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َعِلمهه  نه    احلمد هلل الذي أنزل على عبده الكتاب، وجعله تبيانا لكل شيء حيتاج إىل بيانه العباد، 
ني، وسهيد  والصالة والسالم على حممد خامت النبنصا أو استنباطا أو داللة، علمه، وَجِهله  ن  جهله، 
اهلل باتباعه، ووعد ن  أطاعه باهلداية، وحكم على ن  عصهاه بالالهاللة،    األولني واآلخري ، أنر

فتمسَك بسنته ن  هداهم اهلل إىل صراطه املستبني، ن  الصحابة ون  اتبعهم بإحسان إىل يوم الدي ، 
  أنا بعد:

 املشهورة، اجتهدت يف مجعه ن  كتب أهل العلم فقهيةال املذاهب نشأة تاريخيف  ا كتاب خمتصرفهذ
، ورجعت إىل املصادر املعتربة يف كل نهذهب ، وغريها ن  كتب التراجم والفقه واألصول، املعتمدة

عم   العدول الذي  ورثوا الكتاب والسنة والفقهدي  بالعلماء هلذا الحفظ اهلل وبينت يف أول الكتاب 
، املصنفة ورَّثوا هذا العلم ن  جاء بعدهم، وذكرت تدوي  العلماء هلذا العلم يف الكتبمث قبلهم، كان 

م ال مجيع األئمة للحديث النبوي، وأنه الفقهية، وبينت تعظيم  املسائل يف األئمة ذاهبمل وتدوينهم
 وجهود  عهدم  سببوذكرت  يتعمدون خمالفته، وذكرت أسباب اختالفهم يف املسائل االجتهادية،

، وسهبب  تبوعةامل املذاهبهذه لنا  ح فظت وكيف ،التابعني أو الصحابة لفقهاءنعني  فقهي نذهب
، نع ذكر ترمجة خمتصرة لكل إنهام  على حدة غريها، وذكرت قصة نشأة كل نذهب دون انتشارها

بعه   نقلت ، والذي  دوَّنوا أقواله وفتاويه أشهر طالبه ذاكرااملذاهب املشهورة، هذه ن  أصحاب 
؛ ليعلم القارئ كيف د وِّنت أقوال املعتربة يف كل نذهبراجع املن  أقدم يف نسائل الفقه أقوال األئمة 

سواء كانهت نوجهودة اآلن أو    ،يف كل نذهب القدمية الكتب أشهر حرصت على ذكرواألئمة، 
؛ ليتبني للقارئ الفط  كيف انتقلت هذه املذاهب نه  جيهل إىل   تاريخ وفاة نؤلفيها نابيننفقودة، 

 عدم صحة ذلك.نسبة كل نذهب إىل صاحبه أو  صحةجيل، ون  قرن إىل قرن، وليعلم املنصف 
يقولونهه،   نها  كل يف الناس هلم تقليد ع  تبوعةامل املذاهب أصحاب وذكرت يف آخر الكتاب ني 
نهمة لطالب الفقهية، وختمت الكتاب بنصيحة  املذاهبهذه  ن  العلم وطالب العاني بينت نوقفو

 .لتصحيح املنهج يف طلب العلم كتبها اإلنام الذهيبالعلم، 
، ونها  عليه ن  الِعباد ن  يطلع  كلَّ بهينفع أن ، وكتابال ايبارك يف هذأن الكرمَي العظيَم  أسأل اهلَل

 .توفيقي إال باهلل
 

 حممد ب  علي ب  مجيل املطريوكتب/                          
 اليم  -صنعاء                                                          
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م4/77/0272ه املوافق هه 7341حمرم  02                                                      

الفقهية املشهورة: نذهب أيب حنيفة ونذهب نالك ونذهب الشافعي ونذهب  املذاهب تَأَشَن كيف
 ؟! الصادقونذهب زيد ب  علي ونذهب جعفر ونذهب داود الظاهري أمحد ب  حنبل 

ال نذهب عثمان وال نذهب عمر وال يوجد نذهب أيب بكر و هذه املذاهب فقط ومل دْتِجوكيف و 
 أحد ال يوجد أي نذهب ننسوب إىلو ،اب  عباسنذهب ال نذهب اب  نسعود وال نذهب علي و

  ؟!رضي اهلل عنهمالصحابة علماء ن  
أو نذهب عروة به  الهزبري   علي ب  احلسني أو نذهب نذهب سعيد ب  املسيب أو وملاذا ال يوجد 

الشاني أو نذهب نكحول أو نذهب حممد الباقر أو نذهب احلس  البصري  نذهب إبراهيم النخعي
املصري سعد  ب  أو نذهب الليثأو نذهب األوزاعي أو نذهب سفيان الثوري أو نذهب الزهري 

وتابعيهم الذي  هم شيوخ أصحاب املذاهب املشههورة أو شهيوخ    التابعنيكبار علماء وغريهم ن  
 !؟!أو ن  قرنائهم شيوخهم

 :هذا الكتابيف  ماهيب علينريد أن جننهمان ن تساؤالن هذاف
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أن اهلل سبحانه أنزل على رسوله حممد صلى اهلل عليه وآلهه   -اهلل  وفقك -الكرمي أيها القارئ اعلم  
 ِإَلْيهكَ  َوَأْنَزْلَنا}وسلم القرآن الكرمي، وأنر رسوله أن يبني للناس نا نزل اهلل إليهم كما قال سبحانه: 

آلهه  كان النيب صلى اهلل عليه و، ف[33: النحل{ ]َيَتَفكَّر وَن َوَلَعلَّه ْم ِإَلْيِهْم ن زَِّل َنا ِللنَّاِس ِلت َبيَِّ  الذِّْكَر
 ِفهي  َبَعهثَ  الَِّذي ه َو}ويبينه هلم بسنته املطهرة كما قال تعاىل:  ،م أصحابه القرآن الكرميعلِّسلم ي و

 َلِفهي  َقْبُل ِنْ  َكان وا َوِإْن َواْلِحْكَمَة اْلِكَتاَب َوي َعلِّم ه م  َوي َزكِّيِهْم آَياِتِه َعَلْيِهْم َيْتُلو ِنْنه ْم َرس وًلا اْلُأنِّيِّنَي
، فالكتاب هو القرآن، واحلكمة هي السنة؛ ولذلك أنهر اهلل عبهاده أن   [0: اجلمعة{ ]ن ِبنٍي َضَلاٍل

 َنها  َعَلْيِه َفِإنََّما َتَولَّْوا َفِإْن الرَّس وَل َوَأِطيع وا اللََّه َأِطيع وا ُقْل}يطيعوه ويطيعوا رسوله كما قال سبحانه: 
، فطاعة [23: النور{ ]اْلم ِبني  اْلَبَلاُغ ِإلَّا الرَّس وِل َعَلى َوَنا َتْهَتد وا ت ِطيع وه  َوِإْن ح مِّْلت ْم َنا َوَعَلْيُكْم ح مَِّل

 ي ِطهعِ  َنْ }اهلل باتباع كتابه، وطاعة الرسول بالتمسك بسنته، بل قال اهلل نؤكدا على طاعة رسوله: 
 َعْنه  َنَهاُكْم َوَنا َفخ ُذوه  الرَّس وُل آَتاُكم  َوَنا}، وقال عز وجل: [02: النساء{ ]اللََّه َأَطاَع َفَقْد الرَّس وَل
 .[1: احلشر{ ]َفاْنَته وا

 ،فتعلم الصحابة رضي اهلل عنهم ن  النيب صلى اهلل عليه وسلم القرآن تالوة وتفسريا، وتعلموا السنة
نا جيب ونا يستحب ونا حيهرم   -القرآن والسنة وباالجتهاد  بنصوص -، فعرفوا وتفقهوا يف الدي 

، مث علَّموا ن  بعدهم ن  التابعني هذا العلم ن  القرآن والتفسري والسنة والفقه يف ونا يكره ونا يباح
 .م التابعون هذا العلم ن  جاء بعدهم ن  أتباع التابعنيالدي ، وعلَّ

ونقلهوه إىل نه     -م بالقرآن والسنة والفقه يف الدي  وهو العل -حفظ العلماء نرياث النيب هكذا و
يف بهالقلم  بعدهم جيال بعد جيل، وكانوا حيفظونه يف صدورهم، واستعانوا على حفظهه بكتابتهه   

 اْلِإْنَساَن َعلََّم * ِباْلَقَلِم َعلََّم الَِّذي * اْلَأْكَرم  َوَربَُّك اْقَرْأ} وصدق اهلل إذ يقول يف كتابه الكرمي:الكتب، 
 .[2 - 4: العلق{ ]َيْعَلْم َلْم َنا

يف عهد اخلليفة األول أيب بكر الصديق رضهي اهلل   القرآن الكرمي بادر الصحابة الكرام إىل مجع وقد 
ويقونهون   ،دينهمالقرآن والسنة، ويفقهونم يف  سلمنياألنصار ي علِّمون امل يف وانتشر الصحابةعنه، 

وورث التابعون نا كان عند الصحابة ن  العلم، فحفظوا القرآن والسنة والفقه يف  بالدعوة واجلهاد،
 رمحه اهلل أههل العلهم   ( أنرهه727ويف عهد اخلليفة عمر ب  عبد العزيز املتوىف سنة )صدورهم، 

كثريا ن  األحاديث اليت مسعوهها نه     -كالزهري  -احلديث علماء بع  بتدوي  السنة، فكتب 
يف النبويهة   األحاديهث  حيفظونحفاظ احلديث  واستمركبار التابعني، ن  و ابةنشاخيهم ن  الصح

يف كتب مث صار بع  احلفاظ يكتبون األحاديث النبوية  بعدهم، ن  إىل باألسانيد وينقلوناصدورهم 
ويف  رَيويالمون إليها اآلثار الواردة ع  الصحابة والتابعني يف التفسري ويف الفقهه ويف الس ه   ،نصنفة
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 .الزهد
عم  قبلهم حبهظ وافهر،   علم القرآن والسنة وِرثوا  فقد ،هذا الدي  اهلل حفظالعلم العدول  فبأهل
 اجلاهلني، وتأويل املبطلني، وانتحال الغالني، حتريفاهلل  دي  ع  ونفوا ا هذا العلم ن  بعدهم،وورَّثو

بعدهم كيفية تالوته وجتويده، ودوَّنهوا  القرآن الكرمي بقراءاته العشر املتواترة، ونقلوا مل  لنا فحفظوا 
 مجهع  يف واجتهدوا ،القولية والفعلية والتقريرية واخَللقية واخُللقية نوا السنة النبويةالتفسري املأثور، ودوَّ

 ء الرواةأمسا ونعرفة نوطنه، وبيان ووالدته، ننهم كل وفاة وتاريخ، رواهتا طبقات ونعرفة أسانيدها
ليتميز وقارنوا بني رواياهتم ن  حيث احلفظ والعدالة،  الرواة أحوال واوبين وأنساهبم، وألقاهبم وكناهم

فوا يف ذلك املؤلفات العظيمهة الهيت   وألَّن  سقيمها، السنة  ونيزوا صحيحهلم اخلطأ ن  الصواب، 
قات السهبع  دوَّنوا أشعار اجلاهلية كاملعلحفظوا لنا اللغة العربية، فتفتخر هبا األنة إىل آخر الدهر، و

وغريها ن  أشعار العرب يف اجلاهلية واإلسالم، وصنفوا املصنفات العظيمة يف علم اللغهة والنحهو   
  .واألنساب والتاريخ
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مما دوَّنه العلماء بأسانيدهم نا وصل إليهم ن  أقوال الصحابة والتابعني وأتباع التهابعني يف الفقهه   
يف  كان نا دونه العلماء ن  أقوال الصحابة والتابعني يف الفقهه وفتهاواهم  ونعرفة احلالل واحلرام، و

فرد نا ورد ع  كل صحايب أو تابعي على حهدة  يف جمموعه، لك  إذا ُأجدا كثريا  األحكام الشرعية
نا ورد ، وإن كان فهو قليل ال يشمل كل نسائل الفقه املنتشرة، بل وال يشمل مجيع األبواب الفقهية

 ن  الفتوى عنهم فظتح  : "الذي هه( 127) قال اب  القيم رمحه اهلل ، بعالهم أكثر ن  بع ع  
 عمر: سبعة ننهم املكثرون وكان نفسا، وثالثون ونيف نائة وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أصحاب

 وعبد ثابت، ب  وزيد املؤننني، أم وعائشة نسعود، ب  اهلل وعبد طالب، أيب ب  وعلي اخلطاب، ب 
 .(7)" عمر ب  اهلل وعبد عباس، ب  اهلل

الفقه فل  جند له قوال  أبوابعلماء الصحابة أو التابعني يف كل ن   عامٍللو أردنا أن نعرف نذهب ف
، فلو قلنا نثال: نا نذهب أيب بكر الصديق أو عمر أو عثمهان أو  الفرعية وال فتوى يف أكثر املسائل

أو احلس  البصري يف املالمالة واالستنشاق هل مهها   احلسني ب  أو سعيد ب  املسيب أو علي علي
 رواية يف ذلك.عنهم فل  جند  ؟واجبان أو نستحبان

ولو قلنا: نا نذهب كل واحد ننهم يف الكلب هل كله جنس أو كله طاهر أو ريقه جنهس وبدنهه   
 طاهر؟ فل  جند عنهم رواية يف ذلك.

كيفية اجللوس يف التشهد األخري هل املستحب التورك أو االفتراش؟ فل  جند هبهم يف ولو قلنا: نا نذ
هلم رواية يف ذلك، وإن كان كل واحد ننهم بال شك يرى استحباب أحد األنري  إنا التهورك أو  

 لك  مل ي نقل ذلك عنهم.أو جواز كال األنري  االفتراش 
املأنوم: مسع اهلل مل  محده؟ فل  جند هلم فتوى يف ذلك، ولو قلنا: نا نذهب كل واحد ننهم يف قول 

التحميد أو يقتصر على والتسميع بني جيمع  ه كاننع أن كل واحد ننهم كان إذا صلى نأنونا إنا أن
 نقل لنا نا كان يراه كل واحد ن  هؤالء العلماء اجملتهدي  يف هذه املسألة.التحميد فقط، لك  مل ي 
 .ذلك يف قوالع  أكثرهم  جند  زكاة احللي للمرأة؟ فل ولو قلنا: نا نذهبهم يف

ى شخصا ليقتله آخر، هل القصهاص عله   إنساٍن إنساكولو قلنا: نا قول هؤالء العلماء يف نسألة 
 كثر؟ ال نعرف فتوى يف هذه املسألة ع  أفقط على نباشر القتلالقصاص أو مجيعا  املمسك والقاتل
 .ن  الصحابة والتابعني هؤالء العلماء

                                                             

 (.72/ 7) القيم الب  العاملني رب ع  املوقعني إعالم  (7)
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، بسهولة إىل أصحاب املذاهب املشهورة فسنعرف نذهب كل واحد ننهمالسابقة األسئلة  وجهناإذا 
 املالكيهة  نهذهب  فسنجد أن وهي حكم املالمالة واالستنشاقاملسألة األوىل  -نثال  -لو نأخذ ف

 والغ سهل،  الوضهوء  يف واجبان أنما احلنابلة ونذهب والغ سل، الوضوء يف سنتان أنما والشافعية
 أن داود الظهاهري  نذهبو الوضوء، يف سنتانن  اجلنابة  الغ سل يف واجبان أنما احلنفية ونذهب

 .غسلوال الوضوء يف سنة املالمالةو ،دون الغسل الوضوء يف فرض االستنشاق
 أن للفقهاء ثالثة أقوال هي:ولو نأخذ املسألة الثانية وهي حكم جناسة الكلب فسنجد 

واإلنام أمحد ب  حنبل  الشافعياإلنام  قول وهو ،لعابهو شعرهحىت  كله الكلب جناسةالقول األول: 
 رمحهما اهلل تعاىل.

 داود الظهاهري  واإلنام نالك قول اإلنام وهوولعابه،  شعره حىت كله طهارة الكلب: الثاينالقول 

 تعاىل. اهلل ارمحهم
  تعاىل. قول اإلنام أيب حنيفة رمحه اهلل وهو واجللد، الشعر وطهارة اللعاب جناسة: الثالثالقول 

ال يقول قوال إال ونعه دليل ن  القرآن أو السنة أو اإلمجهاع أو  الفقهاء وكل عامل ن  هؤالء األئمة 
ة الكلهب  ا ذهب إليه، فمثال: دليل ن  قال بنجاسكافية لترجيح ن يراها وحجٌة القياس أو نعه تعليٌل

 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن هريرة رضي اهلل عنه نا ثبت يف الصحيحني ن  حديث أيبنطلقا 
. «بالتراب أواله »: ويف رواية نسلم، «نرات سبع فليغسله أحدكم إناء يف الكلب شرب إذا» قال:

 جناسة لعاب الكلب، ويقاس سائر بدنه على لعابه.قالوا: فدل احلديث على 
فقط دون سائر جسده، فاقتصروا علهى   الكلب وهذا احلديث بعينه هو دليل ن  قال بنجاسة لعاب

  .ومل يقيسوا سائر بدنه على لعابه ،نص احلديث
 ِنَ  َعلَّْمت ْم َوَنا}قوله تعاىل: ن  كتاب اهلل، وهي  آيٌة حىت لعابه الكلب لعاب بطهارة ودليل ن  قال 

، قالوا: ههذه  [3: املائدة{ ]َعَلْيُكْم َأْنَسْكَ  ِنمَّا َفُكُلوا اللَّه  َعلََّمُكم  ِنمَّا ت َعلِّم وَنه  َّ ن َكلِِّبنَي اْلَجَواِرِح
الصيد بلعابه، فدل ذلك على حلم نع أنه سيلطخ  م،املعلَّ الكلب صاده نا أكل إباحةنص على تاآلية 

حلهم   وطبخ قد خالطه لعاب الكلب،نع أنه م ألن اهلل أباح أكل نا صاده الكلب املعلَّ؛ طهارة لعابه
 ولهوغ  نه   اإلناء بغسل ألنرجابوا ع  حديث اوأ، نا خالطه ن  لعاب الكلب يزيل ضرر الصيد
 الكلهب  لعاب يف أن احلديث العلم أثبت وقد لعابه، ن  الالرر خشية بل لنجاسته ليسبأنه  الكلب

 إحهداه  سبع نرات  اإلناء سلُغ ن  اإلناء الذي ولغ فيه الكلب إذا تزول وأنا ،ضارة نيكروبات
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 أنلعابهه   الهرر ل دفعا بل لنجاسته ليس الكلب إناء بغسل األنر أن على يدل ومماقالوا:  .الترابب
 قهول  كحهديث  والالهرر،  املرض لدفع كثرية أنور يف نرات سبعالتكرار ب باألنر جاءت الشريعة
 بسهبع  تصبح ن » :حديثو نرات، سبع «وأحاذر أجد نا شر ن  وقدرته اهلل بعزة أعوذ»: املري 
 اهلل أسهأل »: سهبعا  املري  زيارة عند والدعاء ،«سحر وال سم اليوم ذلك يالره مل عجوة مترات
 ننه غسل اإلناءي  السم نثل الكلب ، قالوا: فلعابذلك وغري ،«يشفيك أن العظيم العرش رب العظيم

 .الررهل ال لنجاسته ولك  اتقاًء

يف كل  حلجج الفقهاء وأدلتهم على أقواهلم، وكتب الفقه املقارن تبني أقوال الفقهاء وأدلتهم هذا نثاٌل
 فإنه يهبني يف  ،األندلسي رمحه اهلل، ون  أحسنها كتاب بداية اجملتهد الب  رشد نسألة خيتلفون فيها

 .مث يبني سبب اختالفهم كتابه نا أمجع الفقهاء عليه ونا اختلفوا فيه،
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كل األئمة يعظمون احلديث النبوي وال يتعمدون خمالفته، قال شيخ اإلسالم أن  -رمحك اهلل  -اعلم 
 -عانا قبوال األنة عند املقبولني - األئمة ن  أحد ليس أنه : "ولي علمهه( 100) اهلل رمحهاب  تيمية 

 اتفاقا نتفقون فإنم جليل، وال دقيق سنته؛ ن  شيء يف وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول خمالفة يتعمد
 قوله ن  يؤخذ الناس ن  أحد كل أن وعلى وسلم، عليه اهلل صلى الرسول اتباع وجوب على يقينيا
 صحيح حديث جاء قد قول ننهم لواحد و جد إذا ولك  وسلم، عليه اهلل صلى اهلل رسول إال ويترك
 .(0)تركه" يف عذر ن  له بد فال، خبالفه

  

                                                             

 (.0: ص)الب  تيمية  األعالم األئمة ع  املالم رفع  (0)
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 الف الفقهاء نا يلي:تخاأسباب أهم أن  -وفقك اهلل  - لم أيها القارئاع 
 .اآلية أو احلديث فهم يف االختالف - 7
  .ثبوته وعدم احلديث ثبوت يف االختالف - 0
  .احلديث أو اآلية نسخ يف االختالف - 4
 . ظاهرها يف املتعارضة النصوص بني والترجيح اجلمع طرق يف االختالف - 3
خهالف  وههو املسهمى   أن يثبت ع  النيب صلى اهلل عليه وسلم نا يدل على صحة القولني ) - 2

 اآلخر.التنوع(، فيختار كل فقيه ن  أصحاب املذاهب أحد القولني دون 
 .استنباطا أو ظاهرا أو نصا الدليل كان سواء املسألة دليل على االطالع عدم - 6
 قبلنا، ن  وشرع الصحايب، قول حجية يف كاالختالف االستنباط، نصادر بع  يف االختالف - 1

 الهذرائع،  وسهد  والعهرف،  املرسلة، واملصاحل واالستصحاب، والقياس، الشاذة، القراءة وحجية
 العمل يف وكاالختالف املرسل، احلديث حجية يف وكاالختالف املدينة، أهل إمجاع يف وكاالختالف

 . غريه الباب يف يوجد مل إذا الالعيف باحلديث
 لهيس  أو حجة هو هل املخصوص العام يف كاالختالف األصولية القواعد بع  يف االختالف - 0

 النص على الزيادة وهل حبجة؟ ليس أو حجة املفهوم وهل ال؟ أو املقيد على حيمل املطلق وهل حبجة،
 أو التحرمي على يدل النهي وهل ال؟ أو والفورية الوجوب على يدل األنر وهل  ال؟ أو نسخ القرآين

  ؟ (4) ال أو الفساد يقتالي النهي وهل الكراهة؟
  

                                                             

 اختالف أسباب للدهلوي، االختالف سبب بيان يف الب  تيمية، اإلنصاف األعالم األئمة ع  املالم انظر: رفع  (4)
 يف االخهتالف  اخل ، أثهر  ملصطفى الفقهاء اختالف يف األصولية القواعد يف االختالف أثر اخلفيف، لعلي الفقهاء
 التخريج الفحل، ملاهر الفقهاء اختالف يف احلديث علل الغفار، أثر عبد حملمد الفقهاء اختالف يف األصولية القواعد

  الباحسني. ليعقوب واألصوليني الفقهاء عند
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 حفظهو أنه مل ت  نعني ألي عامل ن  كبار فقهاء الصحابة أو التابعنيسبب عدم وجود نذهب فقهي 
ي سألوا ع  كل نسائل يؤلفوا كتبا يف الفقه، ومل ألنم مل  ؛لنا أقواهلم وفتاواهم يف مجيع نسائل الفقه

 وأالصحابة علماء مل يك  لكل عامل ن   فإنه، أكثره نقل إلينا يمل ئلوا عنهس  وناالفقه نسألة نسألة، 
عهد الصهحابة   كان عانة املسلمني يفقد و، موفتاواه مالتابعني طالب حيرصون على مجع كل أقواهل

 نرة فيما يعرض هلم ن  نسائل يستفتون ال يتقيدون مبذهب فقهي نعني، بل كانوا والتابعني وأتباعهم
 تلهك مجيهع  تدوي  ، ومل حيرصوا على بعينه واحد ن  العلماء بفتيا نلتزنني غري غريه، ونرة عاملا،

 .إال قليال فتاوىال
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هم السبب يف حفهظ ههذه املهذاهب     شهوري املالفقهاء  األئمة طالب أن -أرشدك اهلل  -اعلم 
الفقهاء مث جاء ن  بعدهم ن  األئمة يف املسائل الفقهية،  شيوخهمدونوا أقوال رووا وفقد وانتشارها، 

كٌل على املهذهب الهذي صصهص يف دراسهته     ، املختلفة على أبواب الفقه ا أقوال كل إنامرتبوف
 القول املخالف،أدلة ، وأجابوا ع  الذي ينتسبون إليه إنانهم تقوي قولاليت دلة األوبينوا وتدريسه، 
ودرَّسوها املطولة واملختصرة، وألفوا يف ذلك الكتب نذهبه، إنانهم صول اليت ب ى عليها األووضحوا 
السالطني والوزراء أنشئت املدارس املتخصصة بدراسة نذهب فقهي نعني، وأوقف عليها وطالهبم، 

فصار دراسة الفقه على نذهب نعني، لتدريس والطالب العلماء ون األوقاف الكثرية لتفريغ واحملسنو
يقونون بنصرته، وننهم و   ينتسبون إليه،ؤه الذيندارسه اخلاصة، وكتبه املعروفة، وفقها لكل نذهٍب

ن  هذه املذاهب، فال  ينتسب إىل نذهٍب واألنراءبع  السالطني كان واملنصف وننهم املتعصب، 
 ،غري نتعصب ملذهب نعهني  الوالة يويل والية القالاء إال ن  كان على ذلك املذهب، وكان بع 

وهكذا حفظت نذاهب هؤالء األئمهة،  ن  كل نذهب ن  املذاهب األربعة املشهورة،  ياضاويويل ق
   :بشيء ن  التفصيل نشأة كل نذهبوإليك قصة ، (3)وانتقلت ن  قرن إىل قرن، ون  جيل إىل جيل

  

                                                             

وتوجد كتب عانة حفظت نذاهب هؤالء األئمة، وهي كتب قدمية جتمع أقوال هؤالء الفقهاء ع  أصهحاهبم    (3)
هه(، فإنه يذكر يف سننه بعد رواية األحاديهث أقهوال    012سن  الترنذي )نباشرة أو ع  تالنيذ أصحاهبم، نثل 

الفقههاء   إسناده إىل كل إنام، وكتاب اختالف (141: ص) الصغري الفقهاء واختالفهم، وقد ذكر يف كتابه العلل
 يهر جر به   الفقهاء حملمهد  ، وهو ن  أعلم الناس باختالف الفقهاء، واختالف(هه023) املروزي نصر ب  حملمد

 يف العلماء، واألوسهط  نذاهب على ، ويذكر يف كتابه أقوال الفقهاء بإسناده إليهم، واإلشراف(هه472) الطربي
، (ههه 407) العلماء للطحهاوي  اختالف ، وخمتصر(هه472) املنذر واالختالف، كالمها الب  واإلمجاع السن 

فيها نؤلفوها أقوال غريهم نه  األئمهة    وهذه الكتب ليست خاصة بذكر اختالف الفقهاء األربعة فقط، بل يذكر
هه(، واحلسه  به     767هه(، والثوري ) 721هه(، واألوزاعي ) 730الكبار املعاصري  هلم كاب  أيب ليلى )

هه(، وأيب ع بيد القاسم به    707هه(، وعبد اهلل ب  املبارك )712هه(، والليث ب  سعد ) 761صاحل ب  حي )
نا عهدا كتهاب    هه(، 032) هه(، وأيب ثور إبراهيم ب  خالد 040) هه(، وإسحاق ب  راهويه 003سالم )
 والشافعي.  ونالك حنيفة أيب: الثالثة الفقهاء باختالف جرير، فإنه جعله خاصا الب  الفقهاء اختالف
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 رحمه اهلل: مذهب أبي حنيفة نشأة قصةأوال: 

تني املسهلمون العهراق، وأنشهأوا نهدين    يف عهد أنري املؤننني عمر ب  اخلطاب رضي اهلل عنه فتح 
 ، وسكنهما املسلمون، وأرسل عمر إىل أهل الكوفة عبد اهلل ب  نسعودالكوفة والبصرة نشهورتني مها
الناس القهرآن والسهنة    اليعلم؛ ، وإىل أهل البصرة عمران ب  حصني رضي اهلل عنهمارضي اهلل عنه

 يف الدي . الفقهو
 ونسروق النخعي، واألسود ب  يزيد،ب  قيس : علقمة يف الكوفة وكان ن  أشهر تالنيذ اب  نسعود

 .، وشريح القاضيخثيم ب  والربيع حبيش، ب  وزر حازم، أيب ب  وقيس ،السلماين بيدةوَع ،الوادعي
مبجيء أنري وفقها هه( وقد صار تالنذته هؤالء فقهاء، مث ازدادوا علما  40نات اب  نسعود سنة )و

نه   الطيب املؤننني علي ب  أيب طالب رضي اهلل عنه إىل الكوفة حني توىل اخلالفة، فجمعوا الكثري 
 علم اب  نسعود وعلي رضي اهلل عنهما.

 أشهرهم: فقيهن  وكان  ،ن  جاء بعدهمرضي اهلل عنهما مث ورث علم أصحاب اب  نسعود وعلي 
  .هه( 26املتوىف سنة ) النخعيب  يزيد العراق إبراهيم 

 أيب به   محهاد والهرأي:   باملناظرة وأبصرهم وأقيسهم، وأفقههم تالنيذ إبراهيم النخعيأنبل وكان 
 .هه( 702املتوىف سنة ) سليمان

 الكويف رمحه اهلل.  العراق، عامل امللة، مث جاء بعده تلميذه اإلنام فقيه
 وأفقه علقمة،: أصحاهبما وأفقه نسعود، واب  علي،: الكوفة أهل أفقه": اهلل رمحهقال احلافظ الذهيب 

  .(2)"حنيفة أبو: محاد أصحاب وأفقه محاد،: إبراهيم أصحاب وأفقه إبراهيم،: أصحابه
 ،أبو حنيفة ن  أعظم الفقهاء حىت صارسنة،  عشرة سليمان مثاين أيب ب  الزم أبو حنيفة شيخه محاد

 ( عانا.12) وعمره هه( 722) سنة ببغدادرمحه اهلل ن  العباد الزهاد، تويف كان و

 فإليهه  وغوانالهه،  الرأي يف والتدقيق الفقه وأنا ذلك، يف وارحتل اآلثار، ع ِنَي بطلب"قال الذهيب: 
 .(6)"ذلك يف عياٌل عليه والناس املنتهى،

 .عليهم لرجح زنانه، أهل بعلم حنيفة أيب اإلنام علم وزن لو: عاصم ب  علي قالو
 .جاهل إال يعيبه ال الشعر، ن  أدق الفقه، يف حنيفة أيب كالم: غياث ب  حفص وقال

                                                             

 (.046/ 2)للذهيب  النبالء أعالم سري  (2)

 (.420/ 6)للذهيب  النبالء أعالم سري  (6)
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 !جلالسه حيا، كان لو النخعي إبراهيم فإن تفقه، حنيفة، أبا جالس: نغرية يل قال: جرير وقال
 .الناس أفقه حنيفة أبو: املبارك ب عبد اهلل  وقال
 .حنيفة أيب على عياٌل الفقه يف الناس: الشافعي وقال
 وهذا اإلنام، هذا إىل مٌةنسلَّ ودقائقه الفقه يف اإلنانة": -وهو شافعي املذهب  -الذهيب املؤرخ قال 
 .(1)"فيه شك ال أنٌر
 :صاحباه أشهرهم ون  طالبه، ن  عشرة وفتاواه حنيفة أيب أقوال دون وقد

 تالنذته أنبل وهو، هه( 700) اهلل رمحه  األول: 
، وكان قاضي اخلليفة العباسي هارون الرشيد، وكهان  سنة عشرة سبع حنيفة أبا وأعلمهم، صحب

جدا، وكان القاضي أبو يوسف ال يويل القالاء إال ن  كان نتفقها علهى   أبا يوسفم عظِّالرشيد ي 
 نذهب أيب حنيفة، فكان ذلك سببا النتشار نذهب أيب حنيفة يف اآلفاق.

الذي له الفالل الكبري يف حفظ علهم أيب   ،(هه 702) اهلل رمحه الثاين: و 
 األحناف هي كتب حممد ب  احلس  الشيباين. فأعظم نراجع نذهب حنيفة، 
ونذهب أمحد ب   ،ونذهب الشافعي ،نذهب نالكاملذاهب الثالثة: أثر كبري يف إثراء  لشيباينبل ول
 نالهك  أقام عند اإلنهام حنيفة مث على القاضي أيب يوسف  تفقه على أيببعد أن ؛ فإن الشيباين حنبل

 األبواب أحاديث بعد فإنه يذكرالتعاليق،  املوطأ كثريا ن ى ق علمسع ننه املوطأ، وعلَّو، ثالث سنني
 به   أسهد  أخذها أسئلٌة أصلهوكتاب املدونة الذي هو أعظم كتب املالكية العراق،  فقهاء هبانذ

 .الشيباين احلس  ب  حممد ن  كتب الفرات
وقد دون اإلنام الشهافعي  كثري املباحثة واملناظرة للشافعي، شيخا للشافعي، وكان وكان الشيباين  

 مسينا ناظرت ونا محل بعري، عنه كتبت: يقول الشافعي كانوكثريا ن  نناظراته نعه يف كتابه األم، 
 لفصاحته! لقلت؛ احلس  ب  حممد بلغة القرآن نزل: أقول أن أشاء ولو ننه، أذكى

 نه  : أمحد لإلنام قلت: احلريب إبراهيم قال ،قرأ أمحد ب  حنبل كتب الشيباين واستفاد ننهاأيالا و 
 !احلس  ب  حممد كتب ن : الدقاق؟! قال املسائل هذه لك أي 

 :حنيفة أبي عنكتبه  في محمد بن الحسن نقلهاالتي  لمسائلابعض  وهذه

 فهرغ  فهإذا  بالصالة يبدأ بل :قال ؟بالصالة أو باخلطبة أيبدأ العيد يوم اإلنام أرأيت :قلت (7

                                                             

 (.324/ 6)للذهيب  النبالء أعالم سري  (1)
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 :قلهت  .القرآن ن  بسورة خطبته يف ويقرأ فيخطب يقوم مث خفيفة جلسة جلس مث خطب
 أذان فيهمها  هل العيدي  صالة أرأيت :قلت .نعم :قال ؟وينصتوا يستمعوا أن للقوم أفتحب
 صلى مث فخطب باخلطبة بدأ إن اإلنام أرأيت :إقانة. قلت وال أذان فيهما ليس :قال ؟وإقانة
 . (0)نعم قال: ؟صالهتم جتزيهم هل هبم

 افتتهاح  يف أذنيه حذو يديه ورفع كرب الصالة الرجل افتتح إذا عنه: اهلل رضي حنيفة أبو قال (0
 يرفع املدينة: أهل االفتتاح، وقال تكبرية غري الصالة تكبري ن  شيء يف يرفعهما ومل الصالة
 رفعهما الركوع ن  رأسه رفع وإذا ،للركوع كرب وإذا ،الصالة افتتح إذا ننكبيه حذو يديه

 يبأ به   علي ع  الثبت جاء احلس : ب  حممد عمر. قال اب  ع  ذلك ورووا أيالا، كذلك
 ب  فعلي االفتتاح، تكبرية يف إال ذلك ن  شيء يف يرفعان ال أنما نسعود ب  اهلل وعبد طالب
 اهلل عبد ن  وسلم وآله عليه اهلل صلى اهلل برسول أعلم كانا نسعود ب  اهلل وعبد طالب أيب

 الصهالة  قيمتأ ذا))إ :قال وسلم عليه اهلل صلى وسلم اهلل رسول أن بلغنا قد ألنه ب  عمر؛
 حهدا أ نأ نرى فال ،((يلونم الذي  مث ،يلونم الذي  مث ،والنهى حالماأل ولوأ ننكم فليليين
 نأ فتهرى  ،صهلى  ذاإ وسلم لهآو عليه اهلل صلى اهلل رسول نع بدر هلأ على يتقدم كان

 ب  اهلل عبد نأو ،املسلمني نسجد يف شبههمأ ون  بدر هلأ والثاين ولاأل الصف صحابأ
 عنهما اهلل رضي نسعود واب  عليا فنرى ،ذلك خلف فتيانم ن  ودونه عنهما اهلل رضي عمر
 كهانوا  نمأل ؛وسلم لهآو عليه اهلل صلى اهلل رسول بصالة علمأ بدر هلأ ن  شبههماأ ون 

 .(2)يدع ونا ذلك ن  يأيت مبا عرفأ نماإو ،غريهم ن  ليهإ قربأ
 احلهرم  ن  وخرج وسعى طاف نعتمر يف عنهم اهلل رضي حنيفة أيب ع  يعقوب ع  حممد (4

 عليه. شيء ال اهلل: رمحه يوسف أبو وقال اهلل، رمحه حممد قول وهو دم، فعليه قال: وقصَّر
 . (72)مجيعا قوهلم يف عليه شيء فال فقصَّر رجع حىت يقصِّر مل فإن

   :أبو يوسف عن أبي حنيفةالقاضي وهذه مسائل مما نقلها 

 اإلنام رفع حىت يركع مل مث نعه فكرب راكع وهو اإلنام أدرك وإذا: يوسف أبو القاضي قال (7
 أخربنها . الركعة بتلك يعتد وال نعه يسجد: يقول كان عنه اهلل رضي حنيفة أبا فإن رأسه،
 يركهع : يقهول  ليلهى  أيب اب  وكان .نأخذ وبه. إبراهيم ع  احلكم ع  احلس  ع  بذلك

                                                             

 (.410 - 417/ 7) الشيباين احلس  ب  حملمد املبسوط  (0)

 (.26 - 23/ 7) الشيباين احلس  ب  حملمد املدينة أهل على احلجة  (2)

 (.762: ص) الكبري النافع شرحه نع للشيباين الصغري اجلانع  (72)
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 يف القنهوت  ع  ينهى عنه اهلل رضي حنيفة أبو وكان صالته، ن  بذلك وحيتسب ويسجد
 شههراا  إال يقنهت  مل أنه وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول ع  به وحيدث. نأخذ وبه. الفجر
 يقنهت  مل عنه اهلل رضي بكر أبا وأن ،عليهم يدعو فقنت املشركني ن  حياا حارب واحداا
 وأن حالر، يف وال سفر يف يقنت مل عنه اهلل رضي نسعود اب  وأن وجل، عز باهلل حلق حىت
 .. وكان يقنت، مل عنهما اهلل رضي عباس اب  وأن يقنت، مل عنه اهلل رضي اخلطاب ب  عمر
 ويهروي  الفجر، يف الركوع وقبل القراءة بعد اآلخرة الركعة يف القنوت يرى ليلى أيب اب 
 . (77)قنت أنه عنه اهلل رضي علي ع  .. وحيدث عنه اهلل رضي اخلطاب ب  عمر ع  ذلك

 آخهر  ن  حاضت مث نتعمدة رنالان ن  يونا املرأة أفطرت وإذا: يوسف أبو القاضي قال (0
. نأخذ وبه. القالاء وعليها كفارة عليها ليس: يقول كان عنه اهلل رضي حنيفة أبا فإن النهار،
 . (70)القالاء وعليها الكفارة عليها: يقول ليلى أيب اب  وكان

 :المذهب الحنفيالقديمة في كتب الومن أشهر 

، (ههه 700) األنصهاري  إبراهيم ب  يعقوب يوسف أيب ليلى للقاضي أيب واب  حنيفة أيب اختالف
 ،واحلجة على أهل املدينةر الكبري، َيوالس  ،ر الصغريَيوالس واجلانع الكبري،  ،واجلانع الصغري ،املبسوط

 022اجلوزجاين )تويف بعد  سليمان الفتاوى أليب نوادر، (هه702) الشيباين احلس  ب  كلها حملمد
اللؤلهؤي   زياد ب  كلها للقاضي احلس ، واألنايل والوصايا، النفقات، واخلراج، والفرائ ،هه(، 
اجلهانع يف  هه(،  077)الرازي ننصور  ب  للمعلى واألنايل، كالمها ،النوادرهه(،  023)الكويف 

 به   مدلقاضي حموالسجالت ل احملاضرهه(،  070حنيفة ) أيب ب  محاد ب  إمساعيلالفقه للقاضي 
حممد ب  شهجاع الثلجهي   للقاضي واملناسك، كلها  ،والنوادر ،اآلثار تصحيحهه(،  044) مساعة

خمتصهر  (، ههه  407الطحهاوي )  رخمتص هه(، 471اخلالف للربدعي ) نسائل هه(، 066)
ههه(،   432)كلها أليب احلس  الكرخي  الكبري، اجلانع وشرح الصغري، اجلانع الكرخي، وشرح

 املبسوط للسرخسي، (هه300) القدوري خمتصر، (هه414) سائل أليب الليث السمرقنديعيون امل
الشهرائع   ترتيهب  يف الصنائع بدائع، (هه232) لسمرقنديالدي  ا لعالءالفقهاء  حتفة ،(هه304)

 .(هه224) املبتدي للمرغيناين بداية شرح يف اهلداية، (هه201) للكاساين
  

                                                             

 (.773 -772: ص) يوسف أيب للقاضي ليلى أيب واب  حنيفة أيب اختالف  (77)

 (.744: ص) يوسف أيب للقاضي ليلى أيب واب  حنيفة أيب اختالف  (70)
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ر ابمون ن  بعدهم ن  التابعني القرآن والسنة ويفقهونم يف الهدي ، وكهان أكه   علِّكان الصحابة ي 
 ،قبل خالفته، وزيد ب  ثابت وعلٍي ،وعثمان ،وعمر ،كأيب بكرالصحابة نوجودي  يف املدينة النبوية، 

املدينهة:  فقهاء ، واشتهر ن  يف الدي  أهل املدينة الفقهالتابعون ن  فأخذ عنهم  وعائشة، ،واب  عمر
 ب  اهلل عبد ب  اهلل وعبيدوعروة ب  الزبري، والقاسم ب  حممد ب  أيب بكر الصديق، سعيد ب  املسيب، 

 احلارث ب  الرمح  عبد ب  بكر ، وخارجة ب  زيد ب  ثابت، وأبويسار ب  سليمانونسعود،  ب  عتبة
عهوف،   ب  الرمح  عبد ب  سلمة القرشي، وسامل ب  عبد اهلل ب  عمر ب  اخلطاب، وأبو هشام ب 

وعلي ب  احلسني ب  علي ب  أيب طالب، وكلهم ن  أبناء الصحابة غري سليمان فأبوه يسهار لهيس   
 صحابيا.

 وأبو األنصاري دسعي ب  وحيىيالزهري حممد ب  شهاب  :مث جاء بعد هؤالء تالنذهتم ون  أشهرهم
 كيسان. ب  وصاحل الزناد

األصهبحي   األنة  اهلجرة وحجة دار إنامطالهبم، وكان أشهرهم: مث جاء بعد هؤالء 
 .رمحه اهلل اليماين مث املدين

 سنة، وعشرون إحدى وله لإلفادة وجلس للفتيا وتأهل سنة، عشرة بالع اب  وهو العلمنالٌك  طلب 
باملدينهة   تويف رمحهه اهلل  أن إىل عليه اآلفاق، وازدمحوا ن  العلم طلبة املدينة، وقصدهمجع علم أهل 

  .عانا (02) وعمره هه(712سنة )النبوية 
 .زنانه حجة وهو احلجاز، أهل عامل نالٌك: عيينة قال سفيان ب 

 النجم. فمالٌك العلماء كرُذ إذا: تلميذه اإلنام الشافعي وقال
 .احلرنني ونفيت العلماء، عامل: يقول نالكا ذكر إذا األوزاعي كانو

 .ليلى أيب واب  ونالك، حنيفة، أيب ن  أعلم رأيت نا: يوسف أبوالقاضي  وقال
، العلهم  يف واحلكم، ومحاد، والليث، والثوري، األوزاعي، على فقدنه نالكا، حنبل ب  أمحد وذكر
 .الفقه ويف احلديث، يف إناٌم هو: وقال
 .به يقتدى إناٌم هو: القطان وقال
 .خلقه على اهلل حجج ن  نالٌك: نعني ب حيىي  وقال
 .ورعا عاملا، حجة، ثبتا، ثقة، نالٌك كان: سعد اب  قالو
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، وعد ذلك يف نناقبهه،  إذا سئل ع  شيء ال يعلمه يكثر جدا ن  قول: ال أدريوكان اإلنام نالك 
 :وُأنشد يف ذلك ندحا ملالك

 األذقان سهههنواك ائلونهههوالس...  هيبة راجعههي فال وابههاجل دعههي
 سلطان ذا وليس املهيب فهو...  التقى سلطان ونور الوقار عز

 واجلاللهة،  والفقه، العلم، يف نالكا يشبه التابعني بعد ن  عامل باملدينة يك  ومل": الذهيب احلافظ قال
 .(74)"واحلفظ

، وكان كهثري  إلنام نالكخذ العلم ع  االنبوية ألطالب العلم يتوافدون ن  اآلفاق إىل املدينة كان و
صحب الذي  القاسم املصري ب  الرمح  نثل عبد، وفتاواه حيرصون على كتابة أقوالهيالزنونه وننهم 
، وعبد اهلل ب  وهب املصري، نالك ع  نسائل جلد نائة ثالث كان عنده حنوسنة، و عشري  نالكا

طهالب   كثرأ كان الذيالقزاز،  عيسى ب  ونع احلكم،  عبد ب  اهلل وأشهب ب  عبد العزيز، وعبد
 يلفظ نسألة، فقد كان ال ألف أربعني نالك ن  مسعيقال: إنه وهو ربيب نالك،  ،نالزنة له نالك
  .كتبه إال بشيء نالك

ق ال حيصيهم ئمسعه ننه خالوهو املوطأ، والفقه كتابا عظيما يف احلديث بنفسه اإلنام نالك وصنف 
واستمر حيرره  ،على األبواب الفقهيةالنبوية نرتبة األحاديث  املوطأكتابه  يفنالك ذكر إال اهلل، وقد 

علماء  ينقله ع  مما وبعالها ،اجتهاداته ن  بعالها فقهية، بتعاليقيف كل باب  يعلق وهوعاناا،  أربعني
 :تعاليقه الفقهية يف نوطئهون  أنثلة  ،أهل املدينة

 اجلسد، ن  يسيل قيح ن  وال دم، ن  وال رعاف، ن  يتوضأ ال أنه عندنا األنر: نالك قال (7
 .(73)نوم أو دبر، أو ذكر، ن  خيرج حدث ن  إال يتوضأ وال

 ،الصهالة  يف إنام نع دخل رجل عمر ع  اب  نوىل ونافعا شهاب اب  سأل أنه ذكر نالك (0
: فقهاال  وترا؟ له ذلك كان وإن واألربع، الركعتني يف نعه أيتشهد ،بركعة اإلنام سبقه وقد
 .(72)عندنا األنر وهو: نالك نعه. قال ليتشهد نعم،

 أصيبت إذا ،له فذلك ديته ن  أكثر أطرافه  ن  أصيب إذا الرجل أن عندنا األنر: نالك قال (4

                                                             

 .(20/ 0) للذهيب النبالء أعالم سري  (74)

 (.00/ 0) نالك نوطأ  (73)

 (.706/ 0) نالك نوطأ   (72)
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 .(76)ديات ثالث فله وعيناه ورجاله يداه
 علهى  نرتبهة  نسألة( 6022) اففيه ،نالك كتاب املدونة اإلنام نذهب حفظت وأهم الكتب اليت

عهرض   ،(ههه  032) اهلل رمحهه  القريواين وخيالتنُّحبيب  ب  حنونس الفقه، وهي نسائل  أبواب
اإلنهام   صهاحب ( هه 727) اهلل رمحهاملصري القاسم  ب  الرمح  عبد علىتلك املسائل سحنون 

أسد ب  الفرات ملا رجع نه   القاسم، فإن  الب  الفرات ب  أسد سأهلا أسئلة( املدونة) وأصل، نالك
حممد ب  احلس  اليت مجهع   فعرض عليه كتب وهب تلميذ اإلنام نالك عبد اهلل ب  على العراق دخل
 هبها  فذهب تورعا، وهب اب  فأىب نالك، نذهب على فيها هجييب أن حنيفة، وسأله أيبفيها نذهب 

 هذه وتسمى نالك، قواعد ن  يعلم ومبا نالك، ع  حفظ مبا فأجابه القاسم، اب  إىلأسد ب  الفرات 
 فيها: القاسم اب  فقالنسخها سحنون وارحتل هبا إىل اب  القاسم ليعرضها عليه، األسدية، ف: املسائل
 .(71)وبوهبا سحنون، رتبها مث وأسقط، كثرياإجاباته  يف فأصلح ر،غيَّت  أن بد ال أشياء

 ومن مسائل المدونة: 

 أو واحدة فيه يوقت نالك أكان الوضوء أرأيت: القاسم ب  الرمح  لعبد قلت: سحنون قال (7
 .(70)يوقت نالٌك يك  ومل أسبغ، نا إال ال: ثالثا؟ قال أو اثنتني

 يهوتر  أن علهى  يقهدر  وهو فانتبه عنه نام أو الوتر نسي ن : نالك وقال: القاسم اب  قال (0
 ركعيت يصلي مث يوتر كله، ذلك فعل الشمس تطلع أن قبل الصبح ويصلي الركعتني ويصلي
 حممهد  ب  والقاسم عمر ب  اهلل عبد أن بلغين أنه وذلك: نالك قال الصبح، وصالة الفجر

 أن غري ن  فليفعل الشمس طلوع بعد يقاليهما أن أحب فم  الشمس، طلوع بعد قاليامها
 .(72)عليه واجبتني أرامها

 ن  أكثر على صاحلوا إذا العمد دم أولياء أرأيت: عليه قلت صاحلوا إذا العمد دم يف جاء نا (4
 ذلهك  أيكون بالدية، العمد أولياء رضي فإن: قلت .نعم: قال نالك؟ قول يف أجيوز الدية،
 قتلها إذا املرأة أرأيت: قلت .نالك عند القاتل نال يف بل: قال القاتل؟ نال يف أم لعاقلةا على

 يهده؟  قطعت عمدا يدها قطع فإن: قلت .نعم: نالك؟ قال قول يف هبا قتلأي  عمدا، لرجلا
 نه   وللرجل - نالك قول يف - الرجل ن  للمرأة قتصوي : قلت .نالك قول يف نعم: قال

                                                             

 (.7026/ 2) نالك نوطأ  (76)

 (.60/ 70) للذهيب النبالء أعالم وسري ،(314 - 362/  0) عياض للقاضي املدارك ترتيب: انظر  (71)

 (.774/ 7)لس حنون املالكي  املدونة  (70)

 (.070/ 7)لس حنون املالكي  املدونة  (72)
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 .(02)نعم :املرأة؟ قال

    :المالكي المذهب في القديمة الكتب أشهر ومن

 املختصهر هه(،  721)املصري املوطأ لعبد اهلل ب  وهب  تفسريهه(،  712املوطأ لإلنام نالك )
 نالك، نوطأ تفسري ،(هه 073) املصري احلكم عبد ب  اهلل والصغري، كلها لعبد واألوسط، الكبري،

 032) القهريواين  املدونة لسحنونهه(،  040) القرطيبوالواضحة، كالمها لعبد امللك ب  حبيب 
 والهرد  حنيفة، أيب على والرد الفقه، يف املبسوط هه(، 062از اإلسكندراين )اب  املوَّكتاب  ،(هه

 السر نكنونهه(،  000)البصري إسحاق  ب  إمساعيل املوطأ، كلها للقاضي وشواهد ،الشافعي على
 وخمتصر الواضحة، وخمتصر املدونة، خمتصر ،(هه 006)حملمد ب  وضاح األندلسي  العلم ونستخرج

القريواين  والفوائد الب  اللباد اآلثارهه(،  472سلمة األندلسي ) ب  املّواز، كلها لفالل اب  كتاب
 التوسطهه(،  412املدينة، كالمها لألهبري البغدادي ) أهل املزين، وإمجاع على الردهه(،  444)

 خلهف  به   للقاضي قاسهم  املدونة  نسائل ن  فيها اختلفا اليت املسائل يف القاسم واب  نالك بني
، وخمتصر املدونة، األنهات ن  غريها ن  املدونة يف نا على والّزيادات الّنوادر، (هه410) األندلسي

 إيالاح ،(هه406) القريواين زيد أيب الب  ، كلهاالرسالةنالك، و مبذهب االقتداء وكتاب تبية،والع 
املوطأ،  ونلخص الفقه، يف املمهد هه(، 421اخلالف للقاضي اب  القصار البغدادي ) نسائل يف امللة

 الوههاب  عبهد  والتلقني كالمها للقاضي ،واإلشرافهه(،  324كالمها الب  القابسي القريواين )
 القرطيب الرب عبد الب  ، والتمهيد، واالستذكار، كلهااملدينة أهل فقه يف الكايف ،(هه300) البغدادي

 310) التبصرة للخمهي ، (هه 313) الباجي الوليد أيب للقاضي املوطأ شرح املنتقى ،(هه364)
 ، جهانع (ههه 202) القرطيب رشد كالمها الب  ،واملقدنات املمهدات ،والتحصيل البيان، (هه

 جهزي  الفقهيهة البه    القوانني، (هه603) لقرايفل ، الذخرية(هه636) احلاجب األنهات الب 
   .(هه116) خليل خمتصر، (هه137) الغرناطي

  

                                                             

 (.627/ 3)لس حنون املالكي  املدونة  (02)
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صلى اهلل عليه وسلم، نسهبه ينتههي إىل    عم النيب الشافعي املطليب املكي اب  إدريس ب  اإلنام حممد
 نيهف  ابه   لإلنانة وهو وتأهل وأفىت قصي، أخذ العلم ع  فقهاء نكة، ب  نناف عبد ب  املطلب
ع  علماء  أنس، مث أخذ ب  اإلنام نالك فقرأه على ،حفظ املوطأ وقد مث رحل املدينة سنة، وعشري 

  وقر عنه ومحلفأخذ عنه نذهب أيب حنيفة، ، احلس فالزم فقيه العراق حممد ب  اليم ، مث رحل بغداد 
 بعري مما مسعه ننه ن  نسائل الفقه.

للفقه ندرستان نتقابلتان: ندرسة أهل الرأي وميثلها أههل العهراق وأشههر     يف عهد الشافعي كان
علماء املدينة كمالك ب  أنس وغريه ن   علمائها أبو حنيفة وتالنذته، وندرسة أهل احلديث وميثلها

  .ماء أهل احلديث، وقد مجع اإلنام الشافعي بني علم املدرستنيعل

، واتباع حديث وكان أكثر فقهاء احلجاز أهلفقهاء العراق أهل رأي وجدل ونناظرة، أكثر وكان 
 وألهزم  أهل الرأي وينافح ع  السنة، الشافعي يناظر فجاء الرأي، أهل نناظرة ع  يعجزون وكادوا
 ،القهرآن  فهم طرق للناس وفصَّل الواحد، خرب يف احلجة هلم وأثبت السنة، اتباع وجوب الرأي أهل
 أههل  مسهاه حىت  التعارض ظاهره نا بني اجلمع وكيفية والسنة، الكتاب ن  واملنسوخ الناسخ وبيان
 . احلديث ناصر نكة:
 أنهس،  به   نالك إىل باملدينة الفقه رئاسة انتهت: اجلارود املكي أىب ب  تلميذ الشافعي نوسىقال 

 صاحبه ع  فأخذ حنيفة، أيب إىل بالعراق الفقه رئاسة وانتهت عنه، وأخذ والزنهالشافعي  إليه رحلف
 لأصَّه  حهىت  ذلهك،  يف فتصرف احلديث، أهل وعلم الرأي أهل علم له فاجتمع احلس ، ب  حممد

   قدره. وارتفع ذكره، وعال أنره، واشتهر واملخالف، املوافق له وأذع  القواعد، دوقعَّ األصول،
يف  -وقالهاهتم   وهو ن  فقهاء األحناف -هه(  7411) اهلل رمحه أمحد شاكراحملدث قال العالنة 

 الكتهاب  فقه يف االسالم، علماء يفالشافعي  نثل يظهر مل": نقدنة حتقيقه لكتاب الرسالة للشافعي
 الناس يعلم نات، أن إىل هبا فأقام نصر دخل احلجة، .. مث إقانة يف ، واإلبداعاالستنباط ودقة والسنة،
 أنهس،  به   نالك شيخه أتباع ن  وأكثرهم وحياجهم، خمالفيه ويناظر والكتاب، السنة وفقه السنة
 عمها  أكثرهم فرجع جملسه، فلزنوا وعقله، وهديه بعلمه الشافعي فبهرهم ملذهبه، نتعصبني وكانوا
 .(07)"علما األرض طباق الشافعي فمأل التقليد، ونبذ االجتهاد ننه وتعلموا له، يتعصبون كانوا
 فأخهذ  ولقهيين،  افترقنا، مث نسألة، يف يونا ناظرته الشافعي، ن  أعقل رأيت نا: الصديف يونس قال

                                                             

 (. 1 - 2نقدنة الرسالة للشافعي حتقيق أمحد شاكر )ص:   (07)
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 قال الذهيب: ههذا  .نسألة يف نتفق مل وإن إخوانا نكون أن يستقيم أال نوسى، أبا يا: قال مث بيدي،
 .خيتلفون النظراء زال فما ه،نفس  وفقه اإلنام، هذا عقل كمال على يدل
 اهلل رسول ع  وينفي السن ، يعلمهم ن  نائة كل رأس يف للناس يقي  اهلل إن: حنبل ب  أمحد قال
 املهائتني  رأس ويف العزيهز،  عبهد  ب  عمر املائة رأس يف فإذا فنظرنا، .الكذب وسلم عليه اهلل صلى

 .الشافعي
 والشهافعي  إال - االجتهاد أئمة ن  مجاعة وذكر - بالرأي أحد تكلم نا: راهويه ب  إسحاق وقال
 إنام. الشافعي ننه، خطأ وأقل ننه، اتباعا أكثر
 الغلبهة،  على قط أحدا ناظرت نا: نري  فقال وهو دخلت على الشافعي :سليمان ب  قال الربيعو

 .شيء ننه إيل نسبي  ال أن على -كتبه: يعين- الكتاب هذا تعلموا اخللق مجيع أن وبودي

 .عانا (23)هه( وعمره  023سنة )مبصر تويف رمحه اهلل 
بع  كتبه وهو يف العراق، وملا دخل نصر يف آخر حياته رجع ع  كثري بنفسه اإلنام الشافعي ف ألَّ

 ف يف نصر كتبه اجلديدة، ون  أشهرها كتهاب األم ن  املسائل االجتهادية اليت كان يقول هبا، وألَّ
وهو كتاب كبري يشتمل على ، هه( 012) اهلل رمحه الربيع ب  سليمان املراديتلميذه الذي رواه عنه 

خمتصهره  يف  الشهافعي فقه  (هه063) اهلل رمحهاملزين تلميذه  مجعوعدة كتب ن  كتب الشافعي، 
 .خمتصر فقه شيخه الشافعي يف كتاٍب( هه 047) اهلل رمحهمجع البويطي  كوكذلاملشهور، 

          :ومختصر المزني وهذه بعض مسائل كتاب األم 

 سفيان أخربنا قال: الشافعي أخربنا قال: الربيع أخربناالصالة  يف التكبري يف اليدي  رفع باب  (7
 عليهه  اهلل صلى اهلل رسول رأيت» قال: أبيه ع  اهلل عبد ب  سامل ع  الزهري ع  عيينة ب 

 يرفهع  نها  وبعد ،يركع أن أراد وإذا ،ننكبيه حتاذي حىت يديه يرفع الصالة افتتح إذا وسلم
 عمهر  اب  سوى هذا روى وقد الشافعي: قال «السجدتني بني يرفع وال ،الركوع ن  رأسه
 نصل كل فنأنر نقول، وهبذا: الشافعي قال وسلم. عليه اهلل صلى النيب ع  رجال عشر اثنا

 كهرب  وإذا الصهالة؛  افتتح إذا يديه يرفع أن انرأة؛ أو رجال، ننفردا؛ أو نأنونا، أو إنانا،
 .(00)الركوع ن  رأسه رفع وإذا للركوع؛

 ط،فرَّ مث صح إذا القالاء إمنا ،عليه قالاء فال: نات حىت يصح فلم نرض ون : الشافعي قال (0
 .(04)طعام ن  دان  نسكني يوم كل نكان عنه طعمأُ القالاء يف طفرَّ وقد نات ون 

                                                             

 (.706 - 702/ 7) للشافعي األم  (00)

 (.773/ 0) للشافعي األم  (04)
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 ههذا  اختصرت": يف أول خمتصره املشهور اهلل رمحه املزين حيىي ب  إمساعيل إبراهيم أبو قال (4
 ،أراده ن  على ألقربه ؛قوله نع ى ون  اهلل رمحه الشافعي إدريس ب  حممد علم ن  الكتاب

 .التوفيهق  وباهلل لنفسه، فيه وحيتاط ،لدينه فيه لينظر ؛غريه وتقليد تقليده ع  نيه إعالنه نع
 ع  وروي ،{َطه وراا َناًء السََّماء  ِنَ  َوَأْنَزْلَنا} وجل: عز اهلل قال: الشافعي قال الطهارة باب

 وقهال  ،«نيتته لُّاحِل ،ناؤه الطهور هو» البحر: يف قال أنه وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول
 نسخ  وغري نسخ  ثلج أو ٍدَرَب أو مساء أو بئر أو ناحل أو عذب حبر ن  ناء فكل: الشافعي
 .(03)"جائز به والتطهر ،فسواء

 .(02)للسنة ترٌك أذنيه وميسح ويستنشق يتمالم  أن تركه ويف: الشافعي قال (3
 اهلل صلى النيب لنهي التشريق وأيام األضحى ويوم الفطر يوم صيام ع  وأنى: الشافعي قال (2

 قال كان قد: املزين قال. عندنا عنه زْجي  مل هديا جيد ال نتمتع صانها ولو عنها، وسلم عليه
  .(06)عنه رجع مث جزيهي 

 :الشافعي المذهب في القديمة الكتب أشهر ومن

اجلارود املكي  أيب ب  األنايل ملوسىهه(،  047خمتصر البويطي )هه(،  023)لشافعي إلنام ااألم ل
 على الفروع، والرد يف الفروع، والغنية يف الفروق، واخلصال، (هه063خمتصر املزين )هه(،  032)

لقاضهي أيب  ل ، كلهها الظاهري فيما اعترض به على الشافعيالرد على اب  داود احلس ، و ب  حممد
 شرحهه(،  400القالاء للقاضي أيب سعيد اإلصطخري )هه(،  426)البغدادي اب  سريج العباس 
البغدادي  هريرة أيب اب  للقاضي خمتصر املزين شرح ،(هه 432) املروزي إسحاق أليب املزين خمتصر

الشافعّي  رسالة هه(، شرح 422الطربي ) يأليب عل كلها واإلفصاح، والعدة، هه(، احملرر، 432)
 حاند خمتصر املزين أليب شرحهه(،  322التجريد للقاضي اب  كج )هه(،  462للقفال الشاشي )

 وشرح التلخيص، شرحهه(، 372واملقنع، كالمها الب  احملانلي ) اجملموع،، (هه326)اإلسفراييين 
الكربى، كالمها  والتعليقة خمتصر املزين، شرحهه(،  371للقفال املروزي ) والفتاوى، كلها الفروع،

للقاضي  اإلقناع، كالمهاو ،املزين خمتصر شرح الكبري احلاوي، (هه322)للقاضي أيب الطيب الطربي 
 الشهافعي،  نصهوص  يف املبسوطونعرفة السن  واآلثار، ونناقب الشافعي، ، (هه322) ملاورديا

                                                             

 (.24/ 0) األم كتاب آخر يف املطبوع املزين خمتصر  (03)

 (.22/ 0) املزين خمتصر  (02)

 (.726/ 0) املزين خمتصر  (06)
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 كالمها للشهريازي  ،الشافعي اإلنام هفق يف التنبيه، واملهذب، (هه320)كلها للبيهقي اخلالفيات، و
 اجلهويين  املذهب أليب املعايل دراية يف املطلب ناية، (هه311)الشانل الب  الصباغ ، (هه316)
 كالمها أليب ،الوجيز، والوسيطهه(،  220حبر املذهب للقاضي أيب احملاس  الروياين )، (هه310)

 أيب الشافعي الب  اإلنام نذهب يف البيانهه(،  276التهذيب للبغوي )، (هه222) الغزايل حاند
، (ههه 604) شرح الوجيز للرافعي، (هه224) شجاع أيب ننت، (هه220) اليمين الِعمراين اخلري
 .(هه616) لنوويكالمها ل، ، واملنهاجالطالبني روضة
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رحل إىل اآلفاق يف فقد ن  األحاديث واآلثار نا مل جيمعه غريه ن  األئمة، ب  حنبل مجع اإلنام أمحد 
طلب احلديث، وأخذ الفقه ع  القاضي أيب يوسف وحممد ب  احلس  الشيباين صاحيب أيب حنيفهة،  

 ن، ودوَّحديث 01222 املشهور املشتمل علىوألف نسنده ع  اإلنام الشافعي،  فقه أيالاوأخذ ال
 ههان،،  وابه   وحهرب،  واألثهرم،  ، كاملروذي،جملدات عدة يف أقواله وفتاواه تالنذته كبار عنه

به    حنبهل  عمهما واب  وأخيه عبد اهلل، أمحد، ب  وصاحل الشاني، ونهنَّا طالب، وأيب والكوسج،
 وغريهم. ،السجستاين داود وأيب وامليموين، ،إسحاق

، فإنهه  ههه(  477)رمحه اهلل  اخلالل بكر أيبأمحد إىل اإلنام  علميف حفظ الكبري ويرجع الفالل 
مل يلق ، وهو كثرة يوصف ال نا ذلك ن  عنده حصل حىت وفتاويه، اإلنام أمحد أقوال مجعاجتهد يف 

 ع  كتبف ،وفتاواه أقوال أمحد يجمع نا عندهم ن ل نصار؛األطالبه يف خمتلف  إىل رحلأمحد ولكنه 
 يف أخهذ  مث أصحابه، أصحاب ع  ذلك ن  كثريا كتب مثأمحد،  اإلنام أصحاب ن  نفس نائة حنو

 .(01)وتبويبه وهتذيبه، ذلك ترتيب
 أمحهد  اإلنهام  فقه يتطلب واجلزيرة الشام، وإىل فارس، إىل اخلالل: "رحل ع قال احلافظ الذهيب 

 صهنف  إنه مث فأوعى، ومجع تالنذته، ع  كتب حىت والصغار، الكبار ع  وكتب وأجوبته، وفتاويه
 العلهل  كتاب وصنف جملدا، عشري  يكون وحدثنا، بأخربنا اإلنام، كالم ن  الفقه يف اجلانع كتاب
 يف األحاديث ن  ذلك على والدليل أمحد، وألفاظ السنة، كتاب وألف جملدات، ثالث يف أمحد ع 

 وبرهنهها  ودونا، أمحد، نصوص هو تتبع حىت نستقل، نذهب لإلنام قبله يك  ومل جملدات، ثالث
 إىل يسبقه مل اخلالل، بكر أليب تبٌع كلنا: شهريار ب  بكر أبو قال .تعاىل اهلل فرمحه نائة، الثالث بعد
 .(00)"أحد أمحد اإلنام علم مجع
تدل على أنه إنام يف الفقه، كما أنه كثرية جدا، وهي املسائل الفقهية اليت رواها أصحاب أمحد عنه و

  .إنام يف احلديث
 .واآلخري  األولني علم له مجع اهلل كأن اهلل، عبد أبا رأيت: احلريب إبراهيم قال
 وكان ب  احلس  الكتب، وحممد يوسف القاضي أيب ع  أيب كتب: اهلل ب  أمحد ب  حنبل عبد وقال

                                                             

لبكر أبو زيهد   أمحد اإلنام ملذهب املفصل واملدخل ،(447 - 442/ 77) للذهيب النبالء أعالم سري: ينظر  (01)
(0 /661 - 612).  

 .(021/ 73)للذهيب  النبالء أعالم سري  (00)
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 أعلم صاحبك: فيقولون إليهم، فأرجع .كتبهم يف ذا ليس: فيقول أسأله كنت: نهنَّا يل فقال حيفظها،
 .بالكتب ننا

 .حنبل ب  أمحد ن  أورع وال أفقه أحدا رأيت نا: الرزاق الصنعاين عبد وقال
 جريج!! واب  ونالك الثوري نثل رأى وقد هذا، قال: قا على قول عبد الرزاقلقال الذهيب نع

 أتقى وال أفقه، وال أعلم، وال أفالل، رجال هبا خلفت فما بغداد، ن  خرجت: الشافعي شيخه وقال
 .حنبل ب  أمحد ن 

 أعلهم  أنهتم  إليه، نرجع حىت فأخربونا احلديث، عندكم صح إذا اهلل، عبد أبا يا: له الشافعي وقال
 ننا. الصحاح باألخبار
 .والصرب والزهد والورع والفقه باحلديث املعرفة حنبل ب  أمحد مجع: النسائي وقال

 .التأله ويف الفقه، ويف احلديث يف رأسا الشأن، عظيم أمحد قال احلافظ الذهيب: كانو
! أصهربه  كان نا الدنيا ع  اهلل، رمحه :حنبل ب  أمحد الرنلي حني ذكر له النحاس ب  عمري قال أبو

 .فنفاها والبدع فأباها، الدنيا له ع رضت! أحلقه كان نا وبالصاحلني! أشبهه كان نا وباملاضني
 .( عانا11) هه( وعمره 037سنة ) ببغدادتويف رمحه اهلل 

 :عنه أصحاب أحمد الفقهية التي نقلها بعض المسائل وهذه

 كهل  أيب: قال املغرب؟ يف القراءة نسي ن  قلت:": اهلل رمحه قال صاحل ب  أمحد ب  حنبل (7
  نعه ركبَّ السهو سجديت يف وهو اإلنام أدرك ن  جتزيه. قلت: ال الكتاب بفاحتة يأيت ال ركعة
 .(02)"اهلل شاء إن له فالاَعي  يكون أن أرجو قال: صالته؟ حلق يكون

 يبأ حديث :فقال الصالة يف التورك ع  يبأ سألت": اهلل رمحه قال عبد اهلل ب  أمحد ب  حنبل (0
 ويف الفجهر  ففي :يبأل قلت. الرابعة يف يتورك كان نهأ وسلم عليه اهلل صلى النيب ع  ميدح 

 :أليب قلت. واحدة جلسة إنا اجلمعة يف وال الفجر يف يتورك ال: قال؟ يتورك اجلمعة صالة
 الصالة يف إال الرجل يتورك ال ،كذا عندي هو ليس :أيب قال..  يتورك :يقول الشافعي فإن
 الهذي  وهو ،جلستني فيها جيلس نهأل ؛فيها يالاأ يتورك والعشاء ،جلستني فيها جيلس اليت
 .(42)"ختارأ

                                                             

 (.464/ 7) صاحل ابنه رواية أمحد اإلنام نسائل  (02)

 (.02: ص) اهلل عبد ابنه رواية أمحد اإلنام نسائل  (42)
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 إال غريه، تراب ن  القرب على يزاد ال: قال أمحد مسعت": اهلل رمحه السجستاين قال أبو داود (4
 القبهور؟  تطيني ع  أمحد سئل مسعت .زاد إذا رخص فكأنه يعرف، فال باألرض يستوي أن
 .(47)"ال: فقال القرب؟ عند القراءة ع  أمحد سئل مسعت .بأس به يكون ال أن أرجو: قال

حديث  .يل اغفر رب: قال السجدتني؟ بني يقول نا: قلت": اهلل رمحه قال إسحاق الكوسج (3
 يل غفهر االلههم  : قال شاء وإن ،ثالثًا ذلك قال شاء إن: ب  راهويه إسحاق قال. حذيفة
 بهني  وسلم عليه اهلل صلى النيب ع  ذكراني  كليهما ألن وارزقين؛ واهدين وعافين وارمحين

 .(40)"السجدتني
 طالهب  أبا أن نطر ب  حممد ب  وأمحد الناقد حيىي ب  زكريا أخربين": اهلل رمحه قال اخلالل (2

: املساكني؟ قال فعلى نات فإذا نفسه على وقفهي  الوقف ع  اهلل عبد أبو سئل: قال حدثهم
 ههذا  أعرف .. ال اهلل سبيل ويف املساكني على أوقفه أو هلل أخرجه نا إال الوقف أعرف ال

 .(44)"حنيفة أيب قول هذا إمنا ،أحد فعله
 الرجهل  ع  أمحد سألت :قال حدثهم إسحاق أن هارون أيب ب  حممد أخربين"قال اخلالل:  (6

 اهلل صلى النيب فحديث: قلت .القبالة ع  لفال  نا اللحية ن  يأخذ: عارضيه؟ قال ن  يأخذ
 .حلقه حتت ون  طوهلا ن  يأخذ: ؟ قال(( اللحى وأعفوا ،الشوارب أحفوا: ))وسلم عليه

 .(43)"حلقه حتت ون  طوهلا ن  يأخذ اهلل عبد أبا ورأيت
 اهلل عبهد  أبا مسع أنه طالب، أبو حدثنا: قال نطر، ب  حممد ب  أمحد أخربين"قال اخلالل:  (1

 .(42)"هافَّخ  وال ظفرها وال يدها ال ننها يبني فال خرجت وإذا عورة، املرأة ظفر: يقول

  :الحنبلي المذهب في القديمة الكتب أشهر ومن

 أمحد ، نسائل(هه027) راهويه إلسحاق الكوسج ب  إسحاقاإلنام و حنبل ب  أمحد اإلنام نسائل
 على الفقه يف السن هه(، 014) إسحاق ب  حنبل رواية أمحد نسائل هه(،066) صاحل ابنه رواية

 حرب ، نسائل(هه012) السجستاين داود أيب رواية أمحد هه(، نسائل014) لألثرم أمحد نذهب
                                                             

 (.003: ص) السجستاين داود أيب رواية أمحد اإلنام نسائل  (47)

 (.211 - 212/ 0) الكوسج إلسحاق راهويه ب  وإسحاق أمحد اإلنانني نسائل  (40)

 (.01: ص) للخالل أمحد اإلنام نسائل ن  والترجل الوقوف  (44)

 (.702: ص) للخالل أمحد اإلنام نسائل ن  والترجل الوقوف  (43)

 (.40: ص) للخالل النساء أحكام  (42)

 



28 
 

 477الفقه للخهالل )  يف اجلانعهه(، 022اهلل ) عبد ابنه رواية أمحد نسائل، (هه002) الكرناين
 عبد بكر أيب اخلالل لغالم والتنبيه، كلها القولني، والشايف، كتاب، (هه443) قيَراخِل خمتصر هه(،
 حانهد  الب  هاكل اخلرقي، وشرح خمتصر، اأَلجوبة هتذيباملذهب، و يف اجلانع ،(هه 464) زالعزي

 اهلامشي نوسى أيب ب  للقاضي حممد اخلرقي، كالمها خمتصر وشرح اإلرشاد،، (هه 324) البغدادي
 ب  أيب يعلى للقاضيكلها واألقسام،  واخلصالوالروايتني،  والتعليق، ، اجملرد،(هه 300) البغدادي
 أمحهد  نهذهب  علهى  اهلداية، (هه 222) للحلواين املبتدي كفاية، (هه320) البغدادي الفراء

 201) الزاغوين الب  ، اإلقناع(هه 274) عقيل اب  الوفاء املفيت أليب كفايةهه(،  272للكلوذاين )
 عبدوس الب  والتذكرة، كالمها التسهيل، ،(هه 244) الكلوذاين اخلطاب أليب الفقه يف الفريد ،(هه

الب  اخلالف  أحاديث يف التحقيق، (هه 262) اهلمداين العالء أيب للعطار املسافر زاد ،(هه 222)
عمدة ، (هه 676)لسانري ل املستوعب، (هه 626) املنجا الب  ، اخلالصة(هه 221)اجلوزي 

 اب أليب الربكات  ، احملرر(هه602) املقدسي قدانة أمحد، واملغين، كلها الب  فقه يف الفقه، والكايف
 .(هه620) تيمية
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 مجيع يف ذلك بعد الفقه انتهى مث": (هه 316) اهلل رمحهالشافعي  الشريازي إسحاق أبوالفقيه قال 
 وانتشهر  وداود، وأمحد، ونالك، حنيفة، وأيب الشافعي، أصحاب إىل اإلسالم إليها انتهى اليت البالد
 .(46)"أقواهلم وينصرون إليهم، ينتسبون أئمة نذاهبهم بنصرة وقام اآلفاق، يف الفقه عنهم

 مخسهة  إىل الهدنيا  أقطار يف اليوم الناس صار": (هه 233) اهلل رمحهوقال القاضي عياض املالكي 
 .(41)"بالظاهرية فونواملعر وهم وداودية، وحنبلية وحنفية وشافعية وحنفية نالكية نذاهب:

 املعروف ،سليمان أبو العالنة، احلافظ، البحر، اإلنام، الظاهري البغدادي علي ب  داودقال الذهيب: 
 .باألصبهاين

 كهان ، األصهحاب  به وصرج وتصدر، وصنف، ومجع عنده؛ وناظر راهويه، ب  إسحاق إىل ارحتل
 يف رأس لألثهر،  حهافظ  بالقرآن، عامل بالفقه، بصري بغداد. يف به ويفيت عليه، ويناظر نذهبه، قرئي 

 .نتني دي وفيه  خارق، ذكاء له العلم، أوعية ن  اخلالف، نعرفة
 زاهدا. ناسكا ورعا إنانا وكان الكتب، صنف: اخلطيب بكر أبو قال
 ( عانا.12هه( وعمره ) 012) سنةببغداد رمحه اهلل  تويف
 الظهاهري  داود نهذهب  هو ليس الظاهر نذهب(: "هه 7022) اهلل رمحه الشوكاينالعالنة  قال

 اآلن، إىل الصهحابة  عصر ن  الشرع بنصوص املتقيدي  العلماء أكابر نذهب هو بل فقط، وأتباعه
 الوقوف، ينبغي ال حيث الظاهر على فيها وقف نسائل يف اجلمود عنه اشتهر وإمنا ننهم، واحد وداود
 الكتاب بظاهر العمل هو الظاهر فمذهب وباجلملة إمهاله، ملنصٍف ينبغي ناال القياس أنواع ن  وأمهل
 وجهوه  نه   بوجه إليهما يرجع ال الذي الرأي حم  على التعويل وطرح الدالالت، جبميع والسنة
 نهذهب  نه   وجدهتا باألدلة املشتغلني اجملتهدي  أكابر نقاالت يف النظر أنعنت إذا وأنت الداللة،
 علهوم  يف ونظهرت  ،ينبغي كما االجتهادية العلوم وعرفت ،اإلنصاف قتِزر  إذا بل بعينه، الظاهر
 داود إىل ال إليهه  ننسهوبا  الشهرع  بظهاهر  عهانال  أي ظاهريا كنت ؛النظر حق والسنة الكتاب
 .(40)"الظاهري

                                                             

 .(21: ص)للشريازي  الفقهاء طبقات  (46)

 .(61/ 7)للقاضي عياض  املسالك وتقريب املدارك ترتيب  (41)

 .(022/ 0)للشوكاين  الطالع البدر  (40)
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 بكر أيب تلميذ ،(هه 403) اهلل رمحه البغدادي املغلس ب  احلس  على يد أيب الظاهرية نذهب انتشر
داود  نصنفات يف الفقه على نهذهب  صنفواووجاء بعده بع  الفقهاء  ،ب  علي الظاهري داود ب 

ناصهر  هه( الذي يعد حبق  326) اهلل رمحه األندلسياب  حزم اإلنام العالنة الظاهري، إىل أن جاء 
يف إىل يوننا كتابه احمللى املشهور يف نصرته وألف  عنه، وجادل وهذَّبه، نقحه،فقد ، ةالظاهري نذهب
ومم  نشر نذهب الظاهرية نلوك دولهة املوحهدي  يف   وكتابه اإلحكام يف أصول األحكام، اآلفاق، 
 قهراءة  نه   ننعاملؤن  املراكشي، فقد  يوسف ب  عبد ب  يعقوباملنصور ال سيما امللك ، املغرب
 نالك نذهب حمو قصده وكان الفروع، كتب ن  حيصى ال نا وأحرق ذلك، يف وبالغ مجلة، الفروع

 الطلبهة  فنشأ الظاهر، أهل طريقة على والسن  الكتاب ن  الفقه بأخذ الناس وألزم بالد املغرب، ن 
  .(42)نائة ومخس مثانني سنة بعد ن  باملغرب هذا على

اصة، وال علماء يقونون بتهدريس كتبهه وال   اخل هله ندارس فال توجدمث انقرض نذهب الظاهرية 
يف كتاب احمللى حمفوظا لك  بقي هذا املذهب ينتسب إليه إال نادرا، ن  الفقهاء وال أحد التأليف فيه، 

جدا، وال وهو حس  الترتيب نسألة، ( 0470)وفيه ، املقارن الب  حزم، وهو ن  أعظم كتب الفقه
يف األخهذ   اب  حزمفيه نسائل غريبة، بسبب نبالغة إن كان يزال العلماء احملققون يستفيدون ننه، و

   .بظواهر النصوص وترك تعليل األحكام ونفي القياس
 فيه، سيَب على النظري عدمي النقل، يف نتبحر اإلسالم، علوم يف رأس": اب  حزماإلنام  ع قال الذهيب 

 بنفهي  القول إىل اجتهاده أداه مث للشافعي، أوال تفقه إنه: قيل .األصول ال الفروع يف ظاهريٍة ِطوفَر
 األصهلية،  بالرباءة والقول واحلديث، الكتاب وعموم النص بظاهر واألخذ وخفيه، جليه كله القياس

 نهع  يتأدب ومل وقلمه، لسانه وبسط عليه، وناظر كثرية، كتبا ذلك يف فوصنَّ احلال، واستصحاب
 أعهرض  إنه حبيث فعله، جنس ن  جزاؤه فكان ع،وجدَّ وسبَّ العبارة، جفجَّ بل اخلطاب، يف األئمة

 نه   آخرون هبا واعت ى وقت، يف حرقتوُأ ننها، ونفروا وهجروها، األئمة، ن  مجاعة تصانيفه ع 
 الرصهف  يف ممزوجها  الثمني الدر فيها ورأوا ونؤاخذة، وأخذا واستفادة، انتقادا وفتشوها العلماء،
 وكل عزيز، فالكمال اجلملة ويف .يهزؤون تفرده ون  يعجبون، ونرة يطربون، فتارة املهني، باخلرز
 وجييهد  مجهة،  بعلوم ينه  وكان .وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول إال ويترك، قوله ن  يؤخذ أحٍد

 الرئاسة، يف زهد وقد نفيدة، ونصنفاته مجيلة، ونقاصده وخري، ديٌ  وفيه .والنثر النظم وحيس  النقل،
 .(32)"الكبار قبلنا عليه أث ى وقد عنه، جنفو وال فيه، نغلو فال العلم، على نكبا ننزله ولزم

                                                             

 (.  477/ 00) للذهيب النبالء أعالم سري انظر:  (42)

 .(706/ 70) للذهيب النبالء أعالم سري  (32)
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 احلهديث  يف حممد اب  حهزم حملبتهه   أيب إىل نيل أنا ويل": -وهو شافعي املذهب  -قال الذهيب مث 
 يف البشهعة  واملسائل والعلل، الرجال يف يقوله مما كثري يف أوافقه ال كنت وإن به، ونعرفته الصحيح،
 العفهو  لهه  وأرجو له،ضلِّأُ وال ره،كفِّأُ ال ولك  نسألة، نا غري يف خبطئه وأقطع والفروع، األصول
 .(37)"علونه وسعة ذكائه لفرِط وللمسلمني، وأخالع واملساحمة

 يف رأيهت  نا : -اجملتهدي  أحد وهو شافعي املذهب وكان - السالم عبد ب  الدي  عز الشيخ قالو
الدي  اب  قدانهة   نوفق للشيخ املغين وكتاب حزم الظاهري، الب  احمللى نثل العلم يف اإلسالم كتب

 .(30)فيهما نا وحتقيق جودهتما، ، يفاملقدسي احلنبلي

 :من كتاب المحلى البن حزم بعض المسائل وهذه

 إىل بالرد التنازع عند تعاىل اهلل أنَر ألن ؛بالرأي وال الدي  يف بالقياس القول حيل وال: نسألة (7
 إىل أو يدعيه تعليل وإىل قياس إىل رد فم  صح، قد ؛وسلم عليه اهلل صلى رسوله وإىل كتابه
 ويف إليهه،  بالرد تعاىل اهلل أنر ن  غري إىل ورد ،باإلميان املعلق تعاىل اهلل أنر خالف فقد رأي
 .(34)فيه نا هذا

 بوضوء ذلك كل جائز، تعاىل اهلل وذكر املصحف ونس فيه والسجود القرآن وقراءة: نسألة (0
 .(33)واحلائ  وللجنب ،وضوء وبغري

 عليه اهلل صلى لقوله صالته، بطلت الصالة يف تشبيكها أو أصابعه فرقعة تعمد ون : نسألة (4
 .(32)«لشغال الصالة يف إن» :وسلم

 وقوفهه  يف الصالة، يف اليسرى يده كوع على اليم ى يده املصلي يالع أن ويستحب: نسألة (3
 .(36)فيها كله

 الصبح فرض ،صالة كل ن  ركعة آخر يف الركوع ن  الرفع بعد حس ، فعل والقنوت: نسألة 

                                                             

 .(027/ 70) للذهيب النبالء أعالم سري  (37)

 .(622/ 0)لبكر أبو زيد  أمحد اإلنام ملذهب املفصل واملدخل ،(724/ 70) للذهيب النبالء أعالم سري  (30)

  (.10/ 7) حزم الب  باآلثار احمللى  (34)

 (.23/ 7) حزم الب  احمللى  (33)

 (.460/ 0) حزم الب  احمللى  (32)

 (.02/ 4) حزم الب  احمللى  (36)
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.(31)ذلك يف عليه شيء فال تركه فم  الوتر، ويف الصبح، وغري
 بني األمي  شقه على يالطجع بأن إال الصبح صالة جزهت  مل الفجر ركعيت َعَكَر ن  كل: نسألة 

 أو عمدا الالجعة ترك - عندنا - وسواء .الصبح لصالة تكبريه وبني الفجر، ركعيت ن  سالنه
 ركعيت يصل مل فإن .نوم عمد أو نسيان، ن  هلا قاضيا صالها أو وقتها يف صالها وسواء نسيانا؛
 ذلك غري أو نرض، أو خلوف، اليمني على الالجعة ع  عجز فإن يالطجع، أن يلزنه مل الفجر
نسائل احمللى!!غرب وهذه املسألة األخرية ن  أ، (30)فقط طاقته حسب ذلك إىل أشار

 :يظاهرال المذهب فيالتي ُألَِّفت  الكتب أشهر ومن

، كلهها  التقليد إبطالو ،القياس إبطالو ،رَيالس و والبينات، الدعوى وكتاب واإلفصاح، اإليالاح، 
 أيب ن  واالنتصار واإلعذار، واإلنذار، ،الفقه يف التقصيهه(،  012لإلنام داود ب  علي الظاهري )

 به   الفقهاء إلبراهيم اختالف، هه( 021)ب  علي الظاهري  حملمد ب  داودالطربي، كلها  جعفر
داود  به   حملمد تتمة كتاب اإلجياز، هه( 403الفقه الب  املغلس ) يف املوضحهه(،  472جابر )

 العزيهز  للقاضهي عبهد  اخلالف  نسائلهه(،  426األزدي البغدادي ) نصر يوسف للقاضي أيب
 اخهتالف و ،الظاهريهة  فقه يف القواعد ودر ،باآلثار احمللى، (هه 411 حيا سنة كان) األصفهاين
 إبطهال و ،األحكام أصول يف واإلحكام ،وداود وأمحد والشافعي حنيفة وأيب نالك اخلمسة الفقهاء
 .هه( 326)األندلسي اب  حزم ، كلها للعالنة والرأي القياس

 :الظاهري المذهب التي ُألَِّفت في على الكتب اتمالحظ

 أنا قليلة جدا نقارنة بكتب املذاهب األربعة.  -7
أنه ال توجد كتب نشهورة يف الفقه الظاهري بعد العالنة اب  حزم، وأكثهر الكتهب    -0

كتب ابه   العمدة يف فقه الظاهرية على ، ففيما أعلم غري نوجودةعلى عصره السابقة 
 األحكام.  أصول يف واإلحكاماحمللى حزم رمحه اهلل، خاصة 

أن نذهب الظاهرية غري واسع، فاحمللى وهو العمدة يف فقه الظاهرية عهدد نسهائله    -4
نسألة فقط، وهذا العدد قليل بالنسبة للمسائل املنتشرة يف كتب املهذاهب  ( 0470)

   .األربعة
  

                                                             

 (.23/ 4) حزم الب  احمللى  (31)

 (.001/ 0) حزم الب  احمللى  (30)
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وصالح،  وجاللة علم ذا كانالذهيب: عنه قال علي ب  أيب طالب،  ب  احلسني ب  علي ب  اإلنام زيد
ههه(   700رمحه اهلل سهنة ) شهيدا يف العراق على هشام ب  عبد امللك األنوي فُقتل  نتأوالخرج 

 ( عانا.30وعمره )
 .نثله وفينا تركنا نا للرحم، وأوصلنا اهلل، دي  يف وأفقهنا اهلل، لكتاب أقرأنا كان الصادق: قال جعفر

 أعلم. وال أفقه زنانه يف رأيت فما ،أهله شاهدت كما علي ب  زيد شاهدت: حنيفة أبو وقال
 كان: األقطار وقال فقهاء وأعالم األنصار علماء نشاهري الثقات، ويف كتابه يف كتابه اب  حبان ذكره
 ادهم.وعبَّ البيت أهل أفاضل ن 

 .احلديث كثري للعلم راوية فقيها ثقة كان: سعد اب  وقال

 حهىت  وعمر بكر أيب ن  أتربَّ: فقالوا خرج حني علي ب  زيد إىل يونس: جاء الرافالة ب  قال عيسى
 . الرافالة يتمِّفس  نرفالك، إذا قالوا: ننهما، يربأ مم  وأبرأ ،أتوالمها بل ،ال: فقال نعك، نكون

كتابا يف احلديث والفقهه  ، فقد مجع عمرو ب  خالد الواسطينقل نذهب اإلنام زيد غري تلميذه  َيمل
باختصار ن  غري نأنون يف نقله، وهذه ترمجته  خالد ب  ولك  عمروزيد ب  علي، شيخه نسبه إىل و

 :الرجال أمساء يف الكمال هتذيبكتاب 
 .بشيٍء ليس احلديث، نتروك: حنبل  ب محدأ قال
 .يكذب نوضوعة، أحاديث آبائه، ع  علي،  ب زيد ع  يروي كذاب،: أيالا الوق
 .نأنون وال ثقة، غري كذاب: نينع  ب حيىي الوق
 . احلديث يالع كان:  ز ْرَعة وأبو راهويه  ب إسحاق الوق

 .به شتغلي  ال احلديث، ذاهب ،احلديث نتروك:  حامت بوأ الوق
 .(32) حديثه يكتب وال بثقة، ليس:  ائيالنَّس الوق

 حاله املسند هذا أن اعلم": ع  نسند اإلنام زيدهه(  7302) اهلل رمحه األلباين العصر حمدث وقال
 أيب خالهد  ب  عمرو رواية ن  فإنه أسوأ؛ أو[ اإلباضية نرجع]  حبيب ب  الربيع نسند كحال عندنا
 امليزان يف ترمجته فراجع وضاع؛ كذاب أنه على أئمتنا اتفق والواسطي ،زيد اإلنام ع  الواسطي خالد

                                                             

 .(622/  07) املزي للحافظ الرجال أمساء يف الكمال هتذيب  (32)
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    .(22)"وغريه
الهيت   املسائل الفقهية تلكزيد ب  علي يف اإلنام برواية نذهب  تفردهو الوحيد الذي فهذا الراوي 

زيد، نع أن اإلنام يف نعرفة نذهب  ى نا نقله عمرو ب  خالدء الزيدية يعتمدون علوفقها، (27)مجعها
نه   أو  نسهائل الفقهه   ن زيد  نا ذكره يف نسند على روايةيتابعه ال غريه ن  تالنيذ اإلنام زيد 

كهثريا نها    -كاب  األنري الصنعاين والشوكاين  -؛ وهلذا فإن بع  احملققني ن  العلماء حاديثاأل
ذهب اهلادوية، نسبة إىل اهلادي حيىي ب  احلسني ب  القاسم به   مبنذهب الزيدية يف كتبهم  سموني 

يف باليم  ، املتوىف رمحه اهلل إبراهيم ب  احلس  ب  احلس  ب  علي ب  أيب طالبإبراهيم ب  إمساعيل ب  
له وألوالده وألتباعه نؤلفات كثرية يف الفقه واألصول والعقائد،  هه(، فإن 020سنة )ندينة صعدة 

 ؛ وذلك ألنري :فنسبة املذهب الزيدي إىل اهلادي أقرب إىل الواقع

أحهد  ، ومل يتابعه الذي تفرد بنقل نذهب زيدالواسطي عمرو ب  خالد  ةروايب األول: عدم الوثوق
والتعهديل   اجلرح ، وقد جزم علماءزيداملنسوبة لإلنام قوال األعلى رواية نا ذكره ن  األحاديث و

  .بكذبه يف رواية تلك األحاديث
 زيهد  ملعرفة نهذهب  ليست كافيةاإلنام زيد فقهية ع   ن  أقوالأن نا نقله عمرو ب  خالد الثاين: 

كثرية جدا ال ي عهرف   نذهب اهلادوية أقواالجيد الناظر يف ؛ ولذلك يف أكثر املسائل الفقهيةرمحه اهلل 
ن  أركهان   اهلادوية أن غسل الفرجني نذهبفيها أي نقل صحيح أو ضعيف ع  اإلنام زيد، فمثال 

ال هذا القهول  رج ننه جناسة، خيأن يستنجي باملاء وإن مل  ن  أراد الوضوء، ويوجبون على الوضوء
فال يصح أن ينسب هذا القول املخالف لإلمجاع إىل نذهب زيد، بهل  ، اإلنام زيد يف نسنديوجد 

 نسند زيهد  ويفتوجد أقوال لزيد يف نسنده ال يقول هبا فقهاء اهلادوية، نثل القنوت قبل الركوع، 
تثبت نشروعية صالة التهراويح يف   رواية تثبت سنية وضع الكف على الكف يف الصالة، وفيه رواية

    .نذهب اهلادوية نذهبهمفالصواب أن يسمى والفقهاء املنتسبون إىل زيد ال يقولون هبذا، رنالان، 

أيب حنيفة اإلنام والناظر يف املذاهب الفقهية السابقة جيد أن نسبتها إىل أصحاهبا ال شك فيه، فمذهب 
نالهك ألهف   اإلنام نشهورة، و اوأشهرهم أبو يوسف وحممد ب  احلس  وكتبهم ،نقله عنه تالنذته
قرأه عليه أنم ال حيصون، ومجع طالبه أقواله ال سيما عبد الرمح  فقد وهو نتواتر عنه، بنفسه نوطأه، 

                                                             

 .(776/ 74)واملوضوعة لأللباين  الالعيفةاألحاديث  سلسلة  (22)

 أبهو  قال الكويف، املنقري نزاحم ب  نصر الواسطي هو خالد ب  عمرو ع  زيد اإلنام ملسند الراوي وأيالا  (27)
 يكتب ال احلديث، نتروك احلديث، واهي: حامت أبو وقال بشيء، حديثه ليس: نعني اب  وقال كذابًا، كان: خيثمة
 (.423/ 7) كثري الب  واجملاهيل والالعفاء الثقات ونعرفة والتعديل اجلرح يف التكميل: انظر. حديثه

 



35 
 

املدونة، نالك اليت هي أصل سحنون نسائل أسد ب  الفرات وروى عنه و، وهو ثقة نأنون ب  القاسم
بنفسه كثريا ن  كتبه، وألف تلميذه املزين خمتصره املشهور يف فقه الشهافعي،   ألفلشافعي واإلنام ا

 -الشافعي، واإلنام أمحد دوَّن تالنذته شيخه وكذلك تلميذه البويطي ألف خمتصره املشهور يف فقه 
أقواله وفتاواه، مث مجعها أبو بكر اخلالل وهو ثقة نأنون، واإلنام داود الظهاهري   –ائة امل حنووهم 
، فهذه املذاهب أبيه داود الظاهري، مث ألف ابنه حممد كتبا على نذهب الكتبكثريا ن  بنفسه ألف 

فترى عليه الهذي  ال شك فيها، فأي  هذا ن  نذهب اإلنام زيد امل يقنياخلمسة نسبتها إىل أصحاهبا 
  يف الفقه راٍو أمجع علماء اجلرح والتعديل على أنه غري نأنون يف نقله؟!  ه وأقوالهفرد بنقل أحاديثت
سواء ، إىل يوننا هذا يف بع  بالد اليم على كل حال فاملذهب الزيدي أو اهلادوي نذهب نوجود و

 وعلمهاؤه  له كتبهوهو نذهب عقدي وفقهي، أو مل تصح،  اهلل رمحهصحت نسبته إىل اإلنام زيد 
وفيهم  السنة، إىل قريبن  هو  وهم ن  فرق الشيعة، وفيهم، نتسبون إليه وينصرونهوطالبه الذي  ي

ال خيرجون عه  املهذاهب األربعهة     العقيدة نعتزلة، ويف الفقه وهم يفقريب إىل الرافالة، ن  هو 
  .(20)األحنافإىل نذهب  أقرب نا يكوننذهبهم يف الفقه املشهورة إال قليال، و

 :عمرو بن خالد عن زيد بن علي نقلها التي الفقهية المسائل بعض وهذه

 علهي  ب  زيد الوضوء سألت يف نسائل قال عمرو ب  خالد الواسطي يف نسند اإلنام زيد: (7
 عه   علي، ب  زيد حدثين. أفالل والثالث جائٌز: فقال نرًة، نرًة الوضوء ع  السالم عليه
 مل نه   وضوء هذا: وقال نعليه، ونسح توضأ أنه)) السالم عليهم علي ع  جده، ع  أبيه،

 بسؤر يتوضأ: فقال املشرك سؤر ن  الوضوء ع  السالم عليه علي ب  زيد وسألت((. حيدث
 يتوضأ فال ،خنزيٍر حلم أكل أو مخرًا شرب أنه يعلم أن إال وضوئه، بسؤر يتوضأ وال شربه،
 تهنق   والغيبهة  النميمهة  ع  السالم عليه علي ب  زيد وسألت. وضوئه وال شربه بسؤر

 ال: اخلنفسهاء  فيهه  ميوت اإلناء يف السالم عليهما علي ب  زيد وقال. ال: فقال الوضوء؟
 علهى  املهاء  مير: قال أظفاره، يقص مث يتوضأ الرجل ع  السالم عليه زيدًا وسألت. يالرك
 .أظفاره

 أنه)) السالم عليهم علي ع  جده، ع  أبيه، ع  علي، ب  زيد حدثين: القنوت بابوقال يف  (0
 قبهل  الهوتر  يف بالكوفة قنت مث الركوع، بعد الوتر ويف الركوع، قبل الفجر يف يقنت كان

 حهدثين . الركوع قبل والوتر الفجر يف يقنت السالم عليهما علي ب  زيد وكان((. الركوع
                                                             

 علهى  احلق إيثار يف الشانخ والَعَلم ،(720/ 7) العمراين اخلري أيب الب  املعتزلة على الرد يف االنتصار: انظر  (20)
 الزيدية بني الصلة وكتاب ،701-732 ص صبحي حممود أمحد للدكتور والزيدية ،70 ص واملشايخ للمقبلي اآلباء

 .األكوع إمساعيل للقاضي الزيدية وكتاب عارف، اهلل عبد أمحد للدكتور واملعتزلة
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 هبهذه  الفجر يف يقنت كان أنه)) السالم عليهم علي ع  جده، ع  أبيه، ع  علي، ب  زيد
 َوَيْعُقهوبَ  َوإسهَحاقَ  َوِإْسهَماِعيلَ  إْبَراِهيَم ِإَلى ُأْنِزَل َوَنا إلْيَنا أنِزَل َوَنا ِباللَِّه آَننَّا}: اآلية

 حدثين. اآلية آخر إىل(( {...َربِِّهْم ِنْ  النَِّبيُّوَن ُأوِتَي َوَنا َوِعيَسى ن وَسى أوِتَي َوَنا واألْسَباِط
 عليه جربيل علمه  كلماٌت: قال السالم عليهم علي ع  جده، ع  أبيه، ع  علي، ب  زيد

 فهيم   اهدين اللهم: ))الوتر قنوت يف يقوهل  وسلم وآله عليه اهلل صلى اهلل رسول السالم
 نها  شهر  وقين أعطيت، فيما يل وبارك توليت، فيما وتولين عافيت، فيم  وعافين هديت،
 ،عاديهت  نه   يعهز  وال واليت، ن  يذل ال وإنه عليك، يقالى وال تقالي إنك قاليت،
 ((.وتعاليت ربنا تباركت

 علهي  عه   جده، ع  أبيه، ع  علي، ب  زيد حدثين رنالان: شهر يف القيام وقال يف باب (4
 هبهم  يصهلي  أن رنالان شهر يف القيام صالة بالناس يصلي الذي أنر أنه)) السالم عليهم
 احلاجهة  ذو فريجع ،ركعاٍت أربع كل بني نا ويراوح ركعتني، كل يف يسلم ركعة عشري 
 ((.االنصراف حني الليل آخر ن  هبم يوتر وأن ،الرجل ويتوضأ

: قال السالم عليهم علي ع  جده، ع  أبيه، ع  علي، ب  زيد حدثين اإلفطار: وقال يف باب (3
السهحور،   وتهأخري  اإلفطار، تعجيل: عليهم وسالنه اهلل صالة األنبياء أخالق ن  ثالٌث))

 ((.السرة حتت األكف على األكف ووضع

 :العقدية والفقهيةبعض المسائل وفيه رسائل الهادي يحيى بن الحسين  وهذا مثال من مجموع

 يف واإلنانة النبوة وإثبات والوعيد الوعد وتصديق والتوحيد العدل وجلَّ ن  عزَّ اهلل نعرفة فيه كتاب
 احلسهني  به   حيىي احلق إىل اهلادي أبيه ع  اهلل لدي  املرتالى اإلنام رواية السالم عليهم وآله النيب

 ر فيهه أن اهلل ال َكه التشبيه، َذ ونفي : التوحيدهذا الكتاب   أبواب، ونأمجعني عليهم اهلل صلوات
 أدخلهه  أطاع اهلل ن  ذكر فيه ،والوعيد اآلخرة، ون  أبوابه: الوعد يف وال الدنيا يف األبصار تدركه
 املهني العذاب ن  املعذبني خروج ن  اجلاهلون يقول نا ال األبد، أبد النار أدخله عصاه ون  اجلنة،
، فقد كان يستدل به املعتزلة ن  املتشاهباتفيه نا القرآن وذكر  خلق يف مث ذكر باب املتقني، دار إىل

 ، وهذا واضح جدا يف كتبه. عفا اهلل عنه ن  أئمة املعتزلةاإلنام اهلادي حيىي ب  احلسني
 احلق إىل اهلادي قال. الرحيم الرمح  اهلل بسمابتدأها بقوله:  الذبائح يف نسألةيف هذا الكتاب مث ذكر 

 حيرم، ونا ننها حيل نا الذبائح ع  سألت: وسلم وآله عليه اهلل صلى اهلل رسول ب  احلسني ب  حيىي
 اْلَيه ود  َوَقاَلِت}: قال وجل عز اهلل ألن اليهودي؛ ذبيحة :ذبائح ست الذبائح ن  حيرم أنه: واجلواب

 وذبيحة .{الّلِه اْب   اْلَمس يح  النََّصاَرى َوَقاَلْت}: وجل عز اهلل لقول النصراين؛ وذبيحة. {الّلِه اْب   ع َزْيٌر
 اهلل إن: يقهول  ألنه اجملرب؛ وذبيحة. وأخته وابنته أنه بركوب عليه قالى اهلل إن: يقول ألنه اجملوسي؛
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 .القيانهة  يهوم  بصره عليه يقع الذي يعبد إنه: يقول ألنه ه؛املشبِّ وذبيحة. املعاصي على خلقه جيرب
 .عمل بال قول اإلميان: يقول ألنه املرج،؛ وذبيحة

 :الزيدي )الهادوي( المذهب في القديمة الكتب أشهر ومن

هه(،  700)الذي رواه عنه عمرو ب  خالد الواسطي  لإلنام زيد ب  علي واحلديثي الفقهي اجملموع
زيد ب  علي  ب  عيسى ب  أنايل أمحدهه(،  036) سيالرَّ إبراهيم ب  القاسم ورسائل كتب جمموع

 به   حيىيلهادي ل ، كالمهاواحلرام احلالل يفكتاب األحكام ، واهلادي ناماإل جمموعهه(،  031)
األطهروش  واملغين، واملسفر، كلها للناصر احلس   البساط،(، هه 020)ب  القاسم الرََّسي  احلسني
اهلهادي   به   أمحد الناصر والتنبيه، كالمها لإلنام ،الطربيني نسائلهه(،  423طربستان ) صاحب

 والتجريد الفقه، يف التفريعات هه(، 323العياين ) القاسم ب  للحسني األحكام خمتصر هه(، 402)
 احلسهني  به   حيىي طالب التحرير أليب هه(،  377احلسني ) ب  أمحد وشرحه، كلها للمؤيد باهلل

، (ههه  332) العلوي احلس  ب  علي ب  حملمد الزيدية فقه يف الكايف اجلانع، (هه303) اهلاروين
 عبهد  به   أمحد ب  للقاضي جعفروشرحها والنكت هه(،  222الباعث الصعدي ) عبد اب  تعليق
 املميز األوام شفاء ،هه(673) محزة ب  عبداهلل املنصور اإلنام فتاوى يف املهذبهه(، 214) السالم
 علمهاء  ملهذاهب  اجلهانع  العمدة، واالنتصار، هه( 660واحلرام للحسني ب  حممد ) احلالل بني

 000) الوزير إبراهيم ب  للهادي الراغبني هدايةهه(، 132، كالمها لإلنام حيىي ب  محزة )األنصار
ا األنصار، كلهه  علماء ملذاهب اجلانع الزّخار والبحر املدرار، الغيث وشرحهننت األزهار، هه(، 

 .هه( 032) املرتالى حيىي ب  محدأل

 :الكتب القديمة في الفقه الزيدي على مالحظات

 نسبته إىل اإلنام زيد رمحه اهلل. ال تصحأن املرجع األول  -7
سهنة   رمحه اهلل تهويف  ، فإن زيداب  علي ملرجع الثاين مل يدرك اإلنام زيدصاحب اأن  -0

هه(، أي بعد وفاة اإلنام زيد بسهبعة   762سنة ) القاسم الرَّسي ولدوهه(،  700)
 وأربعني سنة!!

 031) سنة تويف أنه ترمجته ففي ،ب  علي زيد اإلنام يدرك مل الثالث املرجع صاحب أن -4
 زيد اإلنام وفاة بعد أي ،(هه 762) سنة بعد فتكون والدته الثمانني، جاوز وقد (هه
 .سنة أربعني ن  بأكثر

 002، فإن اهلادي ولهد سهنة )  ب  علي مل يدرك اإلنام زيد رابعأن صاحب املرجع ال -3
 هه(، أي بعد وفاة اإلنام زيد بثمانية وتسعني سنة!!
أو إىل طالبه اآلخذي  عنه إال ذهب املوال يوجد نثل هذا اخللل يف اتصال الكتب القدمية إىل صاحب 
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 أشد ن  هذا كما سيأيت.نا هو لل ن  اخليف املذهب اجلعفري، ففيه 
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 أحهد  ب  احلسني ب  علي ب  أيب طالب، علي ب  حممد ب  جعفر هاشم، بين شيخ الصادق، اإلنام،
  .األعالم الفقهاء

 ن  تالنيذه: اإلنانان أبو حنيفة ونالك ب  أنس.
 جعفر ن  أفقه أحدا رأيت نا: رأيت؟ قال ن  أفقه ن : وسئل حنيفة أبا مسعت زياد: ب  قال احلس 

 حممد. ب 
 وإنها  صائم، وإنا نصل، إنا خصال: ثالث على إال أراه كنت فما زنانا إليه اختلفت نالك: وقال
 .طهارة على إال ي حدِّث رأيته ونا القرآن، يقرأ
 .نأنون ثقة، حممد ب  جعفر: نعني ب  قال حيىيو

 قهد  النبيني، ساللة ن  أنه علمت حممد، ب  جعفر إىل نظرت إذا كنت: املقدام أيب ب  قال عمروو
 .سلوين سلوين،: يقول اجلمرة عند واقفا رأيته

 أتبهاع  وعبهاد  البيت، أهل سادات وذكر أنه ن  ،تابه نشاهري علماء األنصاركذكره اب  حبان يف 
 املدينة. أهل وعلماء التابعني،
 نستقيم. فحديثه الثقات عنه حدث إذا ،نأنونا صدوقا كان الساجي: وقال

 ظهاهرا  بكر أيب جلده يتعرضون أنم علم إذا وميقتهم الرافالة، ن  يغالب كان"قال احلافظ الذهيب: 
 ."هلم فبعدا اهلاوية، يف اهلوى هبم هوى قد جهلة، قوم الرافالة ولك  فيه، ريب ال هذا وباطنا،

 حممد ب  جعفر إن :اهلمداين قال العباس ب  اجلبار النبالء ع  عبد أعالم روى الذهيب بإسناده يف سريو
 كم،صهرِ ِن أههل  صاحلي ن  - اهلل شاء إن - إنكم :فقال املدينة ن  يرحتلوا أن يريدون وهم أتاهم

 أيب ن  أبرأ أين زعم ون  بريء، ننه فأنا الطاعة، نفترض نعصوم، إنام أين زعم ن : عين فأبلغوهم
 .بريء ننه فأنا وعمر، بكر

 ألحد، ننافق غري قوله، يف لبار إنه باهلل وأشهد الصادق، جعفر ع  نتواتر القول هذا"مث قال الذهيب: 
  . (24)"الرافالة اهلل فقبح
  ( عانا.60هه( وعمره )730سنة )يف املدينة النبوية  هللرمحه ااإلنام الصادق تويف 

 أن عنهه  اهلل رضي جعفر حبال عامل كل يعلم الصادق نا جعفر إىل : "أضيفرمحه اهللقال اب  تيمية 
                                                             

 .(062 - 022/ 6)للذهيب  النبالء أعالم سري  (24)
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 عنه أخذوا الذي  الصادق جعفر .. وأصحاب الكذب، أعظم ن  عليه الكذب فإن عليه، كذب ذلك
األكاذيب  هذه ن  براء اإلسالم أئمة األئمة ن  وأنثاهلما عيينة، ب  وسفيان أنس، ب  كمالك العلم،

 يف وليس عليه، الكذب أبني ن  وهي الرافالة، عنه حتكيها اليت الباطلة املذاهب ن  كثري . وكذلك.
  . (23)الرافالة" ن  واختالفا كذبا أكثر األنة فرق
 .(22)الصادق" جعفر على ذبُك نا أحد على بكَذي  "ومل :أيالااب  تيمية  وقال

 حبهار كتهاب  ون  العجيب أن كتب الشيعة تثبت كثرة الكذب على اإلنام جعفر الصادق، ففي  
 بالكهذب  أولعوا الناس إن: الصادق جعفر : قال -ن  أعظم نراجع الشيعة اإلنانية  وهو - األنوار
 .(26) علينا

كثريا يف حياته، مث ازدادوا كذبا عليه بعد وفاتهه، واسهتمر   الرافالة على جعفر الصادق  فقد كذب
الذي  يزعمون أنم على نذهب جعفر غري نا كان  الكذب عليه يف كل قرن، فصار نذهب نتأخريهم

وهذا أنر بنٌي ال خيفى على املتأنل يف ، الذي  افتروا على جعفر يف األصول والفروعيعرفه نتقدنوهم 
لة نا ليس يف الاالاملخترعة والبدع كتب املتأخري  ننهم ن  الروايات الكاذبة والعقائد كتبهم، ففي 

 كتب نتقدنيهم!! 
وكما مل ي حفظ حفظ نذهب أبيه حممد الباقر، حفظ لنا  كما مل ي مل ي فمذهب اإلنام جعفر الصادق 

لنا نذهب كل صحايب أو كل تابعي يف مجيع األبواب الفقهية، وفيهم ن  هو أعلم وأفالل ن  جعفر 
ونا يدعيه الرافالة الصادق، كعلي ب  أيب طالب واحلس  واحلسني وعلي ب  احلسني رضي اهلل عنهم، 

باطلة ال يسهتطيعون أن   ىهو كذب عليه، ودعونذهب جعفر هو يف كتبهم أن الذي االثنا عشرية 
وأقدم نرجع يف الفقه اجلعفري هو كتاب الكليين، وبني اإلنام جعفر الصادق يثبتوها باألدلة القاطعة، 

 !!والكليين الكاذب أكثر ن  نائة سنة
علم يقينا أنا كذب وافتراء على اإلنهام  يف كتبهم إىل جعفر الصادق ي ما ينسبه الرافالةون  نظر في

  جعفر الصادق رمحه اهلل.

                                                             

 .(12/ 7)الب  تيمية  الكربى الفتاوى  (23)

 .(243/ 1)الب  تيمية  النبوية السنة ننهاج  (22)

 .(0/036) للمجلسي األنوار حبار  (26)
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 كتبهم المعتمدة:منقولة من الصادق كذب الرافضة على اإلمام جعفر ن أمثلة م

  .(21)له تقية ال مل  دي  وال ،التقية يف الدي  أعشار تسعة إن: الصادقجعفر  قال (7
 ن  خيرج نا مبنزلة هو إمنا وضوء، فيه ليس ياملذ: أبو عبد اهلل جعفر ب  حممد الصادق قال (0

  .(20)األنف
 عمل هبا عمل فم  آبائي، ودي  ديين املتعة قال: إن السالم عليه الصادق ع  الصدوق روى (4

 .(22)ديننا بغري واعتقد ديننا أنكر أنكرها ون  بديننا،
 مل اهلل وجهه  بهذلك  يريد كان إن: قال ثواب؟ للتمتع هل: السالم عليه اهلل عبد ألىب قيل (3

 اغتسهل  فإذا ذنبًا، بذلك له اهلل غفر ننها دنا فإذا حسنة، هبا له اهلل كتب إال كلمًة مهاي كلِّ
 .(62)شعره على املاء ن  نر نا بقدر له اهلل غفر

 أن إال نعهم، : فقهال  الرجل؟ هبا يتمتع هل الصغرية اجلارية: السالم عليه اهلل عبد ألىب قيل (2
 .(67)سنني عشر: قال صدع؟ مل بلغته إذا يالذ احلد ونا: قيل .ت خدع صبية تكون

 :)االثني عشري(اإلمامي الجعفري  المذهبفي القديمة والمتأخرة الفقه  كتب أشهر ومن

 هتهذيب  ،(ههه 407) القمهي  بابويه الفقيه الب  حيالره ال ن  ،(هه400) كليينلل الكايففروع 
 احلس  ب  اإلنانية جلعفر فقه يف النافع املختصر ،(هه362) واالستبصار، كالمها للطوسي األحكام،

 للحر الشيعة وسائلهه(،  266)للجبعي الدنشقية  اللمعة شرح البهية الروضة، (هه616ت) احللي
العهانلي   جواد الكرانة حملمد نفتاح، هه( 7777) حبار األنوار للمجلسي، هه( 7723) العانلي

  هه(. 7006)
  

                                                             

 للمجلسهي  األنهوار  وحبار ،(77/362) العانلي للحر الشيعة ووسائل ،(0/071) للكليين الكايف أصول  (21)
(12/304.) 

 (.063-7/064) العانلي للحر الوسائل  (20)

 (.466/  4) القمي بابويه الب  الفقيه حيالره ال ن   (22)

 (.466/  4) بابويه الب  الفقيه حيالره ال ن   (62)

 (.1/022) للطوسي األحكام وهتذيب ،(2/364) للكليين الكايف فروع  (67)
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 مل مل  ينبغي ال عنه: اهلل رضي حنيفة أبو "قال اإلنام :هه( 7716رمحه اهلل ) قال احملدث الدهلوي
 نهأخوذ  وهو اال أحد ن  نا يقول: عنه اهلل رضي نالك اإلنام وكان بكالني، يفيت أن دليلي يعرف
 إذا يقول: عنه اهلل رضي الشافعي وسلم، وكان عليه اهلل صلى اهلل رسول إال عليه ونردود كالنه ن 
 ذلك يف وانظر أقول، نا كل يف تقلدين ال إبراهيم أبا يا للمزين: يونا وقال نذهيب، فهو احلديث صح

 وال األوزاعهي  وال نالكا تقلدنَّ وال تقلدين ال عنه: اهلل رضي أمحد اإلنام وقال دي ، فإنه لنفسك؛
 .(60)والسنة" الكتاب ن  أخذوا حيث ن  األحكام وخذ غريهم، وال النخعي

  

                                                             

 .باختصار (723: ص)للدهلوي  االختالف أسباب بيان يف اإلنصاف  (60)
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 ههو  نسهألة  كل يف بل نذهبه ادعى أنه على نذهب نعني، ولو له نذهب ال : العانيعلماءال قال
 ودينه، علمه يف يثق ن  برأي أخذ العلم أهل عليه اختلف فيها ن  أهل العلم، وإذا أفتاه ن  نذهب

 .(64)بعينه شخص تلقيد عليه جيب وال

اهلل  بشهرع  يفتيهه  أنه اعتقد ن  يستفيت فإنه نازلة باملسلم نزلت قال شيخ اإلسالم اب  تيمية: "إذا
 كل يف العلماء ن  بعينه شخص تقليد املسلمني ن  أحد على جيب وال كان، نذهب أي ن  ورسوله

 عليهه  اهلل صلى الرسول غري نعني شخص نذهب التزام املسلمني ن  أحد على جيب وال يقول، نا
 صهلى  اهلل رسول إال ويترك قوله ن  ؤخذي  الناس ن  أحد كل بل به، وخيرب يوجبه نا كل يف وسلم
 هو إمنا جهته غري ن  الشرع نعرفة ع  لعجزه بعينه شخص ملذهب شخص واتباع. وسلم عليه اهلل
 أحد كل بل الطريق، ذلك بغري الشرع نعرفة أنكنه إذا أحد كل على جيب مما هو ليس له، يسوغ مما

 .(63)احملظور" ويترك املأنور فيفعل ورسوله، به اهلل أنر نا علم ويطلب استطاع، نا اهلل يتقي أن عليه

 الشارع نصوص مبنزلة هأقوال اصاذو بعينه، التعصب لعامل مجاع على عدم جوازاإلوقد نقل اب  القيم 
وذكر  قوله، نصوص وافقت إذا إال الشارع نصوص إىل يلتفت وال بل ،سواه ن  قول إىل يلتفت ال

  .(62)الفاضلة القرون انقراض بعد إال األنة يف يظهر أن هذا التعصب مل

 علهى  ويقوى والسنة الكتاب ن  األحكام الستنباط أهال كان الدائمة: "ن  اللجنة وجاء يف فتاوى
 يف به ليعمل ؛ذلك له كان اإلسالم علماء ن  السابقني ع  ورثناها اليت الفقهية الثروة مبعونة ولو ذلك
 يسهأل  أن فعليه لذلك أهال يك  مل ون  يستفتيه، ن  به وليفيت ،اخلصونات يف به وليفصل نفسه،
 ،كتبههم  ن  احلكم ليتعرف هبم املوثوق األنناء العلماء كتب يقرأ أو زننه، يف العلم أهل ن  األنناء

                                                             

 مجهع  ،(414/ 0) للزركشي الفقه أصول يف احمليط البحر ،(740: ص) الصالح الب  الفتوى أدب: انظر  (64)
: ص) للقامسي والعوائد البدع ن  املساجد إصالح ،(30/ 7) عابدي  اب  حاشية ،(0/327) البناين حباشية اجلوانع

 (.721/ 7) للزحيلي وأدلته اإلسالني الفقه ،(66

 .(020/ 02)الب  تيمية  الفتاوى جمموع  (63)

 .(766/ 0)الب  القيم  العاملني رب ع  املوقعني إعالم  (62)
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 النهاس  رجع وإمنا األربعة، املذاهب علماء ن  بعامل قراءته أو سؤاله يف يتقيد غري أن ن  ،به ويعمل
 املهتعلمني  على التقليد بوجوب قال ون  .هلم وتيسرها ،وانتشارها كتبهم وضبط ،لشهرهتم لألربعة
 يف التقليهد  حبصر قال ون  واسعا، ضيق وقد ،عمونا باملتعلمني الظ  سي، جاند خمط، فهو نطلقا

 بهني  لألني بالنسبة فرق وال دليل، بغري واسعا ضيق قد ،أيالا خمط، فهو املشهورة األربعة املذاهب
 .(66)الفقهاء" ن  وحنومها واألوزاعي سعد ب  كالليث وغريهم األربعة األئمة ن  فقيه

 أن األدلهة  يف نظر له كان إن املسلم على العلماء اختالف عند"اإلسالنية:  الشبكة وجاء يف فتاوى
 علهى  أقهواهلم  وتقدمي لألئمة التعصب ترك نع دلياًل، وأرجح صوابًا أظهر كان نا أقواهلم ن  يتبع

 الشرع، نصوص فهم يف اجتهاداهتم ن  واالستفادة هبم، الالئقة ننزلتهم إنزاهلم نع الشرع، نصوص
 املسهألة  يف أن حبجة املستفيت هوى يناسب مبا بالتشهي والترجيح األقوال رخص تتبع ن  احلذر نع

 له وال الشريعة، علوم يف نتخصص غري أي - عانيًا كان إن أنا .دلياًل ليس اخلالف فمجرد أقوااًل،
 والورع العلم أهل ن  هو مم  له اتفق ن  يستفيت بل مبذهب، التمذهب يلزنه ال فإنه - األدلة يف نظر
 نه   املستفيت يف فكيف :قائل قال فإن: )واملتفقه الفقيه يف البغدادي اخلطيب قال .ترخص غري ن 

 إذا فهمه ويكمل عقله، يتسع العاني كان إن: قيل التقليد؟ له فهل واختلفا، الرجالن أفتاه إذا العانة
 فيأخهذ  ،حججهم وع  نذاهبهم، ع  املختلفني يسأل أن فعليه يفهم، أن ُفهِّم وإذا يعقل، أن قِّلع 

" عنده ألفاللهما التقليد وسعه له، يكمل ال وفهمه هذا، ع  يقصر عقل له كان فإن عنده، بأرجحها
. أباه عليه وجد مبا وال التشهي، مبجرد التمذهب له وليس: )الطالبني روضة يف النووي وقال .انتهى
 لك  اتفق، ن  أو يشاء، ن  يستفيت بل مبذهب، التمذهب يلزنه ال العاني أن الدليل يقتاليه والذي
 .(61)"أعلم واهلل ،(للرخص تلقط غري ن 

  

                                                             

 .(23 - 24/ 2) 7 - الدائمة اللجنة فتاوى  (66)

 .(آليا الشانلة املكتبة بترقيم ،406/ 70) اإلسالنية الشبكة فتاوى  (61)
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كل نذهب ن  املذاهب الفقهية املعتربة فيه أقوال تفرد هبا ع  بقية املذاهب، وبعالها قوية راجحة، 
وبعالها ضعيفة نرجوحة، فعلى طالب العلم أن حيرص على نعرفة الراجح ن  املرجهوح، وكونهه   

جيعل دراسته عليه أن يدرس الفقه على نذهب نعني نتدرجا يف كتبه ال يعين هذا أن يتعصب له، بل 
 .وسيلة للتفقه يف دي  اهلل

شأن الطالب أن يدرس أوال نصنفا يف الفقه، فإذا حفظه، حبثه، ": رمحه اهللالذهيب العالنة قال احلافظ 
وطالع الشروح، فإن كان ذكيا، فقيه النفس، ورأى حجج األئمة، فلرياقب اهلل، وليحتط لدينه، فإن 

دون فاملقلَّ قد استربأ لدينه وعرضه، واملعصوم ن  عصمه اهلل.خري الدي  الورع، ون  ترك الشبهات، 
صحابة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بشرط ثبوت اإلسناد إليهم، مث أئمهة التهابعني كعلقمهة،    
ونسروق، وعبيدة السلماين، وسعيد ب  املسيب، وأيب الشعثاء، وسعيد ب  جبري، وعبيد اهلل ب  عبد 

مث كالزهري، وأيب الزناد،  لشعيب، واحلس ، واب  سريي ، وإبراهيم النخعي.اهلل، وعروة، والقاسم، وا
مث كأيب حنيفة، ونالك، واألوزاعي، واب  جريج، ونعمهر،   وأيوب السختياين، وربيعة، وطبقتهم.

مث  واب  أيب عروبة، وسفيان الثوري، واحلمادي ، وشعبة، والليث، واب  املاجشون، واب  أيب ذئهب. 
ونسلم الزجني، والقاضي أيب يوسف، واهلقل ب  زياد، ووكيع، والوليد به  نسهلم،    كاب  املبارك،

 مث كالشافعي، وأيب عبيد، وأمحد، وإسحاق، وأيب ثور، والبويطي، وأيب بكر ب  أيب شيبة. وطبقتهم.
مث كاملزين، وأيب بكر األثرم، والبخاري، وداود ب  علي، وحممد ب  نصر املروزي، وإبراهيم احلريب، 

مث كمحمد ب  جرير الطربي، وأيب بكر ب  خزمية، وأيب عباس ب  سهريج، وأيب   إمساعيل القاضي.و
مث ن  بعد هذا النمط تنهاقص االجتههاد،    بكر ب  املنذر، وأيب جعفر الطحاوي، وأيب بكر اخلالل.

عت املختصرات، وأخلد الفقهاء إىل التقليد، ن  غري نظر يف األعلم، بهل حبسهب االتفهاق،    ِضوو 
اشتهر نذهب األوزاعي نهدة، وتالشهى أصهحابه،     .. وقد. والتشهي، والتعظيم، والعادة، والبلد

وانقطهع  ، وكذلك نذهب سفيان وغريه مم  مسينا، ومل يبق اليوم إال هذه املذاهب األربعة وتفانوا.
األربع  أتباع أيب ثور بعد الثالث نائة، وأصحاب داود إال القليل، وبقي نذهب اب  جرير إىل نا بعد

وللزيدية نذهب يف الفروع باحلجاز وباليم ، لكنه نعدود يف أقوال أهل البدع كاإلنانية، وال  نائة.
بأس مبذهب داود، وفيه أقوال حسنة، ونتابعة للنصوص، نع أن مجاعة ن  العلماء ال يعتدون خبالفه، 

كل أحد يؤخذ نه   فصال:  قوال وقال أنصف اإلنام نالك وقد وله شذوذ يف نسائل شانت نذهبه.
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س ن  نفسه فقها، ِنوال ريب أن كل ن  َأ قوله، ويترك، إال صاحب هذا القرب صلى اهلل عليه وسلم.
وسعة علم، وحس  قصد، فال يسعه االلتزام مبذهب واحد يف كل أقواله، ألنه قد تربه  له نهذهب  

ها إنانه، بل يعمل مبا تربه ، ويقلد الغري يف نسائل، والح له الدليل، وقانت عليه احلجة، فال يقلد في
  .(60)"اإلنام اآلخر بالربهان، ال بالتشهي والغرض

                                                             

 .يسري وتصرف باختصار (23 - 22/ 0)للذهيب  النبالء أعالم سري  (60)
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 74 ............................................ أوال: قصة نشأة نذهب أيب حنيفة رمحه اهلل:

 73 ........................... بع  املسائل اليت نقلها حممد ب  احلس  يف كتبه ع  أيب حنيفة:

 72 ........................................ نسائل نقلها القاضي أبو يوسف ع  أيب حنيفة: 

 76 ............................................. ن  أشهر الكتب القدمية يف املذهب احلنفي:

 72 ................................................................... ن  نسائل املدونة:

 02 ............................................. الكتب القدمية يف املذهب املالكي:ن  أشهر 

 04 .... ............بع  نسائل كتاب األم وخمتصر املزين:..... ..... . ... . . ......... .  

 04 ............................................ ن  أشهر الكتب القدمية يف املذهب الشافعي:
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 06 ..................................... بع  املسائل الفقهية اليت نقلها أصحاب أمحد عنه: 

 01 ............................................. ن  أشهر الكتب القدمية يف املذهب احلنبلي:

 47 .............................................. بع  املسائل ن  كتاب احمللى الب  حزم: 

 40 ........................................ ن  أشهر الكتب اليت ُألَِّفت يف املذهب الظاهري:

 40 .................................. نالحظات على الكتب اليت ُألَِّفت يف املذهب الظاهري:

 42 ......................... بع  املسائل الفقهية اليت نقلها عمرو ب  خالد ع  زيد ب  علي: 

 46 ........ نثال ن  جمموع رسائل اهلادي حيىي ب  احلسني وفيه بع  املسائل العقدية والفقهية: 

 41 ................................... ن  أشهر الكتب القدمية يف املذهب الزيدي )اهلادوي(:

 41 ......................................... نالحظات على الكتب القدمية يف الفقه الزيدي:

 37 ..............   كتبهم املعتمدة:أنثلة ن  كذب الرافالة على اإلنام جعفر الصادق ننقولة ن

 37 ......... ن  أشهر كتب الفقه القدمية واملتأخرة يف املذهب اجلعفري اإلناني )االثين عشري(:

 
 
 

 


