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 املقدمة

نَّ   ه للاُ هيدِ  نونعوذ به من رشور أ نفس نا وسيئات أ عاملنا، مَ  ونس تغفره، ،ونس تعينه ،ه، حنمدللِ  امحلدَ  ا 

ل ا ال للا وَ  دُ هَشأ أَ ل، وَ  فال هاديَ  لأ لِ ضأ ن يُ ل، ومَ  لَّ ضِ فال مُ  محمًدا  نَّ أَ  دُ هَشأ أَ وَ  ل، ه ال رشيكَ دَ حأ أ ن ال ا 

َ  ّلََّ سَ وَ  هِ بِ َصأ عليه وعّل أ ل وَ  للاُ  ّلَّ صَ  ،وُل سُ رَ وَ  هُ دُ بأ عَ  َ مَّ أَ  ،الامي كثيً سأ ت  ُد؛عأ ا ب

َ اْل رأ  ةَ يَّ هِقأ فِ الأ  بَ املذاهِ  أ نَّ  كَّ ال شَ  َ  نأ مِ  تأ ّيََّ مَ تَ وَ ا كبيً ا َارً تِ اش أ  تأ رَ تُِ اش أ  دِ قَ  ةَ عَ ب  ،قهيةِ الفِ  ِب املذاهِ  ني العديد مِ ب

َّ ِر الظاهِ  ِب هَ ذأ َكَ  ذاهب ، أ ما امل- رمح للا امجليِ -د وغيمه عأ ث بن سَ يأ ومذهب اللَّ  ،روأ أ يب ثَ  ومذهب، ةي

املتوىف س نة  - اىلتع رمحه للاُ  -امن عأ الن   يفةَ نِ واليت بدأ ت منذ زمن اال مام أ يب حَ الفقهية اْل ربعة املش ترة 

رمحه للا تعاىل  - اال مام ماِل مث  هـ، 124 املتوىف س نة -رمحه للا تعاىل  -عي هـ ، مث اال مام الشافِ  252

رمح للا  - هـ، 142املتوىف س نة  -رمحه للا تعاىل  - لَ بَ نأ مث اال مام أ محد بن حَ هـ،  271س نة  املتوىف -

َ  - امجليِ ليه العلامءُ ا يس ا فقهيً عً جِ رأ اليت ما زالت حىت يومنا هذا مَ  تكل املذاهبَ  مهُ يذُ تالمِ  َشَ ، وقد ن  تند ا 

ر يف لك عَ  ونَ تُ فأ مُ والأ  ال وَ  هر قأ تاب فِ ن كِ ، اما مِ صأ مِ وَ  صأ لهؤالء اْل مئة  ااجتادً  أ و ،فتوى أ و ،فيه رأ يً  دُ تَِ ا 

وتكل ، ياتأ والفُ  هنجِ وامل ّلأ م يف العِ بِ رأ وساروا عّل دَ  ّلأَ العِ  وا عهنمذُ خَ أَ وا عّل أ يدهيم وَ ذُ مَ لأ تَ وتالميذمه اذلين تَ 

َ املذاهب  بي  تأ دَّ جِ تُ واس أ  تأ رَ هَاليت ظَ  داِث حأ قائِ واْلَ ن الوَ مِ  لكثير  نباُط تِ والاس أ  تادُ الاجأ  ُثَ ملا كَ  تأ أَ شَ ن

َّ جِ رأ املذاهب ال تَ  وتكلم، تِ نَ كِ مأ وأَ  وأ حواهلم مهِناسِ أ جأ  الِف تِ الناس عّل اخأ  ؛ لكهنا ِب ص  عَ يي أ و التَّ ه ِ شَ ِ ا ىل الت

َ الصَّ  لِ او ة وأ قأ نَّ الس   تاب وَ كِ ن ال ها هو ادلليل مِ عُ جِ رأ مَ  وقواعدَ  صولر تعمتد عّل أ   ُ عَ   للاُ ِض رَ  ةِ حاب  ُك  ، فَ مهنأ

عأ  ثَ حأ بَ ن هذا الأ مِ  ُت دأ رَ ، وقد أَ ادهتِ باطاته واجأ نأ تِ  اس أ ناِه ومَ  رداتهفأ مذهب ل أ صول ومُ  َ ا  شارَ  ةِ حَ مأ طاء ل  ةِ وا 

َ ا ىل تِ  َّ ؤَ مُ  وَ مِه يذِ تالمِ  رِ هَشأ وأَ  ،هيةِ قأ الفِ  باملذاهِ  كلأ َ  نأ  أَ عاىَل تَ  للاَ  لُ أَ سأ أَ ، وَ مفاُتِ ل  محمد َّل  عَ  اُل ّلَّ صَ وَ  به، َِ فَ نأ ي

 .ّلََّ سَ وَ  هِ بِ َصأ وَ  ّل أ ِلِ عَ وَ 

 وكتبه؛
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 ُ َ  نِ ة عَ زَ وجَ ذة مُ بأ ن َ  ةِ يَّ هِقأ الفِ  ِب ذاهِ امل َ رأ اْلأ  ةِ عَ ب

الفقهاء  ذاهب الفقهية، وهو عندصطالح ظهر خالل القرن الرابِ الهجري، بعد متّي املاملذهب الفقهيي ا

الاس تنباط، دين يف اجملتتاه الفقهيي يف فهم أ حاكم الشيعة والطريقة اليت يهنجها اجملتد أ و عدد من الا

 ... س تدالل، والفروع اليت تضاف يف ضوء أ صول املذهبوكيفية الا

وأ صول املذاهب تمتّي عن بعضها بسبب اختالف أ صابا يف مناه الاجتاد والاس تنباط، وليس يف 

مام فامي يأ خذ به من ف، اْل صول اللكية أ و اْل دةل اال جاملية ْل دةل ااملهنج الاجتادي اخلاص، واختيارات لك ا 

 ."أ صول الفقه التبعية، هو اذلي ميّي بي "أ صول املذهب" و"

امل يف ظهور املذاهب الفقهية، حبيث ميكن حص أ مه تكل العو  أ سهمتومثة مجموعة من العوامل واخللفيات 

الفقهيي،  يف ظهور مناطق فراغ يف اجملال أ سهام الس يا ي والفكري. هذان العامالن يأ لَ واْل س باب يف العامِ 

نشأ ت عشات من املذاهب الفقهية خالل القرن الثاين والثالث الهجري لسد هذه املناطق، من خالل ف 

لليث . حىت أ هنا عدت مخسي مذهبا انقرض غالبيتا مثل مذهب ااجتادات واتاهات فقهية خمتلفة بلورة

ال أ ربعة سنية، وأ خرى  ومل يبَق  ،الظاهري، وعبد الرمحن اْل وزاعي بن سعد، وداود بن عيل ي غمهنا ا 

طار وغيها من املذاهب اليت تتوزع خمتلف أ ق ،واال ابض ،واال مايم ،يوالزيد ،سنية اكملذهب اجلعفري

 .العامل اال ساليم

 ةيَّ ن ِ ر املذاهب الس  و  طَ مراحل تَ 

ت املذاهب الفقهية )  ة:تبلور مناجهها بثالث مراحل أ ساس يالسنية( بعد قياهما و  مر 

امتدت هذه املرحةل عّل ما يربو عن ثالثة قرون حىت  سقوط بغداد )س نة مرحةل التأ سيس والبناء:  -2

سائل اخلالفية انت جعت امل وَّ دَ مُ  تأ فَ ل ِ هـ. متّيت هذه املرحةل بتنظمي وترتيب الفقه املذهيب. كام أ   (656

 .مِ املذاهب اْل خرى

غالق ابب الاجتاد:  -1 مِ بداية القرن الثامن الهجري، حيث اقتص مرحةل ش يوع ظاهرة التقليد وا 

ضافة جديدة.  النشاط الفقهيي عّل اجرتار الرتاث الفقهيي عن طريق رشحه واختصاره أ و تنظميه، من دون ا 

 .مِ طغيان املباحث اللفظية واملسائل الافرتاضية، فابتعد الفقه عن احلياة

مِ بداية القرن التاسِ عش، حيث أ خذت ادلراسات الفقهية تشق طريقها  التجديد والانطواء: مرحةل -3

، وتقدم املعارف حنو التجديد والتطوير ومواكبة العص ومشالكته اخملتلفة حتت ضغط التطور الزمين
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مجلود ا حتاكك ابحلضارات. فظهرت خنبة من العلامء قادوا حركة التجديد وحذروا مناال نسانية، والا

 .والركود

 ة اْل ربعةيَّ ن ِ املذاهب الس  

وهكذا ظهرت املذاهب الفقهية الكربى يف عص ادلوةل العباس ية. وهذه املذاهب حسب التسلسل 

 :التاريي يف الظهور

ن اكن املذهب احلنفي(  ه 252 - 02يفة النعامن ) نس بة ا ىل اال مام أ يب حن  : ياملذهب احلنف -2 يش متل   وا 

ا عّل مهنج ومحمد بن احلسن، ومل يكن قاصً  ،وأ يب يوسف ،مناه ش يوخ املذهب ك يب حنيفةعّل حتقيق 

 .نشأ  املذهب احلنفي يف الكوفة ومنا يف بغداد، واتسِ مبؤازرة ادلوةل العباس ية ل - أ يب حنيفة ابذلات

وقول  ،فرأ العُ و  عّل القياس والاس تحسان قلية املتفق علهيان ابال ضافة ا ىل اْل صول ال  واكن مذهبه يعمتد

ورشع من قبلنا، فتوسِ املذهب يف اعامتد اْل صول العقلية وتشدد يف ضوابط اْل خذ ابحلديث  ،الصحايب

 .بسبب تعقد احلياة وتطور املدنية يف البيئة العراقية

مام محمد بن احلسن،  ومن أ مه كتب املذهب احلنفي: كتب" ظاهر الرواية" الس تة، وكتب "النوادر" لال 

َ  املبسوط " للحامك الشهيد، وكتاب " الاكيف وكتاب " " للاكساين،  ائِبدائِ الصن ، وكتاب "ِس خأ " للّسَّ

 ." وغي ذل تار عّل ادلر اخملتاررد امل  وكتاب حاش ية ابن عابدين املسامة "

ليه اال مام مال ) : يكاملذهب املالِ   -1 الاجتادية جهرية ( من اْل حاكم  271 - 31وهو عبارة عام ذهب ا 

ضافةً  معلومة وأ خرى خمصوصة. ويعمتد مراعيا يف ذل أ صواًل  بي جيِ  ا ىل اْل صول املتفق علهيا املذهب ا 

جامع الصحابة ،والقياس ،نةوالس    ،اْل مئة من الكتاب معل أ هل املدينة والاس تصالح. ومن أ برز  عّل وا 

مام مال، و" املوطأ   " املؤلفات يف هذا املذهب: ة ويه أ راء اال مام مال الفقهي ،" نة الكربىاملدو  " لال 

أ هنَ وَّ دَ جعها وَ  ُُ فريقية و و  .ويخنُ ون بن سعيد التَّ نً ا  مص انتش املذهب املاليك أ كث ما انتش يف شامل ا 

 .كثيون بنشه يف العراق وبالد خراسان واْل ندلس، وقام علامءُ 

دريس الشافِ عي: املذهب الشاف -3 جهرية(، عاش يف مكة مث رحل  124 - 252عي ) وصاحبه محمد بن ا 

 جاء مذهبه ن مثَ مِ مص. و  يف" قبل رحيهل واس تقراره  يب حنيفةأ   ا ىل العراق حيث تعّل يف بغداد فقه "

ديث. " املعمتد عّل احل مال بن أ نس سِ يف الرأ ي، ومذهب "" املتو  بي مذهب " أ يب حنيفة ًطاسَ وَ 

ا هنَ وَّ دَ ي وَ وطرائق اس تدالل عّل اْل صول اليت وضعها اال مام الشافع ويعمتد املذهب الشافعي يف اس تنباطاته
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ه. من أ برز علامء أ صول الفق ّلأِ يف عِ  تااًب متاكماًل كِ  نَ وَّ دَ  نأ أ ول مَ  د  عَ "، حبيث يُ  الرساةل يف كتابه الشهي "

 .وطياملرادي، والبُ  والربيِ بن سلامين يتالمذته: الربيِ بن سلامين اجلّي الشافعية يف حياة الشافعي مه 

ضافة ا ىل كتب الشافعي نفسه كتاب " عي، " للرافِ  فتح العزيز يف رشح الوجّي ومن أ شهر كتب مذهبه ا 

" البن  ملتاجحتفة ا التنبيه" للشيازي، و" املهذب" و" " للنووي، و" اجملموع " و" روضة الطالبي و"

 .جحر الهيمثي

جهرية (، وهو أ خر املذاهب اْل ربعة  142 - 264وصاحبه اال مام أ محد بن حنبل )  :املذهب احلنبيل  -4

من الناحية الزمنية. واكن ابن حنبل يرى أ ن يقوم الفقه عّل النص من الكتاب أ و احلديث، وأ نكر عّل 

امء ن العليف نظر كثي م دَّ أ س تاذه " الشافعي " أ خذه ابلرأ ي، واعترب احلديث أ فضل من الرأ ي. ذلل عُ 

" اذلي يعترب موسوعة ْل حاديث الرسول  املس ند من رجال احلديث ال من الفقهاء. ومن أ شهر كتبه "

 .ثف حديأ ربعي أ ل حنو صّل للا عليه وسّل، واذلي حيوي

وأ مه تالميذه  .ابن تميية وتلميذه ابن قمي اجلوزية :املذهب ومن أ شهر رجال احلنابةل اذلين قاموا بنش 

َ  ،وأ بو بكر اْل ثرم ،بد للاأ محد، وابنه اْل خر ع  صاحل ابن اال مام  ،اجوأ محد بن محمد بن احلج يذوَ رأ وامل

براهمي احلَ  " وكتاب  املغين يف كتابه " ةدامَ "، اذلي رشحه ابن قَ  يقرَ خمتص اخلِ  يب. وأ مه كتب مذهبه "رأ وا 

انتش يف عدد كبي  .اويجَّ " للحَ  ِبِ رأ الروض املُ  ح، و"لِ فأ " البن مُ  الفروع و،ي، و"" للبُ  ناعاف القِ ش  كَ  "

 .د يف اجلزيرة العربيةَنأ ن أ مهها بالد الشام، وَ من البالد مِ 

نس تخلص أ ن اختالف املذاهب الفقهية يف كثي من اْل حاكم والفروع ل أ س باب علمية  َف لَ ومما سَ 

مية يف سعة من أ مر اْل مة اال سالد هذه الثوة الفقهية التشيعية نعمة رابنية تعل عَ وموضوعية اقتضته. وتُ 

ديهنا ورشيعتا، فال تنحص يف تطبيق رشعي واحد، بل جيوز اخلروج عن مذهب أ حد اْل مئة الفقهاء ا ىل 

ذا وجدت يف املذهب اْل خر سَ  َ ة ومُ عَ غيه من املذاهب ا   .ةرون

 -رمحه للا تعاىل  - امنعأ ة الن  نيفَ مذهب اال مام أ يب حَ  -2

 هـ ( 252 – 02) 

ـــــ أ  الُكنأَية اليت حنيفة يهأ بو  امن بن اثِبت بن زُ اش ذ  ييأم، وهو تَ ىوطَ ُتَِر با، أ ما امسه فهو الن عأ ابلَوالء، ا 

بن  حابة أ نَس ْل نه رأ ى ِمن الص ي؛، ولكن أ صهل ِمن فارس، وهو اتبعويفة الكُ بَ لَ عأ ثَ  ىَلً ِلتمَيأ للِا بنِ وأ اكن مَ 
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ىَف، وأ اب الطفيل عامر بن واثةل، وروى عن بعض ، وعبد للا يسعد الساعد بنَ  مال، وسهلَ  بن َأِِب َأوأ

 .بعض العلامء أ نه روى عهنم جيعا هؤالء، ويقول

ـــــلامين، ومعرو بن دِ ز، ومَحَّ مُ رأ ِ، وابن هُ طاء، وانفِ أ خذ أ بو حنيفة الفقه واحلديث عن عَ  نار ي اد بن أ ِب س

ـــف، وُزفَر، وأ بو مطيِ : أ بو يوغيمه، وروى عنه أ صابُه بن زيد،  رك، واحلســـن، وابن املُبايالَبلأخِ وس

 ، وَوكيِ، وأ خرون.وداود الطايئ

ــَ  رِفَة، وا دَ هِوقد ش َعة املَعأ ــَ ــافعوَّ قَ ه، وَ قأ لفِ ل العلامُء ِبس ة، قال الش  ِعيال عََّل أ يب الفقه : ) الناس يفية احلُجَّ

د بنُ  يفة ( ، وقال اللَّيثُ نِ حَ  عأ َ ســَ ن َجبينك، اك متســح الَعَرَق عأ ر  فقلت ل : ا ينماِلاكً ابملدينة  ُت لأ : ) قاب

نه لفقيه ي ِمصـــــأ رقُت م: عَ قال َن ق نيفةَ ( مث لَِقيُت أ اب حَ  يِ أ ِب حنيفة، ا  ســـــَ ول هذا فقلُت ل : ما أ حأ

ُجل ِفيك، فقال أ بو حنيفة : ) ما رأ يُت أ س   .َع منه جبواب صادق ونَقأدر اتم (الرَّ

اًث، ولكن معرفته ابحلديث مل تَُكنأ قليةل ا  فَِقيه أ كث منه  وهو ِبال َريأِب  ره البعض يىل احلَد ِ اذلُمَحد ِ ِ و  . يُصــَ

مِ  َِ فقد َجَ  ن احلسن ب ، وىف كتاب ) اْل اثر ( لصاحبه محمدادً نَ مخسة عش ُمس أ  يل محمد بن محمود اخلََواِرزأ

س اأ خذها عنه، ولكنَّ الفقه ظل الصــفة البارزة فيه وَ  كثي ِمن اْل حاديث اليت به أ نه ُمَؤســ ِ َهب َحســ أ ملَذأ

مام أ هل الرأ   ياحلَنَفِ   .ياملسمى ابمسه، وا 

ابًء و ولقد اكن أ بو حنيفة تَِقيَّا َوِرعًا، يكســـــب حياته ِمن معل يده، وال يقبل جوا ز   اَأنََفًة وترفعً العلامء، ا 

ــــه وَ َ  ــــاء، وَحبَس َفر أ ن يُكأرَِهه عّل القَض َ بكرامة العلامء أ ن تَُذلَّ أ و ُُتان. أ راد أ بو َجعأ َ  هُ ب طر  ةَ مائ وأ ــــَ س

َ عَ وَ  َ  لُكَّ  واِط سأ أَ  ةَ شأ َ ابلسجن س نة  املَنأِصب، ولكنَّه َأَِب، بولِ عّل قَ  هَلُ مِ حأ يَ ة، لِ َشَ عَ  مر وأ ي  هـ يف 252وتُُوىف ِ

ه النـاس أ بو حنيفـة، مـا رأ يـُت يف: ) َأفأ بغـداد، وفيـه يقول ابُن املُبـارك وال أ نَّ للَا تعاىل ول الِفقأه ِمثأهَل، قـَ

  .حنيفة لَُكنأُت كسا ر الناس أ يبب أ غاثيَِن 

 باطنأ تِ بيه يف الاس أ صاحِ مهنج أ يب حنيفة و 

رسول  ةِ نَّ س ُ بِ بكتاب للا، فا ن مل أ جد فَ  ذُ أ خُ  ): عن أ يب حنيفة ما نصه نَقأاًل "  بغداداترخي  جاء يف كتاب "

 ُت ذأ خَ ليه وسّل أَ للا صّل للا ع  ة رسولِ نَّ س ُ وال يف  ،يف كتاب للا دأ جِ للا صّل للا عليه وسّل، فا ن مل أَ 

مهنم، وال أ خرج عن قوهلم ا ىل قول غيمه، فأ ما  ن شئُت مَ  عُ دَ أَ ، وَ ُت ئأ ن شِ بقول مَ  ذُ ل الصحابة، أ خُ وأ قَ بِ 

ذا انتيى اْل مر  براهمي والشَّ  - أ و جاء -ا  م ، فقو رجااًل  دَ دَّ يب وابن سيين وعطاء وسعيد بن املسيب وعَ عأ ا ىل ا 

 ( كام اجتدوا دُ تَِ اجتدوا، فأ جأ 
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قبح الكم أ يب حنيفة أ خذ ابلثقة، وفرار من ال ) : ما نصه " امليك فقللمو  حنيفة "وجاء يف مناقب أ يب 

ذا  والنظر يف معامالت الناس، وما اس تقاموا عليه وصلحت عليه أ مورمه، مييض اْل مور عّل القياس، فا 

ذا مل ميض ل رجِ ا ىل ما يتعامل املسلمون  قبح القياس ميضهيا عّل الاس تحسان ما ه، بدام مييض ل، فا 

، مث يرجِ اواكن يوصل احلديث املعروف اذلي قد أ جِ الناس عليه، مث يقيس عليه ما دام القياس سائغً 

ليه. قال سهيلا ىل الاس تحسان    (.: هذا عّل أ يب حنيفة رمحه للا، عّل العامة، أ هيام أ وفق رجِ ا 

ذا نسوخ، فيعمل ابص عن الناخس من احلديث وامل حأ اكن أ بو حنيفة شديد الفَ   وجاء فيه أ يضا: " حلديث ا 

ة، وفقه أ هل وفا حبديث أ هل الكُ فً عن أ صابه، واكن عارِ ه عن النيب صّل للا عليه وسّل و ثبت عند

  ".تباع ملا اكن عليه الناس ببدلهالكوفة، شديد اال

 اجتاده.اكن يعمتد علهيا يف  ليتفبتتبعنا للروايت املنقوةل عن أ يب حنيفة، نس تطيِ أ ن نتعرف عّل اْل صول ا

 :وميكن تقس مي هذه اْل صول حبسب دور الفقيه فهيا ا ىل أ قسام ثالثة

فة يأ خذ وأ قوال الصحابة، فاكن أ بو حني ،واال جامع ،ة الصحيحةنَّ والس    ،وتشمل القرأ ناملصادر النقلية:  -2

ذا ثبتت دليه، و ادر، وال يتعداها ا ىل املصادر الابذه املص  .اتضحت داللتا عندهجتادية ا 

نة أ و عند الس   أ واكن أ بو حنيفة يعمتد القياس عند عدم وجود نص يف القرأ ن جتادية: املصادر الا -1

ية هو اخلروج عن مقتىض القواعد القياس  س تحسان، و وأ حياان اكن يعمتد الا ،الصحابة عدم ورود رأ ي عن

أ نية أ و خملالفته النصوص القر املوطن خملالفته لنص من  ف ل، لعدم صالحية القياس يف هذاحلمك أ خر خمال

 .لال جامع

وجب العمل يا من النصوص و يعتربها و ف نًص يفة حيرتم اْل عراف اليت ال ختالِ اكن أ بو حن اْل عراف:  -3

 .با

ن مل تُ و اال مام أ بو  بد من وجود قواعد قد الحظها عند  س تدالل، فالر عنه قواعد عامة لالثَ ؤأ حنيفة وا 

 .اكن يصدر فتاويه وأ حاكمه اس تنباطه واعتربها وعّل ضوهئا

ن املذهب احلنفي اكن يشمل عّل حتقيق مناه ش يوخ املذهب ومحمد بن  ،ك يب حنيفة وأ يب يوسف :ا 

بار أ صاب أ يب بعد أ ن ذكر ك  املوفق امليك " يقول " ا عّل مهنج أ يب حنيفة ابذلات.اصً احلسن، ومل يكن ق

َ وضِ أ بو حنيفة مذهبه شُ ) حنيفة:  ين، ومبالغة ا منه يف ادل ِ دً اجتا فيه بنفسه دوهنم، د  بِ تَ سأ ورى بيهنم، مل ي

قول ما عنده، مسأ ةل، ويسمِ ما عندمه، وي ،يف النصيحة لل ورسول واملؤمني، فاكن يلقي املسائل مسأ ةل

وهذا يكون ، هايثبتا أ بو يوسف يف اْل صول ك ا أ و أ كث، حىت يس تقر أ حد اْل قوال فهيا، مث رً هأويناظرمه شَ 
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ىل الأ وَ صأ أَ  وَ ىَل وأ أَ  لهيا أَ رَ قأ أَ  ق ِ حَ ب، وا  فسه، ذهبه بن ن .. من مذهب من انفرد، فوضِ مكَ سأ ب، والقلوب ا 

 .( ويرجِ فيه ا ىل رأ يه

َ وِ لقد تظافرت عدة أ س باب جعلت املذهب احلنفي هو ذل املزجي من اْل راء اليت رُ   حنيفة عن أ يب تأ ي

 :" أ س باب هذا املزج ا ىل ِ الش يخ " محمد أ بو زهرةجِ رأ يُ .. وَ  وأ صابه

 ممتّية حبيث ميكن اس تخالص أ صول اال مام منفردة، ةَل صَّ فَ مُ  وَ رأ مل تُ  يتأ وِ أ قوال اال مام عندما رُ  ا ن -2

 .وتكوين وحدة فكرية خالصة ل من لك الوجوه من غي اقرتان أ قوال أ صابه به

1-  َ ليه أ بو حنيفة عند دراسة مَ عأ ومن اْل س باب أ يضا ما اكن ي الص املسائل العلمية اخملتلفة، واس تخد ا 

ذ اكن يعرض املسائل، ويسمِ أ راء تالميذه وجيادهلم وجيادلونه، وينازعهم  حمك الوقائِ، أ و اْل مور الفرضية، ا 

 .القياس، وينازعونه ويفرضون احللول

وفة عند ر ومل تكن الرابطة اجلامعة بي أ راء أ ولئك اْل عالم يه تكل الصحبة اليت جعلت أ راء لك واحد مع

ن التلمذة، مث الصحبة، مث تدارس اْل قوال من بعد؛ جعل تكل اْل قوال همام ختتلف أ و تتحد  اْل خر، بل ا 

تنتيي ا ىل أ صول واحدة، فاْل صول اليت اكن يسي علهيا أ بو حنيفة يه نفس اْل صول اليت ارتضاها تالمذته 

 .تطبيقهاي يف بعضها، واختالف يف يف حياته، أ و من بعده، عّل اختالف يس

ليه أ بو احباه، حنيفة وص من هذا املنطلق، فا ن املقصود عند العلامء ابملذهب احلنفي هو ما ذهب ا 

رساء قواعد هذه املدرسة وأ صولها. يقول " أ هنم أ سهمواابعتبارمه  " يف كتابه  ويل للا ادلهلوي جيعا يف ا 

منا عُ  )" :  اال نصاف " ا، واحدً  - رمحهم للا تعاىل -ف ومحمد مذهب أ يب حنيفة مِ مذهب أ يب يوس دَّ و ا 

مِ أ هنام جمتدان مطلقان، خمالفتام غي قليةل يف اْل صول والفروع، لتوافقهم يف هذا اْل صل، ولتدوين 

 (" اجلامِ الكبي " و" املبسوط مذاهبم جيعا يف "

 مهنج احلنفية يف التأ ليف

ذا اْل صل احلنفي وأ صول ونس بوها ا ىل أ مئتم، فقالوا ه يف فروع املذهب ةَل صَّ فَ كتب املتأ خرون مؤلفات مُ 

" ومهنا  :يقـول" ويل للا ادلهـلوي هو رأ ي أ يب حنيفة، وذاك رأ ي صاحبيه، وذل رأ هيم جيعا، وهكذا.

أ ين وجدت بعضهم يزمع أ ن جيِ ما يوجد يف هذه الشـروح الطويةل وكتـب الفتـاوى الضخمة، هو قول 

هلم يفـرق بي القـول اخملرج، وبي مـا هو قـول يف احلقيقـة، وال حيصل معىن قو  أ يب حنيفة وصاحبيه، وال

ذا، وبي قوهلم : قال أ بو حنيفة: ككذا، وال ميّي بي قوهلم الطحاويكذا، وعّل خترجي  يخرأ عّل خترجي الكَ 
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ملققون من ا ما قال غي ا ىلصأ جواب املسأ ةل عّل مذهب أ يب حنيفة أ و عّل أ صل أ يب حنيفة كذا، وال يُ 

 .احلنفيي

: " ومهنا أ ين وجدت بعضـهـم يزمع أ ن بناء اخلالف بيـن أ يب حنيفـة والشـافعي عّل هذه ويـضيف قائـاًل 

منا احلق أ ن أ كثها أ صول خمرجة عّل قوهلم، وعندي أ ن  يو دَ زَ ـأ صول املذكورة فـي كتـاب البَ اْل   وحنوه، وا 

البيان، وأ ن الزيدة نسخ، وأ ن العام قطعي اكخلاص، وأ ن ال املسأ ةل القائةل بأ ن اخلاص مبي وال يلحقه 

ذا انسد ابب الرأ ي ال ذل أ صول .. وأ مث ترجيح بكثة الرواية، وأ نه ال جيب العمل حبديث غي الفقيه ا 

خمرجة عّل الكم اْل مئة، وأ نه ال تصح با رواية عن أ يب حنيفة وصاحبيه، وأ نه ليس املافظة علهيا والتلكف 

ه، أ حق من املافظة وغي  يو دَ يف اس تنباطاُتم كام يفعهل الَبأ ما يرد علهيا من صنائِ املتقدمي يف جواب 

 " عّل خالفها عام يرد عليه.

ن هذا الالكم يدل  ي، أ و و يه أ صول املذهب احلنف -عّل أ ن اْل صول اليت يذكرها احلنفية  - بال ريب -ا 

هنم وضعوها، وَ  - اْل صول اليت بىن علهيا أ مئتم اس تنباطهم دوا أ نفسهم يَّ قَ ليست من وضِ أ مئتم حىت يقال ا 

ابالس تنباط عّل أ ساسها، بل يه من وضِ العلامء يف ذل املذهب، اذلين اتهوا ا ىل اس تنباط القواعد 

 .من الفروع املأ ثورة، فهيي جاءت متأ خرة عن الفروع

ن هذ مام من اْل مئة و ا  اعده هو ما يسمى قو حاكم انطالقا من أ قوال و التفقه عليه وتفريِ اْل  ا التقيد مبذهب ا 

هذا يعين أ ن التخرجي يف نشأ ته ووجوده مرتبط بنشأ ة املذاهب وظهورها بعد عص اْل مئة ". و  ابلتخرجي "

 .اتباع التابعي

رساء ضوابط الاس تنباط وأ س  فقه التخرجي ومن اْل س باب اليت اكنت وراء ظهور " سه؛ " متهيد القواعد وا 

يها  املهنج يعتقدون أ ن أ اب حنيفة هو أ ول من قعد القواعد اْل صولية واعتربها يف اجتاده اتراكً فأ مئة هذا  ا 

 ،يف ثناي الفروع الفقهية، ذلا ندمه يرتبطون بذه الفروع املأ ثورة عنه، وعن بقية علامء املذهب منثورةً 

عن اْل مئة  رثَ ؤأ تأ خرون ومل تُ مِ أ ن هذه اْل صول قد اس تنبطها امل و ا. الس تنباط القواعد اْل صولية مهن

 .وتالميذمه

 أ شهر علامء املذهب احلنفي:

 ) تلميذ اال مام أ يب حنيفة (  هــ 201املتوىف س نة  القاض أ بو يوسف -2

 ) تلميذ اال مام أ يب حنيفة ( هــ 201محمد بن احلسن الشيباين املتوىف س نة  -1

 ) تلميذ اال مام أ يب حنيفة ( هـ 250ل املتوىف س نة يأ ذَ ر بن الهُفَ زُ  -3
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 ) تلميذ اال مام أ يب حنيفة ( هـ 124احلسن بن زيد اللؤلؤي املتوىف س نة  -4

 ه  112عيىس بن أ ابن املتوىف س نة  -5

 ه 133محمد بن سامعة املتوىف س نة  -6

 ه 122املعّل بن منصور املتوىف س نة  -7

براهمي بن رس مت املروزي املتوىف س نة  -0  ه 122ا 

 ه 162اف املتوىف س نة ص  أ بو بكر اخلَ  -1

 ه 166محمد بن جشاع الثلجي املتوىف س نة  -22

 ه 102القاض أ محد بن أ يب معران املتوىف س نة  -22

 ه 111القاض أ بو خازم املتوىف س نة  -21

 ه 312أ بو جعفر أ محد الطحاوي املتوىف س نة  -23

 ه 333املتوىف س نة  يأ بو منصور املاتريد -24

 ه 342يخ املتوىف س نة رأ احلسن الكَ أ بو  -25

 ه 344أ بو الفضل احلامك الشهيد املتوىف س نة  -26

 ه 372أ بو بكر الرازي اجلصاص املتوىف س نة  -27

 ه  373ي املتوىف س نة دِ نأ قَ رأ مَ أ بو الليث السَّ  -20

جاين املتوىف س نة  -21  ه 310أ بو عبد للا اجلُرأ

 ه 410املتوىف س نة  يأ بو احلسن الُقُدور -12

ب و ي -12  ه 432املتوىف س نة  أ بو زيد ادلَّ

 ه 447مشس اْل مئة احللواين املتوىف س نة  -11

13-  َ  ه 412 املتوىف س نة ِس خأ أ محد بن سهل الّسَّ

َدو  -14  ه 401املتوىف س نة  يخفر اال سالم الَبأ
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 ه 401املتوىف س نة  يوِ دَ  الَبأ ّسأ أ بو اليُ  -15

 ه 531ي املتوىف س نة دِ نأ قَ رأ مَ السَّ عالء ادلين  -16

 ه 507عالء ادلين الاكساين املتوىف س نة  -17

10-  َ  ه 513يناين املتوىف س نة غِ رأ برهان ادلين امل

 املذهب احلنفي مصنفاتأ شهر 

 كتب ظاهر الرواية -2

ملمد بن احلسن  الزيدات –السي الكبي  –السي الصغي  –اجلامِ الكبي  –اجلامِ الصغي  –اْل صل  -

 ه 201املتوىف س نة  الشيباين

 وهو خمتص لكتب ظاهر الرواية ،ه 344الاكيف للحامك الشهيد املتوىف س نة  -1

َ ب امل  -3  ه 412 املتويف س نة ِس خأ سوط يف رشح الاكيف للّسَّ

 ه  312حاوي املتوىف س نة خمتص الطَّ  -4

اص املتوىف س نة  -5  ه 372رشح خمتص الطحاوي للَجص 

 ه 410 املتوىف س نة وريدُ خمتص القُ  -6

 ه 513 املتوىف س نةبداية املبتدي للمرغيناين  -7

 ه 513يناين املتوىف س نة غِ رأ الهداية رشح البداية للمَ  -0

 ه 062 املتوىف س نةام فتح القدير رشح الهداية البن مَه   -1

 ه 706 املتوىف س نةالعناية رشح الهداية للبابر،ي  -22

 ه 531 املتوىف س نةحتفة الفقهاء للسمرقندي  -22

 ه 507 املتوىف س نةبدائِ الصنائِ للاكساين  -21

ََّسفي  -23  ه 722 املتوىف س نةكزن ادلقائق للن

 ه 172 ميأ البحر الرائق رشح كزن ادلقائق البن نَُ  -24
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يألَعي  -25  ه 743 املتوىف س نةتبيي احلقائق رشح كزن ادلقائق للزَّ

 ه 2224 املتوىف س نةاتيش رأ مِ للت ِ  اْل بصارتنوير  -26

ر اخملتار رشح تنوير البصار  -27  ه 2200 املتوىف س نةفي كَ صأ حلَ عالء ادلين الادل 

 ه 2210 املتوىف س نةين دِ ر اخملتار البن عابِ حاش ية رد املتار عّل ادل   -20

 -رمحه للا تعاىل  - مذهب اال مام مال بن أ نس -1

 هـ ( 271 - 13) 

مام أ هل املدينة َبح، مااحلديث ، وأ مي املؤمني يفهو ا   يبة ا ىل ذِ ، نس  يل بن أ نس بن أ ِب عامر اْل صـأ

 أ اب واكن يكىن،  ه 271هـــ وتوىف س نة  13س نة  - للا رمحه -ودل اال مام مال أ صبح ِمن ُملوك المين، 

ـــــافع ،عبـد للا ) مال ُحجَّة للا عّل َخلأقه بعد التابعي (، ويقول ابُن َحيَّان : ) اكن  يوفيه يقول الش

، ( يَج الشافعوالنسك وبه خَتَرَّ  مال أ ول َمن انتقَى الرجال ِمن الفقهاء ابملدينة، مِ الفقه وادلين والفضل

ـــــايئ ثَق، وال أ َمن  ي) مـا عند :ويقول النس  ث منه، والعّل احلديأ نأَبل من مال وال َأَجل  ِمنه، وال أ وأ

ال عبد الكرمي ) يريد . ماأ قل رواية عن الضعفاء وك ا  ث عن َمرتأ نَاه َحدَّ ملُخاِرق د الكرمي بن أ ِب اعب :عَِلمأ

ت، كثي الترضع، ومل يكن ِمن أ هل بدل مال ، فََخفى عليه ؛ ( نَزِيِل َمكَّةَ  يالَبصِ  مأ ْل نه  اكن َحَسن السَّ

ِج ال شيئًا ِمن فضائل اْل عامل أ مره، عّل أ نه مل ُيَر   .، أ و زيدة َمتأ ل ا 

ََّف وقد  أ  ( وأ راد املنصوُر أ ن حيمل الناس عليه، ولكنَّ ماِلاكً َأَِب ، وقد اس تغرق تأ ليفه )  َأل مال ) املَُوطَّ

َ خاللها عّل ســــ بعي فقهيًا ِمن فقهاء املدينة  هُ ضــــَ رَ املوطأ  ( أ ربعي ســــ نة، عَ   ة أ لِف . وقد جعه ِمن ِمائ

ال وطأَ عنه أ كُث ِمن َألأِف َرُجلَوَرَوى امل .حديث ، وذلل اختلَفتأ نَُسُخه فاكنت ثالثي، مل يش تر مهنا ا 

مود اْل ندلس حيىي اللييث عشون، وأ شهرها رواية نََدة بلياملَصأ فيه  ، وليست أ حاديث املوطأ  كها ُمس أ

َسل وا َضل واملُنأقَِطِ وغي ذلاملُرأ  .ملُعأ

ـــــّلعنروى مـال  ِمر، وزيـد بن أ س  اند،، وأ ِب الز ِ ي، والزهر ورشيـك بن عبد للا ،وانفِ ،: نعمي املُجأ

ويل ،يوسعيد املَقأربُِ  يأد الطَّ  .ومُحَ
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ا عنه فكثيون، مهنم َمن اكنوا ش ُ  رِ  ايوخً أ ما اذلين َرَووأ هأ قأَرانه هنم مَ وحيىي بن سعيد، وم ،يل اكلز  ن اكنوا أ 

ـــفيان بن يوالثور ،ياكْل وزاع ـــعد، وابن ُجَريأجُعَييأنَة، وس اج، و  ،، والليث بن س بة بن احلَجَّ عأ ـــُ مهنم وش

ب، وابن َمهأِدى، والقَطَّ ياكلشافع اذلين أ خذوا عنه  .يان، وأ ِب ا ُاق الفزار ، وابن املبارك وابن َوهأ

 أ صول املذهب املاليك

ا بىن علهيا اجتاده، واختذت بعده أ ســــاســــً ى فقهاء أ هل املدينة يف اْل صــــول اليت حَ نأ حنا اال مام مال مَ 

  .مهيه نفس اْل دةل اليت اعمتدها غي ملذهبه. واْل دةل اليت اعمتدها علامء املدينة يف معوهما

 اذلرائِسد 

سد اذلرائِ من اْل صول اليت أ كث اال مام مال من الاعامتد علهيا يف اجتاده الفقهيي. واعتبار سد اذلرائِ 

 .بعروته - رمحه للا -بسدها أ و فتحها، يعد توثيقا ملبدأ  املصلحة اذلي أ خذ مال 

 س تحسانقاعدة الا

" ا شارة ا ىل  لناسابو أ رفق ترك القياس واْل خذ مبا ه لقد اش تر عّل أ لس نة فقهاء املذهب املاليك قوهلم: "

 . اكن دلفِ احلرجس تحسان يف املذهب املاليكْل ن الا ؛س تحسانأ صل الا

جامع أ هل املدينة  اال مام مال بي فكرة اال جامع وا 

  ذل. ا به، واملوطأ  خي شاهد عّلجاجً تِ واحأ ا لال جامع كرً أ كث اْل مئة اْل ربعة ذِ  - رض للا عنه -لعل مالاك 

 املصلحة املرسةل

يعة ّي با املذهب املاليك، ويه مبثابة تطبيق لروح الش املصلحة املرسةل يه من أ مه اْل صول اليت مت

 .فنوعا من املرونة والتكي ومقاصدها، وليست خروجا علهيا أ و انفالات مهنا، ويه بذل حتقق

 خصائص املذهب املاليك

ميان ره اْل ابء و هو املذهب املاليك اذلي اختا منذ  واقتناع وجحة وبرهان. ومل يبغوا به بدياًل اْل جداد عن ا 

 .وعصمهم من التفرق والاختالف ،وصان دولتم ،ووحد كمتم ،عرفوه جفمِ مشلهم

 مراعاة مقاصد امللكفي

ْل ن يف هذا اْل صل تراعى مقاصد امللكفي معوما،  ؛" سد اذلرائِ هذه القاعدة أ مع وأ وسِ من قاعدة "

 …"ابلرمغ من أ ن جيِ املذاهب اعتربت قاعدة "اْل مور مبقاصدها، وأ ثر ذل يف التصفات واملعامالت

 .عند اال مام مال يالفكر املقاصد
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ن أ خص ما امتاز به فقه مال هو رعاية املصلحة واعتبارها، لهذا فهيي معد ذها ة فقه الرأ ي عنده اختا 

نَّ و  .س تنباط مس تقالأ صال لال  .عندما يطلق الرأ ي يعين به فقهه اكً اال مام مالِ  ا 

 اترخي املذهب املاليك

به اُ ا يف اعامتدها، وما درج عليه أ صعام أ صهل اال مام مال بن أ نس من أ صول جمتدً ملذهب املاليك عبارة ا

ذ الاعتبار أ ن يدور اجتادمه مقيدً  بأ صــول  اومتبعوه، ولو خالفوه يف الفروع املبنية عّل تكل اْل صــول، ا 

 اال مام مال.

ـــــيس، ومرحةل التفريِ، ومرح  مرحةل ةل التطبيق، مثلقـد مر املذهب املاليك ممس مراحل: مرحةل التأ س

 .مث مرحةل امجلِ والاختصار، التنقيح والنقد

يه مرحةل تأ صيل قواعد هذا املذهب عّل يد صاحبه مال بن أ نس، اذلي معل عّل  :التأ سـيس مرحةل

متهيد الطريق ملن جاء بعده، وذل بتأ صـــيل اْل صــــول وتقعيد القواعد، ورا املهنج العام اذلي ســــلكه 

ا و أ تباعه من بعده، فا شاراته ا ىل مأ خذ الفقه وأ صول، يه اليت اختذها أ هل اْل صول من أ صابه معامل اهتد

 .با، وقواعد بنوا علهيا

ن أ صـول املذهب اس تقرائية، ت  امي ما اجتاده، وال س وطريقة  بعا ملالحظة تالمذة اال مام مالوهكذا، فا 

ورد يف املوطأ  من فتاوى وأ حاكم، وما اكن ينقل عنه من أ جوبة، فاســــ تخلصــــوا من لك ذل ما ينبين 

 .صول بنفسه ابلكيفية اليت يذكرها اْل صوليون مل حيدد هذه اْل  املذهب عليه. ذل أ ن اال مام مالاكً 

ويقصــــد به بناء الفرع عّل أ صــــهل، واســــ تنباط حده منه، وذل داخل املذهب. وهذه ِ: التفري مرحةل

فتاء يف احلوادث  ـــي اال  ـــس املرحةل يه اليت ظهر فهيا أ تباع اال مام مال وتالمذته، أ خذين مبهنجه، ومؤس

 .والوقائِ بربطها بأ صول وقواعده

تبتدئ هذه املرحةل من هناية القرن الثاين الهجري وتســ متر ا ىل منتصــف القرن الثالث، وفهيا توســِ نفوذ 

فريقية واْل ندلس عّل يد تالميذ اال مام مال اذلين  املذهب، وامتد ا ىل هجات أ خرى اكلعراق ومصــــ وا 

 ِ ائل اجلزئية عّل عون املستكونت بم وعّل أ يدهيم املدرسة املالكية، وأ صبح لها منظرون يف املذهب، يفر 

 .ما أ صهل اال مام يف اْل حاكم العملية، وبدأ  التدوين عّل نطاق واسِ

أ  د  عَـ وتُ  ُُ نون عن عبـد الرمحن بن القـاا النواة اْل وىل ملرحةل التفريِ، مث جاءت املـدونـة الكربى بروايـة 

...  بد احلمك وغيهاوخمتص ابن ع  ازيةبعدها "الواحضة" لعبد للا بن حبيب يف اْل ندلس، مث العتبية واملو  

ويه اليت تسـمى ابْل همات، وسـتشـهد هذه املرحةل اتسـاع املسائل، وكثة التفريعات وبروز الاختالف 
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يف اْل قوال والطرق، وتقدير الوقائِ، والربط بيهنا وبي ادلالئل اال جاملية، اليشء اذلي نشأ ت عنه مرحةل 

 :اثلثة ابلرضورة ويه

ـــــ بمرحةل التطبيق:  اد يف حتقيق جتــق، والاويه مرحةل النظر فامي أ نتجــه دور التفريِ الفقهيي اذلي س

ومما ميّي هذه املرحةل كوهنا اهمتت بدراسة املسائل اليت مضتا مدوانت جامعة  .املناط يف الوقائِ املس تجدة

ابطي اْل صــول ر  أ نتجتا مرحةل التفريِ. فانكب فقهاء هذا العصــ عّل املوازنة بي خمتلف تكل املســائل،

ـــابطي مواقِ االتفاق والاختالف بي تكل اْل قوال املأ ثورة عن  ـــبيه، ض ابلفروع، ملحقي الشـــبيه ابلش

الفقهاء الســــابقي. ويف بعض اْل حيان قد جيتدون يف املســــائل اليت ليس فهيا حمك عن طريق القياس، 

دراج ذل احلمك حتت اللكيات املقررة، والقواعد اليت ضبط ملالءمة ت. وبذل دخلوا يف مرحةل اوذل اب 

بي ما هو منصـــوص، وبي ما يتطلبه الواقِ اجلديد. اْل مر اذلي أ دى ا ىل بروز اختالفات بي املتأ خرين 

 .واملتقدمي

بت وظهرت يف هذا ادلور كتب التاذيب اليت هذ: " ويصـور لنا الفاضل بن عاشور هذه املرحةل بقول 

ـوح اليت رشحت با، ودقق يف النظر يف با الكتب القدمية،  ـــات اليت خلصــــت فهيا، والشـــ واخملتصـ

املسائل ْل جل بيان االتفاق والاختالف، تقر صور النوازل والفتاوى اليت تش متل عّل الواقعات احلادثة، 

وعّل بيــان مــا يرى الفقهــاء املتــأ خرون من رجــال دور التطبيق من انطبــاق أ و عــدم انطبــاق لقول من 

املأ ثورة من املصـــادر القدمية من دور التفريِ عّل تكل اجلزئية اخلاصـــة. وهذا ما أ كده أ يضـــا ابن  اْل قوال

 .خدلون يف مقدمته

ويه مرحةل تنقيح أ قوال املـذهـب، واعتبار ادلليل اْل قوى مهنا رواية ودراية. وأ مه تطور التنقيح:  مرحةل

ــــَ يســــجل يف هذه املرحةل، ظهور حركة نقدية انأ  ــــاعها للنقد  تأ بَّ ص عّل أ قوال املتقدمي، بقصــــد ا خض

ومن  .ا يف الســـابق، جفاء يف هذا مبهنج جديد يف ميدان نقد الفقهوالمتحيص بطريقة مغايرة ملا اكن ســـائدً 

 ،ابن بشي مثالفمين جاء بعده من أ  ي، اذلي اكن ل تأ ثي واحض مِ خأ أ برز الفقهاء اذلين تزمعوا هذا التيار اللَّ 

وغيمه ممن سـكل مسـلكه يف طريقة نقد الفقه، فنقحوا ما أ مكهنم تنقيحه من  ،وعياض ،وابن رشـد اجلد

 .... ي عّل صة بعضها، وضعف البعض اْل خراملسائل، وأ ولوا بعض الروايت حاكِ 

جاءت بعد اســـ تقرار املناه، والنظر يف الفروع الفقهية خترجيا وهذه املرحةل  ار:امجلِ والاختصـــ مرحةل 

ـــَ وتطبيقا  ـــاس املس  ى "مَّ وتنقيحا، وما قام به أ عالم املذهب من اجتادات. وهكذا ظهر خمتصـــ بن ش

اء بعده ". وج امِ اْل هماتج ى "ب املســـمَّ ". وخمتصـــ ابن احلاجِ  اجلواهر المثينة يف مذهب عامل املدينة

 "  "خمتص الش يخ خليل
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لهيم من أ قاويل موهكذا أ صبح املتأ خرون دا رين يف فكل املتقدمي، عاكفي عّل م دهمم، ال ن تقا انتيى ا 

 .ختصاريتعدون دا رة الشح والا

 ابملذهب املاليك الزتام املغاربة

اختار املغاربة منذ أ ربعة عش قران املذهب املاليك مذهبا رمسيا لدلوةل املغربية، ا ضافة ا ىل اختيارات اْل مة 

 .هب املاليك، ا ىل يومنا هذااملمتثةل يف العقيدة اْل شعرية والتصوف اجلنيدي. ذلا ظل املذ

 املوطــــأ  ومذهـــب مالـــــــك

 يته ا ىل صاحبها ىل اْل ن ثبتت تسم يعد املوطأ  أ ول مؤلف يف اترخي اال سالم تناقلته اْل جيال منذ تأ ليفه 

 .ال مام مال. وهو من أ قدم الكتب املدونة يف الفقه اال ساليما

 ملاذا اختار املغاربة املذهب املاليك؟

ضــــافة ا ىل اختيارات  اختار املغاربة منذ أ ربعة عشــــ قران املذهب املاليك مذهبا رمسيا لدلوةل املغربية، ا 

 .اهب املاليك، ا ىل يومنا هذاْل مة املمتثةل يف العقيدة اْل شعرية والتصوف اجلنيدي. ذلا ظل املذ
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 املدرسة املغربية: -2
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 املاليك املذهب مصنفاتأ شهر 

يأباين املتوىف س نة  ه 271املتوىف س نة  املوطأ  ملال بن أ نس -2  ،ه 201رواية محمد بن احلسن الشَّ

 ه  134ورواية حيىي بن حيىي اللييث املتوىف س نة 

 ه 463المتهيد البن عبد الرب املتوىف س نة  -1

 ه 463الاس تذاكر البن عبد الرب املتوىف س نة  -3

 ه 474املنتقى للبايج املتوىف س نة  -4

 ه 543القبس البن العريب املتوىف س نة  -5

 ه 122تنوير احلوال للس يوطي املتوىف س نة  -6

 ه 2211رشح املوطأ  للزرقاين املتوىف س نة  -7

 ه  463الاكيف يف فقه أ هل املدينة ْل يب معر يوسف بن عبد الرب املتوىف س نة  -0

 ه 604اذلخية للقرايف املتوىف س نة  -1

يب زيد رساةل أ  يف رشح  ورشهحا الفواكه ادلواينه  306الرساةل ْل يب زيد القيواين املتوىف س نة  -22

 ه 2212املتوىف س نة  القيواين للنَّفأرواي

 ه 2324املتوىف س نة  واية محمد ملمد عبد احلي اللكنويالتعليق املمجد عّل ر  -22

 ه 751مسائل أ سد بن الفرات املتوىف س نة  -21

 ه 212مسائل ابن القاا املتوىف س نة  -23

َ وَّ املدَ  -24  ه 142حنون املتوىف س نة ة لسُ ن

براهمي ) ابن املو   -25 ازية ملمد بن ا   ه 161از ( املتوىف س نة املَوَّ

 ه  130ة لعبد املكل بن حبيب املتوىف س نة الواحِضَ  -26

بيَّة  -27  وتسمى، ه 551 املتويف س نة عتبة  محمد بن أ محد بن عبد العزيز بنْل يب عبد للاالَعتأ

 املُس تخرَجة. أ يًضا

 ه 452املتوىف س نة اجلامِ ملسائل املدونة البن يونس  -20

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

َّفاُُتُمأ  بََعِة وُمَؤل َرأ عداد  –عُلاَمُء املَذاِهِب اْلأ / محمد حسن نور ادلين ا سامعيلا   

20 

 ه 306 خمتص املدونة البن أ يب زيد القيواين املتوىف س نة -21
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 ه 2111منح اجلليل رشح خمتص خليل للش يخ عليش املتوىف س نة  -17

 

 - رمحه للا تعاىل -مذهب اال مام الشافعي  -3                       

 هـ ( 124 – 252) 

دريس بن عباس بن عامثن بن شاِفِ، محمد بن اباق اْل رض ِعلأمً َمل  طِ  يم اذلهو اال ما ىل جَ ا  ه اْل خي ، وا  د ِ

ى (، يهذا نُِسَب فَُعِرَف بـ ) الشافع ِليِب   ،ي  وهو قَُرش ِ ، ُكنيته أ بو عبد للا ُمطَّ َّة (  واكنت أ  َمىك  ِدي ه ) َأزأ  م 

َة سـ نة  يودل الشـافع َل ا ىل ه 252ِبغَزَّ َّقى الِعّل، مث مُحِ أ ن وهو . حفظ القر مكة بعد ِفطامه، ففهيا نشأ  وتَل

َدُه عّل ُمقرئ مكة  ني َوَجوَّ ِِ س ِ بأ طنطي يفابُن س َ َوى أ نه اكذل احلي ا سامعيل بن قُسأ  يفن يمته ، ويُرأ

ة  .رمضان س تي َمرَّ

ـــة م ماِم أ هِل املدينِة، وىف الثالثة عشـ َث عن ماِل بِن أ نسر ا  ره َحدَّ ة لين مُعأ أ ه ( اِل ) ُمَوطَّ حفظ ىف ِعدَّ

َث عن سفيان بن ُعيَ   .ونش  يأنَة، وعبد للا بن املاجِ وَعَرَضه عليه، كام َحدَّ

ــين، واكنل ابلفتوى وهو ُدوَن ال  نَ ذِ أَ  ياذل يأ ما الفقه فقد أ َخَذه عن مســـّل بن خادل الزن ا ىل لك  عشـ

ر هذا ابرعًا يف عأ ة اللغة والش ِ َِ َمن انَظَرمه من علامء العراق ومص، وجِ ، قَِوى  احلُجَّ واملُناَظَرة، َأفأَحَم جي

يي والِعراقييبي ِفقأه احلِ   .جازيي وامِلصأ
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َ ا يِلَ وَ  ران ِمن أ رض المين حلمُكأ ىلِبنَجأ ا به ا ىل الرش يد وزمعوا أ نه اكن يريد اخِلالفة لنفسه، فَُحِمَل ا   ، فََوَشوأ

َره هــــــ وانَظَر أ ماَمه محمَد بَن احلسن وعرف هذ 204اجمتِ ابلرش يد س نة دار اخلالفة ببغداد حيث  ا قَدأ

ـــــ نة فرَبَّأ ه أ مـام اخلليفة ابال مام وىف هذه املرة اجمتِ  ،ه 215. مث عاد ا ىل مكة مث ا ىل العراق مرة اثنية س

مص  ملطاف يفاكة وبغداد حىت انتيى به . ومازال يتنقل بي موالزعفراينيس، والكراب  ،أ محد بن حنبل

َ وَ هـــ . وفهيا تُ  211س نة  ِئَل ا   124س نة  ىف ِ ه: كيف وضِ يأ وَ ُاق بن راهَ هـــ عن أ ربِ ومخسي س نة، وس ُ

َِ للاُ ا ؟ فقالهذه الكتب واكن معره يسيً  يالشافع ِره: َجَ ِ مُعأ  . ل َعقأهَل ِلِقةلَّ

ِئَل عهنا ابنُ  أ ما ُكُتبه اليت أ شـــهرها  ، ولكن واْل دب ،والفقه ،واحلديث ،التفســـي ه فكثية يفيأ وَ راهَ  ســـ ُ

ِســاةَل ( اليت ، ول ول الفقهأ صــ الرمحن بن همدى . وهذه الرســاةل يفوضــعها تلبية لرغبة عبد  كتاب ) الر 

 كذل كتاب ) اْل م  ( اذلى جِ فيه أ عظم اْل صول ادلينية.     

دى شـــ يخ يأ مَ  بن الزبي احلُ أ محُد بن حنبل، وأ بو ُعَبيأد بن القاِا بن ســـالَّم، وعبد للا ال مامُ ى عنه ار وَ رَ 

براهميُ يالبخار  ر ا  َمةَل بي، ويوســـف بن حيىي البويطيالبغداد خادِلر  بنُ  ، وأ بو ثَوأ حيىي، واحلســـن  ن، وَحرأ

افع وغيمه، قال اال مام أ محد يف بن محمد الزعفراين ة وال قَلَمً  َمسَّ أ حد ) ما ي:الشَّ رَبَ ال ول اَمحأ  يف يلشاِفع، ا 

 ُعُنِقه ِمنَّة ( 

اش تر هذا املصطلح منذ البدايت املبكرة  ،الفقه الشافعي أ و ،املذهب الشافعي أ و ،الشافعية

دريس اخملتلفة، لكنه ابلتأ كيد ظهر يف حياة اال مام السنية املدارس الفقهية لنشوء  252)  شافعيال  محمد بن ا 

ليه املذهب الشافعي( ه 124 –  .اذلي ينسب ا 

ويعمتد املذهب الشافعي يف اس تنباطاته وطرائق اس تدالل عّل اْل صول اليت وضعها اال مام الشافعي بشك 

بل قد يكون  ؛مام الشافعي نفسهعام، لكن ليس ابلرضورة أ ن تتوافق أ راء املذهب الشافعي مِ أ راء اال  

ح خالف ما رحجه الشافعي، لكن اْل صول وطرائق الاس تدالل واحدة وقد  .املذهب اس تقر عّل ورج 

 أ طوار.مرت ب

 اْل طوار اليت مر با املذهب الشافعي

 حضأ الطور اْل ول: التكوين والنَّ 

ويتضمن  .هـ 204 ا ىل وفاته س نة هـ 195 س نة بغداد الثانية ا ىل اال مام الشافعي يبدأ  هذا الطور من زيرة

  س يتي هام:أ سارحلتي هذا الطور م
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 قامته يفه   199و  ه 195 ما بي عايم :املرحةل اْل وىل ؛ وفهيا ظهر مذهبه العراق ، ويه مدة ا 

يف أ صـــول وفروعه. ومتثلت أ را ه  مال بن أ نس شـــ يخه اال مام اجتادات القدمي؛ مســـ تقاًل به عن

ة( يف  .أ صول الفقه ، و)الرساةل القدمية( العراقية يفالفقه القدمية يف كتابيه: )احلُجَّ

 قامته يفهـ  204و  هـ 199 بي عايم ة:املرحةل الثاني ؛ وفهيا نَقَّح مذهبه القدمي مص ، ويه مدة ا 

ره؛ فغيَّ عددًا من اجتاداته، وصَّح بعض أ قوال؛ وقد مَضَّ  ََّفها يف مصوحرَّ . وهو ما هنا كتبه اليت أ ل

(  الرساةل اجلديدة ) و ،( يف الفقه اْل م: ) ابَيأه". ومتثَّلت يف كت املذهب اجلديد " مُسِ ي بعد ذل بـ

 .املصية يف أ صول الفقه

 َ  ل املذهب وروايته واس تقرارهقأ الطور الثاين: ن

أ بو حامد  ة اال ســــالمجَّ حُ  ا ىل وفاة اال مام ه ، 124  ســــ نة اال مام الشــــافعي يبدأ  هذا الطور من وفاة

يَّتي؛ هام اويتضمن هذا الطور أ يضً  .هـ  505 س نة ايلز  الغَ   :مرحلتي أ ساس ِ

 ويه نَقأُل املذهب وروايته، وفهيا روى أ صاب هـــ  270و ، هـــ  204ما بي عايم :ملرحةل اْل وىلا ،

فُوه غيمه من أ صاب املصــيون اال مام الشــافعي املذاهب  مذهبه اجلديد، ونَقَلُوه يف مصــنَّفاُتم، وَعرَّ

ِ الربي يه ســ نة وفاة أ خر تالميذ اال مام الشــافعي، وراوي ُكتبه: اال مام ،هــــــ 270 وســ نة.  لفقهيةا

 .املُرادي

  ـــــ 270 عايم ما بيية: املرحةل الثان ـــــ  505و ،هـ ا ، ويه فرتة اس تقرار املذهب، وظهوره ظهورً هـ

مزنةل مرموقة بي أ عالم ، ل الغزايل يه س نة وفاة اال مام ،هـ 505 ؛ بفقهائه ومصنَّفاته. وس نةمس تقاًل 

ب املذهب تُ وكُ ) قال اليوسف:  .الشـافعية؛ سـواء عّل صعيد التأ ليف الفقهيي، أ و التأ ليف اْل صويل

 ( الشافعي اليت جاءت بعد الغزايل كها متفرعة من كتبه

ــــافعية؛ ُعرِفَت  ــــنيف يف فقه الش َّيأ َظهَرت طريقتان يف التص ْل وىل: اويف القرني الرابِ واخلامس الهجري

فً  النووي قال اال مام. اخلُراســــانِي ي ، والثانية: بطريقةالعراقيي بطريقة  ايف اال شــــارة ا ىل الطريقتي وصــــأ

واعّل أ ن نَقأَل أ صابنا العراقيي لنصـــوص الشـــافعي، وقواعد مذهبه، ووجوه متقديم أ صابنا ) مقارنًة: و 

َ ت مِ بَ ثأ أ تقَن وأَ   ا (غالبً  ا، وترتيبً اا، وتفريعً حبثً ، و ا، واخلراساني ون أ حسن تصفً اقأِل اخلراسانِي ي غالبً ن ن

ـــــ  406 :ت ،أ بو حامد اال سفراييين اال مام :ِمن أ شهَر أ عالم طريقة العراقييفَ  أ بو الطيب  ، والقاض هـ

 .وغيمه ،هـ 450 :ت ،ديرأ أ بو احلسن املاوَ  ، واال مام هـ  450 :ت ،يربَ الطَّ 
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يأ شهر أ عالم طريقة اخلُراسانِ  ومن َوزيأ بو  اال مام  :ي ِ ، هـ  416 :ت ،؛ املعروف ابلقَفَّال الصغيبكر املَرأ

مـام احلرمي) أ بو محمـد اجلويين واال مـام ـــــي ،ه  438:ت) عـايل اجلويينأ بو امل وادل ا  ، والقـاض حس

 هـ  462 :ت

تقان والرتتيب؛ ومهنم: اال مام خفر اال ســـــالم : اال  أ بو املاســـــن  مث جاء بعض الفقهاء جفمعوا بي الطريقَتيأ

مام احلرمي ، هـ  477 :ت، وابن الصباغ  هـ  501 :ت ،الرويين وأ بو بكر  ،هـ  478 :ت، اجلويين وا 

  هـ  505 :ت، الغزايل م، وجحة اال سالهـ  505 :ت، الشايش

 الطور الثالث: تنقيح املذهب وحتريره

 1004 س نة مشس ادلين الرميل ة اال ماما ىل وفا،  هـ 505 س نة الغزايل بدأ  هذا الطور من وفاة اال مام 

 :ويتضمن هذا الطور ثالث مراحل؛ يه  .هـ

 اال مام  املرحةل بداية التنقيح ملذهب، وتُعد هذه  هــــ  676 و هــــ 505 ما بي عايم :املرحةل اْل وىل

ى التنق الشافعي وحميي  ،هـ  623 :ت ،اا الرافعيأ بو الق : ضمَّن هجود اال مامييح اْل ول، ويت، ويُسمَّ

يف تنقيح املذهب الشــافعي وُتذيبه. وبرز دور اال مام الرافعي يف  ،هـــــــ  676 :ت، ادلين النووي

مام (  الوجّي ) املأ خوذ من كتاب (  املُحرر)  تنقيح املذهب عند تأ ليفه كتاب ، فاكن الغزايل لال 

ل عليه عند عَ هو املُ   فيه كتاب ) حَ رَشَ  ايً وعِ ســــُ وأ الشــــافعية يف حتقيق قول املذهب، مث أ لَّف كتااًب مَ وَّ

، وغيهام. وبعد وفاة اال مام الرافعي ظهر هُجد اال مام النووي ( العزيز رشح الوجّي ) (؛ مس اه الوجّي

؛ يف  وجّي(العزيز رشح ال يف تنقيح املذهب بناء عّل ما قام به اال مام الرافعي؛ فاختصـــــ كتاب )

خمتصًا به كتاب  (،فتيمهناج الطالبي ومعدة امل )  ، وصنَّف( روضة الطالبي ومعدة املفتي)  كتابه

)  نقيح: كتابة يف التحرير والت ذَّ (؛ حفرر ونق ح فهيام مذهب الشافعي. ومن هجوده الفَ  املرر الرافعي )

ب)   رشح (  اجملموع مام ( املُهَذَّ كامأ يب ا ُاق الشيازي لال   ل.، لكنه مات قبل ا 

 ش يخ  ، من وفاة اال مام النووي ا ىل س نة وفاة اال مامهـ  926و،  ه 676 ما بي عايم ة: املرحةل الثاني

وتُمِث ل هذه املرحةل اجلهود املَُمهِ دة للتنقيح الثاين يف املذهب ، هـ  926 :ت، زكري اْل نصاري سالماال  

بَّت هجودمه عّل الشــح والتحشــ ية لكتب  الشــافعي. فربز فهيا علامء أ فذاذ من علامء الشــافعية؛ انصــَ

َبقَ   710 :ت،  ابن الرفعة :هام عامة. ومن علامء هذه املرحةلاال مامي الرافعي والنووي خاصة، ومن س َ

ـــــــــ لَب ، وكتابه )هـ ــــ يط)  رشح(  املَطأ ــــالم للغزايل، واال مام ( الوس ــــ يخ اال س  تقي ادلين ش

ـــــ بيك  كبدر ادلين: ( للنووي، وغيهام املهنـاج ( رشح ) الابتـاج وكتـابـه )ه،   756 :ت الس

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%81%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%8A
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A
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https://ar.wikipedia.org/wiki/477_%D9%87%D9%80
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https://ar.wikipedia.org/wiki/505_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/505_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%84%D9%8A
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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وخامتُتم: اال مام املقق ش يخ  ،ه  805:ت، ساج ادلين البلقيين ، واال مام ه  794:ت،  الزركيشـ

 .اال سالم زكري اْل نصاري

يَّام كتب التخرجي؛ ككتاب ، وال ســ ِ اوحتريرً  احتقيقً  أ صــول الفقه ومن ممّيات هذه املرحةل بروز التأ ليف يف

جامل ادلين  ، وكتاب( خترجي الفروع عّل اْل صـــــوله ، )  656، ت:  اينشـــــهاب ادلين الزن اال مام

بأ  ه،   772 :ت،  اال ســ نوي  قابلعنوان نفســه. وكذل التأ ليف يف القواعد الفقهية، بل للشــافعية ســ َ

 :التأ ليف يف هذا الفن؛ ومن أ شهر هذه الكتب

مام اْل ش باه والنظا ر كتاب: ) .2  .هـ 716 :ت،  صدر ادلين ابن الوكيل (، لال 

مام اْل ش باه والنظا ر كتاب: ) .1  هـ 771 :ت،  اتج ادلين الس بيك (، لال 

مام القواعد كتاب: ) .3  .ـه 829 :ت ،ينَص تقي ادلين احلُ  (، لال 

مام اْل ش باه والنظا ر كتاب: ) .4  .هـ 911 :ت، جالل ادلين الس يوطي ( لال 

 ــــ 926 ما بي عايم :املرحةل الثالثة ــــ  1004و هـ هذه املرحةل خامتة التنقيح ملذهب اال مام  د  ، وتُعَ هـ

ى التن  ومشس  ،هــ  974 :ت،  بن جحر الهيمتي: اقيح الثاين، ويتضمن هجود اال ماميالشافعي، ويُسمَّ

مــامي: الهيمت ا؛ اعامتدً ه   1004:ت، ادلين الرميل مــايم التنقيح اْل ول. وبرز دور اال   ،يعّل هجود ا 

 اواختيارً  ايحً جِ رأ ؛ تَ ويوَ والنَّ  عيالرافِ : ابتنـاء هجدهام عّل هُجد اال مامي والرميل يف تنقيح املـذهـب يف

ائل املس تجدة اليت مل والرميل( يف املس يف املسائل اليت اختلفا فهيا، ابال ضافة الجتادهام )أ ي: الهيمتي

ـــــورة التنقيح الثـاين وابتنـائـه عّل هجـد اال مامي: الرافعي  يبحهثـا النووي والرافعي. وادلليـل عّل ص

منـا يه رشهحام لكتـاب اال مام النووي ـــــهر كتـب اال مـامي: الهيمتي والرميل ا  )  والنووي؛ أ ن من أ ش

 (. املهناج

 ( ه 2335 -هـ  2224 لمذهب )الثاين لالطور الرابِ: خدمة مصنفات التنقيحي اْل ول و 

ـــــافعي خادمً هـذا الطو  د  عَـ يُ  ذ قَلَّ  ار من اترخي املـذهب الش  بعد تنقيح املذهب -لكتب أ مئة املذهب؛ ا 

ر منـه ت يف هذا الا، أ و ترجيحً ا، أ و خترجيً اَمن أ عـاد النظر فهيا ُتذيبً  - واعامتد مـا ُحِر  ـــــَ منا فَش طور ، وا 

ـــهاب ادلين  حاشـــيتا :ومن تكل احلوايش وأ شـــهرها  .الســـابقي فقهية عّل مؤلفات اْل مئةاحلوايش ال  ش

ـــــ1069 :ت،  القليويب ـــــ  957 :ت،امللقب بُعَمية   وشهاب ادلين أ محد الربلس  ،هـ كزن  عّل ) ،هـ

مام رشح )املهناج  (ه   864:ت ،جلالل ادلين امليل  (الراغبي عيل  حاشـــ ية) ومهنا:  .النووي ( لال 

ـــــ  1087 :ت) الشرباملس مام هناية املتاج عّل ) ،هـ  ومهنا: حاش ية سلامين. مشس ادلين الرميل ( لال 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/771_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%86%D9%8A
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ــــــ  1204 ت، العجييل اْل زهري، املعروف ابمجللبن معر بن منصــور   رشح مهنج الطالب عّل ) ،هـ

 .زكري اْل نصاري لش يخ اال سالم (

 الشافعي أ صول الاس تنباط العامة يف املذهب

 نََّف أ ول من صــَ  اال مام الشــافعي ". يُعد أ صــول مذهب اال مام الشــافعي وهو ما يعرِب  عنه أ يضــًا بـــــــ: "

لينا؛ وبذا يكون الشافعي أ صـول الفقه يف ، ورسالته اليت أ لفها يف هذا العّل يه أ ول مصنف فيه وصل ا 

أ صــول مذاهبم من  ابســ تنباط قد انفرد بتدوين أ صــول مذهبه؛ فكفى أ تباعه العبء اذلي حتمَّهل غيمه،

ث عهنا ابلتفصــيل وأ جلها يف أ كث من موضــِ من  فروعهم، وقد رتَّب الشــافعي أ صــول اســ تنباطه، وحتدَّ

 وقد امتاز مذهب الشافعي بأ صول اليت ذكرها: ) عيل اخلفيف يقول اْل س تاذ (، اْل م و الرساةل)   :كتابيه

لها وانضـل عهنا يف كتابيه )اْل م( و)الرساةل(؛ اليت وضعها يف هذا الغرض، فاكنت أ صواًل  صـاحبه، ففصـَّ

َّة عن الشافعي نفسه، غي مس تنبطة من النظر يف مذهبهملذهبه مقطوعًا ب  ( ا غي مظنونة؛ مروي

 :من أ قوال اال مام الشافعي ادلاةل عّل أ صول مذهبه

 )ة يف كتاب، أ و) :  قول يف كتابه )اْل م منا احلُجَّ صـــّل للا  ، أ و أ ثر عن بعض أ صاب النيبســـ نة ا 

 ( داخل يف معىن بعض هذا قياس ؛ مل يتلفوا فيه، أ واملسلمي ، أ و قول عامةعليه وسّل

  :اتباع أ و) وقال أ يضـًا : ن مل يكن؛ فس نة؛ فا ن واالتباع: اتباع كتاب، فا   .اس تنباط والعّل من وهَجيأ

مل تكن؛ فقول عامة من َسلََفنا ال نعّل ل خمالفًا؛ فا ن مل يكن؛ فقياس عّل كتاب للا جل وعز؛ فا ن مل 

ة من ؛ فا ن مل يكن؛ فقياس عّل قول عامصــّل للا عليه وســّل يكن؛ فقياس عّل ســ نة رســول للا

 ( َسلَف ال خمالف ل

 هب الشافعي للمذ امخلسة اْل صول الفقهية

 القرأ ن ل:اْل صل اْل و 

 أ حدر من زنل يففليســت ت) ؛ فقد قال: للتشــيِ ، واملصــدر اْل ولأ صــل ادلين عند الشـافعي هو فالقرأ ن

ال ويف كتاب للا ادلليل عّل سـبيل الهدى فهيا وليس يُؤمر  )وقال أ يضًا ُمبِي نًا:  (، أ هل دين للا انزةل ا 

ال وقد عّل احلق، وال يك ـــــً أ حٌد أ ن حَيمُك حبق ا  ال عن للا نص د ، أ و دالةل من للا؛ فقاون احلق معلومًا ا 

نة نبيه ال و صــّل للا عليه وســّل جعل للا احلق يف كتابه، مث ســ ُ الكتاب يدل ؛ فليس تزنل بأ حدر انزةل ا 

 ( علهيا نصًا أ و جةلً 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



https://ar.wikipedia.org/wiki/1204_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%81%D9%8A%D9%81
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 نةالس    :اْل صل الثاين

: اْل وىل الكتاب والســــ ن) لكنه مرة جيعلها يف مرتبة واحدة مِ القرأ ن؛ فيقول:  ذا العّل طبقات شــــ ىتَّ ة ا 

؛ فاْل وىل: الكتاب، والثانية: الس نة؛ فيقول: رأ ومرة جيعلهام مَ (  ثبتت باع: اتباع كتاب؛ فا ن واالت  ...)تََبتَيأ

منا أ راد بيان أ ن الس   (ة...نَّ س ُ مل يكن؛ فَ  ةل ل، وهكذا تكونفَ ة ُمبِي نة للقرأ ن ومُ نَّ . والظاهر أ نه ا  مِ القرأ ن  ِص 

جوع ، ويف َمرتبتَيأ من حيث الر يف مرتبـة واحـدة، أ و هام يف مرتبـة واحدة من حيث وجوب العمل بام

منا هو مبا فرضـه لهيام. واكن الشـافعي يرى أ ن وجوب قبولنا للسـ نة ا   – يف القرأ ن من طاعة الرسول للا ا 

والانتاء ا ىل  سّلصّل للا عليه و  كتابه طاعة رسولوقد فرض للا يف ) ، فيقول: صّل للا عليه وسّل

ى الشــــافعي للرد عّل فئات ثالث ( لُحده؛ فََمن قَِبَل عن رســــول للا؛ فَِبَفرض للا قَبِ   وقد تصــــدَّ

يَّة السـ نة؛ أ ما الطائفة اْل وىل: فقد أ نكرت ُحجية الس نة كها، اال سـالم تَنأتَسـب ا ىل ناكر ُحِج  ، وجيمعها ا 

، أ و أ خبار ادأ خبار اْل ح ا زاد مهنا عّل القرأ ن، وأ نكرت الطائفة الثالثة ُحجيةوأ نكرت الطـائفـة الثـانيـة م

هيا اال مام الشافعي   .اخلاصة كام يسِم 

ر اال مام الشـــــافعي مبد ـــــدق الرواية، وقبولها عنده يف قول: ولقد قرَّ ة مرب ال تقوم احلُ ) ى مقياس ص جَّ

َِ أ مورًا؛ مهنا: أ ن يكون مَ  ث به ثقة يف دينه، معروفً اخلاصــة حىت جَيَم  يثه، عاقاًل دابلصــدق يف ح ان َحدَّ

 ً ث به، عامل مبا حُييل معاين احلديث من اللفظ. وأ ن يكون ممن يؤدي احلديث حبروفه كام مسِ؛ ال  املـا حُيِد 

ث عّل املعىن  ذا حـدَّ ث بـه عّل املعىن؛ ْل نـه ا  ِد  ِر؛ ل - وهو غي عـامل مبـا حُييـل معناه -حيـُ عهل حُييل مل يَدأ

اه حبروفـه؛ فّل يبق وجـهٌ  ذا أ دَّ حالته احلديث. احلالل ا ىل حرام، وا  اف فيـه ا  ذا ح احافظً  يـُ ث به من ا  دَّ

ذا رَشَِك أ هل احلفظ يف احلديث وافق حديهثم. بريَّ ) احفظـه، حافظً  ث من كتابه. ا  ذا حدَّ عين ي لكتابه ا 

ث عن(  أ ن يكون بريئاً  ث عن النيب صّل للا  من أ ن يكون ُمدِل سـًا حُيِد  من لَِقي ما مل يَسمِ منه، وحُيِد 

ث الثقات خالف ثه عليه وســّل ما حُيِد  ه عن النيب صــّل للا عليه وســّل. ويكون هكذا من فوقه ممن حدَّ

لي -صّل للا عليه وسّل  – واًل ا ىل النيبُص وأ حىت يُنَتَيى ابحلديث مَ  ه دونه؛ ْل ن لك أ و ا ىل من انتيى به ا 

ثه، وُمثأ  ــ تغىن يف لك واحد مهنم مع ا بِ واحد مهنم ُمثأِبت ملن حدَّ ث عنه؛ فال يُس فأتو ت عّل َمن حدَّ ــَ  ص

هدمك أ ن عقيل ذ به؛ فأ ان أ ٌش ، ومل أ خُ ال للا صّل للا عليه وسّل حديثً مىت عرفت لرسـو ) واكن يقول: (. 

 ( قد ذهب

 ةنَّ ليس فيه كتاب وال س ُ فامي  اال جامعث: اْل صل الثال

ُحجة، ويأ ،ي يف املرتبة الثالثة بعد الكتاب والســ نة، واســ تدل عّل  اال جامع فقد قرر اال مام الشــافعي أ ن

ِ َما تَوَ  ) ذل بقول تعاىل ِمِنَي نَُوِل  َ َسِبيِل الأُمؤأ ِأ غَيأ َِّب َ َلُ الأهَُدى َويَت ِد َما تََبيَّ ُسوَل ِمن بَعأ ىلَّ َوَمن يَُشاِقِق الرَّ

َ َوَساءتأ َمِصًيا هِلِ هَجََّنَّ  سورة النساء.  .(  َونُصأ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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َ وَ  نأ والعّل مِ ) ومن قول يف تقرير هذا اْل صـــل عّل الرتتيب املذكور:  ط. واالتباع: : اِت باع، واســـ تنبايأ هجأ

ــ ُ اتباع كتاب؛ فا ن مل يكن؛ فَ  لََفنا ال نعّل ل خمالفً ة؛ فا ن مل تكن؛ فقول عامة مَ نَّ س ــَ ِئل اال مام   ( ان س ــ ُ وس

 قال: فهل من ا جامع؟ قلت: نعم؛ حنمد للا، كثٌي يف) الشـــافعي يف ســـ ياق طويل انقش فيه اال جامع: 

ِ ـــــَ  الـت: أ جِ النـاس مل تد حول أ حدً هجلهـا، وذل اال جامع هو اذلي لو ق جةل الفرائض اليت ال يَس

ق با من ادعى اال جامع فهيا، ويف  دَّ ـــــَ جامع. فهذه الطريق اليت يُص يعرف شـــــيئًا؛ يقول ل ليس هذا اب 

وال أ حد من  -لســت أ قول ) وقال أ يضــًا:  ( أ شــ ياء من أ صــول العّل دون فروعه، ودون اْل صــول غيها

ٌِ عليه )) :أ هل العّل  ً  هذا جممت ال ملا ال تَلأقَى عامل ال قال ل، وحاكه عن من قبهل؛ اأ بدً  ا(؛ ا  أ ربِ،  اكلظهر ا 

 ( ، وما أ ش به هذاامخلر وكتحرمي

ذا  الصحايب اْل صل الرابِ: قول َّل ل خمالفا   مل يُعأ

ذا َخلَت املسأ ةل من كتاب أ و س نة أ و جام وهو ُحجة عنده ا  ما )   :كتاب اْل م قال اال مام الشافعي يف ع.ا 

ـــــ    ان ا ىل ن؛ فـالُعذأ يأ ودَ جُ وأ ة مَ نـ  اكن الكتـاب والس ذا مل يكن ذل ِصأ ال ابتباعهام، فا  َعهُام مقطوٌع ا  ر معَّن مَسِ

، معر أ و ،أ يب بكر ، أ و واحدر مهنم، مث اكن قول اْل مئةصــّل للا عليه وســّل أ قاويل أ صاب رســول للا

ان فيه ا ىل التقليد -؛ عامثن أ و ذا ِصأ ذا مل ند دالةل يف الاختالف تدل عّل أ قرب  - ا  لينا، وذل ا  أ حب ا 

ن قول ْل  ) : ُمعلاًل  . مث قال بعد ذل( الاختالف من الكتاب والســـــ نة؛ فنتَّبِ القول اذلي معه ادلالةل

اال مام مشـــهوٌر بأ نه يلزُمه الناس، ومن لزم قول الناس؛ اكن أ شـــهر ممن يفيت الرجل أ و النفر، وقد يأ خذ 

قال  بفتياه أ و يدعها، وأ كث املفتي يفتون للخاصـــة يف بيوُتم وجماهلم، وال تُعىن العامة مبا قالوا؛ عنايَتم مبا

م عّلفهذا اْل صـل عنده يأ ،ي بع .(اال مام مة، وهو ُمقدَّ ل عليه قول ؛ كام دالقياس د اْل صول الثالثة املتقِد 

منا احلُجة يف كتاب، أ و س نة، أ و أَ ) يف كتابه اْل م:  وسّل، أ و  اب النيب صّل للا عليهر عن بعض أ صثَ ا 

الصــحابة  لكنه عند اختالف ( قول عامة املســلمي؛ مل يتلفوا فيه، أ و قياس داخلر يف معىن بعض هذا

ي مهنا ا ىل ما وا) يأ خذ بأ قرب أ قواهلم ا ىل التزنيل، مث ا ىل القياس؛ قال اال مام الشـافعي:  فق الكتاب، نَصــِ

ولو اختلف بعض أ صاب النيب صــّل ) وقال أ يضــًا:  ( أ حصَّ يف القياسأ و الســ نة، أ و اال جامع، أ و اكن 

ليه أ انَّ نأ خذ  للا عليه وسـّل يف يشء؛ فقال بعضهم فيه شيئًا، وقال بعضهم مالفه؛ اكن أ صل ما نذهب ا 

 ( بقول اذلي معه القياس

  س: القياساْل صل اخلام

نَّ  الفقيه وهو يف املرتبة اخلامسـة؛ فقد قرر اال مام الشـافعي أ ن  حي ال جيد شيئًا من املصادر السابقة؛ فا 

ف احلمك الشــعي. وعَ عليه أ ن جيتد يف تَ  يقول اال مام   .: اســامن ملعىن واحد ( القياس و) ( الاجتاد) ر 

ٌ الزِ  لك ما نََزل مبسّلر ) الشـافعي:  ذ، أ و عّل سبيل احلق مٌ ففيه حمكأ ا اكن فيه فيه دالةل موجودة، وعليه ا 
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 ٌ ـــــبيل احلق فيه ابالجتاد. والاجتاد القياس-ُحمكأ ذا مل يكن فيه بعينه َطلَب ادلالةل عّل س ه، وا   : اِت بـاعـُ

ـــــ نة، واال جامع، واْل اثر: ما ) وقـال موحضـًا مرتبـة القيـاس من اْل دةل:  ( وهِجَة العّل بعد الكتاب، والس

 ( وصفت من القياس علهيا

ه:  - عّل ما س بق ذكره -ولبيان ترتيب اْل دةل   من قول اال مام الشافعي ما نص 

ذا ثََبتَتأ   :اْل وىل ،ىتَّ والعّل طبقات ش َ )  ال جامع فامي ليس فيه كتاب ا :الثاين الس نة. مث الكتاب والس نة ا 

ـــــ ُ  ــالثــة .ةنــَّ وال س ـــــّل للا :والث ـــــّل، وال نعَّل ل خمــالفًــ  أ ن يقول بعض أ صــاب النيب ص  اعليــه وس

القياس عّل بعض : واخلامســـة .اختالف أ صاب النيب صـــّل للا عليه وســـّل يف ذل :والرابعة .مهنم

منا يؤخذ العّل من أ عّل  .( الطبقات، وال يُصار ا ىل يشء غي الكتاب والس نة، وهام موجودان، وا 

مــام الشــــــافعي يف اجلزء الســــــابِ من كتــابــه  ـــــأ فَ ( اْل م ) وقــد عقــد اال  حتــت عنوان: )كتــاب  اًل ص

بطال عّل أ ن للا أ وجب اِت باع كتابه ونبيه، وأ نه  القرأ ن ؛ أ قام فيه اْل دةل املتتالية من(ســــانحأ تِ ســــ أ االأ  ا 

ـــــب يُظهره للا هلم من قبــل أ ن ميوت نبيـه، فال جيوز ل  الويح أ كـل ال عّل مــا حس لنــاس أ ن حيدوا ا 

منا هو الاس تحسان  أ حواهلم؛ دون ما قد جَيوس بقلوبم من ظنر  بباطهنم. واذلي قصـده اال مام الشافعي ا 

ذ ليس الاس تحسان اذلي يَعمل وَ هَبقصـد التشهِ يي والأ  ه ورفِضه؛ ا  ى، وهذا مل يتلف اْل مئة اْل ربعة يف رِد 

ـــــيئـ ح، أ و بـه الفقهـاء ش ا ترجيح دليل عّل أ خر مبَُرِج  مَّ ًا من ذل، بـل هو معٌل بدليل من اْل دةل؛ فهو ا 

واذلي يظهر أ ن اال مام الشافعي ال يَُعد  غي ما ُذِكر من  .اس تثناء من أ مر كي بناًء عّل دليل، وغي ذل

ف بيانه سـابقً  للتشـيِ اْل صـول أ سـاسـاً  َسةل،اعّل ما ُوصـِ ، حابصأ تِ والاس أ  ؛ وذل اكلعمل ابملصـاحل املُرأ

ن اكن يرى العم ف، وا   ة.اْل حاكم الشعي ل با يف اس تنباطوالُعرأ

 أ شهر علامء املذهب الشافعي

 ه 313يوسف بن حيىي البويطي املتوىف س نة  -2

 ه 172الربيِ بن سلامين املرادي املتوىف س نة  -1

 ه 164ا سامعيل بن حيىي املزين املتوىف س نة  -3

 ه 143ييب املتوىف س نة جِ  بن حيىي التَّ ةَل مَ رأ حَ  -4

 ه 156املتوىف س نة  الربيِ بن سلامين اجلّيي -5

 ه 100أ بو القاا اْل مناطي املتوىف س نة  -6

 ه 310طخري املتوىف س نة الاصأ  -7

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8
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يأج املتوىف س نة  -0  ه 326أ بو العباس أ محد بن معر بن ُسَ

 ه 312 املتوىف س نة أ بو عيل بن خيان -1

 ه 342 املتوىف س نة أ بو ا ُاق املروزي -22

 ه304املتوىف س نة  أ بو احلسن املاسيج -22

 ه 375أ بو القاا ادلرايك املتوىف س نة  -21

 ه 361املتوىف س نة  حامد املرَوروذي حامد أ محد بن عامر بن بش بن القاض أ بو -23

 ه 372أ بو زيد املروزي املتوىف س نة  -24

 ه 452املتوىف س نة القاض أ بو الطيب الطربي  -25

 ه 426العراقيي املتوىف س نة الش يخ أ بو حامد اال سفرايين ش يخ  -26

 ه 427القفال املروزي الصغي ش يخ اخلراسانيي املتوىف س نة  -27

 ه 461القاض حسي املتوىف س نة  -20

 ه 430 املتوىف س نة أ بو محمد الأُجَويأين -21

 ه 476الش يخ أ بو ا ُاق الشيازي  -12

دي املتوىف س نة  -12  ه 452املاَورأ

 ه 425س نة املاميل املتوىف  -11

 ه 463اخلطيب البغدادي املتوىف س نة  -13

 ه 470املتويل املتوىف س نة  -14

 ه 522اال مام البغوي املتوىف س نة  -15

مام احلرمي اجلويين املتوىف س نة  -16  ه 470ا 

ايل املتوىف س نة  -17  ه 525اال مام الغَزَّ

ن َِفتأ أ ما ابلنســـ بة للمصـــنفات اليت  اال مام  هية بعداملصـــنفات الفق  والتتيف املذهب الشـــافعي، فقد  صـــُ

 عامتد يف أ عصـ دون أ خرى، ولبعضــها ملعاٌن أ كث من غيها،، واكن لتكل املصـنفات اشـ تار واالشـافعي

، ولك يازيْل يب ا ُاق الش ِ  ملهذباو  ،، والتنبيهللُمَزين واسـ تحوذت ُكُتٌب عّل اْل نظار؛ ويه: اخملتصـ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%B0%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A
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عّل أ ن هذه الكتب امخلســــة يه املشــــهورة عند  النووي للغزايل. ونصَّ اال مام الوجّيو  الوســــ يط من

ــــافعية، ويتداولوهنا أ كث من غيها ــــابِ كتب أ خرى، ومل تفقمث برزت  .الش ب تكل الكت ديف القرن الس

ـــــة بريقهـا، ولكن غَ  ـــــ يخيامخلس ـــــنفات الش ت علهيـا هـذه الكتـب اجلديدة؛ ويه مص أ بو القاا  :طـَّ

اســـ مترت حركة التصـــنيف يف املذهب الشـــافعي يف القرن العارش بعد الشـــ يخي والنووي. مث  الرافعي

ال أ ن هناك أ ربِ اصـــيات ال تزال ا ىل هذ لســـاعة ا هوتوالت، وبََرَزت مصـــنفات قِي مة، وأ عالم كبار، ا 

فتاء، حىت اكنت أ كث احلوايش علهيا، وُجل  التدريس لها ـــــافعيـة يف اال   .َمَحطَّ اْل نظـار، وكتبم ِقبةل الش

ـــــرتك هذه الكتب يف أ هنا اعتَنَت بكتاب ؛ هذا من هجة، ومن هجة أ خرى أ ن ( للنووي املهناج ) وتش

 :مؤِل فهيا تواكبوا يف عص واحد. وهذه الشخصيات يه

 .زكري اْل نصاري ش يخ اال سالم .2

 .ابن جحر الهيمتي وتلميذه ش يخ اال سالم .1

 .اخلطيب الشبيين .3

 .امجلال الرميل .4

 أ شهر مصنفات املذهب الشافعي

 ه 124للشافعي املتوىف س نة  ،اال مالء -2

 ه 124للشافعي املتوىف س نة  ،الرساةل -1

 ه 124للشافعي املتوىف س نة  ،اْل م -3

4-  ُ  ه 476املتوىف س نة يازي للش ِ  ،بذَّ هَامل

مام النووي املتوىف س نة  ،اجملموع -5  ه 676لال 

 ه 550للعمراين املتوىف س نة  ،البيان -6

 ه 513ْل يب جشاع املتوىف س نة  ،مت الغاية والتقريب -7

ين املتوىف س نة  ،كفاية اْل خيار يف َحل غاية الاختصار -0  ه 011ْل يب بكر بن محمد الأُحصأ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B7_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B7_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%B2_%D9%81%D9%8A_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%B2_%D9%81%D9%8A_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D9%88%D8%B9%D9%85%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D9%88%D8%B9%D9%85%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%AC%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AA%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%AC%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AA%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%8A
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قناع -1  ه 177يف َحل أ لفاظ أ يب جشاع للشبيين املتوىف س نة  ،اال 

 ه 164املتوىف س نة  ،خمتص الأُمَزين -22

 ه  452دي املتوىف س نة رأ للاموَ  ،احلاوي -22

 ه 470يين املتوىف س نة وَ للجُ  ،اية املطلبهنِ  -21

ايل املتوىف س نة  ،البس يط -23  ه 525للغَز 

ايل املتوىف س نة  ،الوس يط -24  ه 525للغَز 

ايل املتوىف س نة  ،الوجّي -25  ه 525للغَز 

 ه 613 للرافعي املتوىف س نة ،فتح العزيز رشح الوجّي -26

مام النووي املتوىف س نة  ،روضة الطالبي -27  ه 676لال 

 ه 613للرافعي املتوىف س نة  ،املرر -20

مام النووي املتوىف س نة  ،مهناج الطالبي -21  ه 676لال 

 ه 064جلالل ادلين امليل املتوىف س نة  ،كزن الراغبي رشح مهناج الطالبي -12

تَمي  ،حتفة املتاج -12  ه 174املتوىف س نة البن جحر الهَيأ

 ه 177للخطيب الشبيين املتوىف س نة  ،مغين املتاج -11

 ه 2224للرميل املتوىف س نة  ،ملتاجهناية ا -13

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 –رمحه للا تعاىل  –مذهب اال مام أ محد بن حنبل  -4

نَّة وامجلاعة مام أ هل الس    هـ ( 142 - 264)  ا 

يأباينل بن هِ نأبَ د بن حَ هو اال مام اجلليل، أ محد بن محم ِوزِ الل، الشَّ نيته أ بو عبد ، وكُ يغدادمث البَ  ،ي، املَرأ

و للا ه ِبَمرأ تأه فهيا س نةجتأ مهنا واتهت ا ىل بغرَ  محلت به، ولكهنا خَ حير . اكنت أ م   .هـ 264 داد فََودَلَ

ال أ نه تَ بغداد ه للعّل يفاكن أ كث َطلَب فة أ اثر الصــحابة، طلب الرواية حىت انفرد مبعر  البدلان يف ل يفقَّ نَ ، ا 

ـــــبط التام، والورع الاكمل، ول مؤلفات كثية، مهنا كتاب الِعلَل، وك  ـــــي، تاب الزهد، والتف مِ الض س

ِبَة وغيهاوالناخِس واملَنأسوخ، وكتاب فضائل الصحابة  .، وكتاب اْل رشأ

نَدًا، أ ولها مُ  نَد ( وفيه مثانية عشـ ُمسـ أ َِ ابُن َحجَ د ال نَ س أ وأ شـهر كتبه وأ عظمها ) املُسـ أ ة، وَدافَ  ر عنَعَشَ

 .ونفى وجود اْل حاديث املوضوعة فيهمس ند أ محد بن حنبل، 

نَد اال مام أ محد بن حنبل عّل )  شـــ متلوي  ر مهنا حنو  42222ُمســـ أ نَد، املَُكرَّ ( أ ربعي أ لف حديث ُمســـ أ

َخلأٌط  يهَرتََّب املُس ند فوقِ ف  ي. وعبُد للا بن أ محَد هو اذلللا بعض الزيداتعشة أ الف، والبأِنه عبِد 

َّ رَ  ي. أ ما اذلومات أ محُد قبل أ ن هيذبه َجم فهو احلافظ أ ب بَ ت د بن عبد و بَكأر محماملسـ ند عّل حروف املُعأ

 .احلنبيل للا املقد ي

عَة عنه، حاحلفظ والضــبط أ ية يف - رمحه للا تعاىل -اكن اال مام أ محد  حيفظ أ لف  ) اكن: ىت قال أ بو ُزرأ

ه (أ   ِلهيـا ِمن ِحفأظـِ ذأ ، لف حـديـث يُمأ َو ا  دَّ ِمن ) أ َمراء املؤمني يف فال غَرأ بُن . وفيه يقول ااحلـديـث ( عـُ

ياعّل الِعبادة ادلامئة حىت ُ َِب اب ا، ُمحاِفظً يللَوَرع اخلَفِ  اا، مالِزمً ا متقنً ا حاِفظً قهيً بَّان ) اكن فَ حِ  ط لســــ  ِ

مامً ِمن البدعة فَعَصمه للاُ  ً  ا، وجعهل ا  ليه ( يُقأتََدى به وملجأ   .يُلأَجأ  ا 

عَة اليت ــ للُا مهنا هُ مَ َص عَ  والِبدأ ــ كام يقول ابن حبان ـ لأِق ِمحأ  يه، حىت ُ َِب ابلس ياط علهيا ـ نَة القول ِمَ

ــم ، مثاملأ مون يف عهد اخلليفة العصــ العبا ي ويه فتنة وقعت يفالُقرأ ن،  ذ  قوالواثِ  املعتص من بعده، ا 

، ولكن ابن حنبــل وغيه من العلامء املعزتةل َدث، وهو رأ يحــأ خملوق مُ  القرأ ن اعتقــد هؤالء اخللفــاء أ ن

ب، مث أ خرج من الســـجن وعاد ا ىل التحديث والتدريس، ويف عهد وعُذ   حنبلَ  خالفوا ذل، حُفبس ابنُ 

هنــاًء اكم احلمكَ  املتولك الواثق ُمنِ من الاجامتع ابلنــاس، فلام توىل نــه امتنِ عن  ،اًل أ هنيى تكل الفتنــة ا  فــا 

ن ) وَدَخَل الِكي خفرج   .ن يقول ِبشأ بن احلاِرث احلايِف ( كام اك اَذَهبً القول با فرُضَِب َوُُسِ
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%86
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AB%D9%82_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AB%D9%82_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%84_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%84_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%84_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%84_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
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ـــــافعي:  العلامءُ  َثَ أ كأ  الثة من ث) من الثنـاء عّل أ محد بن حنبل قدميًا وحديثًا، ومن ذل قول اال مام الش

، وأ جعمي ال يطئ يف كمة، وهو احلســــن الزعفراين، أ بو ثور عريب ال يُعرب كمة، وهوجعائب الزمان، 

 ُت فأ لَّ خرجت من بغداد وما خَ ) ، وقال أ يضًا: ( قه الكبار، وهو أ محد بن حنبلوصغي كام قال شيئًا صد

محد أ  ) قال لنا الشافعي: ن: الربيِ بن سـلامي وقال .( من أ محد بن حنبل وال أ تقى وال أ فقهَ  با أ حدًا أ ورعَ 

مام يف مثانِ  مام خصالر  ا  مام يف الفقر، ا  مام يف القرأ ن، ا  مام يف اللغة، ا  مام يف الفقه، ا  مام يف احلديث، ا  : ا 

مام مام يف الورع، ا   ( يف الس نة يف الزهد، ا 

ِلَس القاضأ ول أ مر  اكن يف  اْل نســاَب و  والفقهَ  احلديثَ  ي، مث أ خذ عن الشــافعأ ِب يوســف ه حيرضــ َمجأ

يَّةَ  ــ الُقَرشـــ ِ اق، ودخل الكوفة، والبصـ زَّ نة ة واجلزيرة ومكة واملدي ، وذهب ا ىل المين ليســـمِ ِمن عبد الرَّ

 .والشام

قَّا،ى، وسفيانشأ ى عن بِ وَ رَ  ل الرَّ ان، وعبد الرزاق ابن  بن املفض  هامم  بن ُعَييأنة، وحيىي بن سعيد القَطَّ

ياِلسـعاينالصـن سـامعيل بن عُلَ ، وسـلامين بن داود الطَّ متر بن سلامين البص يَّة، و ، وا  َوَرَوى  .وغيمه يُمعأ

اح، وحي ي  عنه البخار  ُِ بُن اجلَرَّ ، يوابُن َمهأدِ  يِن املَِدي بُن ، وعّل  ىي بُن أ َدم الُكويفومسّلٌّ وأ بو داوَد، ووكي

 .وفهيم ش يوخه وأ قرانه وتالمذته

 فقهه وأ صول مذهبه

ــــالمية من علوم امنِ لأ اكن بي يدي أ محد بن حنبل عِ  ـــيعة اال س ما أ ن  الشـ عليه أ ن يتار أ حدهام، فهو ا 

ما أ ن يتار أ ن يكون راويً مســكل الفقهاء يتار ه، فقد ابتدأ ت اظِ ف  من حُ ا وحافظً  احلديث من رواة ، وا 

فقه   بغدادامن ينفصالن، ولقد اكن يف العراق املزنعان، فقد اكن يفلأ الطريقتان تمتّيان يف عصه، وابتدأ  العِ 

 .، كام اكن فهيا املدثون احلفاظالعراق

لهيم أ ول اتاهه، ويظهر أ نه قبل  احلديث اختار أ محد بن حنبل يف صـدر حياته رجال ومسلكهم، فاته ا 

اذلين جعوا بي الرأ ي واحلديث، فقد ُروي أ ن أ ول تلقيه اكن  الفقهـاء راد طريقأ  أ ن يتجـه ا ىل املـدثي 

، ولكنه مال بعد ذل ا ىل املدثي اذلين انصـــفوا جبملتم أ يب حنيفة صـــاحب أ يب يوســـف عّل القاض

ـــــف حلديثأ ول من كتبت عنه ا) للحـديث، فقد قال:  َ نَّ كِ ، ولَ ( أ بو يوس فقد  يف اْل خذ عنه، مأ دُ ه مل ي

من فتاوى  ييالعراق  انصــــف ا ىل املدثي انصــــافًا مل يقطعه عن الاطالع عّل ما أ نتجته عقول الفقهاء

نه قد اط لهيوأ قضية وخترجي، بل ا   ا.لِ علهيا، ولكن مهته مل تكن ا 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
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ن أ صــول الاســ تنباط اليت اتبعها أ محد بن حنبل و   لمذهب احلنبيلل بىن فتاويه علهيا، مث صــارت أ صــواًل ا 

 وفــــتــــوى ،والســــــ ــــنــــة الــــنــــبــــويــــة ،الــــقــــرأ ن الــــكــــرميمــــن بــــعــــده يه: وأ صــــابــــه 

   .واذلرائِ ،واملصاحل ،والاس تصحاب ،والقياس ،واال جامع ،الصحايب

 :تاويهاْل صول اليت بىن علهيا اال مام أ محد ف 

ذا وجد النص أ فىت مبوجبه، ومل يلتفت ا ىل ما خالفه، وذلل قدم النص عّل  :أ واًل  النصوص، فا 

 .فتاوى الصحابة

ذا وجد لبعضهم فتوى ومل يعرف خمالفاً لها مل الصحابة ما أ فىت به :ااثنيً  يرتكها  وال يُعّل خمالف فيه، فا 

جامعًا بل يقول من ورعه يف التعبي:   .( ًا يدفعهال أ عّل شيئ) ا ىل غيها، ومل يقل ا ن يف ذل ا 

ذا اختلف الصحابة ختََ  :ثًااثل  ، ومل يرج عن أ قواهلم، والس نة الكتاب  من أ قواهلم ما اكن أ قربا ا ىليَّ ا 

براهمي بن هائن:  فا ن مل يتبي ل موافقة أ حد اْل قوال حىك اخلالف ومل جيزم بقول، قال ا ُاق بن ا 

يفيت مبا ) ال: ، ق( لرجل يف قومه فيُسأ ل عن اليشء فيه اختالفيكون ا) قيل ْل يب عبد للا: 

 ( وافق الكتاب والس نة، وما مل يوافق الكتاب والس نة أ مسك عنه

ذا مل يكن يف الباب يشء يدفعه، وهو اذلي  واحلديث الضعيف ابحلديث املرسل ْل خذاا: رابعً  ا 

رحجه عّل القياس، وليس املراد ابلضعيف عنده الباطل وال املنكر وال ما يف روايته متم حبيث 

ليه ال مراس يل أ صاب النيب صّل للا عليه وسّل مقبوةل عند  :ابن قدامة قال .يسوغ اذلهاب ا 

 .امجلهور

ذا مل يكن عند اال مام أ محد يف املسأ ةل نص، وال قول الصحابة أ و واحد مهنم، لقياسا :اخامسً  ، فا 

وال أ ثر مرسل أ و ضعيف، ذهب ا ىل القياس، فاس تعمهل للرضورة كام قال ابن القمي، وقد ُروي 

ليه عند الرضورة) عن اال مام أ محد أ نه قال: سأ لت الشافعي عن القياس فقال:  منا يُصار ا   . ( ا 

، واتباع الصحابة فيلَ لقياس واعتباره جحة يف اْل حاكم الشعية يمت ى مِ مهنجه السَّ وقول أ محد اب

  .رضوان للا علهيم عّل وجه اخلصوص، فقد اس تعملوا القياس

نه ترك رصيداً   اكن أ محد بن حنبل منقطعًا ا ىل العّل بصفة عامة وللحديث بصفة خاصة، وذلل فا 

ر من ن اندراهجا حتت أ ي ابب أ خحتت ابب احلديث أ كث مِ  انفيسًا من املؤلفات تندرج جيعً 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9_(%D9%81%D9%82%D9%87)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9_(%D9%81%D9%82%D9%87)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3_(%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3_(%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3_(%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3_(%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)
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العلوم ادلينية، وحىت تكل اليت ال يدل امسها عّل أ هنا كتب حديث تعمتد أ كث ما تعمتد عّل 

  .اْل حاديث النبوية، تأ خذ مهنا مادُتا وتنسج مهنا موضوعاُتا

ــيي ــام أ محــد فه م ــيت تنســب لال  ــب ال ــا الكت ُ )  :وأ م ــ أ امل ــه ،(دنَ س ــام أ محــد جبمع م ــام اال  ــد ق  وق

ــاوي،  ــن املن ــن ب ــة أ يب احلس ــديث حســب رواي ــف ح ــي أ ل ــه ثالث ن ــه، ومضَّ ــوال أ يم حيات ط

وذهــب قــوم ا ىل أ ن عــدد أ حاديــث املســ ند أ ربعـــون أ لفــًا، عــّل أ ن أ حاديــث املســ ند قـــد 

ن أ كــث مــن ســ بعمئة صــايب، واكن عــمــن ســ بعمئة ومخســي أ لــف حــديث رويــت انتقيــت 

مـــام أ محـــد  ودله عبـــد للا، كـــام اكن يســـجل  ا اْل حاديـــث عـــّل خاصـــته وخصوًصـــيُمـــيلاال 

بعضــها يف كثــي مــن اْل حيــان بنفســه، ولكنــه تــويف قبــل أ ن ُيــرج العمــل الكبــي للنــاس 

ــة  ــث صيح ــن أ حادي ــا مســِ م ــض م ضــافة بع ــداده، وا  ع ــّل ا  ــد للا ع ــه عب ــام ابن بنفســه، فق

 :مما َصنََّفه اال مام أ محد بن حنبل ه، وكذلصَّ عّل أ نه أ ضافها بعد وفاة أ بين

ِ ل ومَ لَ عِ الأ  .2  .جال، برواية ابنه عبد للاعرفة الر 

 .سؤالات أ يب داود .1

 .وغيه يلل ومعرفة الرجال، برواية املروذالع .3

 .أ صول الس نة .4

 .لال  أ يب بكر اخلَ  ، بروايةالعقيدة .5

 .املروزي ع، بروايةرَ الوَ  .6

 .الرد عّل اجلهمية والزاندقة .7

 .الزهد .0

 .اْل رشبة .1

 .فضائل الصحابة .22

 .سؤالات اْل ثرم ْل محد بن حنبل .22

 .أ حاكم النساء .21

 .أ يب داود السجس تاين برواية وأ خر .23

 .رواية ابنه أ يب الفضل صاحلمسائل اال مام أ محد، برواية ابنه عبد للا، وأ خر ب .24
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%86%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%86%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF
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مل يكثوا  العصــور الســابقة، حىت أ هنمقل املعتنقون ملذهب أ محد بن حنبل يف لك البالد اال ســالمية يف 

يف سـواد اْل مة قط يف املاض، ومِ كثة العلامء يف هذا املذهب ومِ قوُتم يف الاس تنباط والاس تدالل 

ن تقاصت اهلمم يف بعض العصور، اكن أ تباع املذهب من  طالقهم ْل نفسـهم احلرية يف الاسـ تنباط، وا  وا 

ال ما اكن من أ مرمه  العامة قلياًل، حىت أ هنم مل يكونوا ســواد شــعب من الشــعوب يف وقت من اْل وقات ا 

اململكة العربية  منذ تأ سيس القرن العشين كها يف وُتامة احلجاز ، مث يفالقرن التاسـِ عشـ يف ند يف

 .لها ارمسيً  ابً هَ ذأ واليت اعمتدته مَ  السعودية

َ اال ماُم أ محُد بُن حنبل تُو ومناقبه أ عظم من  ،هـ عن س بِ وس بعي س نة 142س نة يف شهر ربيِ اْل ول ىف ِ

ََص.   أ ن حُتأ

 :نبيلأ شهر علامء املذهب احل 

 ه 175املتوىف س نة  ،أ بو بكر املروذي -2

 ه 173املتوىف س نة  ،مرَ ثأ أ بو بكر اْلَ  -1

 ه 140املتوىف س نة  ،همنا بن حيىي الشايم -3

 ه 166املتوىف س نة  ،صاحل بن أ محد -4

 ه 112املتوىف س نة  ،عبد للا بن أ محد -5

ل -6  ه 322املتوىف س نة  ،أ بو بكر اخلاًل 

 ه 111املتوىف س نة  ،احلسي بن عبد للا اخِلَريق -7

 ه 323املتوىف س نة  ،زهي بن صاحل بن أ محد بن حنبل -0

 ه 360املتوىف س نة  ،أ محد بن جعفر القطيعي -1

 ه 363املتوىف س نة  ،أ بو بكر عبد العزير غالم اخلالل -22

 ه 334أ بو القاا معر بن احلسي الأِخَريق املتوىف س نة  -22

 ه 361املتوىف س نة  ،أ بو ا ُاق ابن شاقال -21

 ه 372املتوىف س نة  ،أ بو احلسن المتميي -23
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_19
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_19
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_20
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_20
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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 ه 307املتوىف س نة  ،أ بو عبد للا بن بطة -24

 ه 307املتوىف س نة  ،يكمَ أ بو حفص الرَبأ  -25

 ه 307املتوىف س نة  ،أ بو حفص العكربي -26

 ه 423املتوىف س نة أ بو عبد للا احلسن بن حامد،  -27

 ه 450املتوىف س نة  ،د بن احلسيالقاض أ بو يعّل الفراء محم -20

 ه 472املتوىف س نة  ،الشيف أ بو جعفر -21

 ه 522املتوىف س نة  ،ذاينوَ أ بو اخلطاب اللَكأ  -12

 ه 523املتوىف س نة  ،قيلأ بو الوفاء عّل بن عَ  -12

 ه 516املتوىف س نة  ،أ بو احلسي محمد بن محمد بن احلسي -11

 أ شهر مصنفات املذهب احلنبيل

 ه 344املتوىف س نة خمتص اخِلَريق  -2

 ه 612قَُدامة املتوىف س نة  نِ البأ  ،املغين -1

َدة -3  ه 612ة املتوىف س نة قُدامَ  نِ البأ  ،الُعمأ

َدة -4 ة رشح الُعمأ  ه 614لباء ادلين املقد ي املتوىف س نة  ،الُعدَّ

ِنِ -5  ه 612ة املتوىف س نة دامَ قُ  نِ البأ  ،املُقأ

6-  ُ ُ تِ مأ امل  ه 615املتوىف س نة  ويِخ ن  للتَّ  ،ِنِ قأ ِ يف رشح امل

7-  ُ ُ دِ بأ امل  ه 004ح املتوىف س نة لِ فأ البن مُ  ،ِنِ قأ ع يف رشح امل

0-  ُ ُ نِ قأ تَ س أ زاد امل  ه 160ي املتوىف س نة اوِ جَّ للحَ  ،ِنِ قأ ِ يف اختصار امل

ُ وأ الرَّ  -1 ِبِ رشح زاد امل  ه 2252و،ي املتوىف س نة للبُ  ،ِنِ قأ تَ س أ ض املُرأ
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 ه 601ة املقد ي املتوىف س نة دامَ البن قُ  ،الشح الكبي عّل مت املقنِ -22

داوياال نصاف -22  ه 005املتوىف س نة  ، للَمرأ

 ه 171ار املتوىف س نة ج  البن النَّ  ،منتيى اال رادات -21

 ه 2252و،ي املتوىف س نة للبُ  ،رشح منتيى اال رادات -23

يم املتوىف س نة  ،دليل الطالب لنيل املطالب -24  ه 2233للَكرأ

ن املتوىف س نة  ،منار السبيل يف رشح ادلليل -25  ه 2351البن ُضَويَّ

قناع -26 اوي املتوىف س نة  ،اال   ه 160للَحج 

قناع -27  ه 2252للبو،ي املتوىف س نة  ،كشف القناع  عن مت اال 

 ه 523ذاين املتوىف س نة وَ للَكأ لْل يب خطاب  ،الهداية -20

 ه 612البن قدامة املتوىف س نة  ،الاكيف -21

 ه 651للمجد بن تميية املتوىف س نة  ،املرر -12

  حنيفةأ يب :أ صـاب املـذاهـب الفقهيـة اْل ربعـة الانتـاء ممـا أ ردت من ذكروهنـا قـد حب حبمـد للا تعـاىل 

ـــــافعي، واال مـام أ محـد بن حنبـل،  ، –رمحهم للا تعاىل  -النعامن، واال مـام مـال بن أ نس، واال مـام الش

امء تكل وأ شــهر عل ،وكذا ذكر تالميذمه وتأ ســيس هذه املذاهب وانتشــارها، وأ صــول مذاهبم ومؤلفاُتم،

املذاهب اْل ربعة ومؤلفاُتم، وأ سأ ل للا تعاىل أ ن يكون هذا العمل انفًعا، وأ ن جيعهل خالًصا لوهجه الكرمي، 

 وصّل للا عّل محمد وعّل أ ل وأ صابه أ جعي، وأ خر دعواان أ ن امحلد لل رب العاملي.

 وكتبه؛

 محمد بن حسن نور ادلين ا سامعيل حسن خرض

 ه 2441يف اخلامس من شهر ُجامَدى اْل وىَل عام  اال سكندرية

  م 1212املوافق العشون من شهر ديسمرب عام 
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 املراجِ

  د زاهد الكوثريمحم -حسن التقاض يف سية اال مام أ يب يوسف القاض.  

  عيل اخلفيف -حما ات يف أ س باب اختالف الفقهاء. 

   زهرةمحمد أ بو  -حياته وعصه أ را ه وفقهه  -أ بو حنيفة. 

  ويل للا ادلهلوي -اال نصاف يف التنبيه عّل اْل س باب اليت أ وجبت الاختالف. 

 براهمي اْل ز  -أ يب حنيفة ومال والشافعي وأ محد  منازل اْل مئة اْل ربعة  .ديأ بو زكري حيىي بن ا 

  اذلهيباال مام  –سي أ عالم النبالء. 

 تأ ليف: عيل عبد الفتاح املغريب - الفرق الالكمية اال سالمية مدخل ودراسة. 

 ي تأ ليف: وحدة البحث العلم -أ اثرها  –أ صولها  -أ طوارها  -تا املذاهب الفقهية اْل ربعة: أ مئ

فتاء )الكويت(، النارش: وزارة اْل وقاف والشؤون اال سالمية ابلكويت دارة اال   .اب 

  ال مام الشافعيا -كتاب اْل م. 

  ال مام النوويا -اجملموع رشح املهذب. 

 عّل اخلفيف – أ س باب اختالف الفقهاء. 

  ال مام الشاطيبا -الاعتصام. 

  لنووياال مام ا –ُتذيب اْل سامء. 

  ، عبد للا بن عبد املسن الرتيك  - دراسة أ صولية مقارنةأ صول مذهب اال مام أ محد. 

  سامل الثقفي/ دلكتورا -مفاتيح الفقه احلنبيل.  

 اتج ادلين الس بيك - طبقات الشافعية الكربى. 

 احلنبيل. ابن رجب - ذيل طبقات احلنابةل 

  دار الكتاب العريب بيوت.  -اترخي بغداد اخلطيب البغدادي 
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 الفهرس

 رمق الصفحة املوضوع

 2 املقدمة

 3 نبذة موجزة عن املذاهب الفقهية اْل ربعة

 3 مراحل تطور املذاهب السنية

ن ِيَّة   4 اْل ربعةاملذاهب الس 

 5 هـ ( 252 – 02) رمحه للا تعاىل  مذهب اال مام أ يب حنيفة النعامن  -2

 6 مهنج أ يب حنيفة وصاِحبيه يف الاس تنباط

 0 مهنج احلنفية يف التأ ليف

 1 أ شهر علامء املذهب احلنفي

 22 أ شهر مصنفات املذهب احلنفي

 21 هـ ( 271 - 13)  -رمحه للا تعاىل  –مذهب اال مام مال بن أ نس  -1

 23 أ صول املذهب املاليك

 24 اترخي املذهب املاليك

 26 الزتام املغاربة ابملذهب املاليك

 26 أ شهر علامء املذهب املاليك

 21 املاليك أ شهر مصنفات املذهب

 12 هـ ( 124 – 252)  -رمحه للا تعاىل  -مذهب اال مام الشافعي  -3

 12 اْل طوار اليت مر با املذهب الشافعي

 15 الشافعي أ صول الاس تنباط العامة يف املذهب

 15 من أ قوال اال مام الشافعي ادلاةل عّل أ صول مذهبه

 15 امخلسة للمذهب الشافعي  اْل صول الفقهية

 10 أ شهر علامء املذهب الشافعي

 32 أ شهر مصنفات املذهب الشافعي

 31 هـ ( 142 - 264)  –رمحه للا تعاىل  –مذهب اال مام أ محد بن حنبل  -4

 33 فقهه وأ صول مذهبه
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http://www.habous.gov.ma/2012-01-26-16-13-49/1324-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A3%D8%A8%D9%8A-%D8%AD%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%88-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B7.html
http://www.habous.gov.ma/2012-01-26-16-13-00/1310-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A.html
http://www.habous.gov.ma/2012-01-26-16-13-00/1313-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A.html
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34اْل صول اليت بىن علهيا اال مام أ محد فتاويه

36أ شهر علامء املذهب احلنبيل

37أ شهر مصنفات املذهب احلنبيل

31املراجِ

42الفهرس
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