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مدرسة تقوم على أساس جانب معين من جوانبب  المذاهب اإلسالمية

  ؛ رمنهبا مبا   بوق عقا بد االعلبوم االربئا ا اإلسبالمية أا اار بار العقا د بة

اقبد  امنها ما   وق أصوليا، كالحنفية االمالي ية اغيئها، ةرقهيكالمعتزلة، أا 

القئاءات أا التفسيئ بئز منها على اجه التحد د الحنفية امنها ما  ختص بعلم 

 .يئ ذلكغأا 

رببا الممتمعببات العببأ أك ببئ المببذاهب اإلسببالمية ونترببارا ا هببورا 

مباشئ اورتباط اثيق بالمسبا أ  اإلسالمية المذاهب الفقهية لما لها من تأثيئ

التعلقها بحياتهم برب أ مباشبئ؛ ثيب  ية الخاصة بأمور الفئد المسلم ملالع

العبأ أهبم العوامبأ اااسببا   ب،هب 2بدأ  هور المذاهب الفقهية را القبئق 

 : هور هذه المذاهب تنحصئ را عاملين ر يسيينالتا ساهمت را 

  .العامأ السياسا -/1

  .العامأ الف ئي -/2

هبب 20هبب 22الفقهيبة البالا القبئق رقد نرأت العرئات مبن المبذاهب 

رقهية مختلفة ثتى اجتهادات امن الالا بلورة اتماهات  ؛لسد هذه المناطق

ونقبئ  أغلبهبا م بأ مبذهبا  02قيأ أق المذاهب را هاذ ن العصبئ ن بلتبت 

أربعبة  20 ببق منهبا و  لي  بن سعد  اعبد الئثماق ااازاعا، الم مذهب ال

 ال نا ية المذهبية را المزا ئ  :السرضابعة رضاة  احمل
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االمببذهب اإلبا ببا  مببذاهب سببنية اأالببئس غيببئ سببنية كمببذهب المعفببئي

 .اإلسالمااغيئها من المذاهب التا تتوزع را مختلف أقطار العالم 

اتمدر اإلشارة هنا ولى أق أصأ اإلالتالف بين المذاهب لم   ن را ذات 

ارا تطبيبق    را لب الرئ عة؛ ل نه االتالف را رهم بعض النصوصالد ن 

 .كلياتها اكأ المختلفين على تقد س نصوص القئآق االسنة

 :المذهب الحنفي -/10

النعمبباق بببن ثابببت،  نسببب المببذهب الحنفببا ولببى اإلمببام أبببو ثنيفببة 

مؤسبس علبم امذهبه أاا المبذاهب الفقهيبة  ههبورا؛ لبذا  عبد أببو ثنيفبة 

اإلمام أبو ثنيفة را كتابة مذهبه على القئآق ال ئ م االسنة  الفقه، اوعتمد

 .ااإلستحساق القياس االعئف النبو ة ااإلجماع

اتعببد داا البلقبباق االقوقبباز امصببئ اأرتانسببتاق اباكسببتاق ابببنتالدا  

امعظم العئاق اتئكيا اسور ا امعظم المسبلمين ربا اإلتحباد اشماا الهمد 

 (.المذهب الحنفا)ذهب االصين تابعة لهذا الماااربا 

 :المالكيالمذهب  -/10

مالك ببن أنبس ااصبما، ا نتربئ المذهب المال ا ولى اإلمام  نسب 

 -ليبيبا -المتبئ  -تبونس -السبوداق -المزا بئ: مذهبه را القارة اإلرئ قية م أ

اإلمببارات العئبيببة  -شبببه المز ببئة العئبيببة -أر تيئ ببا -صببعيد مصببئ -مور طانيببا

عمبباق، اكببذلك بعببض مببن البلببداق الرببئق اااسبب   -السببعود ة -المتحببدة

 .النيمئ، االمزء الرمالا من نيميئ ا -مالا -تراد -كالسنتاا
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ا سبتد ا ببالقئآق االسبنة، ثبم اوعتمد اإلمام مالك را مذهببه علبى 

؛ وذ اعتببئه مالبك مصبدرا للربئع علبى البالف غيبئه مبن بعمأ أهأ المد نبة

 .حابة االقياس اا ستحساق االذرا اثم رتوس الصأصحا  المذاهب، 

 :الشافعيالمذهب  -/10

 ميبز  نسب المذهب الرارعا ولى اإلمام دمحم ودر س الرارعا؛ امبا 

 المذهب الرارعا أق صاثبه تتلمذ على  د تلميبذ أببا ثنيفبة دمحم ثسبن

الريبانا ثم على  د اإلمام مالك، رمما بين المدرستين ااستدرك عليهمبا 

المسا أ، اقد اعتمد اإلمام الرارعا را مذهبه على اإلستنباط ال  يئ من 

االسنة اجعلها بدراجبة ااثبدة هبا اإلسبتنباط اكباق مبن من القئآق ال ئ م 

ا جماع اأقواا الصحابة االقيباس، اقبد أبطبأ الربارعا أصوا مذهبه كذلك 

 ".من استحسن رقد شئع: " العمأ با ستحساق اكاق لقوله

 :الحنبليالمذهب  -/10

 نسب المذهب الحنبلا ولى أثمد بن دمحم بن ثنبأ، ا عتببئ المبذهب 

كاق كلما سئأ عن الحنبلا مختلفا عن بقية المذاهب؛ ثي  أق اإلمام أثمد 

مسألة رقهية أجا  عنها دانبه تالميبذه ثبم بعبد ذلبك جمعبوا تلبك المسبا أ 

 عتببئ اإلمبام  هأ: مذهبا له، لذلك رقد  هئ الالف بين العلماء ريمارمعلوها 

 .؟أثمد رقيها أا محدثا

رقببد اعتمببد اإلمببام أثمببد ك يببئا علببى ااسببلو  الببذي اتبعببه معلمببه 

االفتااي االقياس  من ثي  ااالذ بال تا  االسنة اا جماع الرارعا، اذلك
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على غئار غيئها من داا المتئ  العئبا قد اتبا سب انها أثنباء رتبئة الح بم 

 : مذهبين هماالع مانا 

 .المذهب الحنفا - أ

 .المذهب المال ا  -  

لع مبانا ارتبطت بالوجود اولى  ئاف سياسية  السبب را ذلكا ئجا 

اعنبد ثوبورهم ولبى ااتبئاك  تبعبوق المبذهب الحنفبا را المزا ئ؛ ذلك أق 

، االبذي كباق المزا ئ لم  عملوا على تتييئ المذهب المتبا آنذاك ربا المزا بئ

اتئاك را ث م المزا ئ ؛ التا تمسدت المذهب المال ا اما ميزه سياسة ا

االحفا  على ما هو موجود اتربميعه اتمسبيد ذلبك مبن البالا را وثتئام 

، اذلك لتقد م الفتااي تقئ ب علماء ارقهاء مال يين ولى ث ام المزا ئ ااتئاك

 .االفصأ را المسا أ االقوا ا المتعلقة بس اق المزا ئ المال يين

 

 

 

 

 


