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 ةـــة األربعـــاألئم                                                        6102تحديث اغسطس 
  : مقدمة 

  ة بعد مع بدء النيضة العممية الشاممة في الدولة اإلسالمي أواخر عيد التابعين، و تابعي التابعين يبدأ ظيور المذاىب الفقيية ف  -
 عمر "عيد  ابعين فيالتفتاوى الصحابة و وتدوين السنة و  أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان ،أن تم جمع القرآن في عيدي      
 طيارة ، باب الصالة ..الخ()باب ال تبويبياستنباط احأحكام من الكتاب والسنة و ال يجتيد الناس إلى من حاجة و "العزيز بن عبد     
 .ابعين المذين كانوا يقومون بيذا الدورعيد أوائل التبعد انتياء عيد الصحابة و  تدوينياو      

 :  ىمو  دونت مذاىبيم  في أواخر عيد احأمويين و بداية عيد العباسيين لمع في احأفق ثالثة عشر مجتيًدامن ىنا و   -     
 ن الثوري بالكوفة  سفياحنيفة ، و  . أبو  . سفيان بن عيينة بمكة  . مالك بن أنس في المدينة   . الحسن البصري بالبصرة            
    ( إيران ). اسحاق بن راىويو بنيسابور        الميث بن سعد بمصر، و  . الشافعي      . احأوزاعي بالشام           

 . و ابن جرير الطبري ببغداد ، و داود الظاىري ، و أحمد بن حنبل ،أبو ثور .                    
 ظل بعضيا قائًما مشيوًرا إلى يومنا ىذا ومنيا :دثر النقراض أتباعيا ، و ىب قد انأكثر ىذه المذا -          

  ابن حنبل  ،  افعيشال  ،  مالك  ،  أبو حنيفة    مذاىب أىل السنة و الجماعة*        
 نسبة إلى زيد بن عمي زين العابدين( )، الزيدية  )المذىب الجعفري(اإلمامية     ة ـيعـذاىب الش* م       

 اإلباضية     مذاىب الخوارج المعتدلين*        
 ( نسبة إلى داود بن عمي احأصفياني الظاىري )المذىب الظاىري     ريةـاىـمذاىب الظ*        

 ىـ( 051- 01)بن ثابت اإلمام أبو حنيفة النعمان   : 

  ة و العباسيةعاصر أوج الدولتين احأموي،   ىـ 01سنة  اإلمام احأعظم أبو حنيفة بالكوفة ُولد -
 كان حميًما ىادئ الطبعو ،  كثيًرابمظيره  ييتم كانكان تاجًرا لمقماش والثياب بالكوفة و  -
 نشغموا عن طمب العمم بطمب المعاشكان ينفق معظم مالو عمى طالب العمم في حمقتو حتى ال ي -
 خمسين مرةالفجر بوضوء العشاء، وحج خمسة و اًما يصمي وقيل أنو ظل ثالثين ع ، ينام من الميل إال قميال كان كثير العبادة ال -
 االستحسان وتوسع في القياس و  النتشار الفتن في العراق في عصره( )ىو إمام أىل الرأي ، تشدد في قبول الحديث  -
 سنة 00سنة و لزمو  66و و ىو ابن "حماد بن أبي سميمان" بدأ التعمم من.  خو :و شيمن  -

 .  اإلمام مالك بن أنس بالمدينة  بمكة              "عطاء بن رباح" .                  
    "الخراج" صاحب ، نشر مذىبو في لو الفضل احأكبر ، القضاة في عصر الرشيد اضي." أبو يوسف" ق :الصاحبان ٭:أشير تالمذتو  -     
  ىو الحجة المعتمدة عند احأحنافو  " " ظاىر الرواية صاحب "محمد بن الحسن الشيباني ."                                     

 حنيفة في حمقتو خمف أبا ،ُعذب دم بيتو  و ُزَفر : تولى القضاء بالبصرة مكرًىا في حياة أبي حنيفة بعد ما ىٌ ٭                    
      أيقظيم أبو حنيفة " ، " كان الناس نياًما في الفقو حتى ،    يالشافع   لناس عيال في الفقو عمى أبي حنيفة "ا"  : قيل عنو  -

  " لو ُوزن عمم أبي حنيفة بعمم أىل زمانو لرجح عممو عمييم "              
 منعو من الفتوى حتى وفاتولمأل و كان يخاف الظمم ولذا رفض تولي القضاء لمخميفة المنصور العباسي فحبسو وضربو عمى ا -
 ، يقال أنو مات ليمة مولد اإلمام الشافعيوصمى عميو خمسون ألف رجل و  ،بالعراق   دفن في "احأعظمية"ىـ و  051توفي سنة    -

 ىو ساجد أحس بالموت سجد فخرجت نفسو و  أنو لماو      
 (قانون احأحوال الشخصية )، مصر ، جنوب شرق آسيا ، تركيا ، سوريا، أفغانستان ينتشر مذىبو في العراق ، اليند ، باكستان   -
  ىـ( 073-39)اإلمام مالك بن أنس : 

 فــال يطمبــون العمــمَ  اإلبــلِ  أكبــادَ  النــاُس  بَ ضــرِ أن يَ  وشــكُ يُ "فــي حديثــو :  ر بــو النبــي بّشــىـــ ، و  39ة ، ُولــد بالمدينــة ســنة إمــام دار اليجــر  -
  عالم المدينة ىو مالك بن أنس"" قال العمماء : )الترمذي( المدينة "  عالمِ من  يجدون أحًدا أعممَ 

ين لـذ، بـل كـان العممـاء ىـم افـي عصـره ( كثيـر مـن العممـاء ال) بخـالف إلـى أي بمـد آخـر لي خـذ العمـم عـن العممـاء رىـا لـم يغادعاش في المدينـة و  -
ن لـم يـزوروه قـدم ىـو إلـييم يتمقـنوا إذا قـدموا المدينـة زاروه ، و مجالسـة العممـاء فكـايرحمون إلي المدينـة لمزيـارة و  ى مـنيم فاتسـعت مداركـو و ا 

 كثر عممو
 ي   ىرّ . ابن شياب الزُ       )ربيعة الرأي(   وخبن فرّ  بيعة. رَ       رمز الرحمن بن ىُ  شيوخو : . عبد -

 ( سمسمة الذىب    عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي  )نافع مولى ابن عمر .              
أصبح رأيـو أو فتـواه و ،  ن عالًما"رابة سبعيتيا قُ بالفُ  نيلم أجمس لمفتيا حتى أقرّ  العشرين من عمره ، ويقول: "تيا وىو في الخامسة و جمس لمفُ  -

  ".. ! مالك في المدينةو  فتى" ال يُ  ينة يتوقفون عن الفتيا حتى قيل :مما جعل أصحاب الفتيا في المدمقدًما عمى غيره 
ليكـون ىـو طفـل صـغير( لك عودتـو أمـو و )كـذلمعمـم سـواء كـان متعمًمـا أو معمًمـا  طيب كممـا أتـى مجمًسـاالتسل و ى الغُ ُعرف عنو حرصو الشديد عم -

ممـا اشـُتير عنـو أنـو كـان يقـول لجاريتـو إذا جـاء النـاس إلـى بابـو ليسـمعوا العمـم أن تسـ ليم : ىـل جئـتم و  –أحسن صورة في أكمل مظير و 
ن قـالوا جئنـا لسـإلـييم وأفتـاىم ، و فـنن قـالوا جئنـا لمسـ لة خـرج   ؟ غـاء المسـائلتلتسمعوا الحديث  أم اب ديث يـدخل اإلمـام  فيغتسـل ماع الحـا 

أو  يال يــرو ، و  كــان يبكــي إذا قــال : قــال رســول ا  و  !! ثــم يخــرج إلــييم ليــروي أحاديــث النبــي يمــبس أحســن الثيــاب البــيض عنــده ، و 
 القيام فيو منقصة لتمك احأحاديث ! أثناء حأنو كان يرى أن تناول  أحاديث النبي حديثًا إال وىو جالس  يكتب

وف يجـدون فييـا كـل أسـباب مسـكنو حتـى كـان الـذين يغشـون داره مـن الضـير أثر نعمـة ا  عميـو فـي ممبسـو ومطعمـو و يظيكان يحب أن  -
) يــروي  لــم يكــن ىــذا حًبــا فــي المــال أو حًبــا فــي الــدنيا بــل كــان ينفــق معظــم مالــو عمــى طــالب العمــمو  والمظيــر احأنيــق ، النظافــةالراحــة و 

 فقال مالك ىي لك فخذىا جميًعا..( . يابغال أعجبتو فقال لو ما أحسنا من خيل و رأى عمى باب مالك ىدايالشافعي أنو 
قــال يركــب دابــة طيمــة حياتــو بالمدينــة و حتـى أنــو لــم أعظــم خمــق ا  التــي تضــم أطيــر احأجســاد و   اشـُتير عنــو عشــقو لمدينــة رســول ا  -

 "   تعالى أن أط  بحافر دابة تربة فييا رسول ا  إني حأستحي من ا "  :بقي لو دابة يركبيالمشافعي حين عرض عميو أن يُ 
 .. أدري " لكممة " الترديده  ةكثر كان شديد الورع والتخوف من الفتوى و  -
إذا دخـل عمـى الخمفـاء  لكـنو المجمـس ، و يجمس حيث ينتيي بجد ال ي بى أن يقف في آخر الصف و كان شديد التواضع في مجمسو بالمس -

 المجمس كمو فرض عزتو عمى أو الوالة 
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 الفقو حأنو بني أبوابو عمى أبواب الفقووىو كتاب في الحديث ولكنو جمع بين الحديث و " الُموطَّ  "  ترك كتابو المشيور -
ذا ذُ مــن مالــك.. و  ن عمــيّ آمــ مــا أحــدو بــين ا  تعــالى ، و جــة بينــي ىــو الحُ قــال عنــو الشــافعي: "مالــك أســتاذي، وعنــو أخــذت العمــم ، و  - كــر ا 

 .. النجم الثاقب " العمماء فمالك
 
 اإلمام الشافعي   *   :أشير تالمذتو  -

 صاحب "المدونة "أشير كتب الفقو المالكي،فقيو مصر و   "عبد الرحمن بن القاسم. " من مصر :  *                 
  ، بن القاسمااسة الفقو بمصر بعد ئتولى ر   "أشيب ."                                      

 ابنو محمد ،و "  كمحال عبدعبد ا  بن . "                                      
      رفض تولي القضاء   "ا  بن وىب عبد" .                                      

                           " فعي بمصرقبر اإلمام الشا" بجوار  زاوية السادة المالكية ممحوظة : رفات ىؤالء الفقياء موجودة بمقبرة 
 مات بالقيروان بتونس، و  رب العربينشر المذىب المالكي في المغ  "أسد بن الفرات"من تونس : *                           

اء يار المصـرية ، الحنفــي المــذىب ، والــذي كــان مــن أشــير فقيــ" اإلمــام الفقيــو ، الحــافظ ، عــالم الــدالليــب بــن  ــعدعاصـر اإلمــام مالــك "  -
بـين اإلمـام مالـك و   كانـت بينـوإال أن أصـحابو لـم يقومـوا بـو "، و أفقو مـن مالـك  : " وجدت الميثَ زمانو وذاع صيتو حتى قال عنو الشافعي

 ،  خمق إسالمي فريدوأدب رفيع و  يرد عمى صاحبو في أسموب عممي رصين قواعد مذىبو و  يعرض فييا كل منيما مة قيّ  مراسالت عممية
حيـث  و مـا وجبـت عميـو زكـاة قـط  ألف دينار، 01كان دخمو كل سنة  كثير العطاء )ث كان الميث تاجًرا واسع الثراء ا ىدايا متبادلة حيكما كان بينيم

 (..  أصحاب الحاجات والفقراءو  عمى طالب العمم لو ُحول الحقبل أن يَ  نفق مالو كموكان يُ 

 ر ، الصومال ، قطر ، البحريند مص، السودان ، صعيتشر مذىبو في بالد المغرب العربيين -
 فن بالبقيع في المدينةدُ و  ىـ ، 073مدينة سنة اإلمام مالك بال يتوف -

  ىـ( 612-051)اإلمام محمد بن إدريس الشافعي : 

 " عمًما احأرضِ  باقَ يا يمأل طِ ن عالمَ تسبوا قريًشا فن " ال بمولده بشارة النبي  -
 في جده عبد مناف ي يتصل نسبو مع النبي رشّ من أب قُ  ة أبي حنيفة()عام وفاىـ  051سنة  بفمسطين غزةولد في  -
  العودة بابنيا -الفقو ير من العمم و عمى جانب كبية، راسخة اإليمان و كانت قوية الشخصو  -يالده فقررت أمو متوفي والده بعد سنتين من  -

  ىو دون و و القرآن ، ف تم فقًرا شديًدا لم يمنعيا أن تدفعو لحفظاًنا و يضيع نسبو حيث عانت ىي وابنيا حرم ي حتى الرشّ إلى مكة حأنو قُ        
  لكنو ة سنة و عشر  باإلفتاء وىو ابن خمس  الحديث عمى شيوخ المسجد الحرام حتى ُأذن لوثم وجيتو إلتقان القراءة والتالوة والتفسير و  العاشرة       
  ..!! رفض       
  الميث بن أوصاه " كذلك ) استخراج احأحكام إال إذا أتقن المغة العربيةتطيع أن يجيد عموم القرآن والحديث و لن يسمالحظتو أنو أدرك بذكائو و  -
  بالبادية قبيمة ُىذيل فخرج إلى،  (.. الحرام عندما كان ي تيو حاًجاأسرارىا حين كان يحضر مجمسو في المسجد بنتقان المغة و  "سعد   
  (شعر.. بيت عشرة آالفأكثرمن  )حفظ الشعررار المغة وآدابيا ، و ة أعوام درس خالليا أسيم عشر ف قام في )أفصح العرب(  
  عند والي مكة  أمو توسطت لو بعد أنعن ظير قمب  "الموط "بعد أن حفظ كتابو  "اإلمام مالك"ثم ارتحل إلى المدينة ليتفقو عمى يد  -

 مكة ب أمو الزم اإلمام مالك تسعة أعوام لم ينقطع عنو إال لزيارة -اإلمام مالك دينة ليتوسط لو عند معو رسالة إلى والي الم ف رسل    
 جة""الحُ  كتابو القديم في الفقو، حيث صنف الحسن نبحنيفة عمى يد محمد إلى بغداد حيث حّصل الكثير من عمم أبي . :  العممية رحالتو -     

 قو " الرسالة " الذي كان حجة في زمانوإلى مكة حيث دون أصول عمم الف.                     
 كاد أن ييمكيث ُوِشَي بو عند الخميفة العباسي و إلى اليمن ح.                     
   امتدت  -"بن سعد الميث"اإلمام ىو زيارة قبر  كان أول ما فعموحافال و  ستقباالااستقبل  ىـ حيث 611 إلى مصر سنة.                     

   بالسيدة "التقىفي أصول الفقو ، و جدد ت ليف كتابو و  "احأم" الجديد في الفقو كتابو سنوات ألف فييا أربعإقامتو بمصر                       
 سمع منيا ما لم يكن قد وصل إليو من حديث رسول ا  تقيم بمصر في ذلك الوقت و  التي كانت"  نفيسة                      

           ة حيث ُيفتى فييا بالمذىب القديمذىب الجديد إال في بعض المسائل التي ال تتجاوز العشرين مس لمفتاوى اليوم ىي عمى ال : ممحوظة 
 أبي حنيفة( )تمميذالحسن محمد أبن ببغداد.     اإلمام مالك  بالمدينة  .   سمم بن خالد الزنجي مُ و يينة سفيان بن عُ  بمكة .  شيوخو:  -
 مذىبو الجديد في الفقو  احأم.    في أصول الفقو        ←  الرسالة .     مذىبو القديم في الفقو   جةالحُ .   : اتوأشير مؤلف -
 الربيع الجيزي ،الُبَويطي    ،الُمَزني    بمصر  *           أبو ثور ،أحمد بن حنبل  بالعراق *    أشير تالمذتو : -
 ،" فمةطمب العمم أفضل من صالة النا ،  "  " جل بعد أداء الفرائض ب فضل من طمب العمما  عز و  ب إلىتُُقرِ  ما من أقوالو : " -

  ، قمح " ر الطاحون بغي من حضر مجمس عمم بال محبرة و ال ورق كان كمن حضر" ط " ، في مس لة لم ينسيا قُضحك منو  من "          
  ّين ا  تعالى الحق عمى لساني أو لسانو "ب .. لم أبالناظرت أحًدا إال و  ما "          

 ، مناظراتو في العمم طوال احأربع سنوات احأخيرة من حياتوعن اجتياده و  توفي بمصر بعد صراع طويل مع المرض لم يقعده -
  طباق احأرض عمًما ""عالم قريش يمأل  مكتوب ُدفن بالقاىرة و عمى قبرهو    
  سوريا ، لبنان ، فمسطين( ، حضرموت ، إندونيسيا صر ، الشام )ينتشر مذىبو في الوجو البحري بم -
  ىـ( 620-022)اإلمام أحمد بن حنبل : 

  ، فقد  ُتوفي أبوه وىو صغير وتولت أمو تربيتو وكانت رعاية والدتو أشبو برعاية والدة الشافعي البنياىـ ببغداد ، و  022ُولد سنة  -
  يتزوج حتى  لمعيش لولدىا الذي نش  باًرا بيا و فضمت أن تم لخطبتيا الكثيرون ولكنيا رفضت و حسناء فتقد كانت شابةكانت فقيرة  و     

 !! ماتت لكي ال ُيدخل عمييا في الدار امرأة أخرى تنازعيا السيادة    
  لمدينة واليمن مكة واحالت إلى الكوفة والبصرة و كانت لو ر حفظ القرآن في صغره وعندما تجاوز الخامسة عشر بدأ يطمب العمم و  -
 شام حتى تجاوز عدد شيوخو المائة الو    
 ال أفقو من ابن حنبل "أتقى و بيا  ما خمفتُ بغداد و  من " خرجتُ  : الزىد حتى قال عنو الشافعيكان إماًما في الحديث والفقو و  -
 !! وكان..  ربعين من عمره تقميًدا لمنبي لم يفت إال بعد أن بمغ احألرغم من انتشار عممو باآلفاق ، و رفض الفتوى في أول حياتو با -
مامي ال يزال عمى قيد الحياة ؟الشافعي شيخي و " كيف أفتي و  يقول:      (!  عي عندما بمغ ابن حنبل احأربعينتوفي الشاف )"  ا 
 ير أنو محدث أكثر من كونو فقيًيااشتكان شديد الورع في الفتوى و  -
 ره الشديد الذي لم يمنعو من الحجلفقحج خمس مرات منيا ثالث مرات ماشًيا  -
 :  المديني الواثق فصبر صبر احأنبياء ، قال عنو ابنتنة خمق القرآن في زمن الم مون والمعتصم و الحبس في فامُتحن بالضرب و  -
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 " ..وم الردة وابن حنبل يوم المحنةأبو بكر الصديق ي .." إن ا  أعز اإلسالم  برجمين      
 أفعالوو وأجوبتو و ، إنما أخذ أصحابو مذىبو من أقوالفي الفقو  لم يؤلف كتاًبا -
 .. حديثأربعين ألف  يزيد عن قد حوى ما، و د" في الحديث نَ سْ المُ  أشير مؤلفاتو" -
 " عبد ا  بن أحمد بن حنبل" و " حنبل صالح بن أحمد بن " بناه ا أشير تالمذتو -
    ىـ و ُدفن في بغداد 620توفي سنة  -

 .. ينتشر مذىبو في السعودية -     


