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 الفقهاء المجتهدون والسلطة:
على الرغم من التحوالت السياسية التي شهدها العالم اإلسالالمي أأرالرت علالى مساليرف الفقال  

فالي هال ا المقالا   –اإلسالمي، فإن حركة االجتهاد قد حافظت على قوف اندفاعها. أينبغالي  التنويال  
م بأنفساله –إلى أن الفتن لم تكن كلها ذات آرار سلبية. فقد نأى كثير من كبار العلماء أالفقهاء  –
حفظاً أفهماً  –أفي مقدمتها الفق   –عن الخوض فيها، أسخرأا كل طاقاتهم في مجال العلو   –

أاسالالتنباطاً. أال شالال  أن تالالدماتهم الجليلالالة لعلالالو  التالالريعة أكسالالبتهم مكانالالةً رفيعالالةً لالالدى العامالالة 
 أالخاصة.

ها ألعل ه ا ما جعل الساللةة تتقالرإ إلاليهم، أتحالاأل تقريالب المبالرهين مالنهم، أتفخالر بخالدمت
غالدا مظهالراً مالن مظالاهر الفخالر أالعظمالة التالي  –بالالعلو   –للعلم أالعلماء، ال ساليما أن االهتمالا  

 يتنافس كل حاكم في إبراهها تالل فترف حكم .
أقالالد حرصالالت الدألالالة العباسالالية أن تتظهالالر تالالدمتها للتالالريعة بتتالالجيعها للعلالالم أالعلمالالاء   ن 

 سريةً تدعو لالنقضاض على الحكم ا موي.أساس قيامها كان دينياً، من  أن كانت حركةً 
كان ممن نأى بنفس  عالن أصالحاإ الساللةة أسواء  –أقد ظلت المكانة التي حظي بها الفقي  

مكانالةً تاصالةً فالي قلالوإ عامالة المساللمين. فأ مالة  –ممن رأى إعانتهم أالتعامل معهالم   أالحكم أ
الرغم من كل المحن التي فرضها  على –أبو حنيفة أمال  أالتافعي أابن حنبل  –الفق  ا ربعة 

ظلالالت سالاليرتهم نبراسالالاً للعلمالالاء العالالاملين،  –علالالى إررهالالا  –علالاليهم الحكالالا  أقضالالى بعضالالهم نحبالال  
 (1)إلى التسليم بفضلهم، بل أالعمل على نتر م اهبهم. -أنفسهم  –أاضةر الحكا  

                                                 
تذذر ا مصادذذالت مصخات أنذذل لي مصألنبذذل مصفرااذذن وفبذذا مصاادذذمت  لذذ   ذذ  م  ذذا   - 1

تذذين    خذاا وذا بت  رخفذي ننذذا دذ  نذيمري م ذ  داذذا  –لثاذا   ماذا مص ذ   – اصذ  
ي  م أً صلااس. نقذي لوا ذا م  ذا   صذك  صذ ت نلصذ  نتخص م   دراست   نث  كم

 خا ا مصاساك: "مصام أ". )تاتن  مصايمتك نتقا   مصاساص  صافانل لدال   ذرب  
 اص ت مصقاضن دناضت ل ذم مصبلذ. .  : لداذي  كنذا   اذمل.  نذان ت لمت  كخرذل 

باذاك (. ننذن وابذ  رخذات 1/191صنرنذات لمت  كخرذل مصبكــــــــذـا. -مص ناة.  ام لس
َ ْ  بال مص ظمة صيى مصسلطايت  اصبقنذا ل ذن  ماذ  بذاد  ل ذن دانبذلت نبذم لنل 

تاذاصل  ماذل  – أ ا مصألنبذل بذاتني مصانذني  –نقنا  فنّ  قاضناً صلقلاة. نقي لصّ  
نذذن انااذذل مصينصذذل مصااصنذذل تلذذااس  رذذالب م اذذال  نذذن ورا ذذل م  ذذممل نتم  فمذذا. 
نمصااذذاصل  فاذذممي: "مصأذذامي"ت نبذذن  خذذاا  طرذذمس  خذذيمنل.  ماذذمدل مصأذذامي 



ا، كالون الخلفالالاء علالى اطالالع علمالي أاسالال –فالالي هال ا الع الر  –إن مالا شالجا الحركالة العلميالة 
شالالمل أصالالنافاً مالالن العلالالو  أالمعالالارو. كالفقالال  أالكالالال ... أتسالالجل كتالالب التالالاري  منالالاظرات  شالالهيرفً 

 عقدت في مجالس الخلفاء أكانوا أحياناً طرفاً فيها.
أإذا كانت ه ه المناظرات قد بدأت موضوعية ، فإنهالا لالم تسالتمر كال ل   إذ أن انحيالاه بعال  

الرأح العلمية. أال يخفى أمر الخليفة المالأمون الال ي  الخلفاء لتيارات فكرية معينة ابتعد بهم عن
، (2)أقالالم مديالالداً أمناصالالراً لفرقالالة المعتحلالالة حتالالى حملالال  انحيالالاهه إلالالى معالالاداف مالالن تالالالم قالالولهم

فانحرفت تل  المجالس عن تةها العلمي ال ي سارت في . أعلى العمو ، فإن حرية الفكر كانالت 
 كن الخوض في قضايا الحكم أالسياسة.متاحةً أمجال الرأي أاالجتهاد رحباً ما لم ي
 الارتقاء الحضاري للمجتمع المسلم:

يهالوداً  –مالا غيالرهم  –عربالاً أعجمالاً  –اتسعت رقعة البالد اإلسالالمية، أتعالايا المساللمون 
  فكان له ا االمتحاج أرر فالي إرالراء الفكالر أنضالا أسالا ل التفكيالر أالتحليالل. أبعالد أن -أن ارى 

مجتمعالاً متنوعالاً أغنيالاً بأنمالاط  –فالي هال ا العهالد  –كان المجتما اإلسالمي ا أل بسيةاً، أضالحى 
أن غيره، جديدف من الثقافة، بفعل حركة الترجمة إلى العربية. أهي حركة لم تقت ر على علم د

 أإنما شملت مجاالت  معرفيةً أاسعةً، كالفلسالفة أالمنةالو أالةالب أالكيميالاء أا داإ أغيرهالا...

(3) 
، أإِْن كانت بدايتها ا ألالى قالد انةلقالت فالي (4)أيتعدُّ الع ر العباسي المرحلة ال هبية للترجمة

ن هال ا الكالم الها الل عهد ا مويين. أالواضح أن العلالو  اإلسالالمية قالد اسالتعارت أدأات التحليالل مال
قليلالةً كانالت أ   –ال ي ترجم إلى العربية، أليس مستبعداً أن تترك الثقافة المنقولة آراراً أاضحةً 

أبخاصالة الفلسالفة أالمنةالو اللال ان اسالتخدما فالي علالم الكالال  أأالً، رالم تسالربا إلالى الفقال   –كثيرفً 

                                                                                                                                            

نضذذااما  خذذاا مصأذذامي صلقاضذذن ل ذذذن  ماذذ .  نذذان ت لمت مصافانذذل.  : اذذذال 
  (.1979بـ/1399)

 رنا نن خي ل مصاشا  مصفلان  خشجنفما دا ل تاواذل  قا  مصألبا  مصفراانمي  ينت - 2
مصخامث مصنمبابن رلم اً ننلسبلً ن اطقاً؛  اا ل س  دلاذا  مصكذال   كابذلً تننفذلً. صكذ  
مالب نا  صمره مصبئل ناي اناة  فض مصألبا  مصفراانن ت  اصاأ مي    مصانذني مصذر  

اتا مصقذمل  صذك   انصذل نق   اابامً صلقارلن  " ألق مصقاري". نقي تجان    ااب
ناض برم مصقمل  اصقما نمصسلطايت نن دن  لي مصاسذأصل ويصنذلت نمص سذا ننمذا  باذا 
 كذذمي  اصذذيصن. نمصرابذذاي. ن اذذا وذذا  نذذن تاذذاصل مصاذذأ مي  صذذك دا لذذا  اذذ ا   ذذ  

نصذنس  ذاى ل نذا مصاذن ان  صاذ  قذال  مذره مصاقاصذل »...: -نن برم مصشذأي  –  امبنا 
دظاً نن مصي  ت نال بدنراً    م  اذاي نمصنقذن ت نال  ذاى لي ألق مصقاري[ ]مصقمل  

  ذذّ. لدذذيمً  ذذاما   ذذ. مصمقذذل نذذن ل ابذذل نال ديمصذذل نال نذذمالة نال بذذي  قذذمل نال 
 .8/636. تات خ مصطرا . «دكا لت نال تمصنل صشن     ل ا مصادنل...

 نل دخذذك  ذذمم نا مصمقانذذل م اذذال نل ندا ذذل مصاقذذ. نمصخاواذذل  ذذ  لنمخذذا مصقذذاي م - 3
 اخدذذذ  مصقذذذاي مصام ذذذب مصمجذذذا ت ددذذذا  مصذذذي     اذذذي دلذذذن. م اذذذكايت لت لمت 

 .57ت 40ت 37 (. ص 1986مصافاتف. )
صقي لل  مصكخ  نمصاكخرا  لنتمً  مااً نن  ثام  مص ا ل مصفلانلت دخك بات مصألبذا   - 4

ا نمصأممص  خاانسمي نن  بشا  مصاكخرذا ت ن خرذابمي  ذا خالك لببذس مصكخذ  نلثاامذ
 اخذذذيى  لخقذذذن ننذذذا  »: - اذذذا  قذذذمل لدذذذي مصرذذذادمن   –نلضذذذ س  قدذذذمت مصأالنذذذل 

 .65.  .س. ص «مصشفام  نم ل ا  نمصفلاا  دنث   بزبا مصسأا ..



ا  مالال   فإنال  حالافل علالى منهجال  . فانسل  عن حالة البداأف إال ما كان مالن فقال  اإلمال(5)اإلسالمي
جدت، أاالبتعاد عن االفتراض أالتقدير. أما البالد التالي انتتالر فيهالا فقال   في التمس  با رار إِْن أت
غيره من ا  مة، كالعراق أالتا ، فإن الفق  نحا فيها منحى غلب علي  طالابا المعقالول أكثالر مالن 

 (6)المنقول.
 التدوين:

مظهالالر مالالن مظالاهر االرتقالالاء الحضالالاري الالال ي  –و مجاالتهالالا علالالى اتالتال –إن تالدأين العلالالو  
شهده العالم اإلسالمي. أالفق  من جملة العلو  التي نالت حظها من التدأين، بل يمكن القول بأن 

أعظالم  –مالن المخت الين  –السنة النبويالة التالريفة التالي هالي أحالد أسالس االجتهالاد الفقهالي القالت 
   نهالا أهالم م الدر مكمالل -أحفظالاً أتالدأيناً أت النيفاً  فالرهاً  –عناية، أستخرت لها أكبر الةاقالات 

 . صلى هللا علي  أسلمللقرآن الكريم، ألما شاع من الوضا أالك إ على الرسول الكريم 
لبنةً أساسيةً في بناء االجتهاد  –التي حملت جانباً عظيماً من الفق   –أقد كان تدأين السنة 

مالمح العمل المدرسي المنظم أفو مناها علمية دقيقة،  –ما مرأر الحمن  –الفقهي ال ي أت  
أتجسد في مدارس فقهية أرسى دعا مها أ مالة مجتهالدأن أههلهالم تفالوقهم العلمالي لتالحعم تيالارات 
 فقهية بارهف، كتتَِب لبعضها البقاء، أاندرس كثير منها  سباإ أظرأو سياسية أاجتماعية...

 تدوين الأصول:
أن تدأين العلم يكون الحقاً لوجوده، أهو أمر طبعي أمنةقي،  – في تاري  العلو  –التا ا 
علالالى أصالالول الفقالال   فقواعالالد االسالالتنباط كانالالت موجالالودفً منالال  ع الالر  –تمالالا  االنةبالالاق  -أينةبالالو 
أصالحابت  ا بالرار أمعلومالةً للمتالتغلين بهال ا الفالن، أحاضالرفً فالي  صلى هللا علي  أساللمالرسول 

 ي رنايا م نفاتهم. اجتهاداتهم أاستدالالتهم، أمبثورةً ف
أتتالعب االتتالفالات فالي  –أبخاصالة الفقال  التقالديري  –لكن اتسالاع النتالاط الفقهالي أأفرتال  

االجتهاد بالرأي، جعل صياغة قواعد ا صول أتوضاليحها أتالدأينها عمالالً بالاله ا هميالة لحسالم  
 كثيراً من مواد النحاع التي شاغب بها الدتالء على ه ا العلم.

، يتعالدُّ إنجالاهاً را الداً يالدين لال  -بت النيف  االرسالالةا  –  اإلمالا  التالافعي أله ا فإن مالا قالا  بال
تلفالال  مالالن ا صالالوليين بفضالالل عظالاليم، حيالالي اسالالتةاع أن يرتالالب قواعالالد علالالم ا صالالول أي الالوغها 
صياغةً علميالةً دقيقالةً، أيوضالح منهجال  فالي االسالتنباط، حتالى اسالتحو أن يتنسالَب إليال  أضالا هال ا 

 العلم.
  

                                                 
 .241تات خ مصخشا ب م اال نت مصسركن. ص  - 5
 .241؛ نتات خ مصخشا ب م اال نت صلسركن. 1/330مصبكا مصسا نت صل جم .  - 6



 ةمن أعال  المدرسة الفقهي
 

 –من جالودف العقالل أملكالة العلالم  –لديهم  –امتاه ه ا الع ر بتألو نجم فقهاء أعال ، اجتما 
ما أّهلهم إلى أن يكونوا هعمالاء مالدارس فقهيالة را الدف. أإذا كالان لالم يتكتالب للمال اهب كلهالا البقالاء، 
فالالإن مالالن أسالالباإ ذلالال  أن ا  مالالة أنفسالالهم لالالم يق الالدأا ابتالالداًء تأسالاليس مالال اهب تاصالالة بهالالم، أإنمالالا 

 (7)تضافرت جملة من العوامل يسرت حفل مناها بعضهم في االستنباط دأن بعضهم ا تر.
وافر مالالن تالميالال  نجبالاء أظالالرأو سياسالية أاجتماعيالالة، تحالالدهَد م الير كالالل مالال هب أبقالدر مالالا تال

 ظهوراً أتفاًء، انتتاراً أانحساراً.
 أمن أبره الفقهاء ال ين تيسر لمدارسهم البقاء أاالنتتار ا  مة ا ربعة:

 : (8)الإمام أبو حنيفة – 1
سال   فلالم يالاله  شاليخاً أاحالداً، تكوينال  العلمالي الرا –الفقيال  المجتهالد  –إن ما ميهح أبا حنيفالة 

. أفي تنوع ه ه المدارس إرالراء (9)أإنما أت  عن العديد من جهاب ف العلم أأعال  الفق  اإلسالمي
للفق ، بل إن فيها أساَس العناصر التي اعتمدها أبو حنيفة في رسم منهجال  االجتهالادي  إذ جمالا 

السالتنباط أالغالوط طلبالاً لحقالا و بين فق  عمر المبني على الم لحة، أفقال  علالي المبنالي علالى ا

                                                 
 .167ب م اال نت مصألا . ص تات خ مصخشا  - 7
ل م دانبل: بم مصافااي    ثا س     ن ن  مصك تنا    ثفلرلت نقن.:  بذا  ذ  ل اذا   - 8

بـت ن ُفذي  تا فنذاً دلذك لتوذق م قذممل؛ نقذي مصخقذك  ذأبس 80ناتس. ُنصي  اصكمنل اال 
    اص ت نااب دطا  م   ل ن ت اح نداال    اذلنااي مصذر  ال  ذا ثاذاي دشذاة 

ل.  اذذا مصخقذذك  ا راذذل:   ذذي  ذذ  دلذذن ن  اذذي مصرذذاقا. بشذذأ نذذن لاذذاة  م   سذذات اذذا
تشذذخ .  اصخجذذاتة.  ُذذانى لي وذذيه ثا ذذس  بذذ   صذذك م  ذذا  دلذذّن  بذذ نامًت نذذيدا صذذا 
 اصرا ل ننا ننن  ت خا. دبظ مصقاري مصكذا ات نمنذخ . لنل ل ذاه  فلذا مصكذال ت صكاذا 

نذن   ذ  نذمي  مذاة  –ا مصكذال  مبداف داا  صك مصبقا. نال ن  لي خمضا نن دل
مصجيل نتشف  مآلتم  نننمل لنكات وي ذية  ذاصفام  نبذم مصرلذي مصذر  دذاف لدذا  

قذذي ل سذذرا خرذذاة نذذن مص جذذاي نل ذذي   –مص لذذاتم  نم لداذذس ننذذا مصالذذ. نمصا ذذ. 
 دقلنخا مصبرة  ألنم  مصر ث نمصخ ا  مصلانت ل صلاشخ .  قلا ا مصبقا نمالوخمال.

 اي ل م دانبل ثقلً ال   ذيث  اص ذي ث  ال  اذا   بظذات » قمصا:  ُتنَ  د  م    فن  
]تمذر   مصخمذر  ت مصفسذقالبنت م ذ  دجذا.  نذان ت لمت «  بظذا  نال   يث  اا ال

نُنميَ صا  أبا  اي بذاد  وذمص نذن مصاسذار. دخذك قذال ننذا  .[10/450بالت. 
  .س(.«)مصااس دنال نن مصبقا دلك ل ن دانبل » م  ا  مصشانفن: 

ُداض دلنا مصقلا   اتن . م نصك نن دمي م  م ن  نمصمابنل نن دمي مصفرااذنن ت  
 نأ ك م وا لت نلن    اصسنا  نمص رست ن ب  ص   لا صا   ْي د   ممقبــــــــــــذـا.
تذذات خ   ذذيملت مصأطنذذ  مصر ذذيمل ت مص ذذانظ ل ذذم  كذذا لداذذي.  نذذان ت لمت مصكخذذ  

؛ نتمذذذذر   مصخمذذذذر  ت صلفسذذذذقالبن. 13/323(. 7297مصفلانذذذذل. مصخاواذذذذل تقذذذذا: )
؛ نل ذذم دانبذذلت صا اذذي ل ذذن  بذذاة. مصقذذاباة لمت مصبكذذا مصفا ذذن.  : اذذال 10/449
(1997.)  

دذذ  لبذذ اا داذذا دذذ  داذذات »   ذذا مصأطنذذ  مصر ذذيمل  لي ل ذذا دانبذذل قذذي لخذذر :  - 9
ن د  دلّنت ندذ  لبذ اا درذي ن دذ  درذي نت ن ذا  ذاي نذن ند  لب اا دل
 .13/334تات خ   يمل. «. دلك نوا م تض لدلا  اا  نقس م   دراس



 الترع، أعلم ابن مسعود القا م على التخريا، أعلم ابالن عبالاس الال ي هالو علالم القالرآن أفقهال .

(10) 
ألم يقت ر على فق  هدالء فحسب، أإنما اسالتقاه مالن كالل الم الادر التالي تالوفرت لديال ، بمالا 

فرصالة االلتقالاء بنخبالة مالن التالي أتاحالت لال   –أرناء أدا   مناسال  الحالا  -في ذل  رحالت  الكثيرف 
 تيرف الفقهاء المجتهدين.

أتجدر المالحظة أن ا صول التي ي كرها فقهاء الم هب الحنفي علالى أنهالا أصالول المال هب، 
أإِْن  –أأ ا صول التي اعتمدها ا  مة في منهجهم االجتهالادي ليسالت مالن أضالا ا  مالة أنفسالهم 

ْن جالاء بعالدهم بعالد أن تلمسالوها مالن أقالوالهم   أإنما أضعها مَ -كانوا يالحظونها في استنباطاتهم
 هالو تخالريا علالى م هبال . –مالثالً  –أما أترَِر عنهم من فرأع فقهية. أكثير مما نتسب  بي حنيفة 

(11) 
فالي ا تال  بكتالاإ هللا رالم  –كمالا بيهنال  هالو نفسال   –لقد تحدد منهاج االستنباط لدى أبي حنيفة 

مالا االحتيالاط التالديد فالي قبالول ا تبالار، رالم بمالا أترالر عالن  صاللى هللا عليال  أساللمبسنة رسالول هللا 
يتخيالالر مالالن بالالين أقالالوالهم أال يخالالرج إلالالى قالالول غيالالرهم. أمالالا  –رضالالوان هللا علالاليهم  –ال الالحابة 

، أذلال  باسالتخدا  القيالاس (12)التابعون، فإن  لم يتلح  نفس  بأقوالهم، فل  أن يجتهالد كمالا اجتهالدأا
و علت  أأ تفسير للنص كما عبهالر عنال  بعال   حمل على النص بعد –في أساس   –ال ي هو  تعرُّ

 ا صوليين.
يعنالالي ضالالرأرفً أتالال ه باإلجمالالاع. أيلالالي هالال ه  –بمالالا أترالالر عالالن ال الالحابة  –أأَْتالال ت أبالالي حنيفالالة 

 الم ادر القياس أاالستحسان أالعرو.
فالالي االسالالتدالل بالسالالنة النبويالالة، أاعتمالالاده الكبيالالر علالالى الم الالادر  –أنظالالراً الحتياطالال  التالالديد 

َي بم هب أهل الرأي.-ادية االجته  ، فإن م هب  ستّمِ
 أيمكن إجمال أهم ت ا ص منهج  في االجتهاد فيما يأتي:

 استق اء علل ا حكا  أِحَكِمَها: – 1
إن التريعة معقولة المعنى  ل ا كان البحي عن علل ا حكا  أحكمة التتريا أمالراً ضالرأرياً 

 على التمس  بظواهر الن وط.لتَفَهُّم رأح الترع أأبعاده، أعد  االقت ار 
 االحتياط في قبول ا تبار: – 2

أنال  كالان يحتالاط فالي قبالول أتبالار ا حالاد   –فالي االجتهالاد  –من ت ا ص مالنها أبالي حنيفالة 
صاللى هللا ألعل مرجا ذل  أن ه ا الم هب نتأ في بيئة كثر فيها الوضا أالك إ على رسالول هللا 

يرف لقبول أتبار ا حالاد تضالمن صالحتها أسالالمتها، ، فتةلب ه ا ا مر أضا قيود كث علي  أسلم
 أتوفر الثقة فيها أاالطمئنان للعمل بها.

                                                 
 .2/353تات خ مصارمب  م اال نل.  - 10
 .206-205؛ نل م دانبلت   ن  باة. 1/458دجل ن مصراص لت مصيبلم .  - 11
 ن ا  فيبا. 207؛ نل م دانبلت   ن  باة. ص 13/368تات خ   يمل.  - 12



 :(13)مالك بن أنس - 2
يعتمد على القرآن الكالريم أالسالنة النبويالة التالريفة.  –في االجتهاد  -كان منها اإلما  مال  

أقد امتاه ه ا المنها باعتماد عمل أهل المدينة حجةً على اعتبار أنهم توارروا ما كانوا يعملالون 
لال ل   –فالي قالوف المتالواتر  –عالن ال الحابة الكبالار  فهالو  –بدأرهم  –ب  عن سلفهم ال ين أت أا 

 حد المخالم لما علي  أهل المدينة.فإن  مقد  على القياس أعلى تبر الوا
ألم يوافق  أكثر الفقهاء في ه ا ا ساس  فقد ذهبوا إلالى أن عمالل أهالل المدينالة لاليس حجالةً  

  نهم:
 (14)ليسوا مع ومين. – 1
أ ن كثيراً من السنة انتتالر تالارج المدينالة نتيجالة انتقالال بعال  ال الحابة إلالى ا قةالار  – 2

 اإلسالمية.
 (15)مال  بالرأي، إقامت  كثيراً من ا حكالا  الفقهيالة علالى االستحسالان أمن مظاهر أت  اإلما 

 (16)أما عترو بالم الح المرسلة.
                                                 

بذـ  اصاي اذل مصااذمتةت ن مذا لقذا  93ُنصذي دذا   اص     لبس:    دذا ا م بذر ن.  - 13
 بـ.179نصا  أاي  اما  ال داّواً  صك  كل. ن ابس نناتا اال 

بشذذأ  اصذذ  نذذن  نذذس منذذخما  ذذاصفلا نتنم ذذل مص ذذي ث. دبذذظ مصقذذاري مصكذذا ا بذذ نامًت  
نخذذاي  صذذك  خا ذذل مصفلذذا. نجلذذس  صذذك ت نفذذل مصذذال  نونذذاهت صكاذذا ال   نذذنأا م ذذ  

   با زت ل م لمنل مصايبنت ُداف  ا داي.     ممصن  ان  با ز ] دري مصادا 
بانذذذات تذذذا فن ثقذذذل. لخذذذر دذذذ  ل ذذذن با ذذذاةت ن ذذذاي داصاذذذاً  ا بسذذذاا نمصفا نذذذل. 

[  يةً  م للً  ل س دممصن ثالث دشاة اذالًت  6/290بـ(.تمر   مصخمر  . 117) 
امف  ذذا تذذأثامً  رنذذامًت ناذذات دلذذك بمجذذا نذذن مصخممضذذب نمالدخذذ –خالصمذذا  –تذذأثا 

 اصفجز نمصا ينل ل داي انمصا داا ال  فلاا. نصا  رلغ    مصفاا اذرفل دشذا دا ذاً 
دخك ولس صلبخنذا نمص ذي ثت ننذمي صذا لبذ. مصفلذا  اصكبذا ةت نمدخانذمم صذا  ا  ا ذلت 
ندات قرللً صطالا مصفلا قا رلً. نلنما  داباتا  خاا "مصام أ" مصر  لببق لت فذل 

رذذ. مصادذذابا  مصخذذن بذذابس نذذن مص ذذي ث نمصبقذذا؛ دقذذمل نذذن  بجذذا ه. ن ُفذذي  ذذ  لنم
نجافس مص ي ث نم ثا ن م خماا نتترخماا دس  م  مما مصبقمنل. ن لغ  ذ  نذماة 
مصام أ لي لنات مص كا  دلك م  ا   اتأا ه  اوفاً تاذاناً ندنذيمً صكدكذا  مصبقمنذلت 

نذا بذلك ن دلصكاا صا  اض لي  بذاض  خا ذا نبذم  فلذا لي لبذ اا تاذمل ن 
قذذي تباقذذمم نذذن مآلنذذا ت نتننم لدال ذذث ونذذا لدال ذذث لبذذ. مص جذذا  مصخذذن  ناذذلا

مدخايبا. نبظامً صاكابل م  ا   اص  مصفلانلت نمصفاا مصاي ذي مصذر  قلذاه نذن  جذال 
مصفلا نمصخفلنات نقي تلقك داا ديل  رنا     الا مصفلات نتنى داذا  ذا  ز ذي دلذك 

 نل. تاواذذل م  ذذا  مصكا لذذل نذذن: تاتنذذ  لصذذ  نثالثاارذذل  ذذ  لدذذال  م قطذذات م اذذال
؛ ن اصذذ ت   اذذي ل ذذم  بذذاةت 10/5مصاذذيمتك مصجذذز  م نل  لذذا؛ نتمذذر   مصخمذذر   

 .297مصقاباةت لمت مصبكا مصفا ن؛ نتات خ مصخشا بت صلسركن.ص
 .1/187مصاسخدبكت صل زمصن.  - 14
صاوذمس مالاخ ساي: بم م خر  ادذل ل وزرنذل نذن  قا لذل لصنذ.  لذن. ن قخلذاه م - 15

 صذذك تقذذي ا مالاذذخيالل مصاااذذ. دلذذك مصقنذذاس؛ ل  لي مصاجخمذذي  فذذيل دذذ  مص كذذا نذذن 
 سذذأصل  اذذا   كذذا نذذن بظارابذذا  صذذك مص كذذا  أالنذذا صموذذا  قخلذذن مصفذذينل داذذا. 
مصاممنقا  نذن لبذمل مصشذا فلت مصشذا رن ت ل ذم  اذ ا    ذامبنا. نذاح : درذي ن 



فقهالالاءت كثيالالرأن، بالالل عالالابوا علالاليهم إفالالراطهم فالالي  –فالالي هالال ا ا سالالاس  –أقالالد تالالالم المالكيالالةَ 
مالال  ابالن أنالس  -إمالا  دار الهجالرف  –اإلمالا  أأفالرط » : (17)استخدا  الم الح. قال إما  الحرمين

االستدالل  فرت ي يثبت م الح بعيدفً عن الم الالح المألوفالة، أالمعالاني المعرأفالة فالي في القول ب
ه ذل  إلى استحداث القتل، أأت  المال بم الح تقتضيها في غالالب الظالن، أإِْن لالم  التريعة، أجره

ه، بالل الالرأي رأيال ، مالا اسالتده نظالره فيال ، يجد لتل  الم الح مستنداً إلى أصول، رم ال أقالوو عنالد
 .(18)«أانتق  عن أأضار التهم أا غراض 

أيرى جمهور المالكية فرقاً بين االستحسان أالم الح  فاالستحسان ال يكون إال في مقابلة 
 (19) تكون دليالً حيي ال دليل سواها. –في مسا لها  –قياس. أما الم لحة المرسلة ، فإنها 

 عامالن مهمان، يسهرا حفظ  أانتتاره في ا فاق: –م هب المالكي لل -أقد اجتما 
أألهما: علمي، أهو يتمثل في كثرف التالمي  النجباء الال ين التفالوا حالول اإلمالا  أأتال أا عنال  

نوا فقه .  أدأه
أرانيهما: سياسي، فهو م هب مرن  أه ه المرأنة تتمثل في فتح  باإ الم الح، مما حفح 

مالال هبان انتتالالرا فالالي بالالدء أمرهمالالا بالر اسالالة » أتبنِّيالال . يقالالول ابالالن حالالح :  الحكالالا  علالالى تتالالجيع 
فإنال  لمالا ألالىه الرشاليد أبالا يوسالم تةالة القضالاء كانالت القضالاف مالن  بي حنيفةأأالسلةان: م هب 

 قِبَِلِ  من أق ى المترق إلى أق ى عمل إفريقية، أم هب مال  عندنا 

                                                                                                                                            

؛ 4/148  (. 2003بذذذذذذـ/1424. )3لتم .  نذذذذذذان ت لمت مصكخذذذذذذ  مصفلانذذذذذذل.  : 
 .2/1047؛ نمص اب.    مصا دملت صكت م . 4/162نم دكا ت صآل ي . 

مصادل ل مصاااذلل لن مالاخدذالح: بذن مصادذاصق مصاالراذل صاقابذي مصشذاست نال  - 16
 شمي صما لب. خاص  االدخرذات لن م ص ذا ت لن بذن لي  موذي  فاذك  شذفا  ذاص كا 

؛ 242ا.  تنذال مصب ذملت صلشذذم ابن. ص  اااذ  دقذالً نال  موذي لبذ.  خبذذق دلنذ
 .246نلبمل مصبقا ت   ن  باة. ص 

-419  ا  مص ا ن : بم ل م مصافاصن دري مصال     دري ن  ذ   ماذ  مصجذم ان ) - 17
بذذـ(. نقنذذا نلبذذمصن  ذذاتست بشذذأ نذذن  نئذذل دلانذذلت ن ذذاس نذذن  جذذاال  نذذخك: 478

صخبسذذذنات نمصأطذذذ ت  ذذذاصكال ت نلبذذذمل مصبقذذذات نمصأذذذالفت نمصجذذذيلت نمصبقذذذات نم
نمصاذذذذممدظت نمصمبذذذذا ا.  ذذذذ  لبذذذذا  دذذذذاباتا: "مصرابذذذذاي نذذذذن لبذذذذمل مصبقذذذذا"ت 
ن"م تنال"ت ن"مصكاننل"ت ن"تبسنا مصقاري مصكذا ا"... . رقذا  مصشذانفنلت مصسذركنت 

ن ذذا  فذذيبا؛ ن قي ذذل مصرابذذاي  3/249. 2تذذاي مصذذي  .  نذذان ت لمت مصافانذذل.  : 
 .35-23صلا قق. 

نن مصاديت  -(. ن لن  مصجم ان 1129)نقاة: 2/721مصبقا.مصراباي نن لبمل  - 18
تا ذذا تدا ذذل  صذذ ت  –تضذذن ن داذذا  –اكذذاه  ذذ   اصذذ  نمصذذر  ب» قذذارالً:  -ببسذذا 

نوا ابا دلك مالاخيالل    ونا مقخدال. نب   بلذاا نذن  صذ   ذمالًت ثذا بذر ا 
لذم تلى   سرا صااص   ربراً. نلم قذيت نقذمس نمقفذل دسذرس بذالتة ال دمذي  املمذات ن

 ن بظا ويس م ب ت لن مبطال  مصشبلت نل يى تل اً ال تاكاه مصفقملت بذارامً  صذك 
نامذ.  –لي مصفقم ا   شاندل ص سذا مصبذممد ت نبذره مصفقم ذل الرقذل  مذره مصاذالتة 

مصخز   م. بذرم نذن تجذم زه  بذ. م  ذاال   –تضن ن داا  –برم  النل. ن اص  
. داا مصمقا  لبا قال: لبا لقخ. ثلذث م  ذل الاذخرقا  مصقخ. نن مصخما مصفظنالت دخك بق

 (.1154-1153)نقام  تقا:  2/733«. ثلمنما
 .234لبمل مصبقات ل م  باة. ص  - 19



لسلةان مقبوَل القوِل في القضاف، أكان ال بن يحيى كان مكيناً عند ا (20)با ندلس، فإن يحيى
يلالالي قالالاض فالالي أقةالالار ا نالالدلس إال بمتالالورت  أاتتيالالاره أال يتالالير إال بأصالالحاب  أمالالن كالالان علالالى 
م هب ، أالناس سراع إلى الدنيا، فأقبلوا على ما يرجون ب  أغراضهم. على أن يحيى لالم يالِل قال  

 (21) «.ياً إلى قبول رأي  لديهم أال أجاإ إلي ، أكان ذل  ها داً في جاللت  عندهم أداع

                                                 
  نذك  ذذ    نذذك  ذ   منذذا مصلنمذذن مصقا رذن: نقنذذا  ذذاصكن  ذات . تنى مصام ذذأ دذذ   - 20

ن مقبذاً  اصسذااس  اص   راناةًت نبم لنل    للخ. مصام أ  صك  ذالله  ذا الً  مذر اًت 
اه م  ذا   اصذ  داقذ. م بذيصس. نقذي تذمصك مصبخذمى نصذا  أذاي دذ   ذرب    اا. اذا 
 اصذذ   ال نذذن  فذذض مصاسذذار.. ببذذق مصطنذذ  نذذن ودذذ  م بذذيصس مصا نذذ ت مصاقذذا  

مصخلاسذذذذذابنت لداذذذذذي  ذذذذذ    اذذذذذي.  :  دسذذذذذاي درذذذذذاس.  نذذذذذان ت لمت بذذذذذالت.    
 .2/537؛ نمصايمتك. 2/9 ( 1968بـ/1388)

؛ نورنة مصاقخرس نن   ا نالة م بيصست مص اني ت ل م درذي ن 2/10مصطن .  ببق - 21
؛ 360  اذذذي.  :   اذذذي  ذذذ  تان ذذذس مصطاجذذذن. مصقذذذاباةت  كخرذذذل مصأذذذابجن. ص 

نمالاخقدا  خرات لنل مصا اا م قدكت مصاابا ت ل م مصفرذاس لداذي  ذ  خاصذي. 
خذذذذذذاا.  : وفبذذذذذذا مصاابذذذذذذا  ن  اذذذذذذي مصاابذذذذذذا . مصذذذذذذيمت مصرنلذذذذذذا ت لمت مصك

 ؛ 1/195 (. 1997بـ/1418)
نذذن لاذذراا  مذذمت  ذذرب   اصذذ   ا بذذيصس نمصا ذذاا لي  –ل لذذاً  –ن اذذا  ذذانى  

 –تضذذن ن داذذا  – فذذض مص جذذاي قذذي مم ] ذذ  مصا ذذاا نم بذذيصس[ دلذذك  اصذذ  
ت نقنذ. -مصافذانف  اصذيمخ.  – اصاي الت نسأصما د  اناة دري مصذادا   ذ   فان ذل 

صنذس » . نقذال  اصذ : «س مصدمف ن جابي نن اذرن. ن با  أ . مصشفنا ن لر» صا: 
. نذذاقا دلنذذا  اذذم مصفرذذاس بذذره مصاقاصذذلت ن ذذاي  صذذ  اذذر  « ن    ذذ  دا اذذا  املذذا

. ن ل س  قاصخا بذاد  - اا بم  شممت  –تمبلما  صك ضا ا نن  سأصل م  امه 
م بذذيصست نُسذذا   مذذا نواذذب مصاذذاس دلذذك  ربرذذات نابخشذذا نذذن لقطذذات مصا ذذاا  ذذ  

. نصال الس ل ما دلك دمم ذ. مبخشذات مصاذرب  مصاذاصكن 1/195 م ئر.. مالاخقدا. 
؛ ن قي ذذل م ذذ  خلذذيني. ص 3/230ت ن2/222 ا بذذيصس نمصا ذذاا: ببذذق مصطنذذ . 

 .345-344 ن  باة. ص ؛ ن اص ت  497-498



 :(22)الإمام الشافعي - 3
االسالتقالل بمال هب  –فالي ا صالل  –لم يق د  –كما يتبين من م ادر ترجمت   –إن التافعي 

هالاً باسالم المحالدرين. إال أن  تاط في االجتهاد. فقد كان يتعدُّ مالن تالميال  اإلمالا  مالال ، أناطقالاً مفوه
كمالا  -رحالت  أاطالع  على منالاها مغالايرف لمالا كالان عليال  أهالل المدينالة اسالتثار عقليتال  الناقالدف، 

دفعت إليها الحمية ل ، فإنها  ألعل المجادلة عن رأي مال  أإِنْ » : -يوضح ذل  أبو ههرف بقول  
إلى محاسن أعيوإ فقهاء العراق في مجادلتهم،  –بب يرت   –تْ ت إلى عيوإ في ، كما نف  دَ قد هَ 

 –من فكر جديد أاتجاه جديد. رمه إن المناقتة  –حينئ   –أفي دراسة فقههم أآرا هم، فكان ال بد 
و أصالولها أالبحالي عالن  –في الفرأع  هت  إلى تعالرُّ ضالوابةها أمقاييسالها، فخالرج مالن بغالداد أجه

 .(23)«أقد أت  يرسم تةوطاً جديدفً 
إلالى االتجالاه الال ي  –فالي ا سالاس  –إن نسبة أضا علم ا صول إلالى اإلمالا  التالافعي يرجالا 

سلك  أرناء اشتغال  به ا العلم. إذ ركهح على الكليالات أكثالر مالن تركيالحه علالى الفالرأع أالجح يالات، 
كالانوا يجتهالالدأن دأن االعتمالاد علالى حالدأد مرسالومة لالسالالتنباط،  –  قبلال –فالي حالين أن الفقهالاء 

فالي اشالتغال  بالالفرأع  –. فكان (24)أإنما معتمدهم فهم معاني التريعة أمرامي ا حكا  أغاياتها
أقد أجه  تالمي ه إلى طرق االستنباط أأسالا ل ،  (25)مقت راً على القدر ال ي يوضح نظريات . –

 لفقهية.ما المواهنة بين الم ادر ا
الالح أصالالول م هبالال  بقولالال : ا صالالل قالالرآن أأ سالالنة، فالالإن لالالم يكالالن فقيالالاس عليهمالالا. أإذا  أقالالد أضه

أصالحه اإلسالناد بال  فهالو المنتهالى. أاإلجمالاع  صاللى هللا عليال  أساللمات ل الحديي عن رسالول هللا 
أكبر من الخبر المفرد، أالحديي على ظاهره، أإذا احتمل المعاني فما أشب  منهالا ظالاهره أأالهالا 
ب ، أإن تكافالأت ا حاديالي، فأصالحها إسالناداً أأالهالا. ألاليس المنقةالا بتاليء مالا عالدا منقةالا ابالن 

                                                 
مصشانفن: بم ل م دري ن   اي  ذ   لت ذس مصشذانفن مصاطلرذن. ُنصذي نذن وذزة دذا   - 22

 بـ. 204بـ. نتمنن  ادا اال 150
نن قرنلل بر .. نبن    لندق مصقرار. مصفا نل. نصقذن  – ار براه مصاركا  –تا  ك  

ال    اصكذذاً  اصاي اذذل داا ذذلً دلانذذلً  رنذذاةًت نأخذذر مصفلذذا دذذ  لنذذما دلاذذا  ددذذاه. 
نتخلاذذر صذذات ندبذذظ "مصام ذذأ"ت نتنى مص ذذي ث دذذ  اذذبناي  ذذ  دنناذذل نمصبلذذ.  ذذ  
دناض. مت ما  اصخشنب نُدا.  صك مصفام ت صكاا لمنب د  ببسذا ل ذا  مصانذني. نباذاك 
تمن ذأ  صذا مالاذخبالة  ذ  نقذذا لبذ. مصفذام  نم خذر دذذ    اذي  ذ  مص سذ  مصشذذنرابن 

ننن   يمل با    دابا  نقمنل ضذاس  ربرذا مصقذي ات  لنما لب اا ل ن دانبل.
ل ا  دا نقي لص  ننما رخا  ذا ماذخقا دلنذا  ربرذا مصجي ذي. نلبذا بذره مصكخذ  مصخذن 
تنمبذذا داذذا تال نذذره: "مصااذذاصل" نذذن لبذذمل مصبقذذات ن"م  "ت نبذذم نذذا .   ذذمما 

واذذل )تا 2/56مصبقذذات نقذذي ُتن  لبذذا لصذذ  ب ذذممً  ذذ   ذذارخن وذذز .  تذذات خ   ذذيمل. 
؛ 1/100؛ ن رقذذذذا  مصشذذذذانفنلت صلسذذذذركن.9/25(؛ نتمذذذذر   مصخمذذذذر  . 454تقذذذذا:

ن ااق  م  ا  مصشانفن ت مصام  ت نأا مصذي  .  : لداذي دجذا   مصسذقا.  نذان ت 
 (؛  ندسذذذ  مصا اضذذذاة نذذذن تذذذات خ  دذذذا 1993بذذذـ/1413. )1لمت مصجنذذذ..  : 

 ذامبنا. مصقذاباةت نمصقاباةت مصسنم نت مص انظ والل مصي  .  :   اي ل م مصبلذ.  
؛   نمصشذذانفنت   ذذن  بذذاة. مصقذذاباةت لمت  1/262 (. 1997لمت مصبكذذا مصفا ذذن. )

 مصبكا مصفا ن.
 .126مصشانفنت ل م  باة. ص  - 23
 .138مصشانفنت ل م  باة. ص  - 24
 .127 .س.  - 25



ع: ِلـَم ؟ فإذا صحه قياس  علالى ا صالل صالحه . أال يقاس أصل على أصل. أال يقال للفر(26)المسيب
 .(27)«أقامت ب  الحجة 

لقد اهتم التافعي بالسنة اهتماماً كبيراً، أدافا عن العمل بالالخبر الواحالد. فلالم يتالترط للعمالل 
ب  سوى ال حة أاالت الال، بخالالو ا حنالاو الال ين اشالترطوا فيال  التالهرف إذا كالان ممالا تعالمُّ بال  

ال ين اشترطوا عد  مخالفت  عمل أهل المدينة. كما أت  بأحاديالي غيالر  البلوى، أبخالو المالكية
 الحجاهيين إذا تحققت فيها الترأط التي التح  بها.

أتالالالم المالكيالالة أا حنالالاو أغيالالرهم فالالي عالالد  االحتجالالاج بالمراسالاليل إال مرسالالل سالالعيد ابالالن 
 المسيب  لالتفاق على صحت .

توى ال الحابي حجالةً مساللمةً. الحتمالال أن يكالون بف –دا ماً  –ا ت   –لحاماً علي   –ألم يجد 
 (28) قول  مجرد اجتهاد قابل للخةأ.
توسا بع  ا حناو أالمالكية في العمالل بال  ،  –ربما  –ال ي  (29)أأنكر العمل باالستحسان

ع » أألم في  كتاإ إبةال االستحسان، أقال قولت  المتهورف:   ، كمالا رده «من استحسن فقد شره
 ، أأنكر االحتجاج بعمل أهل المدينة.الم الح المرسلة

بم نفات  أأماليال ، أ  –أأالً  –أقد كتتَب لم هب التافعي أن يتحفل أينتتر على يد مدسس  
 النجباء ال ين التفوا حول  أنهلوا من نبع  الفياض. (30)بجهود التالمي  –رانياً  –

نة من حاكم أأ تأييد من ألعل مما ميهح ه ا الم هب انتتاره الواسا بجهد مدسسي  دأن إعا
 سلةة سياسية.

 :(31)الإمام أحمد بن حنبل - 4

                                                 
 ارق تأا جا. - 26
 .315-314تات خ مصخشا ب م اال ن. مصسركن. ص  - 27
مصفلا  أخرني  قمل نمديبا  اةًت ن خا مبا لخاىت ن خباقذمي نذن ب. ل»نقي نوي  - 28

. مصاااصلت صلشذانفنت   اذي  ذ   لت ذس.  : لداذي   اذي « ا  اما  فض  ا لخرنم
 (. ص 1940بذذـ/1358. )1نذذا ا. مصقذذاباةت  كخرذذل  دذذطبك مصرذذا ن مص لرذذن.  : 

597. 
 ا: بم  .  ا صا  فخاذي   ار ن مصخارنا  صك لي مالاخ ساي مصر  لبكا مصشانفن مصفا. - 29

 -ننا دلك مصكخاا لن مصسال لن لثا لن  وااس لن دلك قنذاس دلذك نمدذي  امذا.  قذمل 
ن باا مالاخ سذاي تلذر ...نصا  جفذ. ن  دذي  فذي تاذمل ن لي »: -نن "مصاااصل" 

مصكخذاا نمصسذال نم واذاس  – فذيُ  –ومل مصفلذا  قمل  ال    ومل دلا  لك قرلا. ن
؛ نمصشانفنت   ن  باة. 508-507. ص «ا نببس    مصقناس دلنما نمآلثات ن 

 ن ا  فيبا. 255ص 
بذذـ(؛ 264:  اذذاادن.  ذذ    نذذك مصازبذذن )   -دلذذك اذذرن. مصامذذال  –ل  ذذا  ذذاما  - 30

نمص سن     دلن مصكام نسن؛ ن ما       نك مصرم طن. تذامواما نذن :" رقذا  
 (.1/275(ت )1/251(ت )1/238مصشانفنل مصكراى" دلك مصخممصن: )

بذـ نذن 164م  ا  لداي: بم لداي      اي  ذ  دارذ. مصشذنرابن. ُنصذي  ر ذيمل اذال  - 31
ل نوملت نننما دبظ مصقذاري مصكذا ات نلتس مصل ذل مصفا نذل نمص ذي ث  لااة  م  با 
نرثات مصد ا ل نمصخا فن . نمبد  مبخاا ا دلك لتمال مص ي ث نمصبقا.  يل تدلخذا 
مصفلانل  طل  مص ي ث رخرمً د  ل ن  ما  باد  ل ن دانبل نونذاه  ذ    ذيثن 

ك  ذي م  ذا  مصشذانفن نذن مص جذا  دداه نن م  دات م اال نل. ن اي تخلاره دلذ



 لعل ما رس  إمامة أحمد بن حنبل  هل الحديي أالسنة أمران:
سالجناً  –موقف  التجاع من المعتحلالة أمديالديهم مالن الحكالا  العباساليين الال ين امتحنالوه  – 1

 ، فرف .(32)ليقول مقالتهم بخلو القرآن –أتع يباً 
 -عد  ميل  إلى فق  أهل الرأي على الرغم من ظهوره في موطنهم ]العراق[، أاطالع   – 2

 على منهجهم في االستنباط. –عن قرإ 
  فالإن (33)أإذا كان بع  المدرتين ينكرأن على اإلمالا  أحمالد الفقال  أينسالبون  إلالى الحالديي

كالالان شالالديد التمسالال  . أهالال ا هالالو الواقالالا   نالال  أإِْن (34)جمهالالورهم ي الالنف  مالالا المحالالدرين أالفقهالالاء
ممالا  –يستنب    -أيضاً  –با رر، حري اً على تتبا الرأايات الواردف في الموضوع الواحد، فإن  

ما تتضمن  من ا حكا  أيقيس عليهالا. أقالد اشالتهرت عنال  جملالة مالن  –يةلا علي  من ا حاديي 
 ا صول في االستنباط ترجح كون  محدراً أفقيهاً.

 تهاد:منهج الإمام أحمد في الاج
 :(35)يتلخص منها اإلما  أحمد في االجتهاد فيما يلي

 ا ت  بالقرآن الكريم أالحديي المرفوع. – 1
فهو لم يقد  على الحديي ال حيح عمالً أال رأياً أال قول صحابي، أال عد  العلالم بالمخالالم 

الل عبالارف:    اه كثيرأن إجماعالاً. بالل إنال  كال ّإ مالن ادعالى اإلجمالاع، أفضه ال أعلالم شاليئاً » ال ي سمه
 «.يدفع  

                                                                                                                                            

ل ن  ما  دذانزمً  رنذامً صذا دلذك مالتجذاه ب ذم لتماذل مصبقذا.  -   قرلا  -ن  يمل ن 
خاوذس »نقي برغ ننا  اا برغ نن واب مصسال ندبظما دخك نمي صا مصشانفن  قمصا: 

نلثاذذا  «. ذذيمل ن ذذا خلبذذس  مذذا لنقذذا نال لنتس نال ل بذذي نال لدلذذا  ذذ  لداذذي ذذ   
 اصسال تدان   سايه مصشمنا مصر  ضا   ا  ا م دلك لت فن  لص  دذي ث. مبخاا ا 

نقذذي  لذذغ  ذذ  نتس م  ذذا  لداذذي لي بمذذك نصي ذذا نداذذا دذذ  لخذذر مصفطذذا   ذذ   ذذال 
مصألنبلت نادخرتنم  اص اولت نمجابا نمامً  خر مصفطا .  رقذا  مصبقمذا  مص اا لذلت 

داا. مصقاباةت لمت  كخرذل م   ل ن  فلكت مصقاضن ل م مص سن    اي. :دلن   اي 
؛ نمصاذام  م داذي نذن تذاموا 41-1/22 (.1998بـ/1419. )1مصمقانل مصي انل.  : 

م  ا  لدايت مصفلنانت ل م مصنا  دري مصادا .  :  اذي   نذن مصذي   درذي مص انذي. 
؛ نتذذات خ   ذذيمل. 109-1/51 (. 1984بذذـ/1404. )2 نذذان ت دذذاصا مصكخذذ .  : 

؛ نم   دارذ.ت   اذي ل ذم  بذاة. مصقذاباةت لمت مصبكذا (2317)تاوال تقا: 4/412
 .1/199؛  رقا  مصشانفنلت صلسركن. 141مصفا ن. ص 

؛ نضذذذ ك م اذذذال ت لداذذذي ل ذذذن .  نذذذان ت لمت 645-8/639تذذذات خ مصطرذذذا .  - 32
 .3/161. 10مصكخاا مصفا ن.  :

  ذذذانم لي   اذذذيمً  ذذذ  وا ذذذا مصطرذذذا  بذذذاد  مصخبسذذذنا »  قذذذمل لداذذذي ل ذذذن :  - 33
ً لات خ نمصخ نذن مخذخالف مصبقمذا  صذا  ذر ا ننذا لداذي  ذ  دارذ.. نُسذئ. دذ   صذ   خا ذا

 صذ ت نقذذال: "صذا  كذذ  لداذذي نقنمذاًت  باذذا  ذذاي   ذيثاًت ن ذذا تل ذذس صذا لبذذ ا اً  فذذمل 
دلنما". نأاا   ص  مص اا للت نقاصمم :  با تمنلن..ناافمم مصاذاس  ذ  مصجلذمس  صنذا 

صذذذز  لمته ت ذذذمه  اص جذذذاتة دخذذذك  ن ذذذ  مصذذذيخمل دلنذذذات نت ذذذمه  ا ذذذا ابات نلاذذذا
 .3/200. ض ك م اال . «تكياس...

 .141؛ نم   دار.ت   ن  باة. ص 4/409تات خ   يمل.  - 34
 .32-1/29 دال  مصامقفن .  - 35



 ا ت  بفتوى ال حابي. – 2
 –فتالوى لاليس لهالا مخالالم  – حالدهم  –في القوف، فإذا مالا أجالد  –عنده  –فهي تلي الحديي 

 أت  بها، ألم يقد  عليها عمالً أال رأياً أال قياساً. –من ال حابة 
 التخيير بين فتاأى ال حابة: – 3

تخيهالر أقربهالا إلالى القالرآن  –فالي مسالألة  –ل لل الحابة أكثر مالن قالو –عنده  –كان إذا ما ربت 
الكالالريم أالسالالنة النبويالالة، ألالالم يخالالرج عالالن أقالالوالهم. فالالإن لالالم يظهالالر لالال  موافقالالة أحالالد ا قالالوال حكالالى 

 الخالو ألم يرجح.
 :(36)ا ت  بالحديي المرسل أالضعيم – 4

 مرجح على القياس. –عنده  -إذا لم يكن في الباإ شيء يدفع ، أهو  
 العمل بالقياس: – 5

فهالو لالم يلجالأ  –من قرآن أأ فتوى ل حابي أأ أرر مرسل أأ ضعيم  –عند عد  أجود نص 
 إلى القياس إال عند الضرأرف.

 العمل بالم الح: – 6
إن الم الح المرسلة مالن ا صالول التالي يعتمالد عليهالا اإلمالا  أحمالد فالي االسالتنباط، أإنمالا لالم 

 –لة في باإ القياس ال الحيح. فنظالرف فقهالاء الحنابـلالـة ي كرها ابن القيم ضمن أصول   نها دات
 (37)أأسـا من نظـرف غـيرهـم مــــن الفقهاء. –للقيـاس 

أقد سار أصحاإ أحمد إلى مدى بعيد في اإلفتالاء علالى أسالاس الم اللحة ، ال ساليما فالي بالاإ 
اد . بل إن بعضهم أغرق في العمل بالم الح حتى انحرو عن ا صول أحال(38)السياسة الترعية

 (39)عن الثوابت مثلما فعل الةوفي ال ي نتسب إلى الحنابلة ألكن  لم  يسل  مسلكهم.
 ا ت  بال را ا: – 7

يتعدُّ الحنابلة أشده الم اهب أت اً بالال را ا طلبالاً أسالداً  فمالا هالو ذريعالة لمةلالوإ كالان مةلوبالاً، 
 (40)أما هو مف  لممنوع كان ممنوعاً. فللوسا ل حكم المقاصد.

قالالد تالالالم أسالالتاذه التالالافعي الالال ي نظالالر إلالالى ا حكالالا   –باعتمالالاده هالال ا ا صالالل  – أابالالن حنبالالل
 (41)الظاهرف أإلى ا فعال عند حدأرها، ألم ينظر إلى غاياتها أمآالتها.

 :(42)ا ت  باالست حاإ – 8

                                                 
مصرا . نال مصااكا نال  ا نذن تنم خذا  –داي م  ا  لداي  –صنس مصاامل  اصلفن   - 36

 .1/31 خمات  . بم قسنا مصد نق نقسا    لقسا  مص س .  دال  مصامقفن . 
 صلخر نا نقي منخا مم صلفا.  اصادل ل: - 37

لي تكذذمي  خبقذذل  ذذب  قابذذي مصشذذاس م اذذال نت نال تاذذانن لبذذال  ذذ   -
 لبمصا.

م داضذذس لي تكذذمي  فقمصذذل نذذن  متمذذا وذذا  دلذذك مصااااذذرا  مصخذذن    -
 دلك لب. مصفقمل تلقمبا  اصقرمل.

 لي  كمي نن م خر  ما تنب داي ال   نن مصي  . -
 مذذال دلذذك  صذذ : مصسنااذذل مصشذذادنل نذذن  بذذالح مصامدذذن نمصادنذذلت ال ذذ  تنانذذل؛  - 38

 نمصطا  مص كانل نن مصسناال مصشادنلت ال   قنا مصجم  ل.
 .268م   دار.ت ل م  باة. ص  - 39
 .283؛ نم   دار.. ص 3/147  دال  مصامقفن . - 40
 .292 .س. ص  - 41



أتالالال  ابالالالن حنبالالالل باالست الالالحاإ أكثالالالر مالالالن غيالالالره   نالالال  لالالالم يتوسالالالا فالالالي ا تالالال  بالقيالالالاس 
 أاالستحسان..كما فعل غيره.

 ا ت  بالعرو: – 9
كما أت  بالعرو في استنباط  الفقهي. أقد ذكر ابن القيِّم أن العرو جرى مجرى النةو فالي 

 (43)أكثر من ما ة موضا.
بالحالديي أالرأايالة،  –ارتباطالاً أريقالاً  –أإِن ارتالب   –في االسالتنباط  –إن منها اإلما  أحمد 

 فإن  لم يخل من االعتماد على االجتهاد أاستعمال الرأي.
أأما عنايت  بالرأاية أاهتمام  بالحالديي أعالد  رغبتال  فالي تالدأين غيالره، فإنهالا اقتنالاع  منال  
بالالأن الجالالدير بالالالحفل أالنقالالل لعتالالالو هالالو علالالو  القالالرآن أالسالالنة. أمالالا كالالال  الرجالالال، فهالالو تالالاط 

 متاكل تخص ع رهم.بأهمانهم   ن  عالج ل

                                                                                                                                            
: مدخرات مصادادرل. ننن مبطالح م بمصنن :  ا ثرس -نن مصل ل  -مالاخد اا  - 42

نن مصز   مصااضنت نا ب.  قاؤه نن مصز   مصاسذخقر... ا صذا  موذي وناه.) تنذال 
»  قمصذذذذا:  -تفا بذذذذاً ل مذذذذا لقذذذذلً  -(؛ لن  اذذذذا دّانذذذذا م اذذذذام  237مصب ذذذذمل. ص

اخد اا مص ال نبم دراتة د  مص كا  مرذم  ل ذا نذن مصز ذاي مصمذابن  اذاً  دلذك م
 .4/358. بما ل مصسمل. «ثرمتا نن مصز اي م نل
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