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ثة  ل  في تثبيط حركة  اجتههةا    -السالف بيانها  -أسهمت الظروف 

 إلى سيطرة الهقليد المحض. األمر
 –بجانب ما ذُكةر  – أهم العوامل التي رسخت التقليدويمكن تلخيص 

 فيما يلي:
 القضاء: – 1

باجتههةةةا  ارتبا ةةةا  وثيقةةةا   لكةةةن  ةةة ف  –ابهةةةداء   –ارتةةةبط القضةةةاء 
الوازع الديني لدى القضاة  وعبث ب ضه  باألحكام هزَّ ثق  ال امة  بهة   
ممةةا تحةةه  م ةةم إلةةزام القا ةةي بفحكةةام م روفةة   وبخا ةة  ب ةةد انه ةةار 
المذاهب وتدوينها. فرغب أهل كةل إللةي  فةي الهحةاك  إلةى مةا نةاع بيةنه  

طريةةع علةةى القضةةاة فةةي اله عةةب مةةن أحكةةام مةةذهبه   حهةةى يقط ةةوا ال
 باألحكام.
 المذهبي : – 2

لةةام أنرةةار المةةذاهب بدعايةة  لويةة  لمةةذاهبه . وأسةةه  ارتبةةا  ب ةةض 
اله ميذ بالحكام في ن ر مذاهب  ون أخرى. وبمرور الزمن أ ةب  مةن 

أن يررح باجتهها   ون أن يه ةر  إلةى  –ألي مجههد  –غير الممكن 
 لما انههر من المذاهب.الهجوم من األتباع المقلدين 

 الهدوين: – 3
إن تةةدوين المةةذاهب لةةد رسَّةة  وتو هةةا وسةةاعد علةةى نجاحهةةا  و فةة  
 –الجمهور إلى األخذ بها واجعهما  عليها. واجكهفاء بةالموتو  يرةرف 

 عن تكلف البحث والهنقيب. –غالبا  
لقةةد سةةار الهقليةةد موازيةةا  للحيةةاة السياسةةي  واجتهماعيةة  وال لميةة  فةةي 

ال  اإلس مي. وهي حياة م حون  باج طرابات والفهن في كثيةر مةن ال 
فهراتها  نُِكَب فيها ال لة  وال لمةاء  و ة فت فيهةا الهمة  وال ةزاد . وبةد  



أن تسةةهمر حركةة  اجتههةةا  فةةي مسةةارها الطبي ةةي نحةةو الرلةةي  ا ةةطر 
ال لماء إلى بذ  الجهو  ال ظيم  للحفاظ على القدي   حهى نةاعت عبةارة 

في كل األزمان  لكن لمةن ملة     م  أن بابم مفهوح«باب اجتهها لفل »
 نرادطم وحاز مؤه تم.

والذي أراه أن مجر  الحفاظ على القدي  أمر محمو  في ظل ظةروف 
 اجنهيار السياسي والهخلخل اجتهماعي.

لقد خلَّدت عرور اجتههةا  مؤلفةات مبهكةرة  هةي  ةورة  ةا ل  لمةا 
وإبداع منهجي. أما عرور الهقليةد فقةد تركةت راج فيها من ن ا  فكري 

مرةةةنفاتق فقهيةةة   ذاَت  ةةةاب ق موسةةةوعي  وهةةةذا أمةةةر  ب ةةةي. إذ ال مةةةل 
أكثةر  (1)الموسوعي أساسم تمة  المهفةر   وهةو محهةاج إلةى تةدرق و ةبر

 من حاتهم إلى عقل مبدع.
وعلةةى الةةرغ  مةةن اسةةهحكام الجمةةو  الفقهةةي  فقةةد لامةةت محةةةاوجت 

لثةةةورة علةةةى مةةةنه  الفقهةةةاء الةةةذين اسهمسةةةكوا إل ةةة ح أحةةةوا  الفقةةةم وا
 بالفروع ولط وا الرل  باأل و .

مةن مناهضة  للفقهةاء  (2)وأبرز مثةا  علةى ذلة  مةا لةام بةم الموحةدون
ول تههةةا  بةةالرأي عمومةةا    اعةةين للرتةةوع إلةةى الكهةةاب والسةةن  وال مةةل 

 بظاهر نرو هما.
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نهةا محمةد بةن تةومرت المهةدي بةالم رب  وتُنسب هذه الدول  إلى الجماعة  الهةي كوَّ
األلرةةى. وترتةة  كلمةة  دالموحةةديند إلةةى لةةوله  بةةفن   ت ةةالى وحةةده ج يمكةةن أن 

تومرت ب د أن و ة  أسة   تهروره المحسوسات  فهو فو  كل ت بيم. توفي ابن
لقادةةده عبةةد المةةؤمن بةةن علةةي. ولةةد  –مةةن ب ةةده  –هةةذه الدولةة  وأو ةةى بالخ فةة  

امهازت الفهرة األولى من حك  الموحدين بهقدم حضاري عظةي  فةي مجةا  ال مةارة 
والثقاف . كان اإل  ح الذي  عا إليم ابن تةومرت فةي ميةدان ال قيةدة ثةورة حقيقية  

لنةةذاف فةةي الم ةةرب. ألنةةم أ ى إلةةى إعةة ن الجهةةا  علةةى  ةةد الم هقةةدات السةةاري  
 المرابطين أ حاب السلط  لنذاف والذين اعهُبروا مسؤولين عنها.

وخ    منهجه  اإل ة حي فةي الفقةم هةو إحة   المةنه  ال قلةي لهقريةر األمةور  
 –ال رعي  بالدراس  المبانرة لـدـأل و د )القرلن والحديث( محل المنه  المهب  

في ال ما  اإلفريقي واألندل   وهو  راس  المسادل الفقهي  وفع المةذهب  –لنذاف 
 المالكي.

الم جب فةي تلخةيص أخبةار الم ةرب  المراك ةي  عبةد الواحةد بةن علةي الهميمةي. 
ومةةا ب ةةدها   245ت: محمةةد سةة يد ال ريةةان. مرةةر  مكهبةة  الثقافةة  الدينيةة .   



اإلكراه. بل  احبها غير أن  عوته  ل  تكن  عوة  سلمي   مجر ة  عن 
حمل الناس على ترف اجنه ا  بالفروع الفقهي   وُحرلت كهةب الفةروع. 

 وأول ت المحن بالفقهاء سجنا  و ربا  وله  .
فةة ن  –ج سةةيما فةةي مجةةا  ال لةة   –وج نةة  أن مةةا يُفةةر  بةةاإلكراه 

تفباه وج تهقبلةم. ولةو أن الموحةدين  عةوا إلةى مةنهجه   –عا ة   –النفوس 
وتجةر وا مةن أهةواء السياسة  وأغرا ةها  ولة  يضةيقوا بمنةاه   بحكم  

فةةي  ريةةع اجتههةةا   –بثبةةات  –مخةةالفيه  ألمكةةنه  أن يضةة وا أرتلهةة  
 المسهقي .

لكةةن اإلي ةةا  فةةي ال ةةداوة والهطةةرف فةةي الخرةةوم  يضةةيرُِع ا فةةا   
وي يع الرؤي  السليم  الوا ةح . وهةذا مةا حرةل للموحةدين  فم ةا اته  

ت لهه  يقفةون عنةد ظةواهر النرةو   –في الفقم  -الرأي  ال ديدة ألهل
هةةةو إبةةةدا  الةةةرأي  –عنةةةده   –ج يهجاوزونهةةةا  حهةةةى أ ةةةب  اجتههةةةا  

 بمذهب الظاهري  الذي ل  يسهحسنم الجمهور وعدَّه تمو ا .
والوالةةة  أن مةةةن أهةةة  الةةةدواف  الهةةةي حملةةةت الموحةةةدين علةةةى نرةةةرة 

مالكي  الذين عُظة  نةفنه  أيةام منهجه  الظاهري هو اجنهقام من الفقهاء ال
مةةا ت لهةة  مثةةار نقمةة   –مةةن المكاسةةب والنفةةوذ  –المةةرابطين  وحققةةوا 

 (3)أعداده .
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