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  د عبداهللا أحمدليلى عبد اهللا محم  اســم الباحـث
فقه اإلمام ابن شهاب الزهرى مقارنا بفقه مجاهد   عـنـوان البحث

  .وشريح فى المعامالت والقضاء والشهادات
  األزهر  جـامـعــــة
  الدراسات اإلسالمية والعربية  كـلـيـــــة
  الفقه المقارن  قـســــــم
  )٢٠٠٢(الدكتوراه   الــدرجــــة

  
  مستخلص البحث

  ةهدف الدراس
االهتمام بعلمائنا األفاضل الذين أثروا الشريعة اإلسالمية بآرائهم 

  .الحكيمة، والذين أخلصوا فى إظهار روح الدين اإلسالمى السمح
األمام ابن شهاب الزهرى هو أول : إظهار عظمة هؤالء الفقهاء الثالثة 

من دون الحديث الشريف ووثقه، وهو متصل بعلم الرواية، ومهتم بنسة 
طفى عليه الصالة والسالم، كما أن اإلمام مجاهد بن جبر كان مهتما المص

بتفسير القرآن الكريم، ولديه مؤلف فى تفسير مجاهد فى القرآن الكريم، وأن 
القاضى شريح قضى بما يقارب ستين سنة فى القضاء، فهى خبرة علمية 

  .يستفاد منها
  منهج الدراسة

لب ذلك البحث، والمقارنة عرض آراء المذاهب اإلسالمية حسب ما يتط
بينهم، وعرض األدلة من كتب الفقه المقارن، مكتفيا بمذاهب األئمة األربعة، 
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الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، هذا باإلضافة إلى األخذ من مذهب 
  .الظاهرية واإلمامية والزيدية واألباضية فى بعض األحيان

  استنتاجات الدراسة
 يخرج نصوصه الشرعية عن كتاب اهللا وسنة نبيه أن الفقه اإلسالمى ال -١

  .عليه الصالة والسالم، مهما تعددت آراء المذاهب الفقهية
أن الشريعة اإلسالمية ليست مجمدة، فهى ال تقف عند عصر معين أو  -٢

مكان معين، ومهما اختلفت الحوادث، أو الوقائع نجد أن الفقهاء 
 روح الشريعة المجتهدين يحكمون بأحكام مناسبة، وجدت من

 .اإلسالمية

شيوع رواية الحديث فى عصر التابعين، كان له األثر الكبير فى اتساع  -٣
االختالفات الفقهية، وازدياد النشاط الفقهى، فنشأت المذاهب الفقهية، 
وكثرت الفتاوى واألقضية وتفاوت العلماء من مدارس فقهية مختلفة 

فقه االفتراضى على كمدرسة الشام ومدرسة الحجاز وغيرها وظهور ال
 .يد مدرسة أهل الرأى له تاثير فى اآلراء الفقهية

اتساع رقعة الدولة اإلسالمية، ووجد المسلمون أنفسهم فى بالد لها  -٤
عادات وتقاليد وأعراف جديدة عليهم، وكل ذلك هى ال تخرج عن 

 .الشريعة اإلسالمية وجوهرها

 أهل الحديث فهى اختالف األئمة الثالث فى آرائهم، وذلك الزهرى من -٥
مهد السنة وموطن حملتها من الصحابة األولين، وشريح من أهل 
العراق فهى بعيدة عن موطن السنة ومجاهد من مدرسة مكة فلهم 
آراؤهم المختلفة فهناك تباين فى األحكام الفقهية بين أهل الحديث وذلك 

  .نتيجة اختالفهم فى األصول التى يرجعون إليها فى التشريع


