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 فريق التفريغ بموقع الطريق إلى هللا

 يـــقـــدم

 

 "3 دروس الدورة العلمية "بصائرمن 

 املذاهب نشأهتا وَتَطوُّرها

 )ابللهجة املصرية(

 فرحات حممدد.  لفضيلة الشيخ:

 http://way2allah.com/khotab-item-136433.htm رابـط الــمادة:

 اتهالسالم عليكم ورمحة هللا وبرك
ا والصالة والسالم على مَ  ،احلمد هلل وحده ن ال نيب بعده، وأشهد أن ال إلهه إال هللا وحهده ال شهريه لهه وأشههد أن حممهد 
 أما بعد: ،عبده ورسوله

ب وبعهها اضحكههام حههو: ه  ذ  َمهم،هههوم املههذاهب وال   حهو::  لقهها   حيهاكم هللا إوههواأل اضفاوههو وأوهوال ال، ههليات، وهههذا 
 مسألة ال قليد.

 
 ف على املذاهب يف عصران احلايل رُّ عَ أمهية ال ه  

واصهة، ههذا  عامهة ويف حياتاها العصهرية بصه،ة   ا يف حيهاة اننسهان بصه،ة  همة دهد  املطةرة و اخلاملواويع  ا منيقة هذاحلقيف 
بههال أ  سههم بعههدة مالمههمه مههن أمهههها ييههاو املردعيههة الواوههاة الهه  يلجههأ إليههها الاهها  بههال أ  والفههات و العصههر الههذ  ات  

 دوهآوصار الاا  ي سا لون أمسع ملني،  ،من ال بابية لدى عموم الاا  ط، صارت اضمور يف شي   بُّ خَ ودود للاةرة وال   
عههه، بيههب أتعلههم إيا ، بههب يعههإ إيههه مههذاهب واليم يبقههى عاههد  مههذاهب، فههالن أتصههرف معههه ب  ديههإ إيا ، مههني اللههي أت  

 ؟ال، وى ال،النية أعمو معها إيه إيا ، بب
 
 ،وههذا ههو حمهور اللقها  ،احلقيقة كو هذه اضسئلة حت اج إىل وطوة متهيدية لكي،ية ال عامو مع هذه اضمور بصه،ة عامهةيف 

كيف أتعامو أان يف حيال كإنسان لست  من أههو العلهم و كيف نشأت وما عالق  هبا، ية،  هأن ن،هم ما هي املذاهب ال،ق
مههع العلههوم الشههرعية، كيههف أتلقاههها وكيههف أتعامههو مههع انف هها  ومههع مسهها و ص، كيههف أتعامههو صُّههخَ ولسههت  مههن أهههو ال   

 االد هاد.
 

 مقدمة اترخيية حو: نشأة املذاهب ال،قهية
ى ابملهدار  ال،قهيهة واملهذاهب م  فبداية  نبدأ يف املقدمهة ال ارخييهة، كيهف نشهأ ال،قهه وكيهف تطهور وكيهف صهار لهدياا مها ي َسه

 ال،قهية.
:  هللا عليه وسلمصلى عهد الايب  أوال 

ا ومالمهمه ههذا العههد كهان لهه مالمهمه واوهاة دهد  الحه  ن -صلى هللا عليه وسلم-نبدأ أوال  ماذ البداايت يف عهد الايب 
 .-صلى هللا عليه وسلم-من رسو: هللا  وال، وى كان مباشرة   مة؛ ضن ال علينقي  
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 ( 13من  2صفحة )   "3دروس الدورة العلمية "بصائر من  المذاهب نشأتها وتطورها
 

 -:م هذه املرحلة مرحلة العهد الابو  إىل قسمنيس   قَ ونس طيع أن نه  
 قسم املرحلة املكية املشهورة -

ت ماههور حههو: الههدعوة،  عامههة ا هها ك بصهه،ة  لكههن هههذه املرحلههة كانههت ت مي هه ،لثههي القههرآنقههرو مههن    يوفيههها نههك: مكههن مهها 
م انمانيهة يَ ومسهألة يهر  الق ه ،والرد على أهو الشهرك ،وجمادلة أهو الشرك ضهو البابو ،ذ الشركب  ونهَ  ،الدعوة لل وحيد

 .يف القلوو
 وحنو هذا.، و: الصالة، الدعوة العامة للككاةال شريع ح :وورد أي  ا يف هذه املرحلة بعا ال شريعات انمجالية

 
 املرحلة املدنية -

كت ههذه املرحلهة باهكو: متي هو لثهي القهرآن، لعلها كانت أقصر من الااحية الكماية لكن نك: فيها أيلهب القهرآن، نهك: فيهها    
رحلهههة املكيهههة كهههان فيهههها إمجههها: يف اضوامهههر، املرحلهههة املدنيهههة كهههان فيهههها الكثهههةر مهههن ال شهههريعات ال ،اصهههيو ال شهههريعية، امل

ههوذ   ،كمهها كههان فيههها أي  هها جمادلههة أهههو الك ههاو  ،وت،صههيالهتا ههك  هم، املهههم أن املرحلههة الابويههة ان هههت وكههان    ،َ ر املاههافقني وص 
 له.ع كامال  حبمد هللا وف ر  فيها نكو: الوحي كامال  ونكو: الش  

 
 يهمعهد الصاابة رووان هللا عل اثني ا:

  ايف هههذا العهههد نالحهه  ابلاسههبة ملسههألة ال،قههه أن ال،  يهه -روههوان هللا علههيهم-مث بعههد العهههد الابههو  كههان عهههد الصههاابة 
مهن أههو انف ها ، كلههم كهان  -روهوان هللا علهيهم- يكهن كهو الصهاابة ملامل خصصهني،  ،كانت ت ؤوذ عهن العلمها  مهاهم

ا يف ابو  دون ابولكهن هاهاك َمه ،عرَ وكلهم كانت لهديهم ال قهوى والهوَ  ،لعلملديهم ا  مهزي ان كهان وهاهاك َمه ،ن كهان جم ههد 
وهههؤال  كههانوا ي طلههم علههيهم  ،فكههانوا ي، ههون يف املسهها و ،ن اك ملههت لديههه آليههة االد هههادوهاههاك َمهه ،يف العلههوم الشههرعية

 ف بدالالته.هو احلامو لك او هللا والعار  ئا ، فالقار ر  القُّ 
 

مسهألة  ميف آليهة أن يكهون إذا عروهت  ه :وهي ته لخص يف اتل ،وبدأت يف هذا العصر تظهر املالممه اضوىل لالد هاد
صههلى هللا عليهههه -أو دليههو  ل بعههد ذلهههه الباههل يف سههاة الاهههيب  ص  إن مل جيههدوا فيههه نَههه ،يكههون الاظههر أوال  يف ك هههاو هللا

 م املسألة املبإ أي  ا على الدليو.ك  اد يف ح  إن مل جيدوا كان هااك اد ه ،-وسلم
 

ر أ هم ك  هبَ وهذا مهن اضمهور البديعهة حقيقهة  يف ههذا الوقهت امل   ،ونالح  أن يف هذا العصر يلب عليهم االد هاد اجلماعي
 .أتل املسألة فيج معون حو ا ،مل يس أ ر كو إنسان ماهم ابل، وى إمنا كانوا ي شاورون وي باحثون

هه كههان إذا عروههت لههه   ،-روههوان هللا عليههه-ن اع مههد علههى هههذه اتليههة كههان أمههةر املههؤماني عمههر بههن اخلطههاو ي َمههن أبههر وم 
 م  يف هذه املسألة.ك  مسألة جيمع  ا ودوه القوم،  ل بكبار الصاابة ويشاورهم يف هذا اضمر وخيردون حب  

االد ههاد اجلمهاعي دعهو هاهاك رسهوو ا يف ههذه لكن يلبهة  ،وإن كان يعإ ببيعي أن يكون هااك بعا االد هاد ال،رد 
 عامة. ت بعد ذله يف منطية االد هاد يف اضمة بص،ة  رَ ودعو  ا قيمة عالية أ ه   ،االد هادات
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 ( 13من  3صفحة )   "3دروس الدورة العلمية "بصائر من  المذاهب نشأتها وتطورها
 

 ن واحدةك  منطية االد هاد بني الصاابة مل تَ من ال دقيم أن    بشي   لكن ن الح  
 ذ ابالد هادو  ر  ابضَ ث  ك  ن كان ي  ماهم مَ  -

روهوان هللا - كعمهر  وهذا مما اش هر لدى بعا الصاابة ،يف املسألة ص  ه عاد عدم ودود الا  لَ ق  ه وعَ رَ ك  و ف  م  ع  يعإ كان يه  
م الاص فكهان هاهاك ههذا لديهم هذه اتلية االد هادية إذا ع د   -رووان هللا عليهم-كانوا   ،وابن مسعود ي،وعل ،-عليه

 م.ك  اج احل  االب كار يف االد هاد والعمو مع الاص املودود نور 
 

 ني حقيقة  يف ابو االد هاد ل   ق  ن كان من امل  وماهم مَ  -
روهوان هللا -وكان لديهم االع ماد اضساسي على ودود الهاص، مهن أشههر ههؤال  عبهد هللا بهن عمهر وعبهد هللا بهن عمهرو 

امهو مهع الاصهود لهدى يل يف االد ههاد انعكهب بعهد ذلهه كمها سهارى علهى منطيهة ال عط اضو  مَ ، فهذا الا  -عليهم أمجعني
 اجمل هدين ممن أتوا بعدهم.

 
ن وليدة هذا العصر إمنها كانهت مودهودة  أصهال  حهص يف عصهر ك  مل تَ  ص  و مع الا  ام  عَ ونالح  أصال  أن هذه الامطية يف ال ه  

 يف إال العصهرَ  د  أحه ال ي صهل  نَي  "ملا ردع مهن اضحهكاو قها:  هم:  -صلوات هللا عليه-فاحلديل املشهور أن الايب  الابوة،
قا:  م ال يصلي أحهد مهاكم العصهر هاها  -صلى هللا عليه وسلم-نص واومه، الايب هذا  ،صايمه البخار " قه َريظَةَ  َبإ

 يف املدياة، عليكم أن تصلوه يف بإ قريظة وكانوا وارج املدياة.
 فكيف تعامو الصاابة مع هذا اضمر؟ 

 
 ،ن العصههر وههههم يف الطريههم مهههن املدياههة إىل داير بهههإ قريظهههةأذ   ،يف الطريهههمملهها وردهههوا مههن املدياهههة أدرك بع هههم العصهههر 

ص الهوارد وههذا ههو الواوهمه والظهاهر يف الها   ،فاو ل،وا يف ههذه املسهألة فريهم  قها: ال نصهلي حهص نبله  ماهاي: بهإ قريظهة
فقهالوا نل هكم هبهذا  ،"قه َريظَهةَ  بَهإ يف إال العصهرَ  أحهد   ال ي صهل  نَي  "ههذا ههو اضمهر  ،-صهلى هللا عليهه وسهلم-عهن رسهو: هللا 

 الاص وساصلي يف بإ قريظة.
ا أال نصههلي ا هها أن نصههلي العصههر يف بههإ قريظههة إمنهها أراد م  ا ههد م  مل ي ههر   -صههلى هللا عليههه وسههلم-الاههيب  ،ال :آوههر قهها: فريههم  

مث ن ،هر  بعهد ذلهه للمهمهة اله   ،ههافاهدرك الصهالة يف أو: وق  ،وابل ايل جيوي لاا أن نصلي يف الطريم ،العصر يف املدياة
 .نذهب إليها يف بإ قريظة

 -صهلى هللا عليهه وسهلم-الاهيب  ر  ف عهو ههذا ال،ريهم وف عهو ههذا ال،ريهم أقَهه -صهلى هللا عليهه وسهلم-فلما ذ كهر لرسهو: هللا 
 هؤال .اد هاد هؤال  واد هاد 

 
حههص يف  ،آليهات االد هههاد بههدأت مههن بههواكةر عهههد الابههوة ا يف ال،قههه انسههالمي أن  ا احلقيقههة مههن املالمههمه البديعههة دههد  وههذ

ن ، آليههة االد هههاد َمهه-صههلى هللا عليههه وسههلم-ابنوههافة لالد هههاد مههن الاههيب  ،يمههان الابههوة كههان هاههاك اد هههاد للصههاابة
 ة.ن كان له رأ  واد هاد مع الاص هذا له آلية مع زة وهذا له آلية مع ز متسه ابلاص أو أحياان  بظاهر الاص ومَ 
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 ( 13من  4صفحة )   "3دروس الدورة العلمية "بصائر من  المذاهب نشأتها وتطورها
 

 عهد ال ابعني اثلث ا:
واحهد وهذا العصر ي ع ز من الااحية الكمايهة أنهه بهدأ مهن سهاة  ،مث بعد ذله ملا انق ى عصر الصاابة كان عصر ال ابعني

هار ال ابعون علهى ن،هب نهَ ستقريب ا إىل  اية القرن اضو:، هاا  وأربعني هجراي   ج الصهاابة، ههؤال  ت لمهذوا علهى أيهديهم مث  ه 
مههع  مههوكههذله آليههة االد هههاد، كيههف يكههون ال عا  ، بههويهم اضسههوة والقههدوة ف علمههوا مههاهم لههيب فقههط الههاصكههان  ههم فهه

الاص، فأي  ا أوذوا ماهم ما ورد و بت يف الاصود الشرعية وتعلموا علهى أيهديهم كيهف يكهون االد ههاد وكيهف يكهون 
 شرعية يف الاواي:.و نوراج اضحكام الكون آلية ال عام  تال عامو مع الدليو الشرعي وكيف 

 
ههاَل فهاهها ن   هههذا انعكههب بههدوره علههى آليههة  ،آليههة االد هههاد او ل،ههت مههن صههاا  إىل آوههر حنههن ذكههران أن   ،ام ههه  ر ا م  م هه  أَ ح 

 .االد هاد لدى ال ابعني فهم أي  ا أت روا اساتذهتم
 جنهد ههذا مهثال  فهيمن ت لمهذ علهى يهد ،د ههادر لديه الهرأ  واالث  ن كان لديه آلية الرأ  واالد هاد كَ ذ على يد مَ مَ ل   هَ ن تهَ فمَ 

الصاا  اجلليو عبد هللا بن مسعود وهو كان يف العراق ذهب إىل العهراق فاجهد أن تالميهذه يف العهراق كهان لهديهم ههذه 
 اتلية: آلية االد هاد، انكثار من االد هاد.

 .ص  جند أنه كان أحرد وألصم ابلا  كعبد هللا بن عمر وعبد هللا عمرو   ةبياما من ت لمذ على يد بعا الصااب
 

ههذه املهدار  تع مهد علهى آليهة  ،ار ي شهكو لهدياا مهدار صه ،وفانعكب هذا أي  ا على هذه املدار  ال  بدأت ت شهك  
 واصة. 

:  ون من االد هاد.ر  ث  ك  وي   ص  على آلية االد هاد مع الا   تع مد فمدرسة العراق مثال 
 .ع مد أكثر على ودود الاصودتمدرسة احلجاي:  وأمدرسة املدياة 

 ك هذه املدار  وبدأت تاشأ البداايت كما سا كلم عاها.ي  فهذا مما مَ 
 

 مالممه االد هاد يف عصر ال ابعني
 واخلالفاتكثرة الاواي:   .١

تظههر مالمهمه دديهدة يف ههذه املرحلهة ماهها مهثال   بدأته لكن لو أردان أن ناظر إىل مالممه االد هاد يف هذه ال،رتة جند أن
رت، اخلالفات ال،قهية يف عهد الصاابة كانت مودودة لكاها كانت قليلة، بعد عههد الصهاابة يف عههد ث  أن اخلالفات كَ 

 ت.رَ ثه  ت واالد هادات كَ رَ ثه  ر، الاواي: كَ ث  ك  ال ابعني بدأت اخلالفات تَ 
 

 يلبة االد هادات ال،ردية على اجلماعية .٢
  االد ههادات ال،رديهة إىل حهد    ماعادت آلية االد ههاد اجلمهاعي م عياهة يف ههذا الكمهان أو كثهةرة، يلبهت ،اجمل هدون ت،رقوا

 .كبةر
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 ( 13من  5صفحة )   "3دروس الدورة العلمية "بصائر من  المذاهب نشأتها وتطورها
 

 ظهور املدار  ال،قهية . ٣
 أنه بدأت تظهر املدار  ال،قهية ال  سا كلم عليها.من املالممه املهمة 

 
 كثرة رواية احلديل.  ٤

 ،عههد الصهاابة كهان ي هروى لكهن مل يكهن رواة احلهديل هبهذه الكثهرة احلهديل يف، ومن املالممه كذله كثرة روايهة احلهديل
وهههذا انعكههب بههدوره علههى ورود الههاص  ،ر رواة احلههديلث ههر فكَ بعون وهههم ك ث ههلكههن محههو احلههديل أتبههاع الصههاابة وهههم ال هها

، لهو كهان ا يع مهد علهى مهاذا؟ يع مهد علهى الهاص  يه الكثهةر مهن الاصهود  هده تلقا ي هلدى اجمل هد، لو كان هااك جم هد لد
وههذا يهاعكب علهى  ،ن االد ههادلهه أن  وهذ يليهة اسه دال: فيهها انكثهار مه د  ب   ت لديه الاصود فهاا الل  لد  جم هد قهَ 

 االو الفات بعد ذله.
 

 ر اخلالف أو اش د بعد عهد الصاابة؟ث  ملاذا كَ 
:  بسبب كثرة االن قا: إىل خم لف البلدان واو الف آليات االد هاد  أوال 
 صاابة؟اخلالف بعد عصر ال ر اخلالف أو اش د  ث  اش داد اخلالفات، ملاذا كَ  ةان يف الاقطة اضوىل نقطذ  وَ لو أَ 
يف هههذا العصههر بههدأ الصههاابة يا قلههون إىل خم لههف البلههدان، يف عهههد الصههاابة مل يا قههو كبههار الصههاابة مههن وههارج  :نقههو:

حههص مههن املدياههة، سههيدان عمههر أصههدر قههرار ا بعههدم ان قهها:   -روههوان هللا عليههه-يف عهههد عمههر  وابههو مل يا قلهه ،دكيههرة العههرو
هوالعَ  و  نوا أههو احلَهكبار الصاابة، أرادهم معه يف املدياة ليكو  فكهان يع مهد علهيهم وكهان كمها  ،ويكونهوا أههو املشهورة ،دق 

 .ذكران إذا حد ت حاد ة جيمعهم حص يس شةرهم، فماعهم من اخلروج من املدياة
ه بعهد ذلهه مهن عههد سهيدان علهي أو مها بعهد عههد الصهاابة يف اَل ومها تَه -رووان هللا عليهه-مث بعد ذله يف عهد عثمان 

كههانوا ماههارات هههم  وابلطبههع كههان ان قهها م  ،وكههو صههاا  ان قههو يف مكههان معههني ،ال ههابعني بههدأ ان شههار الصههاابةبدايههة عهههد 
وكانهت آليهة ههذا الصهاا  يف االد ههاد تهاعكب  ،م ماههن اد مع حو: أحد هؤال  الصاابة أوذ عاه وتعل هالعلم فكو مَ 

ات اله  نه ج عاهها بعهد ذلهه الكثهرة يف ال،هروع اله  كهان واو ل،ت اتلي ،وابل ايل او ل،ت ودهات الاظر ،ن حت هعلى مَ 
 فيها والفات.

 
 اثني ا: بسبب يلبة االد هاد ال،رد  

د ههذا مودهود ا كمها  ع هر مل يهَ ذ  َعهاضمر الثاأل كما ذكران أن آليهة االد ههاد كانهت يف عههد الصهاابة آليهة مجاعيهة لكهن ههذا تهَ 
 ل،رد  هو الامط الغالب.كان يف سابم العصر، ضدو هذا صار االد هاد ا

 
  ووالفات َت ب عاه من ف  ق وما ترت  رَ اثلث ا: بسبب ظهور بعا ال،  

كههو هههذا   ،وبعهها ال،ههت الهه  ظهههرت ،واخلالفههات الهه  حههد ت ،مث مههن اضمههور كههذله ودههود بعهها ال،ههرق الهه  ظهههرت
 انعكب بدوره حص على ال،روع.
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 ( 13من  6صفحة )   "3دروس الدورة العلمية "بصائر من  المذاهب نشأتها وتطورها
 

  تور من بلد   رابع ا: بسبب او الف العادات وال قاليد والثقافات
كهان لهه عاداتهه   أن ن،همها أن مع ام داد حركة ال، مه انسالمي يف خم لف البلدان كو بلهد   د  ب   ومن اضمور كذله ال  ال

ن عههايف يف فههار  ال يكههون  وابلطبههع مهها يهه ال م مههع أعههراف َمهه ،يق  ههلَ  هَ وتقاليههده و قافاتههه وكههو هههذا انعكههب بههدوره علههى امل  
ن عايف يف احلجاي، هذا انعكب بدوره على اجلك يهات امل اها رة ن عايف يف الشام ليب كمَ ومَ  ،ن عايف يف مصركأعراف مَ 

 ه س ،هم ملاذا كان اخلالف.كو هذا إذا مجع َ   ،يف ال،روع ال،قهية
 

 ،الف كثهةرةنقهو: أسهباو اخل ه ؟!بيخ ل،وا ليه م  ع ا مبسألة اخلالف، يقو: هو مش دين هللا واحد، ه  ر  بعا الاا  ي يم ذَ 
ا على أدلة  وعلهى آليهة اسه دال: صهاياة كهان ههذا اخلهالف رمحهة، كهان رمحهة  الف إذا كان والف ا صايا ا مباي  هذا اخلو 

 ة  على هذه اضمة.عَ س  و  من ربه وكان تهَ 
 
 لذ  اع مدت عليه مدرسة املدياة واحلجاي؟ا ما

ال،قهيهة، فلهدياا مدرسهة املدياهة واحلجهاي،  ملهدار ادأت ت شهكو مالمهمه املهدار  اضوىل املهم يف هذا العصر كما ذكران ب
واع مههدت كههذله علههى  ،اع مههدت علههى الاصههود الههواردة نصههود الههوحيلاهها اع مههدت علههى مههاذا؟ هههذه املدرسههة كمهها ق  

فاقلوا ما ورد من الاص من ك او  وساة وكهذله اتاثر الهواردة عهن الصهاابة واع مهدوا  ،اتاثر ال  وردت عن الصاابة
. دم، ال نقو: انعو  حكام الشرعية، ابلاسبة للرأ  واالد هاد قَ لأل: عليها يف االس دال  إمنا كان قليال 

 
 مالذ  اع مدت عليه مدرسة العراق؟

ومها  ،ت فيهها الروايهةل هملاذا؟ ضن ههذه املدرسهة قهَ  ،على العكب جند مدرسة العراق هذه املدرسة اع مدت على االد هاد
وكههذله هههذا املكههان الكوفههة والعههراق كههان حمههور  ، مههن أسههباو الههوهن وال ههعفمههن الههرواايت كههان فيههها كثههةر   مورد إلههيه

 د  َعهأو حهص ال،هرق اله  كانهت ته   ،ق انيعت يف بعا اضصهو:رَ ف   سوا  ،قرَ وحمور ظهور الكثةر من ال،   ،الكثةر من املعارك
ات انعكسهت بهدورها علهى ،سد يف الدين، فكان هااك صراعات ههذه الصهراعواردة  عن دين انسالم أصال  ودا ت ل   

رت ن هاهاك الو وقيهة يف الهاص الهذ  ورد إلهيهم كمها ههو احلها: لهدى أههو املدياهة، أههو املدياهة كث هك  فلم يَ  ،ليرواية احلد
وكانههت لههديهم م ههوفرة فكمهها نقههو:  ،اضسههانيدع َصههن  ت اَ لَههق  ون   ،وكانههت السههاة لههديهم ظههاهرة وواوههاة ،لههديهم الاصههود

اب كههروا اتليههات الهه   ،ة اخلههام" الهه  تههدوو املصههاع كانههت قليلههة فاع اوههوا عاههها مبههاذا؟ يليههة"املههاد صههطلااا العصههر   مب
 ر لديهم االد هاد.فكث  ت بط االس دال: 

 
 ؟ص  الرتكيك عليه هو مدرسة العراق اع مدت على الرأ  ومل تع مد على الا   د  وَ لكن الذ  أَ 

ا أناها نقهو: أن مدرسهة العهراق اع مهدت علهى الهرأ  بشهكو  ،  ، ال يه  ص  مون الا  ظ   عَ وكانوا يه   ص  بو كان لديهم الا   ،ال  هم أبد 
إمنا هم اع مهدوا علهى الهرأ ؛ ضن ههذا ههو اتليهة اله  تهوفرت لهديهم  ،ون الاص أو يعاروون الاصل  م  ه  أكز أ م كانوا يه  
 م الشرعي خبالف املدياة.ك  للوصو: إىل احل  
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 ( 13من  7صفحة )   "3دروس الدورة العلمية "بصائر من  المذاهب نشأتها وتطورها
 

ن قهها: هههذا؟! لههديهم اد هههاد ببع هها لكههن كههان االد هههاد يف أوههيم َمهه لههديهم اد هههاد؟ نك هههههو املدياههة وماطقههة احلجههاي مل يَ 
  .ر الاصود لديهماحلدود ل واف  

 املالممه اضوىل ال  صايت الطرح ال،قهي يف هذه املرحلة. يه ههذف
 

 أبري علما  هذه املدار 
 ومثال  لو أردان أن أنل ببعا اضمسا  لعلما  هذه ال،رتة

يب، سههاملمهاهم: سههعيد بهن  ،ون ابل،قههها  السهبعة، فقهها  املدياههة السهبعةي سهم   نبهري فههيهم َمه مدرسههة املدياهة: فمهثال  فقهها 
 ويةرهم. ،وعروة بن الكبةر، والقاسم بن حممد بن أ  بكر

 ن كبار علما  هذه املدرسة.وهؤال  م   ،ومحاد بن أ  سليمان ،كان إبراهيم الاخعي  ومثال  يف فقها  العراق:
 

ر ال هههارخيي  هههذه املهههدار  سهههاقو: أن ههههذه املهههدار  تطهههورت بعهههد ذلهههه حهههص نشهههأت ماهههها وُّ طَهههأردان أن ناظهههر إىل ال   لهههو 
 مث نشأت املذاهب ال  بدأت يف عهد أتباع ال ابعني. ،املدار  اضوىل تشكلت يف عهد ال ابعنياملذاهب، 

 
 ما معىن املذهب؟

 ه فقيهه  كَ لَ م علهى املهاهج ال،قههي الهذ  َسهلَهاملهذهب ي ط   مها معهىن املهذهب؟يعهإ إيهه كلمهة املهذهب؟ نبدأ مبا هو املذهب؟ 
ى مهذهب، ههذا املهاهج أد  لد   صار  ،نفقيه كان له ماهج االس دال:، هذا املاهج د و    به من بني ال،قها . د او  ص  ه   َ جم   

 ن كو ههذا صهار لهد   إىل او يار يف ال،روع د و   ى د  آلية اس دال: أَ     يبقى لد ،به إىل او يار مجلة من اضحكام يف ال،روع
 ى ابملذهب.م  ما ي سَ 

 
: املذهب احلا،ي  أوال 

وههو مهن أقهدم  ،نبدأ ابلبداية ال ارخيية أو: املذاهب ظهور ا كان هو املهذهب احلا،هي ،ر املذاهب املشهورة لديااك  فابدأ بذ  
بهو  ،أتبهاع   من الاا  يعإ يظاون أن املذهب احلا،ي ليب لهه كثهةر  كثةر   ن  ظ  ف ما يَ اَل هب وأوسع املذاهب ان شار ا خب  ااملذ

ره بعها أههو العلهم د   َقهبهو يبله  أتباعهه كمها يه   ،-صهلوات هللا عليهه-اع ها يف أمهة حممهد بَ ته  ن أكثهر املهذاهب أَ ابلعكب هو م  
 باع ال،قهي.ت  ي بعون هذا املذهب وهو بريق هم يف اال و  لل املسلمني، ختي  لل املسلمني    محالي ا أ 

 
 إمام املذهب: انمام أ  حاي،ة الاعمان 

 .-رووان هللا عليه-م الشهةر انمام أبو حاي،ة لَ ب انمام هو انمام العَ هَ ذ  ف إبمام املَ ر   فبداية  نه عَ 
  امسه وكاي ه-      

ن أو ي،همهون أن ههذا انمهام ، بعا الاها  يعهإ يع هزو ، أصله ليب بعر   ىهو امسه أبو حاي،ة الاعمان بن اثبت بن يوب
 .امسه أبو حاي،ة، احلقيقة امسه ليب أاب حاي،ة، امسه الاعمان
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 هو امسه الاعمان وكاي ه أبو حاي،ة.بعا الاا  يقولون أبو حاي،ة الاعمان يظاون أن الاعمان ص،ة ض  حاي،ة، 
 

 ي ا  حاي،ة؟ملاذا مس     -
في قها: أن الهدواة يف  ،ب هبها وهكهذا َه وي ك  ز  دواة اله  كانهت فيهها احل هلله -رووان هللا عليهه-قيو أن هذا بسبب ماليم ه 

 .-رووان هللا عليه-وماليم ه لك ابة العلم  ،ي أبو حاي،ة ملاليم ه العلمم   فس   ،ى حاي،ةم  سَ لغة العراقيني كانت ت  
 

 مولده ونشأته -
ه مهن ال هابعني، واحلقيقهة د  . بعها العلمها  َعهسهني هجريهةما هة وموتهويف سهاة  ،ةمثانني هجريم يف ساة لَ د هذا انمام العَ ل  و  

هللا لههه  ااتدههر ا لألقمشههة حههص قههي   -رمحههه هللا-م فكههان ل ههانمههام أبههو حاي،ههة نشههأته اضساسههية كانههت بعيههدة أصههال  عههن الع  
وابل،عهو   ،ة العلمها َسهالَ االل قا  ابنمام الشعيب وههذا انمهام ملهب فيهه ال،طاهة والهذكا  فأرشهده إىل بريهم بلهب العلهم وجم َ 

هة انسهالم وَ م هة دهكاه هللا عهن أ  رَ و  ش هاملَ  مَ ع ه  ون  أ  الهر   مَ ع  كان هذا ن   َهيه  م وبهدأت بداايتهه مهع ل هه ههذا انمهام إىل الع  ر ا، فلقهد ا  
 ر يف علم ال،قه.مث بعد ذله تبا   ،ى بعلم الكالمم  سَ علم العقيدة والذ  ي  

 
 ض  ار  عَ ن ال  تهَ اَ امل   -
 ا تهويل   فَهبسبب مهاذا؟ بسهبب أنهه رَ  ،ض للمااة يف حياته مرتنير  عَ ى يف سةرته أنه تهَ وَ قيقة من اضمور العجيبة ال  ته ر  واحل

ومهرة يف يمهن أ  دع،هر املاصهور  ،دل هآوهر ول،ها  بهإ أميهة وتعهرض فيهها للجَ ههو الق ا ، مرة يف يمان مهروان بهن حممهد و 
 ب.ب  ض فيها للاَ ر  عَ العباسي وتهَ 

 ر هذا ملاذا؟ك  ذ  وأَ 
 يل   وَ ن تَهها م هخيهافون دهد   وااحلقيقهة أن العلمها  يف ههذا الكمهان كهان ،الق ها  عنض ر  و هذا انمام يه ع  ث  حص ن،هم ملاذا كان م  

وا علهههى أشهههيا  خبهههالف مههها زَ وخيهههافون أن جي  ههه ،وخيهههافون ماهههه ،دهههون ماههههفكهههانوا ي ار   ه،مسهههؤولي  مهههدىون م هههلَ ع  ويهَ  ،الق ههها 
 سباان هللا.ف ،بب  و وللاَ ر  ض لل   بشدة حص تعر   ا هذا انمام  فَ فألدو هذا رَ  ،الف احلم والصواويع قدون وو  

 
 أشهر تالميذه -

 .والقاوي أبو يوسف ،أما عن أشهر تالميذ هذا انمام، هو انمام حممد بن احلسن الشيباأل
 وهؤال  من أعمدة هذا املذهب.

 
 املالممه العامة للمذهب احلا،ي

هواضَ  ،ع يف االد ههادسُّهوَ ك ابل ه  ان أنه مذهب ي مي هر  كَ كما ذَ   مه العامة للمذهب احلا،ياملالم علهيهم  مَ ل هب  حهص أ   ،ذ ابلقيها و 
ن أههو ف يك هب وههذا رأ  مالهه والشهافعي وأههو الهرأ ، َمها   صَ ب أهو العلم جيد امل     ك    ع  طال   ، الذ  ي  أ  و الر  ه  أساس ا أَ 

 .ة االد هاد لديهمرَ ثه  وكَ  ،ة االد هاد عليهمبَ لَ لغَ  ؛وا أهو الرأ هؤال  مس   ذهب احلا،ي، الرأ ؟ يقصد به أتباع امل
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ى لديه امللكة ال،قهية؛ ض م يع مدون كما ذكران علهى آليهة ال عامهو مهع قلهة م  واحلقيقة الذ  ي  بع آلياهتم يف االد هاد ته اَ 
الاصهههود أو أ هههم ي اهههايلون علهههى الاصهههود  ناكهههرو الاصهههود السههه خراج اضحكهههام الشهههرعية ولهههيب معهههىن ههههذا أ هههم ي

ا م   ا ن يل ف  ن أهو العلم وال من أهو الصالح والورع مَ حاشاهم، ليب هااك أبد   ،حو: الاصود ويريد العبل معهها أبهد 
ة ورود ل هة الاصهود وق  ل هإمنا كما ذكرت  هؤال  كانت لديهم اتلية ال  ت ااسب مع مها لهديهم مهن ق   ،ون عن هذاه  ك  هم يه اهَ 

 الاص بشكو صايمه.
 

 أسباو ان شار املذهب احلا،ي
ماا عليه ابلاسبة للمذهب احلا،هي؟ احلقيقهة هاهاك عهدة أسهباو ذكرهها ت إىل االن شار الذ  تكل  ما هي اضسباو ال  أد  

: ،أهو العلم  -ماها مثال 
 

 كثرة اضتباع الذين مجعوه وهذبوه ونشروه -
 ع ا وهتذيب ا ونشروه.به مَج   الذين اع اوا رة اضتباعث   ذا املذهب كَ  اي  يعإ قهَ  -سباانه وتعاىل-أن هللا 

 
  الكثةر من أتباعه الق ا  تويل   -

هه ت إىل كثههرة ان شههاره أن  د  وكههذله مههن اضمههور الهه  أَ  وابلطبههع عاههدما يكههون  ،وا الق هها ن أتبههاع هههذا املههذهب تول ههالكثههةر م 
 موا كيف تسةر حياهتم.مونه حص ي عل  اا  يع اون به وي عل   فالني  عَ م   هااك الق ا  يف مكان مبذهب  

 
 ا   باسية والعثمانية له مذهب ا رمسي  اذ الدولة العاخت   -

هه واضمههر البههاري كههذله هههو أن   مث كههذله كههان احلهها: يف الدولههة  ،ا للدولههةذت هههذا املههذهب مههذهب ا رمسي ههالدولههة العباسههية اخت 
يالههوا  وال ،شهار املهذهب ان شهار ا كبهةر ا، وابل،عههو ههو املهذهب السها د لهدى أههو املشهرقى إىل ان فكهو ههذا أد   ،العثمانيهة

 .م ا وق ا   وحنو هذال  إىل اتن يعملون به ع  
 هذا ابلاسبة ضو: املذاهب أال وهو املذهب احلا،ي.

 
 اثني ا: املذهب املالكي

 إمام املذهب: ماله بن أنب
ب إىل انمههام مالههه بههن أنههب بههن مالههه بههن أ  َسهههههذا املههذهب يه ا   معلههوم أن   ابلاسههبة للمههذهب املههالكي وببع هها كمهها هههو

 عامر.
 مولده ونشأته  -

يف أسههرة علميههة،  -رمحههه هللا-، نشههأ ما ههة وتسههعة وسههبعني سههاة ويف  ، وت هه ال ههة وتسههعني هجريههةد سههاة م و ل ههلَههوهههذ انمههام العَ 
مدياهة  ،ة العهامل انسهالمي، قلهب العهامل انسهالميا حاوهنشأته أساس ا كانت علميهة ونشهأ يف بيئهة علميهة مكدههرة، نشهأ يف
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هها واحلقيقههة هههذا انمههام تعل هه ،-صههلوات هللا عليههه-الرسههو:  م علههى يههد كثههةر مههن العلمهها  ويكههاد يكههون أفههىن عمههره تعليم 
ههالُّ عَ وتهَ  املشهههور ك ههاو  وابلطبههع لههه ك ابههه ،ومل جيلههب لتف هها  إال بعههدما شهههد لههه سههبعون مههن أهههو العلههم  دارتههه لتف هها  ،م 

 وال يا: مودود وم  داو: بني أيدياا واحلمد هلل. ،املوبأ
 

 ك املذهب املالكيي  أهم ما م َ 
لكهن هاهاك أي  ها مهن اضمهور اله   ،يع مهد بشهكو ر هيب علهى الاصهود الهذ ان هو مهذهب أههو املدياهة ر  كَ مذهبه كما ذَ 

 ى عمهو أههو املدياهة،م  َسهك ههذا املهذهب اع مهاده علهى مها ي  ي هومهن أشههر مها م َ ، دون سها ر املهذاهب متيك هبا هذا املذهب
سههباان هللا انمههام مالههه اع ههز أن الشههي  الههذ  يا شههر بههني أهههو املدياههة ويعملههون بههه ويكههون لههه أصههو أن هههذا الشههي  

ههكهان   وإن   ،يا: يعهإ مهن اضدلههة املودهودة إىل اتن وال ،د هبها ههذا املههذهبوههو مههن اضدلهة اله  ت،ههر   ،دليهو ن يعههإ ههذا م 
 ف فيها.لَ  هَ خ  اضدلة امل  

 
 من أشهر تالميذه

 .وأشهب ،وابن وهب ،ابن القاسم :ببع ا من أشهر تالمذته
 

 أين نشأ املذهب وأين ان شر؟
لكهن ان شهاره اتن  ،مع أن سباان هللا يعإ هذا املذهب نشأ يف دكيهرة العهرو ،وهذا املذهب ان شاره يف املغرو العر 

 وهو املذهب السا د هااك إىل هذه اللاظة. ،ر يف املغرو الع
 

 اثلث ا: املذهب الشافعي
 إمام املذهب: حممد بن إدريب الشافعي  

 م حممد بن إدريب الشافعي.لَ أما ابلاسبة للمذهب الشافعي وهذا املذهب ماسوو لتمام العَ 
 

 مولده ونشأته -
، و لهد يف يهكة ومهات أبهوه بعهد والدتهه ما  ان وأربعةرن الثالل ساة  يف مطلع القويف   وت   ،ما ة ومسنيد عام ل  وهذ انمام و  

 ن مكة فامل ه أمه إىل مكة لياشأ بني أهله.بقليو، وأصو والده أنه م  
 

 أهم ما ميك املذهب الشافعي
 مجع بني مدرس  احلجاي والعراق -

ومدرسهة  ،سه ني؛ مدرسهة أههو احلجهاي اله  نشهأ فيههاك فقه انمام الشافعي أن هذا انمام نشأ بني ههاتني املدر ي  ما م َ  م  هَ فأَ 
العراق ال  ذهب إليها ومحهو عاهها، وههذا ههو مها ميهك ههذا املهذهب ال،ريهد أن مهذهب انمهام مالهه كهان ي ميهك مبهذهب 
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أهههو احلجههاي، مههذهب انمههام أبههو حاي،ههة ي ميههك مبههذهب العههراق، مههذهب انمههام الشههافعي ولههط بههني املههذهبني يف ودبههة 
 جد فيها االع ماد على الاص و د فيها آلية االد هاد ابرية.فريدة، ف 

 
 ن علم أصو: ال،قه هو انمام الشافعيو  ن دَ : مَ أو    -

ى بعلم أصهو: ال،قهه اللهي ههو العلهم الهذ  ي هبط االد ههاد كهان انمهام الشهافعي م  ن ما ي سَ و   وسباان هللا أو: إنسان ي دَ 
 ية يف أمور اضصو:.يلاا إىل اتن ع ياال  على الشافع وال

 املشهور. "اضم"وله ك او  ،ف يف علم أصو: ال،قهالذ  هو أو: ما ص ا    "الرسالة"به ك او    ن أشهر ك  وببع ا م  
 

 سعة و را  هذا املذهب -
هاهاك وههو  اك كذله املذهب الشافعي أن انمام الشافعي عادما ذهب إىل العهراق ومكهل هاهاك فهرتة َدو ن مهذهب  ي   ومما م َ 
ى ابملهههذهب م  َسههت بههه دايران يف مصههر وعههايف هاهها ودو ن مههذهب ا ي  ر فَ مث رحههو بعههد ذلههه وَشهه ،ى ابملههذهب القههدمم  مهها ي َسهه
مث مها  ،، مث اترا  احلديثهةنمامهه قدمهةالرا  ته على سعة و را  هذا املهذهب الهذ  احه ،  ابوهذا مما يعإ يدل   ،اجلديد

 .تصايف اضصو: وال،روع  ذا املذهب العظيم قام به علما  املذهب وت،ااوا فيه يف
 

 وهذا املذهب ما شر  يف مصر وهو املذهب السا د لدياا هاا وكذله يف الشام ويف بعا املاابم يف العراق وحنو هذا.
 

 أشهر تالميذ الشافعي
  .وانمام ربيعة املراد ،وانمام املكأل ،هو انمام البويطي ن أشهر تالمذة انمام الشافعيوم  
 

 رابع ا: املذهب احلابلي
 إمام املذهب: أمحد بن حابو 

 ما هة أربعهة وسه ني،عهام  -عليهه رمحهة هللا-د املذهب احلابلي وهذا مهذهب ماسهوو لتمهام أمحهد بهن حابهو الشهيباأل، و ل ه
 يف بلب العلم كثةر ا. -رووان هللا عليه-د يف بغداد ورحو ، و ل  مئ ان واحد وأربعون عام ويف  وت  
 

 ك مذهب انمام أمحد بن حابوي  ما م َ أهم 
 قيامه على الثروة احلديثية والثرا  يف الاصود -

ونهه مهن أههو ال،قهه دُّ ع  احلديل، بو هااك بعا أهو العلم ال يهَ  مل  ع   م  من أعالملَ ك انمام أمحد أنه عَ ي  الص،ة اضوىل ال  مت َ 
ه ،م احلديل روايهة  ودرايهةل  فهو من أ مة ع   ،ة احلديل عليهبَ لَ ه ويَ ت  رَ ه  ش  ل   ؛أصال   د الهذ  مجهع فيهه اَ ولهه ك ابهه املشههور امل س 

را  يف ه على اتلية ال  ت،همها يف هذا املذهب أنه ابل،عو يقهوم علهى الثهروة احلديثيهة والث هوهذا يدل   .اضحاديل الكثةرة
 .الاصود
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ههه هههوههههذه م  ههها علهههى الههها  مَ ن الس   م د   ويه َقههه ،إىل االد ههههاد إال بعهههد انعهههدام الهههاص وال يلجهههأ ،ص  ات اضساسهههية أنهههه يع مهههد أساس 
 الاصود واتاثر على يةرها.

 
 ن أشهر تالميذهم  

 وإبراهيم احلر . ،اض رم :ومن أشهر تالميذه
 

 أسباو وعف ان شار املذهب احلابلي
سها د يف اجلكيهرة العربيهة، وههو حالي ها املهذهب ال ،ه بسا ر املذاهبوان شار املذهب احلابلي احلقيقة ان شار قليو إذا قاران  

 -ماها: ،ر وعف ان شار املذهب هااك أي  ا العديد من اضسباوس   ،َ لو أردان أن نه  
 

 أتوُّر ظهور املذهب -
الح  أن ههذا املهذهب ي،صهله عهن املهذهب احلا،هي مها يكيهد عهن القهرن، قهرن كامهو  نيعإ ، ر ظهورههذا املذهب أتو   أن  

وكهان  ،وكهو املهذاهب سهبق ه ،مساحة دغرافية أوسهع و  فهذا املذهب اح َ  ،اة َ وق   ،ون   وم ،   ،كان يف هذا املذهب علما 
 ى إىل وعف االن شار.وهذا مما أد   ،املذاهب ظهور ا هذه هو آور

 
 اة  َ ن ماه ق  ك  مل يَ  -

اك الدولهة السهعودية هاه أن  ا ساعد على ان شار ههذا املهذهب يف العصهر احلهديل م  م  فَ  ،اة َ ق  ن ماه ك  اضمر اتور أنه مل يَ 
هه ههه وصههار هههو املههذهب امل  ا  ابل،عههو أ هها تبهَ احلديثههة  ى املههذهب يف العصههر  بههه وعليههه العمههو وعليههه الق هها ، هههذا ممهها قههو  َص ، 
 ى إىل إعادته بشكو أكز.وأد  ، احلديل

 
 د  بني احلاابلة ويةرهم قَ اخلالف العَ  -

 ،اههايع حقيقههة  يف هههذا اضمههرنا ا ههك    وإن   ،ر علههى ان شههار املههذهبهم أ  ههد  بههني احلاابلههة ويههةر َقههاخلههالف العَ  كههذله ي قهها: أن  
 هذا هو احملور اضهم. يبول
 

 ؟هو هذه هي كو املذاهب
ر و   أَ  َههوماهها مها ههو م   ،وههذه املهذاهب كانههت ماهها مها ههو قههدم ،كهال، هاهاك مههذاهب أوهرى  ههو ههذه ههي كههو املهذاهب؟

مهذهب انمهام  ر ا، ماهها كهذلهك  هبَ وهذا او ،هى م   ومذهب انمام البصر  ،ثور مذهب انمام اليعإ مثال  ماها  ،الظهور
 دريهر ابهنمهذهب انمهام وكهذله  بعد القهرن الثالهل. مذهب انمام أ   وروهذا كان بعد القرن الثاأل، ولدياا اضوياعي 

هه املههذهب الظههاهر وببع هها  ،يف القههرن الرابههع كههان حالي هها يكههاد يكههون مههن   يلههة وإن  بو  ر يف الظهههور واسهه مر ل،ههرتة  الههذ  أتو 
 .رة   دَ ا  املذاهب امل  

http://www.way2allah.com/
http://www.way2allah.com/
http://www.way2allah.com/


http://www.way2allah.com موقع الطريق إلى هللا 
 

 ( 13من  13صفحة )   "3دروس الدورة العلمية "بصائر من  المذاهب نشأتها وتطورها
 

ولكهههن ههههذه ههههي املهههذاهب الههه   ،ال تق صهههر املهههذاهب علهههى املهههذاهب اضربعهههة فقهههط ،فهاهههاك لهههدياا العديهههد مهههن املهههذاهب
 انيف.صَ فيها ال    فَ ت وص ا   نَ ت إىل اتن ود و   يَ ق  اش هرت وال  بَ 

 
 اخلامتة

اها القهادم إن شها  هللا نه كلم علهى املسها و اله   ر املهذاهب، يف لقاوُّ علم ال،قه وتطَ ر ال ارخيي لوُّ طَ هذا بداية  مقدمة عن ال   
 .وكيف ن عامو مع هذا الرتاث ال،قهي العظيم ،ابل قليد وأحكامه ص   َ خَت  

 نلقاكم على وةر إبذن هللا تعاىل.
 يه.أشهد أن ال إله إال أنت، أس غ،رك وأتوو إل ،سباانه اللهم وحبمدك

 
 مت حبمد هللا

 وت، لوا هاا: ما دايت الطريم إىل هللا يف يف قسم ت،ري  الدرو شاهدوا الدر  للاشر على الات 

http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36 
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