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The doctrine of Imam Ahmed bin Hanbal(12) 
 ممم امم  نن مبنل مذهب اال( 21)

 مؤسسه واصول مذهنه وابتشمره
اوال : اسمه : امم  نن مبنل نن هالل نن اس  الشينمبي المروزي ول  في نغ ا  

ه ، وبشأ في نغ ا  فمفظ كتمب اهلل تعملى ، ومفظ 112ه وتوفي عمم 261عمم 
 الم يث عن كثير من العمممء ، متى صمر اممم المم ثين ، .السبة ، وروى 

وكمن لالممم امم  نن مبنل كثير التالميذ اخذوا العمم عبه ، وروى كثير من 
 المم ثين الم يث عبه ونروايته كملنخمري ومسمم وانو  او  وغيرهم .

قمم االممم امم  نرمالت في طمب العمم الى النصرة والكوفة ومكة والم يبة 
والشمم واليمن ممم زا  ذلك في عممه الكثير ، وتفقه في نغ ا  عمى ي  االممم 

 الشمفعي ،ثم استقل عبه نمالجتهم  .
 ثمبيم : اصول مذهنه :

واصول مذهب االممم امم  نن مبنل والذي يسمى نملمذهب المبنمي قرينة 
 من اصول المذاهب االخرى وهي :

 . القرآن الكريم 2
 ، والتي كمن يمفظ مبهم الكثير . السبة البنوي 1  
 . االجممع  ون ان يذكر ذلك صرامة وبعبي نه هبم اجممع الصممنة3 
 . فتموى الصممنة عب  ع م وجو  بص 1
 . اخذ نملم يث المرسل كمم هو مبهج المبفية . 5 
 . القيمس ويأخذ نه عب  الضرورة . 6 
 . ابكر االستمسمن كمم هو مبهج االممم الشمفعي  7 
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. قمل نمالستصممب ، وهو نقمء المكم عمى مم كمن سمنقم عب  ع م وجو   8
 مم يغيره .  

. س  الذرائع ، وهو تمريم منمح ظمهر يتوصل نه الى ممظور ، كتمريم 9
 ه ية الم ين الى ال ائن البهم ذريعة الرنم .

وق  الف االممم امم  كتمنه )المسب ( الذي جمع فيه بمو ارنعين الف م يث 
 ة عن سنعممئة صممني.مروي

 ثملثم : من اشهر تالميذ االممم امم  نن مبنل :
ـــ اسممق نن مبصور : انو يعقوب اسممق نن مبصور نن نهرام الكوسج 
المروزي ، اخذ العمم عن فقهمء العراق والشمم والمجمز ، ثم جمء الى نغ ا  فتفقه 

 نمالممم امم  وغيره من العمممء في نغ ا  .
من بيسمنور الى نغ ا  ممشيم ليعرض المسمئل عمى االممم وكمن يسمفر 

 ه .152امم  نن   مبنل ، ممت عمم 
 رانعم : ابتشمر المذهب المبنمي :

اول مم ابتشر المذهب المبنمي في نغ ا  ميث بشأ االممم امم  نن مبنل ، 
و رس و ّرس ، وروى الم يث ، لكن اتنمع االممم امم  في ذلك الوقت كمبوا قمة 

 سنب مزاممة المذهب المبفي الذي تنبته ال ولة العنمسية في الفتيم والقضمء .ن
كمم ان نغ ا  ايمم االممم امم  كمبت ممتقى المذاهب ومعترك االتجمهمت 
الفقهية ، فمم يستطع المذهب المبنمي ان يفرض بفسه في نغ ا  وسط تمك 

م مممولة اتنمعة بشره المذاهب المتبمفسة ، لذلك ظهر في نغ ا  ظهورا مم و ا رغ
 نشيء غير قميل من القوة .

وابتقل المذهب المبنمي الى نعض النال  المجمورة كملشمم ومصر وخمصة 
 في عه  ال ولة االيونية التي تنبت المذاهب االرنعة .
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ثم كثر المبنميون في الشمم كثرة واضمة وخمصة في بمنمس ومول  مشق 
 مع المذهب المبنمي .فال تكم  ترى في نعض الم ن اال اتن

ان من يرجع الى كتب المذهب يج  ان المذهب المبنمي كسمئر المذاهب 
الفقهية فيه بزعة قوية الى االجتهم  واالستبنمط والقيمس في االمكمم كمم يظهر ذلك 
واضمم في كتمب المغبي النن ق امة المق سي المبنمي الذي يذكر فيه فقه المبمنمة 

 ب المبنمي .وهو من اعظم كتب المذه
ان المذهب المبنمي في ايممبم هذه مبتشر في جميع النال  االسالمية ، وال  

 يكم  نم  من النال  االسالمية يخمو من مقم ي المذهب المبنمي .
 


