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مقدمة

:مفردات املقرر

تعريف عام بعلم الفقه، يتضمن. رشعا معناه لغًة، و: 1

.واصطالحًا، وموضوعه، وفضله، وحكم تعلمه

املراحل التي مر هبا الفقه. 2.

خصائص مرحلة الترشيع، وأهم معاملها. 3.

الفقه يف زمن الصحابة، وأبرز . .فقهائهم4

املدارس الفقهية يف زمن التابعني. 5.

التعريف بكل مذهب من املذاهب األربعة، يتض. : من6

، اسم إمام املذهب ونسبه، تارخيه، عبادته، علمه

يف املراحل التي مر هبا املذهب، أبرز فقهاء املذهب

.كل مرحلة

املذاهب . .املندرسة7

معامل الفقه يف العرص احلارض. 8.

التمذهب واملوقف منه. 9.

ااملدارس. أهل احلديث، أهل الرأي، أهل )الفقهية 01

(.الظاهر، املدرسة العقلية

أسباب اختالف العلامء، واملوقف منه. 11.

.ينا حممدونسأل اهلل أن ينفع هبذا املقرر وصىل اهلل وسلم عىل نب

آلهوعىلاهلل،رسولعىلوسلماهللوصىلهلل،احلمد

:بعدأماوصحبه،

هذابادئمعىليتعرفأنعلمتعلميفبالراغبفيحسن

لهمسائدراسةيفرشوعهقبلومراحلهوتارخيهالعلم

.تفصيالً 

مقرراتضمنيكونأنفقهاءمركزرأىذلكأجلمن

إىلاملدخل):وهوأالاملقرر،هذا(الفقهيالتأهيلشهادة)

.(الفقه

:املقررأهداف

أن. كموحوفضلهالفقهمعنىعىلالدارسيتعرف1

.تعلمه

أن. .الفقهتعلميفالدارسيرغب2

أن. .الفقهلعلمالتارخييةاملراحلالدارسيدرك3

أن. معرتًفاالفقه،ألئمةمعظِّامً الدارسيصري4

.جلهودهمجمالً بفضلهم،

أن. .الفقهيةاملدارسبنيالفروقالدارسيفهم5

أن. ويفرقوحكمه،التمذهبمعنىالدارسيعرف6

.واجلائزمنهاملمنوعبني

2



الفقه

تعريفه

الفهماللغوي

العلم بمسائل الدينالرشعي

العلم باألحكام الرشعية الفرعيةاالصطالحي

أفعال العباد من حيث تعلق األحكام الرشعية هباموضوعه

فضله

م الفضل العام للعل

الرشعي

لم الفضل اخلاص بع

الفقه

أعظم دليل: )قال ابن اجلوزي

إىل عىل فضيلة اليشء النظر

قه، ثمرته، ومن تأمل ثمرة الف

(علم أنه أفضل العلوم

استمداده

حكم 

تعلمه

ما تعلمه فرض عني

ايةما تعلمه فرض كف

ضابطه

ضابطه الفقيه واملتفقه: لالستزادة

3(605-570)، (148-55ص)



مراحل 

الفقه

(هـ11إىل )مرحلة الترشيع 

(هـ تقريبا100إىل )مرحلة الفقه قبل املذاهب 

(هـ تقريبا1300إىل )مرحلة املذاهب الفقهية

(هـ تقريبا1300من )العرص احلارض 

مرالتيواألدواراحلاملرتقسيميفالفقهتاريخيفواملؤلفنيالباحثنيطرائقتنوعت

الإذلك،عىلزادمنومنهممراحل،ستإىلقسمهامنفمنهماإلسالمي،الفقههبا

التقسيمهورراملقملقصودحتقيقاً واألكثرالذهني،الرتتيبيفاألنسبرأيتأين

:منهالتفريعمعالرباعي،
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مرحلة الترشيع

التاريخ
صىل اهلل –من بعثة النبي

إىل وفاته-عليه وسلم

العهد املكي

ل الرتكيز عىل أصو

الدين

قلة الترشيعات 

التفصيلية

العهد املدين

استمرار العناية 

بأصول الدين

ترشيع األحكام 

التفصيلية
مصادر 

عالترشي

يابتدائالقرآن

السنة

بسؤال

ببسب

املعامل

لةالترشيع خمتص هبذه املرح

قلة جمال االختالف

التدرج الترشيعي
يف ترشيع األحكام

حديف ترشيع حكم وا

هادتدريب الصحابة عىل االجت

اهللصىلالنبيبعثةبمجرد

عالترشيبدأوسّلمعليه

اتهوفإىلواستمراإلسالمي

وسّلم،عليهاهللصىل

ةاملرحلهذهمعاملوتتضح

:اآليتالشكلمن
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قبل مرحلة ما 

املذاهب

عرص الصحابة

عرص التابعني

من مصادر فقه هذه 

املرحلة

مسندة

مصنف عبدالرزاق

ةمصنف ابن أيب شيب

األوسط البن املنذر

رنكتب الفقه املقاغري مسندة

الصحابةفكانقه،الفينقطعوملالترشيع،انقطعوسّلمعليهاهللصىلالنبيوفاةبعد

الصحابةيفوبرزالناس،ويفتونوالسنةالكتابمنيستنبطونعليهماهللرضوان

ثمذلك،رةكثيفبينهمتفاوتعىلوالفتوىالفقهعنهمنقلالذينالفقهاءمنعدد

عنهم،اهللريضالصحابةعىلتفقهواالذينالتابعنيفقهاءمنعددذلكبعدظهر

لت :الفقهيةاملذاهبقبلمامرحلةوالتابعنيالصحابةطبقةوشكَّ

6



عائشة،مسعود،ابنعيل،عمر،•

-همعناهللريض–عمرابنعباس،ابنزيد،

املكثرون

، ةأبوهريرأبو بكر، عثامن، أم سلمة، أنس، أبو سعيد، •

اذ، سعد ، جابر، معأبوموسىعبداهلل بن عمرو، ابن الزبري، 

-ريض اله عنهم–بن أيب وقاص، سلامن

ناملتوسطو

و أبو الدرداء، احلسن واحلسني، أيب بن كعب، أب: منهم•

ريض–........ أيوب، أسامء، زيد بن أرقم، ثوبان، بريدة

-اهلل عنهم

املقلون

نفسا130: وسلماهلل عليه صىل الذين حفظت عنهم الفتوى من أصحاب رسول اهلل

7

13

يمكن أن جيمع من فتيا كل واحد منهم 

جزء صغري جدا

يمكن أن جيمع من فتوى كل واحد منهم 

سفر ضخم

يمكن أن جيمع من فتيا مجيعهم جزء 

صغري فقط بعد التقيص والبحث
7 1/10إعالم املوقعني : ينظر



مؤسسها

املدرسة

ن والعلم انترش يف األمة عن أصحاب ابن مسعود، وأصحاب زيد بالفقه )

ن القيماب(. عباسثابت، وأصحاب عبد اهلل بن عمر، وأصحاب عبد اهلل بن 

املدارس الفقهية 

للصحابة

املدينة

زيد بن 

ثابت
ابن عمر

مكة

ابن عباس

العراق

ابن 

مسعود
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الكوفة

البرصة

مكة

الزهرينافعساملعةالفقهاء السباملدينة

علقمة ثم 

يمتلميذه إبراه
رشيح القايضعبيدةمرسوق

عكرمةجماهدطاووسعطاء

قتادةأبو قالبةنابن سريييالبرصاحلسن 

الفقه يف عرص التابعني
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األئمة 

األربعة

أبو حنيفة
هـ80

هـ150

مالك
هـ93

هـ179

الشافعي
هـ150

هـ204

أمحد
هـ164

هـ241
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املدارس الفقهية للصحابة وامتدادها

املدينة

ابن عمربن ثابتزيد 

ساملنافع

الزهري

مالك 

الشافعي

أمحد بن حنبل

مكة

ابن عباس

عمرو بن دينار

ةعيينسفيان بن 

العراق

ابن مسعود

علقمة

إبراهيم

محاد

أبوحنيفة حممد بن

احلسن

11



سفيان الثورياحلسن البرصي

الليث بن سعداألوزاعي

راهويهإسحاق بن عيينةسفيان ابن 

ابن جرير الطربيأبو ثور

املندرسةمن أئمة املذاهب 

12

ما معنى 

؟ االندراس

؟وما أسبابه



أبو 

حنيفة

.عريب: فاريس، وقيل: النعامن بن ثابت، اختلف يف نسبه، قيلاالسم والنسب

.هـ، رأى أنس بن مالك150–هـ 80التاريخ

العبادة 

والتقوى

أن أبا حنيفة قرأ القرآن كله يف ركعة: روي من وجهني

كان أبو حنيفة يسمى الوتد؛ لكثرة صالته: قال أبو عاصم النبيل

ك اهلل خريا، جزا: فانتفض، واصفر، وأطرق، وقال. اتق اهلل: قال رجل أليب حنيفة

.ما أحوج الناس كل وقت إىل من يقول هلم مثل هذا

العلم 

والذكاء

نعم، رأيت رجال لو كلمك يف هذه : هل رأيت أبا حنيفة؟ قال: قيل ملالك

.السارية أن جيعلها ذهبا، لقام بحجته

.أبو حنيفة أفقه الناس: قال ابن املبارك

.الناس يف الفقه عيال عىل أيب حنيفة: وقال الشافعي

13



تاريخ مذهب 

احلنفية     

وأشهر رجاله

دور النشوء 

والتكوين

(هـ204إىل )

أبو حنيفة

أبو يوسف

األصلحممد بن احلسن

زفر بن اهلذيل

احلسن بن زياد

دور التوسع 

ار والنمو واالنتش

(هـ710إىل)

خمترص الطحاويالطحاوي

املبسوطالرسخيس

بدائع الصنائعالكاساين

الكرخيخمترص الكرخي

القدوريخمترص القدوري

بداية املبتدياملريغناين

كنز الدقائقالنسفي

دور االستقرار
البحر الرائقابن نجيم

رد املحتارابن عابدين
14



مالك

االسم والنسب
ذلك مع وقد اختلف يف نسبه بعدمالك بن أنس بن مالك بن أيب عامر األصبحي، 

.االتفاق عىل كونه من قحطان

هلل األمر من قبل ومن بعد: هـ تشهد عند وفاته، ثم قال179–هـ93التاريخ

العبادة 

والتقوى

.وةاملصحف، التال: ما كان شغل مالك يف بيته؟ قالت: قيل ألخت مالك

.لفعلت( ال أدري: )لو شئت أن أمأل ألواحي من قول مالك: قال ابن وهب

.ما رأيت أحدا أهيب وال أتم عقال من مالك وال أشد تقوى: قال ابن مهدي

العلم 

والذكاء

م من عامل أعلفالجيدونليرضبن الناس أكباد اإلبل يف طلب العلم، »: حديث

.عىل ظهر األرض مثلهماترك.. هو مالك: عيينةابن « املدينة

ما أفتيت حتى شهد يل : سنة، مع قوله(21)تأهل للفتيا وجلس لإلفادة وله 

.سبعون أين أهل لذلك

.إذا ُذكر العلامء فاملٌك النجم: قال الشافعي
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تاريخ مذهب 

ر املالكية وأشه

رجاله

هـ282إىلدور النشوء

املوطأمالك

ابن القاسم

أسد بن الفرات

سحنون

هـ616إىلدور التطور

الرسالةابن أيب زيد

التلقنيالقايض عبدالوهاب

الكايفعبدالربابن 

املنتقىالباجي

املقدمات املمهداتابن رشد

املستنبطةالقايض عياض

دور االستقرار

جامع األمهاتابن احلاجب

الذخريةالقرايف

املخترصخليل

مواهب اجلليلاحلطاب

الرشح الكبريالدردير

احلاشيةالدسوقي

املدونة

16



يالشافع

افعبدمنجده يفالنبيحممد بن إدريس الشافعي يلتقي نسبه مع االسم والنسب

هـ بمرص ورحل إىل مكة واملدينة وبغداد204–هـ بغزة 150التاريخ

العبادة 

والتقوى

تمةكان الشافعي خيتم القرآن يف شهر رمضان ستني خ: قال الربيع بن سليامن

ل، فام رأيته يزيد بت مع الشافعي ليلة، فكان يصيل نحو ثلث اللي: الكرابييسقال حسني 

..عىل مخسني آية، فإذا أكثر فامئة آية

تب، والثاين فثلثه األول يك: كان الشافعي قد جزأ الليل: قال الربيع بن سليامن

.يصيل، والثالث ينام

العلم 

والذكاء

خالد حفظ القرآن يف السابعة، واملوطأ يف العارشة، وأجازه شيخه مسلم بن

.الزنجي باإلفتاء وهو يف اخلامسة عرشة

.الشافعي أفضل أهل زمانه: عيينةقال ابن 

.ما أحد مس حمربة وال قلام إال وللشافعي يف عنقه منة: قال أمحد
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مذهب 

ةالشافعي

دور التأسيس

األمالشافعي

املخترصالبويطي

الربيع املرادي

املخترصاملزين

دور النشوء 

واالنتشار

ابن رسيج

القفال
الكبري الشايش

طريقة اخلرسانينيالصغري املروزي

طريقة العراقينياإلسفراييني

احلاوياملاوردي

هناية املطلباجلويني

املهذبالشريازي

الوسيطالغزايل

دور التحرير
املحررالرافعي

منهاج الطالبنيالنووي

دور التحرير 

الثاين للمذهب

هناية املحتاجالرميل

حتفة املحتاجاهليتميابن حجر 

ماذا تعرف 

عن املذهب 

القديم 

واجلديد؟
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أمحد

أمحد بن حممد بن حنبل الشيبايناالسم والنسب

طاف أمحد الدنيا مرتني يف مجع املسند: قال ابن اجلوزيهـ، 241-هـ 164التاريخ

العبادة 

والتقوى

لك األسواط، كان أيب يصيل يف كل يوم وليلة ثالث مائة ركعة، فلام مرض من ت: قال عبد اهلل بن أمحد

.أضعفته، فكان يصيل كل يوم وليلة مائة ومخسني ركعة

م، وأعطى أبا احتج-صىل اهلل عليه وسلم-كتبت حديثا إال وقد عملت به، حتى مر يب أن النبيما : أمحدقال 

.  طيبة دينارا، فأعطيت احلجام دينارا حني احتجمت

بِيع َد إمام يِف ثامن خصال إمام يِف احلديث إمام يِف الفقه إم: وقال الرَّ ام يِف اللغة إمام َقاَل لنا الشافعي َأمحم

يِف القرآن إمام يِف الفقر إمام يِف الزهد إمام يِف الورع إمام يِف السنة

العلم 

والذكاء

: ك؟ قالوما يدري: فقيل له. أبوك حيفظ ألف ألف حديث: قال يل أبو زرعة: قال عبد اهلل بن أمحد

.ذاكرته، فأخذت عليه األبواب

.ما رأيت أحدا أفقه وال أورع من أمحد بن حنبل: قال عبد الرزاق

ن أمحد خرجت من بغداد، فام خلفت هبا رجال أفضل، وال أعلم، وال أفقه، وال أتقى م: قال الشافعي

.بن حنبل

علم باألخبار يا أبا عبد اهلل، إذا صح عندكم احلديث، فأخربونا حتى نرجع إليه، أنتم أ: قال الشافعي

الصحاح منا
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املذهب 

احلنبيل

دور التأسيس

هـ403إىل 

مل يكتب مذهبهاإلمام أمحد

..أبوداود، ابناه، الكوسجأصحاب املسائل

اجلامعاخلالل

زاد املسافرغالم اخلالل

املخترصاخلرقي

هتذيب األجوبةاحلسن بن حامد

قيحدور التحرير والتن

هـ885إىل 

هنيكتاب الروايتني والوجأبويعىلالقايض 

املقنعابن قدامة

املحررابن تيمية

الفروعابن مفلح

اإلنصافاملرداوي

دور استقرار 

املذهب

اإلقناعاحلجاوي

املنتهىابن النجار

غاية املنتهىمرعي الكرمي

كشاف القناعالبهويت

اإلمام أمحدالتأسيس

لأصحاب املسائالنقل

اخلاللاجلمع

اخلرقيراالختصا

حامدابنالتقعيد

بعض هذه األسامء 

ن ُيطلق عىل أكثر م

شخص، ماهي؟

20
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حمل االتفاق يف

مسألة 

*التمذهب

بمواالة اإلنسان من هم عىل مذهبه، : ذم التعصب

ومعاداة أتباع املذاهب األخرى

ىل قبول وجود املذاهب الفقهية األربعة، وعدم الدعوة إ

إلغائها وترك كتبها

املتمذهب إذا بلغ رتبة االجتهاد وخالف مذهب إمامه

لرجحان غريه فقد أحسن

ة قبول التمذهب بمعنى التخرج عىل مدرسة فقهي

أصولية مع العناية بالدليل وطلب الراجح

جواز أخذ املتمذهب بقول إمامه ناسبا له إىل إمامه مع

قناعته برجحانه بعد نظره يف أدلة األقوال
الكالم عىل التمذهب ملخص من * 

رسالة دكتوراه بجامعة اإلمام بعنوان

21.الرويتعللدكتور خالد ( التمذهب)



املوقف من 

التمذهب

اجتاه إجياب 

التمذهب

متأخرو : )قال الشيخ حممد األمني الشنقيطي

األصوليني من مجيع املذاهب مطبقون كلهم عىل

(.وجوبه

اجتاه إباحة 

التمذهب    

(أكثر العلامء)

ىل وقع إمجاع املسلمني ع: )قال القايض عياض

(اتباعهم ودرس مذاهبهم

تي ال: )قال ابن هبرية واصفا املذاهب األربعة

اجتمعت األمة عىل أن كال منها جيوز العمل 

(.به

.. موقع إمجاع الناس عىل تقليده: )قال ابن فرحون

هم واتفاق العلامء عىل اتباعهم واالقتداء بمذاهب

(.عىل مآخذهموالتفقهودرس كتبهم 

اجتاه منع 

التمذهب

ة أو فليعلم من أخذ بجميع قول أيب حنيف: )قال ابن حزم

ول بجميع قول مالك أو بجميع قول الشافعي أو بجميع ق

(.أنه قد خالف إمجاع األمة... أمحد ممن يتمكن من النظر
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معامل الفقه يف

العرص احلارض

طباعة الكتب الفقهية

نشأة املجامع الفقهية

منظمة التعاون اإلسالمي

رابطة العامل اإلسالمي

ةظهور املوسوعات الفقهي

تيةاملوسوعة الكوي: املطبوعة

جامع الفقه: اإللكرتونية

ظهور املجالت الفقهية

إنشاء املواقع الفقهية

قهظهور دعوى التجديد يف أصول الف

كثرة النوازل الفقهية

 الفقهكثرة الرسائل العلمية يفقهيةالكليات الرشعية، واألقسام الف
23



نبذة عن االجتاهات الفقهية
لوأصوالقرآنعىلمبنيافقههمجعلوهذا

القياسمععندهمصحتالتياألحاديث

فواعرحتىاستعاملهمنأكثرواالذيوالرأي

خمالفةفقهيةآراءصدورإىلوأدىبه،

.ندهمعتشتهرملالتيالصحيحةلألحاديث

هفقبنيالتاميزمنيشءإىلذلكوأدى

الرأيأهلمدرسةوظهرتاملدرستني،

.احلديثأهلومدرسة

رفضيفبالغتمدرسةظهرتذلكوبعد

.الظاهرأهلمدرسةوهيالقياس

لمنياملسعىلاملعتزيلالفكردخلوعندما

حاد،اآلخربعىلالعقليقّدمعقيلاجتاهبرز

.احلديثأهلمنعدائياموقفاويتخذ

أواملدارسهذهمنواحدكلمعاملوتظهر

:اآليتخاللمناالجتاهات

أسايسمصدرالنبوياحلديثأنشكال

قهاءفمجيععندوالفقهالترشيعمصادرمن

حفظمنالعلامءنصيبولكناإلسالم،

.متفاوتعليهواالطالعاحلديث

جازاحلمدرسةمتيزتالتابعنيعرصويف

يثاحلدووفرةالصحابة،منفيهامنبكثرة

جعلمماوجودهتا؛األسانيدصحةمعفيها

يكونواوملنسبياقليالالقياسإىلاحتياجهم

.النصوجودعندإالالقياسيرفضون

مدرسةحالعكسعىلكاناحلالوهذا

أقل،فيهااحلديثكانفقدالعراق،أوالكوفة

واألسانيدأقل،سكنوهاالذينوالصحابة

علامءعندمماحاالأقلعلامئهمعندكانت

ثاألحاديمنكثريوصلتهمحيثاحلجاز،

القياساوقدموهبايعملوافلمضعيفةبأسانيد

.عليها
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املدارس 

واالجتاهات 

الفقهية

أهل احلديث

 الدرجة قوة العناية باحلديث واآلثار، وتأيت العناية بالقياس يف

.الثانية

فيضا، تقديم احلديث عىل القياس، سواء كان احلديث آحادا أم مست

.وسواء كانت املسألة مما تعم به البلوى أم ال

أهل الرأي

.يةالعناية باحلديث أقل من أهل احلديث، والعناية بالقياس قو

عم به ما ت: تقديم القياس عىل خرب الواحد يف بعض األحوال مثل

.البلوى

الظاهرية

ار قرص العناية بظاهر النص، ورفض االحتجاج بالقياس وآث

.الصحابة

.االنتقال إىل االستصحاب فيام ال نص فيه

املدرسة 

العقلية

.إمهال أحاديث اآلحاد والتقليل من مكانتها وثبوهتا

.لنصالعناية بالنظر املصلحي، وتقديم العقل واملصلحة عىل ا

هية ليست مدرسة فق

معتربة، ولكن 

ذكرت لوجودها يف 

الواقع، ولبيان 

.خمالفتها
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:أهل الرأي

:أهل احلديث

:الظاهرية

ةاملدرسة العقلي

املعلوم أن أهل من 

اليردونالرأي 

احلديث، لكن يظهر 

ل الفرق بني مدرسة أه

احلديث وأهل الرأي 

د يف منزلة خرب الواح

ام ومنزلة القياس السي

.عند تعارضهام

هل ويظهر الفرق بني أ

احلديث والظاهرية يف

ل اعتبار القياس، فأه

الظاهر يرفضون 

القياس عىل تفاوت

.بينهم

وأما املدرسة العقلية

فقد جعلت النظر 

قدما املصلحي العقيل م

.عىل ظاهر النص
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اختالف العلامء

بدايته

زمن الصحابة

أسبابه

اخلالف يف ثبوت

بهالدليل واالستدالل

عاملعدم بلوغ الدليل لل

ند عدم ثبوت الدليل ع

العامل

عدم حجية الدليل عند

العامل

اخلالف يف داللة 

الدليل وفهمه

ما يعرض للدليل من

عوارض األدلة

اخلالف يف دالالت 

األلفاظ

املناطاخلالف يف حتقيق

املوقف منه

فرة عدم جعله سببًا للن

والنزاع

عذر املخالف يف 

مسائل االجتهاد

عدم تتبع الرخص

املصيب واحد
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مراجع لالستزادة

.لسايسعيلحممد:تأليفاإلسالمي،الفقهتاريخ•

.القطانمناع.د:تأليف،اإلسالميالترشيعتاريخ•

.األشقرعمر.د:تأليف،اإلسالميالفقهتاريخ•

.األشقرعمر.د:تأليف،اإلسالميوالفقهالرشيعةإىلاملدخل•

.األشقرعمر.د:تأليف،الفقهيةواملذاهباملدارس•

.الطريقيعبداهلل.د.أ:تأليفومراحله،الترشيعتاريخ•

.الطريقيعبداهلل.د.أ:تأليف،الترشيعتاريخخالصة•

إبراهيم،عيلحممد.د:تأليف،واحلنابلةوالشافعيةواملالكيةاحلنفيةعنداملذهب•

.اهلنديعيل:الشيخ

ملجيدالعبداهلجريالثالثالقرنيفاحلديثأصحابعندالفقهيةاالجتاهات•

.حممود
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