية الفقه
اإلسالمي من أن يندثر عدة أمور منها:
 /1احلرم املكي.
 /2املسجد النبوي.
 /3املسجد األقصى.
 /4اجلامع األموي بدمشق .
 /5جامع الزيتونة بتونس.
/6املسجد اجلامع ابلقريوان.
/7اجلامع األزهر وقد عين األزهر بعلوم الشريعة اإلسالمية واللغة العربية وكان له فضل كبري على
العامل اإلسالمي وأنشيء فيه جممع البحوث اإلسالمي كما يضم إدارة املعاهد األزهرية ومكتبة
األزهر.
 /8جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية أول نواة هلا معهد الرايض العلمي مث أنشئت كلية
الشريعة ابلرايض مث كلية اللغة العربية مث تتابعت الكليات واملعاهد العلمية داخل وخارج مدينة
الرايض بل خارج اململكة العربية السعودية.
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