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مبادئ الشريعة اإلسالمية : الفصل األول

يةالتعريف بالفقه اإلسالمي وخصائصه وتطوره وبعض قواعده الكل: المبحث الثاني

يه وسلم ﴿ ًى لِلنَّادِ  لللاألصل األول للفقه هو القرآن الكريم الذي أنزله هللا على رسوله صلى هللا عل ُهد

ًَ لَواُِْفْرَقِنل ًَْيدهللوََِدِلملدْنل َللل﴿[... 185: البقرة]﴾ َوَبيٍَِِّّتلملَنلاُِْه ْنفلدهلللَِِلَيْأتليهللاَِْبِطلُللملْنلَبْين لَي

ًٍلل ٍ لَحِليد قوال [. 42: فصلت]﴾ َتَّز يٌللملْنلَحكلدي ية وهي مجموعة أ سنة النبو هو ال ثاني  واألصل ال

ول األخرى األصفيهما وكل النبي صلى هللا عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، فهذان األصالن ال خالف 

.واستدالل واستحسان ومصالح مرسلةراجعة إليهما من اجماع وقياس 

خذتها تي أ نة ال ها، والمكا لة وبروز هذ  األد سل ظهوور  جة لتسل كان نتي قه  ني للف طور الزم فوي الت

.التشريع

مرحلة الوحي والكمال: األولفالطور 

مال ا شريعة، وك يدة، هو طور نزول الوحي وحياة النبي صلى هللا عليه وسلم وهو طور تأسيس ال لعق

[3: المائدة]﴾ ُت َعلَْيُكْم ِنْعَمِتياْلَيْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِديَنُكْم َوأَْتَممْ واقرار أصول الحالل والحرام ﴿

التطور التاريخي للتشريع اإلسالمي: المطلب الثاني



:ومن مميزات التشريع في هذه الفترة

هى ب" اقرا باسم ربك الذي خلق : " بدأ نزول القرآن في هذ  الفترة بقوله سبحانه -1 لك وانت ها وذ نهايت

" .اليوم اکملت لكم دينكم االية : " بقوله تعالى 

ومرجع . ن ربه سلطة التشريع للرسول وحد  على اعتبار انه مبلغ عالفقه ينشأ ويتكون وكانت بدأ -2

حد المسلمين وهو السنة ومن ثم فلم يكن ألالمتلو وغير المتلو وهو القرآن : بقسميه التشريع هو الوحي 

في  كم  شريع ح ستقل بت عة أن ي سه واق ير لنف يل وإذا . أو لغ صحابة ق عض ال هدقد أن ب مر اجت في ع

شريع إوقضی الرسول  سلطة الت قال  يباجتهاد  في بعض الحاالت ، فإن ذلك ال يعني انت كان . ه ل حيث 

توا ، يتعذر فيها الرجوع إلى الرسول ويخشى فوات مصلحة في انتيحدث ذلك في حاالت خاصة  ظار ف

. الرسولإال بإقرار للمسلمين تشريعا ملزما ما صدر عن صحابي في هذ  الفترة ال يعد وكل 

حدة ، -3 عة وا ترة دف هذ  الف ما لم تنشأ التشريعات في  جوإن تدرج حسب الحا لك على ال تي كان ذ ة ال

.واألحكام ، وفي هذا دفع للحرج عن المسلمين وأخذهم بالتيسير في التكليف إليها تدعو 

سبقأو تنزل مرتبطة بمناسبة ، األحکام کانت آيات -4 ثة او جوابا عن سؤال وقليل منها ما لم ي بحاد

«ونكيستفت»أو « يسألونك»بكلمة مصدر  آيات األحکام يجدها والمتتبع لهذا النوع من . سؤال 



ترة المصدر  هذه الف شريعي ل قد : الت ترة على مصدرين عظيل هذ  الف في  شريع  ما قام الت مين ه

ثه او إتعليقا على كان ينزل القرآن . القرآن والسنه وكالهما وحي من هللا  بة حاد سجا أو ؤال عن 

لى  ستفتاءردا ع سول .. ا كان الر ظر و ما ينت به ع لوحي ليجي مور ا من أ هه  سائل فييواج نزل وم

َِِد للللللل»الوحي باإلجابة في مثل قوله  ٍْلالدكلاَِْكَن ََلُقدل لاِنادُهلُيْفَلديُك ََلَِدْيَ للللۚ  َيْسدََْفَُنََ ٌ لَهَند إ نللاْمدُر

ً لوََُِهلُأْ ٌتلَاَنَهِلَ ْصُفلَمِلَتَرَكل ٍْلَيُكدْنلََِهدِلللللَوُهدَنللَُِهلوََِ ً للَير ُثَهدِلإ ْنلَِد ََََََِدللوََِد ِلاْثَََّدْين للَادِ ْنل

َِددِلاُِلُنَلددِنللملَِددِلَتددَرَكلل ََر لملْلددُللَحدد  لاِْددُأََْليَللَاَنُه ْا ِِجددِلَوَ َسددِذَّلَانلندد ًَ ِجلا  ََددَُِنالإ ْ ددَن ُيَبدديُِّنلْين لَوإ ْنل

ٍْلَأْنلَتضلُننال ٍ َواِناُهلب ُكل لَشْكٍذلاِناُهلَُِك ساء176اآلية «لَعنلي سورة الن لوحي تأخر فإذا «  من  ا

لك  كان ذ يه  نزل عل لذي  قرآن ا في ال بة  جد الرسول إجا من ولم ي يذانا  هاد الرسوإ في هللا باجت ل 

.اإللهيقانون الوحيألنه اتباعه ، واجتهاد  يعتبر قانونا يجب التعرف على الحكم ، واجتهاد  



قر  على كن أن ي لوحي ال يم الخطأ ولقد ذكر العلماء أن اجتهاد  كان بمنزلة الوحي الثابت ألن ا

له ا بين  نه ي لك فإ . لصواب فاجتهاد  إما أن يكون صوابا فيقر  الوحي عليه وإما أن يكون غير ذ

ٍْللإ ْنلُأمََهدُِتهُلللللللل»: كما في قوله تعالى ٍْلَمدِلُهدنَلُأمََهدِتله  ٍْلملدْنلَ َسدِمله  ْليَنلُيَظدِهلُروَنلملدَُّْك ٍْلإ ِادِللاِا

َ لَوُ واىاللَوإ نَلاِناددَهلََِ ُفددن لَ ُفددنا للل ٍْلََِيُننُِددنَنلُمََّكددرىالملددَنلاَِْنددْن ٍْللَوإ َاُهدد ًََُْه ي« اِناددِملكلوََِدد من 2ة اآل

«سورة المجادلة

شفقد نزلت  لم أن الت نا نع يه الرسول ومن ه هد ف لذي اجت في اآلية بحكم على خالف الحكم ا ريع 

لرسول، لهذ  الفترة كان إلهيا اما بطريق الوحي المباشر من هللا على رسوله وإما بطريق اإللهام 

له  صوبه  يه أو ي قر  هللا عل ثم ي سه  هاد الرسول نف يق اجت ما بطر قو. وإ ما يوضحه  ل هللا وهذا 

َِدددُهلاِنادددُهلإ ِادددِلَوْحيىدددِلَأْولملدددْنلَوَااذرلحلَودددِ  لَأْولُيْر لدددَللَاُ دددنِجِللل»: سووبحانه  ََدددر لَأْنلُيَكن  ََدددَِنلِلَب َوَمدددِل

 ٍ ََُِذللإ َاُهلَعنلك لَحكلي «من سورة الشورى51اآلية « َاُينحلَكلب ِ ْذَ هللَمِلَي



التشريع اإلسالمي في عهد الصحابة والخلفاء الراشدين:  الطور الثاني

وممووا يميووز هووذا العهوود هووو ظهووور الموونه  التفسوويري يمثلووه عهوود الصووحابة رضوووان هللا علوويهم الووذي 

ياس وظهرت  قاذف عاإلستنباطي ألحكام الشريعة والق شارب على ال ياس ال في ق لى  من بوادر  األو ند 

يب أ. أثبته ظر، إلى غير ذلك من المسائل التي احتاج الصحابة فيها إلى إعمال أوجه الرأي، وتقل وجه الن

يد-الطاعون -كحادثة الوباء في الشام  بي عب ة رضي هللا التي وقع فيها الحوار بين عمر بن الخطاب وأ

ما  ق-عنه يدة حيث  بي عب خرى رأي أ يدت أ فة رأي عمر، وأ يدت طائ ما، فأ لف الصحابة عليه ال واخت

ِلللللل:لمنلقًالاهلل؟لانَِلِدهلعِدرللأاراااجل»: لعمر ٍل:لِدنل يدركلقِِهدِليدِلأبدِلعبيدً لمدنلقدًالاهلللللادراااجل:لَ د

ًلل ًبدد ألإِددقلقددًالاهللألأاأيددتلِددنلََِددتلِددَلإبددللاددكلواهلِددهلعددًوتِنلإحددًاهِل صددب لوا  ددر ل

«اهللأِي لإنلاعيتلاِوًب لاعيَهِلبنًالاهلل؟لوإنلاعيتلاِخصب لاعيَهِلبنًال

:ومن خصائص التشريع في هذه الفترة

لى اإلسالم ف–1 يدة إ عات جد با ودخول مجتم شرقا وغر تدت  تي ام كان امتداد الفتوحات اإلسالمية وال

ن مور ال ظيم أ يتم تن شريعة اإلسالمية حتى  من روح ال هذ  البد من وجود تشريعات جديدة إنطالقا  اس ب

.البالد



لوحي –2 في ا ثل  سي المتم لى المصدر الرئي ترة ع هذ  الف في  شريع  تزم الت تاب و)ال سنةالك مع ( ال و

رسول اتساع نطاق بالد المسلمين وامتزاج العادات واألعراف ووجود وقائع جديدة ما كانت في عهد ال

تاب و في الك تي وردت  ناس وال ية حتم على الخلفاء الراشدين واجب تفسير وبيان األحكام لل سنة النبو ال

الشريفة وافتاء الناس في الوقائع الجديدة المستجدة واألقضية التي ال نص فيها 

حق لقد كان العلماء من الصحابة هم القائمين بالتشريع واإلفتاء في هذ  الفترة ، ولم يك–3 هذا ال سبوا  ت

هم ، وبط سبو  بصفاتهم الشخصية وبعل ما اكت هم ، وإن خاب األمة ل ول مصاحبتهم بتعيين الخليفة او انت

نة . لرسول هللا  من الصحابة بالمدي تين  شهر المف ب: ومن أ يد  عة وز شدون األرب فاء الرا بت ، الخل ن ثا

كة . وعبد هللا بن عمر وعائشة  بن عباس وبالكو: كما كان ممن اشتهر باإلفتاء بم بن عبد هللا  فة على 

عا أول األمر نة ابی طالب وعبد هللا بن مسعود وبمصر عبد هللا بن عمرو بن العاص وكانوا جمي بالمدي

حات  ساع الفتو عد ات صار ب في االم قوا  ثم تفر هد. ،  هذا الع في اول  شريع  كان الن قد  هذا ف هاد ول باجت

الجماعة ، ثم صار بعد ذلك باجتهاد األفراد ، حيث كان يتعذر اللقاء



مرحلة التأسيس والتأصيل الفقهي:  الثالثالطور 

كل فرقة مع  كان ل ها بداية هذا العهد بدأت الفرق السياسية تظهر على مسرح االحداث و لخاصة اميوالت

ظهر أثر  في استنباط األحكام وهو ما الدين والسياسة وآراءها في 

تت تي الاألحاديث ما روا  رجاالتهم ، وقد رفضوا إال مثال لم يكونوا يعتمدون من األحاديث فالخوارج  ا

. بهم فقهية خاصة معاوية وكانت لهم مبادی وآراء وعلي عن طريق عثمان 

هم آل رفضوا من الحديث كل ما لم يرد على والشيعة  هدوهم رمراجعهم البيت ، كما كان ل تألمجت يفهم و

.ريعالمعروفين في الفقه والتشباألئمة األربعة -بجانب ذلك -يعترف كثير منهم وال الخاصة 

ما  سلمين ا هور الم هل -جم هم أ عة و سنة والجما تي -ال يث ال مدون األحاد كانوا يعت قد  صحف تت  تها ثب

.وتقتهمثبتت عدالتهم متى أسانيدها من رجال الفرق األخرى عندهم مهما يدخل في 

سنة القرفهم اجتهادهم الخاص مع االستناد الى إلى لجأ العلماء في معرفة األحكام الشرعية و حين  آن وال

هور  لك ظ جة ذ من نتي كان  حدة ، و سألة الوا في الم تاوى  عددت الف في ت جاهين  كات ستنباط األح من ا ام 

:  أدلتها



هم  بوي ، وهؤالء  حديث الن حديث»–اتجا  يعتمد أصحابه على النص القرآني وال هل ال كان أك« أ ثرهم و

. الحجاز من أهل 

موإعمال أصحابه الى االجتهاد واتجا  آخر يميل   تاب الرأي في استنباط األحكام ما لم يكن هناك سند  ن ک

.العراقاكثرهم من اهل وكان « أهل الرأي»وهؤالء هم . سنه أو 

مدرسة الحديث

أهل السنة والجماعة

ف في عهد الخل اء ظهرت هذ  المدرسة  في المدينة ، حيث أنها دار الهجرة وعاصمة الخالفة ومقر الحكم 

جاز أو مدرسوة الحوديث  شدين ولود سوميت هوذ  المدرسوة بمدرسوة الح وأسواس هوذ  المدرسوة مون : الرا

صحابة  من: ال يرهم  شة وغ سيدة عائ باس وال بن ع بد هللا  بت ، وع بن ثا يد  بن عمر ، ز بد هللا  هاء ع فق

بن المس سعيد ا هؤالء  منهجهم وعلى رأس  فالتزموا  يب ، الحديث من الصحابة وقد جاء التابعون بعدهم 

لرأي إ: ترل عمر . منها .. حيث اعتمدوا على مجموعة من األقوال لكبار الصحابة لي لم الراي  ما إن ا ن

. وانما مو منا الظن والتكلف . كان من رسول هللا مصبيا الن هللا كان يريه الصواب 

ني حسن: وقول ابن عباس  فال أدري ا ية  لك برا عد ذ قال ب من  جد إنما هو كتاب هللا وسنة رسوله ، ف اته ي

. ذلك أم في سيئاته 



ها وكان اهل الحجاز يرون أنهم أثبت الناس في الفقه ألنهم أهل البيئة التي وجدت بها السنة وعاش في

من يديهم  ما بأ ثرة  ظرا لك سنة رسوله ن يث الصحابة وكانوا يرجعون أوال إلى كتاب هللا ثم إلى  أحاد

هم الرسول وآثار الصحابة، وقد عنوا عناية كبيرة بحفظ األحاديث وفتاوي الصحابة ، واتج لى ف هوا إ

فق لنص غير مت من ا مافهموا  ما هذ  اآلثار في تشريعهم حسبما تدل عليه العبارة ، وإذا وجدوا  مع 

حديث و حافظوا على ال هم  لنص أن قونهم عند ا ثار و من آ كان  هذا ، و بالوا  لم ي قل  بذلوا يقتضيه الع

مناهجهالعناية في جمعه وأسسوا الفقه ورسموا 

مدرسة الرأي

هذ  المدرسة ب تأثرت  قد  لرأي و قة ظهرت مدرسة الرأي بالكوفة بالعراق واشتهرت باستعمال ا طري

سألة في الم جد نصا  لم ي ما  فة وسعتبر. عبد هللا بن مسعود الذي كان مياال إلستعمال الرأي  بو حني أ

ها وجودا وعدما  كانوا يربطون هم  ستنباط األحكام أن في ا كان منهجها  هذ  المدرسة، و من مؤسسي 

ما انت ها  من بين من بعللها، وما دعاهم إلى اإلقالل من رواية الحديث أنهم كانو يتهيبون أن يكون  شر 

االحاديث الموضوعة ولذا فقد لجئوا إلى الرأي 



الفقهيةالنضج التشريعي  وظهورالمذاهب مرحلة :  الرابعالطور 

كات ستعداداتهم ومل هم ا بار ل مة ك ية بظهور أئ مذاهب الفقه من ال هم خالل العصر العباسي ظهرت مجموعة 

ف شافعي الفقهية التي دعت الناس إلى اإللتفاف حولهم لإلفادة من آرائهم واجتهاداتهم ومن هؤالء أبو حني ة وال

:ومالك وأحمد ابن حنبل وغيرهم من األئمة

نة : المذهب المالكي جداد  للمدي حد أ قدم أ ني  مؤسس هذا المذهب هو مالك أنس األصبحي وهو من أصل يم

نة الرسول 93وسكنها وقد ولد مالك بها سنة  ما لمدي ستمر مالز ها وا حتى ( ص)هو وطلب العلم من علمائ

ناس على 179توفي بها سنة  قد أجمع ال حديث و قه وال في الف ما  كان إما قد  هارون الرشيد و في عهد  هو 

ت به ك ما كت هم  من أ سه و به بنف ما كت قا م لك انطال مام ما مذهب اإل شتهر  شر وا قد انت ته، و ضله وإمام اب ف

في األمصار والذي كان له األثر البالغ في تفتيح األذهان إلى العناية بالكتاب والسنة حيث انت« الموطأ» شر 

.وتتلمذ على يديه كثير من العلماء

شديد كان  قد  مة ، ول من األئ ير   سنة كغ ثم على ال حري ويعتمد اإلمام مالك في فتوا  على القرآن أوال ،  الت

سواهم »: للتثبت من صحة الحديث ، ويبدو ذلك من قوله من  عة ويؤخذ  من أرب لم  من اليؤ: اليؤخذ الع خذ 

كان ال ناس وإن  يث ال في أحاد كذب  كذاب ي من  عة ، وال  لى بد يدعو إ هوى  سفيه ، وال يؤخذ من صاحب 

. يتهم على حديث رسول هللا ، وال من شيخ له فضل وصالح وعبادة إذا كان اليعرف مايحدث به 



لى أن وذلك العتماد  كما أشرنا إ. ولكنه كان يقدم عمل أهل المدينة على خبر الواحد إذا كان مخالفا له 

من أهل المدينة قد توارثوا ما كانوا يعملون به عن سلفهم قد توارثوا عن الصحابة فكان ذلك أث بت عند  

(إنه األمر المجتمع عليه عندنا : ) خبر الواحد ويجيء بعد ذلك اإلجماع الذي يعبر عنه بقوله 

قدما ثم القباس ، إال أنه اليجعل للقياس ماجعله األحناف له من الخطر والقيمة ، وإن كان القياس ع ند  م

. على خبر الواحد إذا كان مؤيدا بقاعدة تطعية 

لرأي هل ا من أ وإذا كان مالك من زعماء مدرسة الحديث ، فإنه لم يقف جامدا عند النصوص حتی عد 

يه و تى ف لدان المعتدلين في األخذ به ، ولم يقتصر على اإلفتاء فيما وقع في بلد  ، بل أف في الب قع  ما و في

.األخرى 

سحنيفة ، بأبی النعمان بن ثابت المعروف هو مؤسس المذهب : المذهب الحنفي . هو80نة ولد بالكوفة 

فة واآلراء نشأ أبو ولقد . األصل فارسي وأبو   عراق حيث األجناس المختل في ال في المتحنيفة  ضاربة 

بالفرق اإلسالمية . السياسة وأصول العقائد  عراق  حم ال قد ازد شيعة ف خوارج والمعتزكال عض وال لة وب

هذ  المجتهدين من  في  ما روي التابعين واختلط  ئة  يث( ص)الرسول عن البي ما من صحيح األحاد و

.الكذابونوضعه 



ية من األصول التال قوم على اإلستنباط إنطالقا  سنة–تاب الك: وقد رسم أبو حنيفة لنفسه منهاجا ي -ال

.العرف-اإلجماع-اإلستحسان-القياس-دون أقوال التابعين-أقوال الصحابة

فإ»: ويبين أبو حنيفة هذا المنه  بقوله سنة رسول هللا،  جد فب لم أ فإن  خذت أخذ بكتاب هللا  جد أ لم أ ن 

«...بقول أصحابه من شئت منهم وأدع من شئت منهم وال أخرج من قولهم لقول غيرهم 

ها لألصول ال لرأيين وأقرب عدل ا ما وعند اختالف الصحابة في مسألة كان يجتهد في األخذ بأ مة، ك عا

سمى هه ي ما جعل فق يه وهذا  كر  ورأ هد وأعمل ف ما إجت تابعين وإن قه أنه لم يلتزم باألخذ برأي ال بالف

من الفتوى في مسألة لم تقع، يفترض وقوعها وقد ك: التقديري أو اإلفتراضي ويقصد به نوع  ثر هذا ال

.الفقه عند أهل القياس والرأي من الفقهاء

سبت إفي الفقه إال ولم يؤلف أبو حنيفة كتابا  يه رسائل صغيرة ن هم ال يذ   كن تالم قل ول قاموا بن لذين 

:أنواعويالحظ أن هذ  اآلراء والمسائل تتالف من ثالثة . آرائه فقهه وتدوين 

ها غير أن الكثوأصحابه حنيفة أبي کتب ظاهر الرواية ، وهي األصول التي رويت عن : أوال  بر من

في ك( أبي بوسف ومحمد ) ابي حنيفة وصاحبه أقوال من  هذ  المسائل  تب ، وقد جمع اإلمام محمد 

. السير الكبير -الصغير السير -الزيادات -الجامع الكبير -المبسوط : هي ستة 



ع. والكتابان األخيران في قوانين الحرب  ن اإلمام ولقد سميت هذ  الكتب مكتب ظاهر الرواية النها رويت 

يث ويلحق بهذ  الكتب  كتاب اآلثار وقد جمع فيه اآلث. برواية الثقاة -صاحب ابي حنيفة -محمد  ار من أحاد

.وفتاوي الصحابة التي يحت  بها الحنفية

لغ النوادر،  وهي المسائل التي رويت عن أبي حنيفة واصحابة ولم ترد في كتب ظاهر الرو: ثانيا  اية ولم تب

لى ما لألو ها  ليس ل سابقة و تب ال سبة الك مد ن سف ومح بي يو صحابه أ فه وأ بی حني لى أ سبتها إ قة ن من الث

.واالشتهار والقبول

ثا تاوي، وهي : ثال تي الف ها المسائل ال تى في تأخرين اف ية الم هدر الحنف ما مجت به رفي ترد  من لم  ية  اإلمام وا

شيخيمذهبهم، ومن على وأصحابه تخريجا  سم ال طالق ا قد درجوا على إ ية  لذكر أن الحنف جدير با ن على ال

بين" الصاحبين " أبي يوسف وأطلقوا إسم أبي حنيفة وصاحبه  كان  بي يوسف اذا  ما على محمد وأ كل منه

ما فقهية معينة فإذا على مسألة اتفاق  كل منه فرد  توى ان سبت الف يه  ن قال برأ كأن ي يه  أي محمد ، هذا ر: ال

.رأي أبي يوسف وهذا 

سنة محمد مؤسس المذهب هو : المذهب الشافعي غزة  في  لد  شافعي ، و عام وهو ) هو 150بن ادريس ال

لى الموقد ( وفاة أبی حنيفه  ثم رحل إ قه  حديث والف عد أن نشأ بمكة ، وحفظ القرآن ، وتوجه لطلب ال نة ب دي

ةحنيفوقرأ  على مالك ، وأخذ العلم عنه ثم سافر إلى العراق والتقى بأصحاب أبي " حفظ الموطأ 



جاء المذهب الجديد الذي نشر  بمصيقابله القديم ، حيث بالمذهب الذي سمي مذهبه وفي العراق نشا  حين  ر 

.هو رحمه هللا204توفي سنة حتی الفقه وظل يدرس لتالميذ  . هو 198إليها سنه 

طور في  لبالد اإلسالمية ودخل المسلمون  سعت ا حضاري وقد عاش الشافعي في العصر العباسي حيث ات

خذ لمذهب يه ويت ستقل برأ شافعي أن ي ير حيث أراد ال سة والتفك قا وسطا جديد انعكس آثار  على السيا ه طري

سةي بين المذهبين السابقين فقد رسم طريه باستعمال القياس الذي البد منه والذي جعله أبو حني فة وسيلة رئي

به  في كتا قال  ياس و قرآن و» الستنباط األحكام، ولكن الشافعي ضيق من استعمال الق لم األصل  فإن  سنة، 

« وصووح اإلسووناد فهووو المنتهووى األكبوور( ص)يكوون فقيوواس عليهمووا ، وإذا اتصوول الحووديث عوون رسووول هللا 

.واإلجماع أكبر من الخبر المفرد، والحديث على ظاهر  وإذا تكافأت األحاديث فأصحها اسنادا أوالها

في سنة الرسول حتى الخبر ا: من هنا نجد أن منهجه في اإلستنباط يتلخص  ثم  كريم،  قرآن ال ها ال حد من لوا

هذان بشرط أن يكون الراوي ثقة في دينه، وأن يكون الحديث متصال بالرسول فإذا اجتمع في الخب حد  ر الوا

ما الشرطان لم يطلب أن يكون الحديث مشهورا كما اشترط األحناف ولم يطلب أن يؤيد  عمل أهل المدي نة ك

.طلب المالكية

سنة و تاب وال في الك له أصل  كون  يرفض ثم يجيئ اإلجماع إن لم يعلم له مخالف ثم القياس بشرط أن ي هو 

«األم« »الرسالة»ومن أهم مؤلفاته . األخذ باإلستحسان كما يفعل الحنفية والمالكية



سن: المذهب الحنبلي هو ، 164ه مؤسس المذهب هو أبو عبد هللا أحمد بن حنبل الشيباني ، ولد ونشأ ببغداد 

لة  ترة طوي ها ف كة والميحفظ وظل ب فة والبصرة وم لى الكو لك إ جل ذ من أ ها ، ويرحل  سنة ويجمع نة ال دي

في، الفوقد بدأ دراسة الحديث وهو في العشرين من عمر  ، فالنني بأبی يوسف . وغيرها من البالد  يه الحن ق

نه كون لنفسه عد  الشافعية منهم ، ولكحتى وتتلمذ على اإلمام الشافعي عامين ، فدرس عليه الفقه واألصول 

.وأتباعارأيا مستقال واتجاها خاصا عرف به وجمع حوله أنصارا 

سا ، وال ي لى وقد بنی اصول مذهبه على النص من الكتاب أو السنة ، وال يقدم على النص رأيا أو قيا فت إ لت

فت هذا ماخالف  لى رأي عمر وغير  إذا خال فت إ لم يلت نا  كان ، ومن ه من  نا  فه كائ ما أو من خال آراؤهم 

لم كما أنه لم يسلك مسلك اإلمام مالك في تقديم عمل أهل المدينة على النص. عند  من النصوص صح  وإذا 

لف صحيحا يجد نصا  فإذا اخت قوالهم ر الصحابة تخيأخذ بفتوى الصحابي التي ال يعرف لها مخالف ،  من أ

خذ ما كان أقربها إلى الكتاب  ثم يأ حديث والسنة،  لك بال عد ذ جد المرسل ب لم ي ، عارضه ما يوالضعيف إذا 

كر ،الضعيف وهو ال يقصد بالحديث القياس، ويقدم هذا الحديث على  طل والمن حديث ذلك الحديث البا بل ال

.الحسنالضعيف عند  قسم من أقسام الحديث 

صحيحا  صا  جد ن لم ي ياس إال اذا  لى الق جا إ قول واليل عأو  كان ي نه  مع ا سال ،  حديثا مر د صحابي ، أو 

الشرعمقاصد اتفقت مع المصلحة المرسلة مصدرا أساسيا إذا 



حدة ، أالفتوى إذا على أنه كان يتوقف في  في المسألة الوا لف الصحابة  لة أو اخت لم يطلع تعارضت األد و 

له أو قول أحد هو على أثر  ثر عنه قو ما أ ل: ) من الصحابة والتابعين ، ك سألة  في م تتكلم  ياك أن  لك إ يس 

في ( . إمام فيها  شدد  شتهر بالت عه واذا كان المذهب الحنبلي قد ا فألن أتبا بادات  شروالع غداد ، قد انت في ب ا 

سوتعصبوا  نة لمذهبهم دون تفكير ، ولكن المتأمل لالتجا  الفكري لهذا المذهب يجد أنه يتسم بال ماحة والمرو

جال  مة والم يرة ومحك بادات كث صلة بالع صوص المت لك ألن الن عامالت ، وذ ها في ال سفي ياس وا تنباط للق

ها لسيت فإنها المعامالت الرأي ، أما  باد كذلك ، وكثير من تروك للع بذلكم ما تقضي  مصالحهم يديرونها ك

الخاصة

بل بن حن ند ا سلة ع صلحة المر لم -والم شارع  ستنباط ، ألن ال صول اال من أ صال  عد أ شرع ت مي مرا  ن أ

عالن حرية في إ مذاهب  لي أوسع ال مذهب الحنب كان ال نا  باد ، ومن ه األمور إال وهو متفق مع مصالح الع

.التعاقد وفي تقرير حرية المتعاقدين 

قيم -عند الحنابلة-اإلتجا  ولعل هذا .  لبطالن حتىاألصل : ) يلخصه قول ابن ال بادات ا يل في الع قوم دل ي

( . على األمر ، واألصل في العقود والمعامالت الصحة حتى يقوم دليل على البطالن والتحريم 



سب هاء ين كن الفق يه، ول ئه وفتاو من آرا شئ  كر  أن يكتب  يه لم يدون اإلمام  أحمد مذهبه ؛ ألنه كان ي ون إل

نه  ية م في موضوعات فقه بات مختصرة  عض كتا ير»: ب سك الكب صغير« »المنا سك ال ورسالة « »والمنا

ولكوون تالميوذة قود عنوووا بجموع آرائوه وفتاويووه ، ومون أشوهر مووا جموع عنوه کتوواب . « صوغيرة فوي الصوالة

ني عشر مجلدا « المغنی» في اث قع  مة وي هو. البن قدا يذ  هؤالء التالم حد  فه أ شرح لمختصر أل بو وهو  أ
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