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جاءت الشريعة اإلسالمية مبينة لكل شيء ومفصلة لألحكام اليت وبتاجها الناس، وكان خَت من فهم ىذه الشريعة ىم الصحابة 
ونقلها لألمة، مث التابعون بعدىم، مث نشأت بعد ذلك اؼبدارس الفقهية اؼبشهورة اليت اعتنت ابلفقو الذين كانوا العمدة يف تبليغها 

 اإلسالمي، وأخرجت لألمة ثروة فقهية عظيمة، وىذه اؼبدارس ىي مدرسة اإلمام مالك والشافعي وأضبد وأيب حنيفة رضبهم هللا.

 
 امتفصيل الشريعة اإلسالمية واستيعابها في بيان األحك

 

 

 اغبمد هلل رب العاؼبُت، وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا دمحم، وعلى آلو وأصحابو ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين.

 أما بعد:

فإن هللا سبحانو وتعاىل جعل ىذا الدين ميسوراً وسهالً ؼبن أراد الوصول إليو فهماً وتدبرًا، وقد يسره هللا عز وجل جبملة من 
َنا بَ َيانَوُ   فأنزل هللا عز وجل كتابو بلسان عريب مبُت، وجعل بيانو إليو،اؼبيسرات،  [، وجعل كتابو 91]القيامة: مثَّ ِإنَّ َعَلي ْ

َلْت ِمْن َلُدْن َحِكيٍم َخِبَتٍ   سبحانو وتعاىل مفصالً وؿبكماً، [، جعل سبحانو وتعاىل 9]ىود: الر ِكَتاٌب ُأْحِكَمْت آََيتُُو مثَّ ُفصِّ
ل فيو وما  ىذا الكتاب العظيم مفصالً مبيناً، مقيماً للحجة لكل قاصٍد ؽبا، وجاءت سنة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مبينة لكالم هللا، فبا أصب

، وبينت ما خرج كان عاماً فإهنا زبصصو، وما كان مطلقاً فإهنا تقيده، فبينت سنة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ما كان غائياً وعاماً يف كالم هللا
عن كليات كالمو سبحانو وتعاىل، فجاء كالم هللا جل وعال لتقعيد أمور الدين، وأتصيلها، وبيان الكليات اليت وبتاج إليها 

 اإلنسان يف معرفة أحكام الدين.

كما أمر بطاعة ربو جل وعال، وأمر هللا جاءت ىذه الشريعة كتاابً وسنة تبياانً وتفصيالً لكل شيء، وأمر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بطاعتو  
 َأِطيُعوا اَّللََّ َوَأِطيُعوا الرَُّسولَ   بطاعة رسولو كما أمر بطاعتو، فقرن هللا طاعة نبيو بطاعتو كما يف قول هللا جل وعال:

اعة رسولو [، فقرن هللا الطاعتُت مع بعضهما، ومن خرج عن طاعة هللا خرج عن طاعة رسولو، ومن خرج عن ط51]النساء:
قال هللا جل خرج عن طاعة ربو، وما أمر بو رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فبا مل أييت ابلنص يف كالم هللا سبحانو وتعاىل فهو وحي من هللا، وؽبذا 

 [.4-3]النجم: ِإْن ُىَو ِإَّلَّ َوْحٌي يُوَحى  * َوَما يَ ْنِطُق َعِن اؽْبََوى  وعال:

ابلتمسك بسنتو وىديو وما جاء عنو، كما جاء يف كثَت من األحاديث، وحذر من ـبالفة أمره وأمر  وأمر عليو الصالة والسالم
ُبَل   ربو، وىذا ظاىر يف كالم هللا سبحانو وتعاىل يف قول هللا جل وعال: َوَأنَّ َىَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما فَاتَِّبُعوُه َوَّل تَ تَِّبُعوا السُّ

َفرََّق ِبُكْم َعْن   َوَأنَّ َىَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما فَاتَِّبُعوهُ   [، وجاء ىذا يف قول هللا جل وعال:953]األنعام: َسِبيِلوِ فَ ت َ
[، وىذه األوامر من هللا سبحانو وتعاىل لطريق دمحم ملسو هيلع هللا ىلص الذي َّل هبوز ألحد أن ىبرج عنو مدعياً أن ذلك من دين 953]األنعام:

يء ونسبو إىل الدين، ومل يكن لو مستند يف ذلك من كالم هللا أو كالم رسول هللا أو شيء من األصول العامة هللا، ومن جاء بش
أن النيب  عائشة اليت دل على عمومها كالم هللا وكالم رسول هللا فقد أحدث وابتدع، وقد جاء يف الصحيحُت وغَتنبا من حديث
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 (. أحدث يف أمران ىذا ما ليس منو فهو ردمن  ملسو هيلع هللا ىلص قال: )

ؽبذا وجب على اإلنسان أن يتقي وأن وبذر من البدع احملدثة، وحذره من البدع احملدثة َّل يبكن أن يتحقق إَّل دبعرفة اغبق، فإن 
وحدود الباطل الذي اإلنسان َّل يتوقى الباطل إَّل وقد عرف اغبق وسلكو، وَّل يبكن لإلنسان أن يسلك اغبق إَّل دبعرفتو حبدوده 

وبده عن يبينو ومشالو، فاغبق البُّت الظاىر يتنازعو كثَت من الناس استيعاابً، فمنهم من يعرف كثَتاً منو، ومنهم من يعرف بعضو، 
اغبالل بُت  قال: ) النعمان بن بشَت وىبتلف الناس يف ذلك قلة وكثرة، وؽبذا يقول النيب ملسو هيلع هللا ىلص كما جاء يف الصحيحُت من حديث

(، قولو عليو الصالة والسالم: )َّل يعلمهن كثَت من الناس( إشارة  واغبرام بُت، وبينهما أمور مشتبهات َّل يعلمهن كثَت من الناس
يف  إىل أن الكثَت أو األكثر َّل يعلمون أمثال ىذه اؼبواضع، ومردىا إىل أىل العلم، وما قال: َّل يعلمها الناس؛ ألن األصل

الشريعة أهنا بّينة ؿبكمة، وأن البيان واإلحكام ىو األصل يف الشريعة، وأن جهل اإلنسان ابؼبتشاهبات َّل هبعلو ـبَتًا ابتباع ما 
فمن اتقى الشبهات فقد استربأ لدينو  يشاء منها، ابعتبار عدم وجود علم بُّت فيها، وىذا الفيصل فيو يف قول رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )

 (. وعرضو

شتبو ىذه الشريعة وىذه اغبدود تبُت طريقة اليمُت، وىي اغبالل، وطريقة الشمال وىي اغبرام، وما كان خليطاً بُت ذلك فبا ي
على اإلنسان وتردد بينو، والبينية يف ذلك قد تقرب وتدنو من اغبالل، وقد تقرب وتدنو من اغبرام حبسب القرائن احملتفة هبا، إما 

أن يكون ذلك مبنياً على أصل واألصل يف ذلك اغبل، أو األصل يف ذلك التحرمي، أو وجود شيء يشتبو بُت األمرين فيتنازعو 
إلنسان معرفة ذلك، ويدخل يف ىذا كثَتاً ىوى النفس ورغباهتا بتسويل شيء من اؼبعاين فيميل اإلنسان الطرفان، فيشكل على ا

 إليها.

الكالم حول ىذه اؼبعاين فبا يطول، ولكن أردان هبذه اؼبقدمة أن نبُّت أن الشريعة األصل فيها اإلحكام والبيان والظهور واعبالء، 
إنزال الكتاب وإرسال الرسل ىو ىذا األمر، حىت إن األصل من الشريعة أهنا دبجرد  وأن هللا سبحانو وتعاىل جعل القصد من

َوِإْن َأَحٌد ِمَن اْلُمْشرِِكَُت   السماع واإلنزال والقراءة يتضح لإلنسان األمر، وؽبذا قال هللا جل وعال لنبيو عليو الصالة والسالم:
[، وما قال: بُّت لو واشرح لو، ابعتبار أن أصل السماع يفهم بو اإلنسان، 6]التوبة: اْسَتَجاَرَك فََأِجْرُه َحىتَّ َيْسَمَع َكالَم اَّللَِّ 

وأن الذي َّل يفهم ىذا من األمور النادرة لبعض األسباب اليت قد اقًتنت بو، إما لضعف يف اؼبدارك العقلية، وإما لضعف علم 
النفس، أو عدم رغبتها، وىذه مراتب الذم فيها متفاوتة حبسب اإلنسان بلغة العرب، أو لشيء آخر يف ىذا األمر، إما إلعراض 

 حال اإلنسان وقصده.
 

 
 أمان الصحابة ألمة اإلسالم

 

 

سول والشريعة كما تبُت أن األصل فيها ىو كالم هللا وكالم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، جاء بعد ذلك ضبلة الشريعة والنقلة وىم أصحاب ر 
أبو  األمان ؽبذه األمة، وىم ضبلة الفقو ونقلتو إىل ىذه األمة، الصحابة عليهم رضوان هللا تعاىل كثر، وقد قالهللا الذين ىم 

صحابياً وصحابية، وما كان قبل ذلك فمات قبل وفاة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص   تويف رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن مائة وأربعة عشررضبو هللا:  زرعة
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صباعة من أصحابو، والصحابة عليهم رضوان هللا تعاىل مفرقون وىم على مراتب من جهة فضلهم، ومن جهة أيضاً ما استوعبوه 
من كالم هللا وكالم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وؽبذا الصحابة عليهم رضوان هللا من جهة علمهم وفضلهم ينظر إليهم من من علم الشريعة، 

 جانبُت:

 اعبانب األول: القدم والسبق يف اإلسالم.

 اعبانب الثاين: ينظر إىل مالزمة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص.

فهو مقدم على غَته، وؽبذا يتفق األئمة عليهم رضبة هللا على أن أفضل أصحاب رسول هللا وىذان اعبانبان إذا توفرا يف صحايب 
يقال:  ملسو هيلع هللا ىلص البدريون، مث األحديون، يعٍت: الذين شهدوا أحد، مث الرضوانيون الذين شهدوا بيعة الرضوان، وعلى التفصيل الثنائي

ح، وذلك لقدم العهد مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حىت يف حال ضعفو وقلة الناصر لو  إن من أسلم قبل الفتح أفضل فبن أسلم بعد الفت
 كانوا حولو، فنزلت الشريعة من جهة اجململ، ونزل التفصيل وىم شهود مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص.

علي بن أيب و  عثمان و عمر و أبو بكر بعةويدخل يف اؼبتقدمُت يف ىذا العشرة اؼببشرون ابعبنة، وأوؽبم اػبلفاء الراشدون األر 
وفقههم يعتمد على   عليهم رضوان هللا، والصحابة عليهم رضوان هللا من جهة اجملموع فبا َّل شك فيو أهنم أىل فقو، طالب

 األمان ؽبذه األمة بوجود ىذا اعبيل وىذا سليقتهم وعربيتهم اليت يدركون هبا كالم هللا بداىة من غَت بيان، وؽبذا جعل النيب ملسو هيلع هللا ىلص
النجوم أمنة للسماء، فإذا  ح قال عليو الصالة والسالم: )يف الصحي أيب موسى اعبمع، يقول النيب ملسو هيلع هللا ىلص كما جاء يف حديث

أصحايب ما يوعدون، وأصحايب أمنة ألميت فإذا ذىب ذىبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأان أمنة ألصحايب فإذا ذىبت أتى 
(، واألمان اؼبراد بو يف ىذا ىو ما يتبع نقص العلم، وؽبذا النيب ملسو هيلع هللا ىلص جعل األمان يف آخر الزمان  أصحايب أتى أميت ما يوعدون

فنت مقًتن بنقص العلم، وؽبذا يقول ينقص بنقصان العلم، وؽبذا من نظر يف أحاديث أشراط الساعة هبد أن سبب اضطراب ال
 (. َّل تقوم الساعة حىت يقبض العلم ويظهر اعبهل وتكثر الفنت النيب ملسو هيلع هللا ىلص: )

أماانً ذًا: شبة تالزم بُت ظهور الفنت وقلة العلم وظهور اعبهل، وىذا َّلزم للخوف، وؽبذا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص جعل وجود ىذا اعبيل إ
ؽبذه األمة ؼبا أدركوه من كالم هللا وكالم رسول هللا، فكانوا على بينة ومعرفة دبقاصد التنزيل، ؽبذا نقول: إن اػبوض يف مسائل 

الصحابة عليهم رضوان هللا ىو فبا يطول جدًا، وفبا وبتاج إىل ؾبالس، كذلك الطبقة اليت تليهم من التابعُت، وليس ىذا ىو فقو 
أيب  و مالك اؼبراد يف ؾبلسنا ىذا، وإمبا اؼبراد أن نتكلم على اؼبدارس الفقهية اؼبشهورة، وىي فقو اإلمام

 عليهم رضبة هللا. أضبد واإلمام الشافعي و حنيفة

م من نتكلم على ىذه اؼبدارس، وكذلك مصادرىا، وكذلك أصحاب ىؤَّلء األئمة ومعرفة مواضع أقوال ىؤَّلء األئمة وأصحاهب
نقلة الفقو عنهم، واؼبدارس اليت نشأت عن ذلك تبعاً ؽبؤَّلء األئمة، واؼبصنفات اؼبعتمدة يف الفقو عن ىؤَّلء األئمة سواًء فبا 

دوهنا ىؤَّلء األئمة أبنفسهم، أو من دوهنا من أصحاهبم فبن كان قريب العهد هبم، أو كان بعد ذلك، والبلدان اليت تنتشر فيها 
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 ىذه اؼبذاىب.
 

 
 فضل فقه الصحابة على غيرهم

 

 

 ولكن ينبغي قبل الكالم يف ىذا أن نشَت إىل أن ما جاء عن أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ىو العمدة يف نقل الدين بعد رسول هللا
النيب ملسو هيلع هللا ىلص كما جاء يف اؼبسند ملسو هيلع هللا ىلص، ويظهر ىذا بنصوص كثَتة مستفيضة ابلوصية ابلصحابة ووجوب الرجوع إليهم، وؽبذا يقول 

عليكم بسنيت وسنة اػبلفاء الراشدين اؼبهديُت من بعدي، سبسكوا هبا وعضوا  قال: ) العرابض بن سارية والسنن من حديث
بسنتو، وأن الفضل إمبا غبق  (، فجعل النيب عليو الصالة والسالم سنة من بعده مرتبطة عليها ابلنواجذ، وإَيكم وؿبداثت األمور

، فإن التابع مل يكن لو ( عليكم بسنيت وسنة اػبلفاء الراشدين ؼبن جاء بعده بسبب فضلو، وؽبذا قال عليو الصالة والسالم: )
الم كان ىذا الفضل إَّل لفضل اؼبتبوع، واؼبتبوع ىو دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، وؽبذا نقول: كلما قرب اإلنسان زمناً من النيب عليو الصالة والس

راء الرجال، أنقى فقهاً، وذلك َّلعتبارات متعددة منها: سالمة اللسان، وكذلك سالمة الدين، كذلك قلة الدخيل يف ذلك من آ
فإنو كلما قرب اإلنسان زمناً قل ذلك، وكلما أتخر زادت اآلراء يف ىذا الفقو، وؽبذا نقول: إنو ينبغي لطالب العلم أن يعتٍت بفقو 

 الصحابة.

ن يف البلدان، والصحابة الذين نقل عنهم الفقو عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ونقل عنهم الفتوى ىم مائة وطبسة وتسعون صحابياً متفرقو 
،  عثمان مث عمر مث أبو بكر وفبا َّل خالف فيو عند العلماء أن رأس ىؤَّلء الفقهاء ىم اػبلفاء الراشدون األربعة، وأن أوؽبم

رضبو هللا: اجتمع الفقو أبصحاب رسول  بن اؼبديٍت، مث يتباينون يف ذلك على مواضع متعددة، وؽبذا يقوَّل علي بن أيب طالب مث
، ومنهم من يقول: ما ىو أوسع يف  عبد هللا بن عباس و زيد بن اثبت و عبد هللا بن مسعود و علي بن أيب طالب هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف

عبد هللا  و زيد بن اثبت و عبد هللا بن مسعود و علي و عمر أن الفقو اجتمع يف مسروق بن األجدع ىذه الدائرة، كما جاء عن
 عليهم رضوان هللا. عبد هللا بن مسعود و علي بن أيب طالب و عمر ، وانتهى الفقو يف ذلك إىلأيب الدرداء و بن عباس

 

 
 قواعد يحتاجها طالب العلم

 

 

نوا فيو، الصحابة عليهم رضوان هللا يتباينون من جهة إدراكهم ؼبا جاء عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ألمور قدرية، منها جهة اؼبكان الذي كا
هللا ملسو هيلع هللا ىلص منهم من أنى عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فيو، وذلك ؼبصاحل شرعية فبا يتعلق ابلفتوحات واعبهاد، ومنهم من كان عامالً لرسول 

يف بعض البلدان فاستأثر بفضل واستأثر غَته بفضل، وكل على فضل وخَت، وما نتكلم فيو فيما يتعلق يف أمور الفقو، وىذا من 
األمور الواسعة جدًا من جهة تصنيفها، فالصحابة عليهم رضوان هللا على مراتب، منهم من يعتٍت أبمور القضاء، ومنهم من يهتم 

ر اغبالل واغبرام، ومنهم من يهتم أبمور الفرائض واؼبواريث، ومنهم من يهتم أبمور اؼبعامالت وكبو ذلك، ولكن يتفق العلماء أبمو 
على أن اػبلفاء الراشدين األربعة يقدمون يف صبيع األبواب، ومنهم من يقدم فبن جاء بعدىم يف ابب دون ابب، ومنهم من 

،  عبد هللا بن مسعودو  عبد هللا بن عباس ويكون متسعاً يف ىذا الباب كما ىو اغبال يف يعتمد يف الفتيا على سبيل العموم،
فيمن كان بعد اػبلفاء الراشدين،   ، وذلك عبد هللا بن عباس ، مث بعد ذلك د هللا بن مسعودعبومنهم من يقدم يف التفسَت ك 
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طرة يف ىذا على كل أحد فبن جاء بعدىم بعد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، القضاة من أصحاب رسول فاػبلفاء الراشدون األربعة جاوزوا القن
أبو موسى  و أيب بن كعب و زيد بن اثبت و عبد هللا بن مسعود و علي بن أيب طالب وعمر بن اػبطاب هللا ملسو هيلع هللا ىلص ستة ىم

علي بن  ، ومدرسة ريأبو موسى األشع و ابن مسعود ويتبعو يف ذلك عمر بن اػبطاب ، وىم على مدرستُت: مدرسة األشعري
 هللا.  عليهم رضوان أيب بن كعب أيخذ كثَتاً من الفقو عن زيد بن اثبت ، و زيد بن اثبت و أيب بن كعب ويتبعو يف ذلكأيب طالب

وىااتن مدرستان من جهة القضاء، إذا نظر اإلنسان إىل ذلك وسرب أقواؽبم هبد أهنم يتشاهبون يف أمور القضاء يف ىذا الباب،  
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وأما   يف قضاة قتادة بن دعامة السدوسي عن معمر بن راشد يف كتابو اؼبصنف ذلك عن عبد الرزاق كما روى

ا، والكالم يف ىذا فبا يطول جدًا، ولكن شبة قواعد أغلبية يف ىذا األمر ينبغي ما يتعلق دبعرفة اغبالل واغبرام فإهنم يتباينون يف ىذ
 ضبطها قبل الولوج يف مسألة مدارس األئمة األربعة عليهم رضبة هللا.

يف يكاد يتفق العلماء أن اؼبدينة ىي العمدة وعليها اؼبدار، وأن العمل يف أىل اؼبدينة أقوى وأمنت من عمل غَتىم، وإمبا ىبتلفون 
حجية ىذا العمل، وسبب ذلك أن الشريعة كتاابً وسنًة إمبا أنزؽبا هللا عز وجل على نبيو يف اؼبدينة، وأن ما خرج من ذلك من 

الوحي على رسول هللا شيء قليل، إما شيء يف مكة، وإما شيء بُت ذلك، أو يف بعض غزوات النيب عليو الصالة والسالم  
 ء عن النيب عليو الصالة والسالم من اؼبفصل من معرفة اغبالل واغبرام، فإنو كان يف اؼبدينة.كتبوك وكبو ذلك، وأما ؾبموع ما جا

كذلك ما جاء عن النيب عليو الصالة والسالم يف مسائل اغبالل واغبرام، وكذلك ما جاء عن الصحابة فإن ؾبموعهم يف اؼبدينة، 
سائل الدين أن يعرف مواضع األحكام من كالم هللا، وىذا أعلى ؽبذا ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يتبصر وأن يتفقو يف م

مراتب الفقو أن يكون بصَتاً دبواضع األدلة من القرآن، وىي ما يسميو العلماء آبَيت األحكام يف كالم هللا، وكالم هللا عز وجل 
ام ىو ما يتعلق أبمور الفقو؛ ؽبذا ىو على ثالثة أنواع: توحيد أبنواعو وحالل وحرام، وقصص، واغبالل واغبر  -كما َّل ىبفى-

ينبغي لإلنسان أن يكون عارفاً ابألدلة من كالم هللا، فال يناسب أن يستدل أحد بشيء من اآلاثر أو بشيء من اؼبنسوب إىل 
 رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مع أن الدليل ظاىر بُّت يف كالم هللا عز وجل، وىذا نوع من القصور عند العلماء.

ذكر طالب العلم شيئاً من األدلة يف السنة فحسن، لكن ينبغي أَّل يغفل األدلة الظاىرة من كالم هللا سبحانو وتعاىل إَّل إذا  ولو 
كان الدليل عن النيب عليو الصالة والسالم أصرح يف ذلك وأبُت، فإن ىذه طريقة معتادة عند العلماء إبيراد الظاىر البُت من 

 م هللا سبحانو وتعاىل َّلحتمالو ألمرين متناقضُت.السنة، وإغفال اجململ من كال

وكذلك معرفة مواضع اآلي والسور، فإن غالب ما جاء يف أمور اغبالل منها ما يتعلق بسور معينة، ومنها ما يتعلق ببعض 
ما يصنف على األجزاء، وؽبذا ينبغي لطالب العلم أن يعتٍت هبذا، وكتب تفسَت آَيت األحكام كثَتة جدة وىي متوافرة، منها 

أيب بكر بن ، وأحكام القرآن ل  للجصاص اؼبذاىب األربعة، ومنها ما َّل يصنف على اؼبذاىب األربعة، ككتاب أحكام القرآن
كذلك مليء بتفسَت آَيت األحكام، وكذلك تفسَت آَيت األحكام  القرطيب وتفسَت للشافعي ، وأحكام القرآن العريب
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 وغَتىا من كتب التفسَت. أيب يعلى للقاضي

على اؼبذاىب األربعة، وكتب التفسَت فيما يتعلق آبَيت األحكام ىي أكثر وأشهر من ىذه، ولكن ىذه فبا يشتهر عند العلماء 
إذا قلنا: إن أقوى األعمال ىو عمل اؼبدينة، وذلك ألن العمل ورث عن رسول هللا وعن الصحابة، وعن بيئة النيب عليو الصالة 

والسالم، فكان العمل فيهم، والعمل إذا استقر يف بلد يصعب أن يدخل فيو وأن يبدل، ولو بدل رأَيً لكنو من جهة العمل َّل 
جهة العمل يستقر على ىذا األمر، ؽبذا نقول: إن عمل اؼبدينة فبا ينبغي أن يقطع أنو يقدم على غَته يف كثَت من يبدل، من 

األمور فبا يتعلق أبحكام الصالة، وما يتعلق أبمور اؼبزارعة ابعتبار أن أىل اؼبدينة ىم أىل زراعة، وكذلك فإن الصالة مشهودة 
كاد يوجد سنة َّل تعرف عند اؼبدينة يف أمور الصالة مث يعرفها غَتىم مثاًل من اؼبكيُت، أو يرثوهنا واحداً عن واحد، وؽبذا َّل ي

 مثاًل من العراقيُت والشاميُت واليمنيُت وغَت ذلك، ؽبذا ينبغي لطالب العلم أن يكون بصَتاً هبذه اؼبدرسة عارفاً هبا.

و أخذ واستوعب عمل أىل اؼبدينة  مالك ينة، اعتٌت بذلك اإلمامؽبذا األئمة عليهم رضبة هللا اعتنوا هبذا األمر بفقو أىل اؼبد
رضبو هللا، وأخذ عن غَته، وكذلك  مالك رضبو هللا جاء إىل اؼبدينة وأخذ عن اإلمام الشافعي استيعاابً ظاىرًا، واإلمام

 عليو رضبة هللا قدم إىل اؼبدينة، وأخذ من علمائها. أضبد اإلمام

وأما ابلنسبة ؼبا يتعلق ابلفقو الذي يلي ىذا اعبيل وىو جيل الصحابة عليهم رضوان هللا، فينبغي أن نعلم أن الفقهاء من التابعُت 
تهم من الصحابة؛ ألهنم ورثوا العلم، الصحابة عليهم رضوان هللا ورثوا العلم، والعلم كلما قل نقالً إمبا أخذوا جاللة قدرىم ومنزل

لصحابة قل كدره، وذلك أن العلم كحال اؼباء، واغبملة ىي األواين، والنيب ملسو هيلع هللا ىلص أول إانء ضبل ىذا العلم فأفرغو يف الصحابة، وا
أفرغوه يف أتباع التابعُت، وىكذا كلما كثر إفراغاً كثر كدرًا، ؽبذا ينبغي لإلنسان أن يعرف الطبقات أفرغوه يف التابعُت، والتابعون 

 األوىل خاصة القريبة من الصحابة عليهم رضوان هللا.

سة األئمة ؽبذا ينبغي لطالب العلم أن يعتٍت بفقو التابعُت، وفقو التابعُت ىو الفيصل بُت اغبقبتُت، بُت مدرسة اعبيل األول، ومدر 
، وكذلك  أيب حنيفةرضبو هللا، وكذلك مالك األربعة، وؽبذا َّل يكاد أحد من األئمة األربعة إَّل ويدرك من التابعُت كاإلمام

ة الزمنية، وىي حقبة هبذه اغبقب  رضبو هللا فأدرك أتباع التابعُت، وؽبذا نقول فيما يتعلق أضبد رضبو هللا، وأما اإلمام الشافعي اإلمام
التابعُت، ينبغي لطالب العلم أن يعرف اؼبراتب فيها، أعلى اؼبراتب على اإلطالق ىي مراتب اؼبدنيُت، بل إننا نستطيع أن نقول: 

إن ؾبموع وليس كل مرتبة اؼبدنيُت يف صبيع طبقات التابعُت وأتباع التابعُت ىي أقوى من سائري مراتب البلدان األخرى سوى 
َّل يف طبقة الصحابة عليهم رضوان هللا، وذلك ألن طبقة اؼبدنيُت ىي طبقة منغلقة يف الغالب على نفسها، وَّل أيتيها دخيل مكة إ

 خبالف من كان من البلدان األخرى، وذلك مثاًل كالشام والعراق واليمن وغَت ذلك.

نا: إن الصحابة عليهم رضوان هللا ىم نقلة الفقو، كذلك فإن الفقهاء من اؼبدنيُت ىم أكثر من أدرك اػبلفاء الراشدين، إذا قل
وإن أقوى الصحابة ىم اػبلفاء الراشدون األربعة، فأقوى من نقل عن اػبلفاء الراشدين ىم أىل اؼبدينة الذين نقلوا عن اػبلفاء 

اؼبدنيُت أدركوا اػبلفاء الراشدين الراشدين، والذين أدركوا اػبلفاء الراشدين األربعة أو بعضهم من اؼبدينة قرابة ثالثُت فقيهاً من 
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 أو بعضهم.

أما ابلنسبة للبلدان األخرى فتجد البصرة يقربون من سبعة أو شبانية، كذلك ما يتعلق ابلكوفة ويف الشام ثالثة أو أربعة، يف 
ة، فينبغي لطالب اليمن َّل يكاد يوجد أحد أدرك اػبلفاء أو ظبع من اػبلفاء الراشدين، وىذا يدل على جاللة قدر أىل اؼبدين

العلم أن يعتٍت بذلك، وىذا ىو فرع عن العلم الذي جاء إىل ىؤَّلء األئمة، فتجد كلما بعد الرجل عن معقل اإليبان ومعقل 
الوحي ضعف لديو يف ذلك األثر، واعتمد على الرأي لقلة الدليل، ؽبذا معرفة ىذه الطبقة وىي طبقة التابعُت وسبايزىم يف ىذا، 

م فبا يعطي طالب العلم ملكة يف معرفة الًتجيح، وأن الفقهاء عليهم رضبة هللا يف معرفة ترجيح األدلة َّل وكذلك اختصاصه
يعتمدون على الكثرة والقلة، وإمبا يعتمدون على التميز واَّلختصاص، وؽبذا قد ذبد كثرة لدى قول يقولون: قال بو فالن وفالن 

ثالً من اؼبدينة اثنُت وثالثة وأربعة قالوا هبذا القول، فهؤَّلء يقدمون غالباً على وفالن وفالن وأيتون بعشرة وعشرين، ولكن ذبد م
 غَتىم، وذلك ألن ىؤَّلء اعتمدوا غالباً إما على عمل منقول، وإما على أثر مل ينقل، وذلك يف الغالب ىو أقوى من غَتىم.

ٍت عليو أن يُعرف الفقهاء اؼبتميزون من فقهاء اؼبدينة، ؽبذا نقول: إنو ينبغي لطالب العلم أن يعرف ذلك العمل، وذلك العمل ينب
القاسم بن  ، وكذلك أيب بكر و خارجة و سليمان بن يسار و عبيد هللاسواًء كانوا من الفقهاء السبعة أو غَتىم، ك 

الًتجيح، لكنهم يتباينون أيضاً يف   ، ىؤَّلء ىم الفقهاء السبعة من اؼبدينة الذين عليهم مدار سعيد بن اؼبسيب و عروة و دمحم
نسان أن يستوعب اجملموع، ولكن قبد أن الفقو من جهة ذاهتم من جهة العناية أببواب الدين، أبواب الدين متسعة يشق على اإل

عليو يف بعض اؼبسائل إَّل أنو فبا يقطع بو يف األغلب، وبعضهم يبتاز  سعيد بن اؼبسيب مرده دبجموعو يرجع يف ىؤَّلء إىل
نهم من يهتم ببعض اؼبسائل فيما أبمور العقود واؼبعامالت، وم  ىو أقوى من سائر التابعُت فيما يتعلق سعيد بن اؼبسيب أن

يتعلق ابلتفسَت، فيما يتعلق مثاًل ابؼبواريث وكبو ذلك، ىذا وبتاج إليو اإلنسان مع قوة سربه، كلما سرب فتاوى ىذا الفقيو ربصل 
صالة ذبد أن سبيزه لديو عنايتو بباب من األبواب، فتجد أنو يفيت مثاًل دبائة مسألة، ذبد أن شبانُت منها أو تسعُت منها مثالً يف ال

 وعنايتو أبمر الصالة، وىذا يعرف ابلسرب وإن مل ينص عليو العلماء.

جهة إدراك   رضبو هللا من مالكاً  ومعرفة اَّلختصاص ومردىا ومآؽبا يف ذلك إىل كثرة ووفرة اؼبروي يف ىذا، ؽبذا نقول: إن اإلمام
عمل أىل اؼبدينة ىو أكثر األئمة األربعة إدراكاً ؼبعرفة عمل أىل اؼبدينة؛ وذلك ألنو عمل معهم وورث العمل عنهم، وؽبذا ذبد 

التعبدي ابعتبار أنو يتكرر، وأن ما   رضبو هللا قلما يقع لديو اػبطأ فيما يتعلق ابلعمل التعبدي اليومي، يف العمل مالكاً  اإلمام
ق مثالً ببعض األعمال، أو ما كان بعيداً عنو فبا يتعلق أبحكام يروى عنو فبا ىبالف األدلة ذبد أنو من األعمال اغبولية دبا يتعل

اؼبناسك، كما يروى عنو يف مسألة الرمل واَّلضطباع، أو يف بعض األمور اغبولية فبا يتعلق مثالً بصيام ستة أَيم من شوال، 
رضبو هللا ىو أقوى من غَته، وذلك أن تردد  مالك وغَتىا من األحكام الشرعية، أما ما كان من العمل اليومي فعمل اإلمام

غداً خاصة فيما يتعلق أبمور العمل وتردد عمل اإلنسان يف يومو وليلتو يظهر فيو البيان لدى اإلنسان، فإنو إذا مل يره اليوم رآه 
الرواتب وقيام الليل،  رضبو هللا ىو يف اليوميات، وىو ما يتعلق ابلصلوات اػبمس والسنن مالك الصالة، وؽبذا أقوى فقو اإلمام

ويليو ما يتعلق أبمور العقود واؼبعامالت؛ ألهنا تظهر يف أحوال الناس وتنقل، وغالب ىذه األمور تؤخذ نقاًل وَّل تؤخذ نصاً، وإن 
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ن النيب عليو الصالة رضبو هللا ع أضبد رضبو هللا مقارنة بغَته، فاؼبرفوعات اؼبنقولة عن اإلمام مالك قل النص اؼبرفوع عند اإلمام
رضبو هللا  مالكاً  ؛ ألن اإلمامىو مدين، وىو يف بلد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مالكاً  مع أن مالك ىي أكثر عن الشافعي والسالم، وكذلك

 قوى العمل وجعل العمل مفسراً ومبيناً للنص، فاعتمد عليو.

من جهة األصل أقل من غَته، بل لديو نصوص واكتفى ابلبينات الفاصلة يف  مالك ى اإلماموَّل نقول: إن وجود النصوص لد
 رضبو هللا على كبو ىذا التسلسل. مالك ن يعتٍت بفقو اإلمامىذا الباب، وؽبذا نقول: إنو ينبغي لإلنسان أ

 

 
 مدرسة اإلمام مالك بن أنس

 

 

 رضبو هللا: مالك مدرسة اؼبدينة، وابتداؤىا ابإلمامنبتدئ أبول ىذه اؼبدارس وىي 

رضبو هللا صبع فقو  مالك وىو إمام أىل اؼبدينة، اإلمام مالك بن أنس بن أيب عامر األصبحي اؼبدرسة األوىل: ىي مدرسة اإلمام
رضبو هللا يف أخذه للعلم عن أىل اؼبدينة، وذبد غَته أخذوا العلم من اؼبدينة  مالك أىل اؼبدينة واستوعبها، ومل يكد ىبرج اإلمام

عليو رضبة  أبو حنيفة ، وكذلك الشافعيعليو رضبة هللا، وكذلك أضبد وغَتىا، فارربلوا إىل اؼبدينة، وارربلوا إىل غَتىا كحال اإلمام
 هللا.

  

 اعتماد اإلمام مالك يف مذىبو على عمل أىل اؼبدينة 
 

 

أخذ العلم عن فقهاء اؼبدينة، واىتم ابألثر اؼبنقول والعمل احملكي عن األئمة األجالء يف ىذا األمر، وإمبا صنف  مالك واإلمام
رضبو هللا كتابو اؼبوطأ على ىذا األمر، وذلك أنو اعتمد على العمل أصالً وجاء دبا يعضد ذلك العمل، وقلما يدع  مالك اإلمام
يف مواضعها يف كتابو  ابن عبد الرب العمل، وقد ترك عمل أىل اؼبدينة للنص يف مواضع يسَتة قد أشار إليها مالك اإلمام

يعتمد على عمل اؼبدينة من جهة األصل، وهبعل  مالك اَّلستذكار، وإَّل فاألصل أنو َّل ىبرج عن ذلك، وؽبذا ؼبا كان اإلمام
ىي أكثر من غَته، ؼباذا؟  مالك رضبو هللا ىو أكثر األئمة األربعة أصوًَّل، أصول اإلمام مالك النصوص دالة عليو قبد أن اإلمام

ل اؼبدينة، وىذا األصل يعتمد على أصول أخرى، وىذه األصول فبا يقدم وَّل يتقدم أصل أى  ألنو من جهة األصل يعتمد على
عليو أحد وىذه األصول ىي الكتاب والسنة، وكذلك يليو بعد ذلك اإلصباع مث القياس، مث ما يتعلق ابَّلستصحاب واؼبصاحل 

قاعدة سد الذرائع وغَتىا من القواعد، فَتى أن عمل  اؼبرسلة، وما جاء بعد ذلك من عمل أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وكذلك
رضبو هللا ىي أكثر من قواعد األئمة  مالك اؼبدينة ىو يعتمد على ىذه القواعد، وؽبذا كثرت القواعد حىت قيل إن قواعد اإلمام

رضبو هللا اعتٌت أبمر القواعد، وإن مل وبكها  مالكاً  األربعة ؾبتمعُت، وىذا اإلطالق وإن كان فيو نظر إَّل أنو يدل على أن اإلمام
 العمل.  نصاً إَّل أنو هبري عليها من جهة
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 منزلة موطأ اإلمام مالك بُت كتب اغبديث 
 

 

ومنهم من أخذ   رضبو هللا كتابو اؼبوطأ، وأخذ الفقو عن أئمة أىل اؼبدينة، منهم من كان أخذه عنو مباشرة، مالك صنف اإلمام
 ؤَّلء ما يتعلق ابلفقهاء السبعة من أىل اؼبدينة الذين تقدم الكالم عليهم.عنو بواسطة، وؾبموع ى

اؼبرفوع، وصبع فيو   شره، ودونو يف كتابو اؼبوطأ، وكتابو اؼبوطأ صبع فيوعليو رضبة هللا ابستيعاب ىذا الفقو ون مالك أخذ اإلمام
اؼبوقوف، وؾبموع ما يف اؼبوطأ صحيح، وىو من جهة الصحة والنقاوة يقدم على الصحيحُت، ولكن التفت العلماء إىل 

 كثَتة جدًا، كذلك فإن األبواب الصحيحُت َّلعتبارات كثَتة منها أن اؼبرفوعات يف اؼبوطأ قليلة، وأن اؼبرفوعات يف الصحيحُت
رضبو هللا، وىذه األحاديث إمبا  مالك كثَتة جدًا، والعمدة يف ذلك على أحاديث مل يذكرىا اإلمام مالك اليت أغفلها اإلمام

يف كتابيهما الصحيحُت، واشتهرا ونبا أصح الكتاب بعد كتاب هللا على خالف عند   واستوعباىا مسلم و البخاري صبعها
مل يتمحض يف اؼبرفوع، وؽبذا َّل هبعلونو   مالك ولون: إن كتاب اإلمامإَّل أن بعض العلماء يق الكالعلماء يف كتاب اإلمافب

الرأي، وؽبذا ذبد بعض العلماء يطلقون عبارة أن أصح الكتب حديث متمحضاً، وإمبا فيو اؼبوقوف، وفيو اؼبرفوع، وفيو   كتاب
رضبو هللا فموطأه قد صبع  مالك ويريدون من ذلك الوحي اؼبتمحض، وأما اإلمام مسلم و البخاري بعد كالم هللا عز وجل ىو

 بُت ىذا وىذا.
 

 نسبة الرواَيت اؼبختلفة عن اإلمام مالك 
 

 

رضبو هللا من جهة فقهو ورأيو لو آراء، وىو أقل األئمة األربعة تعدداً ألقوالو، وأكثر األئمة األربعة تعددًا ألقوالو  مالك اإلمام
رضبو هللا أنو أخذ  مالك من جهة الكثرة، وسبب قلة األقوال عن اإلمام أبو حنيفة رضبو هللا، مث يليو بعد ذلك أضبد ىو اإلمام

الشيوخ لديو، فهو مل ينتقل إىل أحد، وإمبا   القول ومل أيتو غَته، وىو يف بلد النيب، مث إذا كان يف بلد النيب والفقهاء من جهة
بلده، فهذا أدعى إىل ثباتو، خبالف غَته فبن كان بعيداً فإنو أخذ من عدة بلدان، مث أيتو وافدون أيخذ عنهم  أخذ من أىل

فيتجدد لديو من النصوص ما ليس لغَته، كذلك فإن النوازل يف اؼبدينة أقل من غَتىا، وذلك ألن النوازل يف غَتىا يف البصرة 
الم من اؼبعامالت وكذلك النوازل يف اؼبواريث واعبهاد واغبدود والتعزيرات والكوفة وكبو ذلك فبا استجد يف حواضر اإلس

لكثرة مثالً اؼبعاصي والفسوق وغَت ذلك فبا وبدث يف أطراف البلدان اإلسالمية، خبالف ما وبدث للبلدان، وؽبذا ذبد اؼبنقول 
 يف ىذا إمبا ىي أقوال يف ؾبمالت. مالك عن اإلمام

رضبو هللا ىو أقل األئمة رواَيت، وؽبذا إذا أردت أن تلتمس لو يف مسألة قولُت فال تكاد ذبد ما ىو أكثر من  مالك اإلمام
رضبو هللا فأكثر أقوالو ىو  مالك ذلك خبالف غَته، ردبا يوجد لو قوَّلن، وردبا ثالثة، وردبا ما ىو أكثر من ىذا، أما اإلمام

 القول الواحد، ويوجد لو قوَّلن.
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 مظان وجود آراء اإلمام مالك وأقوالو 
 

 

رضبو هللا تلقى عنو أصحابو مذىبو، منهم من أخذ عنو اؼبوطأ، ومنهم من أخذ عنو رأيو يف خارج اؼبوطأ، وأييت  مالك واإلمام
رضبو هللا ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يتفقو دبعرفة فقو  مالك ن من جهة تلقي مذىب اإلمامالكالم على ىذا، لك

 أن يتدرج دبعرفة عمل أىل اؼبدينة على ما تقدم من التسلسل السابق. مالك اإلمام

رضبو هللا، كذلك دبعرفة الشيوخ الذين  مالك أوًَّل: دبعرفة الفقهاء اؼبدنيُت من الفقهاء السبعة وغَتىم؛ ألن ؽبم أثراً على اإلمام
، وىؤَّلء  خارجة و ربيعة الرأيربيعة بن أيب عبد الرضبن رضبو هللا أتثراً مباشرًا، وىؤَّلء كثر، وأظهرىم ىو مالك أتثر هبم اإلمام

 رضبو هللا. مالك ىم أكثر الذين أتثر هبم اإلمام

عن ؾبموع َّل ىبرجان  خارجة و ربيعة ؛ ألن خارجة و ربيعة عليو العمل يف اؼبدينة، فإنو يريد ما عليو مالك اإلمامفإذا قال 
وجد لو ينظر يف أقوالو، فإذا   رضبو هللا فعليو أن مالك عمل فقهاء أىل اؼبدينة، ؽبذا إذا أراد طالب العلم أن يعرف رأي اإلمام

و آرائهم، فوفرة آراء  مالك قولُت فعليو أن يلتمس يف ذلك اؼبرجحات يف ىذا، واؼبرجحات يف ىذا ىو ؾبموع شيوخ اإلمام
اليت اعتنت ابآلاثر، وىذه اؼبدوانت اليت اعتنت ابآلاثر   من الفقهاء كثَتة جدًا، وىي موجودة يف اؼبدوانت مالك إلمامشيوخ ا

،  عبد الرزاق ، ومصنف ابن أيب شيبة اؼبدينة وغَتىا ىي كثَتة جدًا، وفبا صبع ذلك ىذه اؼبصنفات كمصنف فبا صبع فقو
الكثَتة اؼبًتامية فبا ينقل عنو أصحابو مليئة  أضبد ، ومسائل اإلمام للشافعي ، وكتاب األم للبيهقي ومعرفة السنن واآلاثر

،  األثرم ومسائل حنبل ، وكذلك مسائل عبد هللا ومسائل صاحل ومسائل ابن ىانئ ابآلاثر يف ىذا الباب، وذلك كمسائل
، وىي مليئة آباثر فقهاء اؼبدينة وغَتىم، وكذلك الكتب أضبد فبا يروى عن اإلمام الفضل بن زَيد وغَتىا من اؼبسائل كمسائل

ككتاب األوسط، وكذلك اإلشراف وكذلك يف اَّلختالف كتب  أيب بكر بن اؼبنذر اليت جاءت بعد ذلك مثل كتب
يعتٍت أصحاهبا ابآلاثر، إضافة   ه فبامثل كتابو التمهيد واَّلستذكار وغَتىا، فهذ ابن عبد الرب رضبو هللا، وكتب الشافعي اإلمام

للذي يعتٍت بفقو أولئك فبا تقدم اإلشارة إليو يف مواضع آَيت األحكام، كتب التفسَت اليت اعتنت بنقل تفسَت األحكام عن 
، وكذلك أحكام  ابن اؼبنذر ، وتفسَت عبد بن ضبيدوتفسَت  ابن جرير الطربي فقهاء اؼبدينة وغَتىم، وذلك كتفسَت

 وغَتىم. ابن أيب حامت ، وغَتىا من كتب التفسَت اليت اعتنت ابؼبأثور كتفسَت البغوي ، وتفسَت للشافعي القرآن
 

 كيفية معرفة الراجح من أقوال اإلمام مالك عند تعدد الرواَيت 
 

 

حىت يرجح بُت قولُت، وشبة طريقة يف الًتجيح مشهورة  مالك تلقى منها اإلمامؽبذا ينبغي لطالب العلم أن يعرف اؼبدرسة اليت 
على اآلخر، ويقول: وىذا ىو  مالك ، وىي أنو ينظر يف ترجيح أحد قويل اإلماممالك عند أكثر اؼبتأخرين ألقوال اإلمام

،  مالك بناًء على رجحان الدليل عليو، وردبا ىذا الدليل مل يكن يف اؼبدينة، أو ردبا مل يكن عند اإلمام مالك األصح عن اإلمام
َّل نرجح الصواب،  مالك أو مل يكن صحيحاً أيضاً، فيجعل ىذا مرجحاً ألحد القولُت، كبن نقول: كبن يف ترجيحنا لقول اإلمام

َّل يعٍت ترجيح الصحيح، وؽبذا  مالك ما ىو األصح عنو، فًتجيح األصح من أقوال اإلمام مالك وإمبا نرجح من أقوال اإلمام
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 ىذين.  ينبغي لطالب العلم أن يفرق بُت

بيده، وما دونو بيده ىو   مالك رضبو هللا أن يعتمد اإلنسان ما دونو اإلمام مالك من أعظم أو أقوى اؼبرجحات يف أقوال اإلمام
منطوق  مالك ؟ يستفاد من موطأ اإلمام مالك كتابو اؼبوطأ، وىو العمدة يف معرفة أقوالو، وماذا يستفاد من موطأ اإلمام

ما كان مفهوماً يف ىذا فهو ابب واسع،   رضبو هللا فبا نص عليو من آرائو، أما مالك ومفهوم، ما كان منطوقاً يف كالم اإلمام
يتعلق ابلنص اؼبرفوع يف ظاىر النص ومنطوقو ونصو ومفهومو ودَّللة اػبطاب وىذا فبا يتكلم عليو الفقهاء يف أبواب النص فبا 

رضبو هللا يف كتابو اؼبوطأ من نص مرفوع أو موقوف،  مالك وغَت ذلك، ولكن كبن نتكلم على ابب اؼبفهوم، فما أورده اإلمام
ايتُت يف كتابو اؼبوطأ فهو مرجح ألحد الروايتُت على غَتنبا، فما ذكره دليالً ألحد الرو   رضبو هللا روايتان مالك وجاء عن اإلمام

إليها ولو مل يفيت بذلك، وؽبذا لطالب العلم أن يذكر أو يرجح  يورد يف كتابو اؼبوطأ األدلة اليت يذىب الكاً ؽبذا نقول: إن اإلمافب
 ؛ ألنو ذكر دليلو يف كتابو اؼبوطأ.مالكقوًَّل ل 

 رضبو هللا من اؼبنقول عنو. مالك تبة ما جاء عن اإلماممث يلي بعد ذلك مر 
 

 اؼبدارس اليت اعتنت برواية مذىب اإلمام مالك 
 

 

اؼبدرسة   رضبو هللا مدرستان: مالك رضبو هللا على طوائف، أشهر ىاتُت اؼبدرستُت يف مدرسة اإلمام مالك أصحاب اإلمام
األوىل: ىي مدرسة اؼبدنيُت، واؼبدرسة الثانية ىي مدرسة اؼبصريُت، وشبة مدرسة وىي مدرسة اؼبغاربة وىي اؼبدرسة الثالثة، وىي 

 ع عن ذلك يف بلدان اؼبغرب، وأييت الكالم على ذلك.مشال أفريقيا، مث األندلس وما تفر 

وأوفر، وإن كانت  مالك أخذاً عن اإلمامرضبو هللا يف اؼبدينة ىي أقوى اؼبدارس، ؼباذا؟ ألهنا أطول  مالك مدرسة اإلمام
يف مصر؛ وذلك ألن  الكرضبو هللا يف اؼبدينة ىي أقل من اؼبروَيت عن أصحاب اإلمافب مالك اؼبروَيت عن أصحاب اإلمام

اؼبدنيون مثلهم كما دونوا وإمبا نقلوا عنو   وفتاويو، ومل يدون أصحابو مالك يف مصر دونوا أقوال اإلمام مالك أصحاب اإلمام
ر عنو كتابو اؼبدونة أشياء، وؽبذا اشتهرت واستفاضت مدرسة اؼبصريُت على مدرسة اؼبدنيُت بوفرة اؼبنقول يف ذلك، وفبا اشته

 . مالك اؼبنقول عن اإلمام

عبد السالم بن سعيد نقلها ل  عبد الرضبن بن القاسم رضبو هللا مل يكتب اؼبدونة، وإمبا ىي مسائل وفتاوى نقلها عنو مالك اإلمام
 رضبو هللا. مالك فبا ظبعو من اإلمام عبد الرضبن بن القاسم عن سحنون نقلها عنو ودوهنا سحنون ، وىو حبيببن 

أن يبيز اؼبدرستُت من أصحاب  مالك ؽبذا نقول: ينبغي لطالب العلم إذا أراد معرفة األرجح واألدق يف أقوال اإلمام
 يف اؼبدينة فبن بقي يف اؼبدينة، فهؤَّلء ىم أدق دبعرفة قولو. مالك اإلمام

وأييت الكالم  محمد بن إدريس الشافعيأصحابو، ك ، مث جددوا مدرسة جديدة، وذلك ك مالك وشبة أئمة أخذوا مدرسة اإلمام
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 فلينظر يف أقوال أصحابو يف مصر.  يف اؼبدينة، مالك عليو إبذن هللا تعاىل، مث إذا مل هبد من اؼبرجحات عن أصحاب اإلمام
 

 أصحاب اإلمام مالك يف مصر 
 

 

، ونقلوا  عثمان بن اغبكم و عبد الرحيم بن اػبالد يف مصر ىو مالك يف مصر: أول من نقل فقو اإلمام مالك أصحاب اإلمام
عبد الرضبن و  عبد هللا بن وىب اؼبصري رضبو هللا مالك فبن أخذ عن اإلمامشيئاً يسَتاً إَّل أهنم مل يدونوه عنو، وجاء بعد ذلك 

، ىؤَّلء ىم أشهر أصحاب  عبد هللا بن اغبكم وأبوهدمحم بن عبد هللا بن اغبكم و أصبغ ، و أشهب بن عبد العزيز و بن القاسم
ونبا إماما اؼبدرسة، وىم من نشرا  عبد الرضبن بن القاسمو  عبد هللا بن وىب مصر، وأشهر ىؤَّلء ىمرضبو هللا يف  مالك اإلمام

 رضبو هللا. مالك و هللا يف مصر، وكان يف مصر َّل يعرف إَّل قول اإلمامرضب مالك مدرسة اإلمام

وأخذوا أيضاً بواسطة، أخذوا بواسطة من بعض  مالك مباشرة من اإلمام عبد الرضبن بن القاسمو  عبد هللا بن وىب أخذ
عبد الرضبن و  عبد الرضبن بن القاسم دينة فأخذوا عنو، فأخذ عنوأصحابو الذين قدموا قبل ذىاهبم إليو دبصر، وانتقلوا إليو ابؼب

إمبا أخذ عن  عبد الرضبن بن القاسمرضبو هللا، و  مالك عن اإلمام عبد هللا بن وىب أكثر أخذاً من بن القاسم
عبد  أخذ عنو اغبديث أكثر، وؽبذا يوصفعبد هللا بن وىب أكثر؛ ألنو دام عنده أكثر، فأخذ عنو الفقو أكثر، و مالك اإلمام

رضبو هللا ىو   مالك ابإلمام عبد الرضبن بن القاسم نتاج لقاء ابلفقو، فكان عبد الرضبن بن القاسم ابلعلم، ويوصف هللا بن وىب
الرضبن بن  عبد عليو رضبة هللا، فكانت ىذه اؼبدونة ىي صبلة من اؼبسائل فبا سأل سحنون كتاب اؼبدونة اليت دوهنا

قول قالو يف اؼبدينة، ونقلو عنو أصحابو يف  مالك عليو رضبة هللا، وؽبذا نقول: إذا وجد قوَّلن لإلمام مالكاً  اإلمام القاسم
مصر، فاؼبًتجح يف ذلك ىو ما قالو يف اؼبدينة، وذلك ألمور منها ما تقدم اإلشارة إليو أن أىل   اؼبدينة، وقول نقلو عنو أىل

فأخذوا منو على  مالك وأدرى بقولو، وأما اآلفاقيون الذين جاءوا إىل اإلمام مالك ؼبدينة ىم أدوم وأبقى عند اإلماما
 اَّلعًتاض.  سبيل

 

 التعريف بكتاب اؼبدونة يف فقو اؼبالكية 
 

 

أخذت عنو الفقو مباشرة، وىي نظَت كتاب األم  مالك ىي أوسع مدونة يف مذىب اإلمام مالك اؼبدونة لإلمام
دون كتابو األم إما بنفسو أو إبمالئو مباشرة خبالف اؼبدونة،  الشافعي فرق يف ىذا فإن اإلمامرضبو هللا، مع ال الشافعي لإلمام

على ىيئتو اليت كانت عندان   رضبو هللا، وردبا مل يعلم عليو رضبة هللا أن يكون ذلك مصنفاً بعده مالك فإهنا دونت عن اإلمام
 خبالف كتاب األم.

ة، وعليها تفرعت كتب اؼبالكية يف ىذا العصر، وما سبقو من عصور، وعليها خرج اؼبالكيون وحبثوا اؼبدونة أصبحت ىي العمد
رضبو هللا مردىا إىل اؼبدونة يف  الكونظروا وشرحوا وبينوا وفصلوا ودللوا أيضاً، بل إن اؼبختصرات اؼبتداولة يف مذىب اإلمافب

ابعتبار أن لو فضالً على  مالك الصغَتالذي يلقب ب  سحنون مصنفها يف ذلك ىورضبو هللا، حىت إن  مالك مذىب اإلمام

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000045&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000045&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000045&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1003001&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1003006&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000045&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000353&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1001988&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1001988&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1001988&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1002391&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1002989&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1003007&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1003003&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000045&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000353&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1001988&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000045&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000045&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000353&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1001988&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000045&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1001988&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1001988&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1001988&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1001988&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000353&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000045&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1001988&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000045&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000353&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000353&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000353&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000353&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1001988&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1001988&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000045&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1001557&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1001988&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1001988&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000045&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000045&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000045&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000045&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000045&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000045&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000028&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000028&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000045&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000045&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000045&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1001557&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1001557&spid=2102


14 
 

وىو من أشهر اؼبختصرات يف ىذا، بل أيضاً  خليل حىت أهنا أشهر من ـبتصرجبمعو لفقهو يف ىذا الكتاب،  مالك اإلمام
ابن  اختصره من ـبتصر خليل ىي أراد اإلنسان أن يتتبعها هبد أهنا خرجت من رحم اؼبدونة، فمختصر ابن أيب زيدالرسالة ل 

ابن أيب أخذه من هتذيب اؼبدونة ل  للربادعي ، وـبتصر اؼبدونة للربادعي أخذه من ـبتصر اؼبدونةابن اغباجب ، وـبتصراغباجب
 أخذ كتابو ىذا من اؼبدونة، فأصل ذلك ىو اؼبدونة، وىي اؼبرد. ابن أيب زيد القَتواين، و  زيد القَتواين

 

 التفريق بُت مذىب اإلمام مالك وبُت ما خرجو أصحابو بناء على أصولو 
 

 

أصحابو فذلك   فهذا شيء، وإذا أراد أن يعرف قول مالك وينبغي أن نعلم أن طالب العلم إذا أراد أن يعرف قول اإلمام
حابو توسعوا بنقل فقهو عليو رضبة هللا، وذلك بتخريج بعض اؼبسائل على أصولو العامة، أصولو العامة ما شيء آخر، فأص

يتعلق بعمل أىل اؼبدينة، كذلك بعض الشيوخ الذين عرفت عنهم الفتوى وكبو ذلك، كذلك ردبا جاء يف بعض اؼبسائل فبا مل 
رضبو هللا، وظهر بعد ذلك ما  مالك رضبو هللا يف اؼبدونة، ونقل يف غَتىا فجاءوا بقول مل يقل بو اإلمام مالك ينقل عن اإلمام

 ىبالفو أو ما ىبالف الدليل.

شيء، وىو أن مالك ، وبُت ربديد مذىب اؼبالكية، فمذىب اإلمام مالك ؽبذا نقول: ينبغي أن يفرق بُت ربديد قول اإلمام
ما كان يف اؼبدونة، كذلك ما    كان يف موطأه، كذلكفيما   مالك يتتبعو اإلنسان يف عمل أىل اؼبدينة، مث ينظر يف قول اإلمام

كان هبري على قواعده وأصولو فبا تقدم اإلشارة إىل شيء منو، فيعضد ذلك بشيء من اؼبرجحات فبا كان من فقهاء اؼبدينة 
 السبعة.

ىي مدونة أما ما كان من الكتب اليت دونت بعد ذلك، فكانت عمدة يف ىذا الباب ىي كما تقدم أم ىذه اؼبدوانت و 
،  مالك رضبو هللا حىت إن الكتب اليت أخذت منها مباشرة واختصرهتا قيل: إهنا أحد عشر ـبتصراً ؼبدونة اإلمام مالك اإلمام

، اختصر اؼبدونة وىو أشهر اؼبختصرات حىت قال القاضي ابن أيب زمنُت ، وـبتصرالربادعي أشهر ىذه اؼبختصرات ىو ـبتصر
، قال: إنو أقوى اؼبختصرات يف اتفاق، يعٍت: ابتفاق العلماء من اؼبالكية ابن أيب زمنُتعياض رضبو هللا على ـبتصر اؼبدونة ل 

 دقها.وىو أ
 

 عناية اؼبالكية ابؼبدونة شرحاً واختصاراً  
 

 

مث جاء بعد ذلك من اعتٌت ابؼبدونة من جهة الشرع، وكان اؼبسار يف ذلك على مسارين، أانس ىبتصرون وأانس يشرحون  
كعادة كثَت من الكتب، ىناك من اعتٌت ابلشرح، وىناك من اعتٌت ابَّلختصار، أفضل ىذه الشروح للمدونة كتاب البيان 

مقدمة أيضاً ؼبؤلفها ظباىا ابؼبقدمات،   ، فكان أييت ابلعبارة مث يقوم بشرحها، وؽبا مالك والتحصيل ىو شرح ؼبدونة اإلمام
 ذلك اؼبنهج، وشيء من اؼبناظرة يف بعض اؼبسائل الفقهية.وىي مقدمة للبيان والتحصيل، ذكر فيها صبلة من األصول، وك

وىناك من األئمة من اعتٌت ابختصار اؼبدونة، وىي على ما تقدم الكالم عليو، وأشهر ىذه اؼبختصرات ىي ثالثة ـبتصرات: 
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، وـبتصر اؼبدونة ل لربادعي مأخذه عن ـبتصر اؼبدونة كما تقد ابن اغباجب ، وـبتصرابن اغباجب اؼبختصر األول ىو ـبتصر
، ويسميو اؼبغاربة خليل جاء عنو ـبتصر ابن اغباجب قيل: إنو أخذه من الرسالة، وقيل: إنو أخذه من اؼبدونة مباشرة، وـبتصر

، وىذه اؼبختصرات أو اؼبتون الثالثة ىي أشهر ابن عاشر ، وىذا من ابب اإلجالل، وبعد ذلك أييت منتخليل دبختصر سيدي
 اؼبتون يف مذىب اؼبالكية فبا اختصر.

فيها؛ ألنو يعتٍت بعض طلبة العلم ابألخذ عن ىذه اؼبختصرات، وىي أن  وىذه اؼبختصرات ينبغي أن نتكلم على مسألة مهمة
طالب العلم إذا وجد نبة ونشاطاً ينبغي عليو أن أيخذ من األصل؛ ألن ىذه الكتب ىي من جهة أصلها مردىا إىل ذلك 

نفهم قول اؼبصنف،  األصل، حىت إن بعض الفقهاء من اؼبالكية يقولون: إن ىذه اؼبختصرات استغلقت حىت َّل نستطيع أن
رضبو هللا َّل ربتاج إىل بيان، تفهم  مالك عليو رضبة هللا، وىو من أئمة اؼبالكية يقول: إن اؼبدونة عن اإلمام اغبجوي حىت يقول

 أراد ىذا اؼبختصر. خليالً  فإننا َّل نفهمو ولو فهمناه مل نقطع أن خليل من نفسها، وأما ـبتصر

يف  خليل ، ؽبذا ـبتصر للرىوين وشبانية أسفار للزرقاين إَّل بستة أسفار خليل واؼبدونة ثالثة أسفار، وَّل نستطيع أن نفهم ـبتصر
 مع وفرة كثَتة يف اؼبسائل.  إذا أراد اإلنسان أن ينظر فيو هبد فيو استغالقاً شديدًا من جهة العبارة مالك مذىب اإلمام

وؽبذا لو نظر اإلنسان نظراً فاحصاً هبد أنو يسَت سَتاً صحيحاً سهالً يف اؼبدونة أكثر فبا يسَت يف غَتىا، أو أن أيخذ شيئاً من 
عند اؼبتأخرين، فتجد عمدة   تلي ىذه اؼبصنفات من جهة الدقة والضبط ابن أيب زيد القَتواينؼبختصرات يف ىذا، الرسالة ل ا

ىي ىذه الكتب الثالثة خاصة اؼبغاربة والرسالة أتيت بعد ذلك مرتبة، ومنهم من يقدمها على غَتىا، ولكن ىذا ىو اؼبتأخرين 
 على غَته خاصة عند اؼبتأخرين. خليل األشهر يف تقدمي ـبتصر

ضللنا، ومراده  خليلوىو من أئمة اؼبالكية يقول: كبن خليليون، إن ضل الالقاين ومن اؼبالكية من يتعصب للمذىب حىت يقول
يبتعد عنو احملرر للدليل  رضبو هللا، وىذا من اػبطأ الذي ينبغي أن مالك يف ذلك أن عمدتنا ىو ىذا الكتاب يف مذىب اإلمام

هنى عن تقليده، وكذلك  مالك رضبو هللا، فاإلماممالك القاصد الصواب؛ ألنو يقصد يف ذلك سالمة الًتجيح عن اإلمام
رضبو هللا أنو قال: َّل تقلدين، وَّل  أضبدعليو رضبة هللا هنى عن تقليده، فجاء عن اإلمام أضبد اإلمام

رضبو هللا يف هنيو  مالك ، وخذ عن النيب عليو الصالة والسالم، وكذلك اإلمام الثوري وَّل األوزاعي وَّل الشافعي وَّل مالكاً  تقلد
رضبو هللا: إن نظن إَّل ظناً وما  مالك عن ذلك، قال: كل يؤخذ من قولو ويرد إَّل صاحب ىذا القرب، وكذلك يف قول اإلمام

اؼبسائل اليت َّل نص فيو بغلبة الظن، وَّل يؤخذ بذلك إَّل ما جاء عن رسول هللا صلى   كبن دبستيقنُت، يعٍت: إمبا أنخذ ببعض
 هللا عليو وسلم.

أن يقلده  اؼبزينرضبو هللا ينهى أيضاً  الشافعي رضبو هللا أيضاً ينهى أصحابو أن أيخذوا عنو، وكان اإلمام أبو حنيفة وكان اإلمام
جروا  أيب حنيفة يف رأيو، ولكن كعادة التالميذ الذين أيخذون ذبد أهنم هبرون على ىذه اؼبدرسة، ومع ذلك ذبد أن أصحاب

رضبو  أضبد واإلمام الشافعي جروا على مذىبو مع ربذيره، كذلك ذبد أصحاب مالك ربذيره، وأصحاب اإلمام على مذىبو مع
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 هللا.

 : إنو ينبغي لطالب العلم أن يعتٍت ابلدليل.ؽبذا نقول
 

 أىم الكتب يف مذىب اؼبالكية 
 

 

تتباين من جهة ربريرىا وعمدهتا، وكذلك دقتها، شبة بُت اؼبدونة وبُت ىذه رضبو هللا  مالك ىذه الكتب يف مذىب اإلمام
قد يقال: إن من أىم الكتب يف مذىب اؼبالكية ىو كتاب  رضبو هللا، مالك اؼبختصرات كتب اعتنت بفروع مذىب اإلمام

رضبو هللا صبع ما اشتهر من الكتب عند اؼبشارقة واؼبغاربة من اؼبالكيُت،  القرايف عليو رضبة هللا، اإلمام القرايف الذخَتة لإلمام
رضبو هللا يسمى أبنو ىو ؿبرر اؼبذىب وؿبققو، ويشبهو بعض  القرايف وصبعها يف كتابو الذخَتة حىت أصبح عمدة، حىت إن

ألنو فيو شيء من التجرد، وكذلك إرجاع اؼبسائل إىل رضبو هللا، وذلك  أضبدابلنسبة ؼبذىب اإلمام ابن تيميةاؼبالكية اؼبتأخرين ب 
 أصوؽبا على كبو دقيق.

اعتمد يف صبعو ؽبذه اؼبسائل على عدة كتب: الكتاب األول وىو  مالك رضبو هللا يف كتابو الذخَتة يف مذىب اإلمام القرايف و
 فأورد فيها من مسائلو. مالك األصل يف ذلك، اعتمد على اؼبدونة لإلمام

الكتب   وىذا أيضاً من عبالبابن ا، الكتاب الثالث: التفريع يف الفروع ل ابن أيب زيد القَتواينالكتاب الثاين: الرسالة ل 
 النفيسة عند اؼبالكية اليت يعتنون هبا.

عبد الوىاب  فإذا أطلق القاضي عند اؼبالكية فَتيدون بذلك ، عبد الوىاب القاضيالكتاب الرابع: التلقُت يف الفروع ل 
 رضبو هللا. مالك ، فلو كتاب التلقُت يف فروع مذىب اإلمام القاضي التغليب

أيضاً ابن شاش   ، ويسمى ابن شاس ويسمى ابن قبمالكتاب اػبامس: اعبواىر الثمينة يف علم إمام اؼبدينة، وىذا الكتاب ل 
 وىو من أئمة اؼبالكية صبع ىذه الكتب اػبمسة يف كتابو الذخَتة، فكان عمدة لدى اؼبالكية يف ىذه اؼبسائل.

رضبة هللا، وقد   عليو القرايف ؽبذا ينبغي لطالب العلم الذي يريد عناية بفقو اؼبالكية أَّل ىبلو من النظر يف كتاب الذخَتة لإلمام
صبع مع استيعابو لنظر ىؤَّلء الفقهاء صبع مع ذلك علمو ابألصول والقواعد الفقهية، فهو أصويل نظار ىبتلف عن كثَت من 

 الفروع، إَّل أن عنايتهم ابلفروع قللت من عنايتهم دبسائل األصول. الفقهاء الذين لديهم نظر يف مسائل
 

 مدى عناية اؼبالكية أبدلة فروع اؼبذىب 
 

 

ومن األمور اؼبشكلة يف معرفة مذىب اؼبالكية أن مذىب اؼبالكية ىو أقل اؼبذاىب األربعة عناية أبدلة فروعهم، يعٍت: 
رضبو هللا من جهة األصل كان معتنياً ابلدليل، وازدىر بعد ذلك ؼبا جاء بعد ذلك من اعتٌت  مالك اؼبتأخرين، فمذىب اإلمام
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جاءت القلة بعد ذلك فقلت العناية   وأشهرىا يف ذلك، اَّلستذكار والتمهيد وغَتىا، مث ابن عبد الربمن أتباعو يف كتبو ك
 ابلدليل شيئاً فشيئاً إىل الزمن اؼبتأخر.

إعوازاً شديدًا،   فأورد يف ذلك أدلة الفروع، وأعوزه أضبد بن الصديق الغماري  ذلك من اؼبتأخرين من صنف، وىووجاء يف
حىت إن اإلنسان إذا أراد أن يبحث عن أدلة فروع اؼبالكية يف كتبهم َّل يكاد هبد إَّل ربع األدلة واؼبصنفات يف ذلك قليلة، 

وىو أدلة السالك، ولو يف ىذا كالم منثور فيما يتعلق ابألدلة، ولكن  أضبد بن الصديق الغماري وأشهر ىذه اؼبصنفات كتاب
 ، وىذا فبا أظهر اإلعواز يف ىذا األمر.مالك اؼبالكية رضبهم هللا مل يعتنوا أبدلة فروع مذىب اإلمام

ولكن يستطيع طالب العلم أن أيخذ أبدلة الكتب األخرى، وأن يقوم إبغباقها بفروع مذىب اؼبالكية، فيدلل عليها، وىذا من 
ما استدل،  مالكاً  يقولون: ويستدل بكذا دبا أن اإلمام مالك اإلماماألمور اؼبشكلة أن بعض الكتب اؼبتأخرة حينما ربكي قول 

وىذا من اؼبشكل؛ ؽبذا ينبغي أن نعلم أن اؼبالكية إىل   أن الدليل ضعيف، أو اؼبالكية ضعيفة ابعتبار مالك فتظهر حجة اإلمام
زماننا مل يعتنوا أبدلة الفروع، وأن أدلة الفروع اغبادثة ىي فبن يتكلم يف مسائل الفقو ويدللون للمذىب وليست دليالً عند أئمة 

يتحملو األئمة، وإما أن يكون ىذا الدليل ليس دبتعلق اؼبذىب؛ ألهنم مل يريدوه أصالً، وىذا اإليراد إما أن يكون ضعيفاً فال 
 ابؼبسألة إَّل من بعيد، فال ينبغي أن يتهم ذلك الفقيو بضعف اَّلستنباط، أو ضعف النظر.

وكذلك ينبغي أَّل يتهيب الناظر يف ىذا أن ذلك اإلمام استدل هبذا الدليل، وإمبا دلل لو عليو، وإمبا دليلو جاء على ىذا 
أصل، ما ىو ىذا   وغَته، ويريدون بذلك إرجاع ىذه اؼبسألة إىل مالك يريدون األدلة على أقوال اإلمام النحو، األئمة

م عليها فبا يتعلق ابلكتاب والسنة واإلصباع والقياس وغَتىا، فبحثوا عن أظهر األدلة من األصل؟ لدينا أصول تقدم الكال
القرآن والسنة ووجدوا ىذا فجعلوه ىو الدليل، وردبا لديو دليل ما ىو أقوى من ذلك ومل تستحضره؛ ؽبذا ينبغي لطالب العلم 

ية، وإمبا يقول: يستدل ؽبذا القول حىت يفرق بُت الدليل الذي إذا أراد أن يستدل دبسألة أَّل يقول استدلوا بكذا، يعٍت اؼبالك
 يستدل بو أىل اؼبذىب، وبُت ما يستدل بو غَتىم ؽبم، وىذا من األمور اليت ينبغي العناية هبا.

 

 أسهل كتب اؼبالكية 
 

 

من جهة العبارة، وكذلك قرب الكتاب إىل آراء  ابن أيب زيد القَتواينأسهل متون الكتب اؼبالكية ىو كتاب الرسالة ل 
أخذ عليها بعض اؼبسائل اليت خالفت  ابن أيب زيد، وقربو من اؼبأخذ األصلي وىو اؼبدونة، إَّل أن الرسالة ل  مالك اإلمام

راح وىو صاحب كتاب ربرير اؼبقالة يف شرح الرسالة، بينها رضبو هللا، وقد بُت ذلك أحد الش مالك اؼبنصوص يف مذىب اإلمام
 واؼبنصوص عليو. مالك اؼبشهور يف مذىب اإلماميف كتابو الرسالة  ابن أيب زيد القَتواين يف ثناَي الشرح فيما خالف فيو
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 مدرسة اإلمام الشافعي

 

 

 رضبو هللا. دمحم بن إدريس الشافعي اؼبدرسة الثانية ىي مدرسة اإلمام

  

 أتثر اإلمام الشافعي ابإلمام مالك 
 

 

، األئمة األربعة قد التقوا  الشافعي رضبو هللا من تالمذة أضبد ، وأن اإلمام الشافعي ىو من شيوخ اإلمام مالكاً  معلوم أن اإلمام
، ومل يلتق  أضبد فلم يلتق بو اإلمام أبو حنيفة ، وأما الشافعيب  أضبد ، والتقى اإلمامالشافعيب  مالك ببعضهم، التقى اإلمام

ونقل إليو  إبراىيم بن طهمان، ىل التقى بو أم َّل؟ وقيل: إمبا التقى ب أيب حنيفةب  مالك ، واختلف يف التقاء اإلمام الشافعي بو
 العلماء.  على قول بعض بن طهمانإبراىيم  أقوالو، فكان الواسطة بينهما

، وَّل أتثَته مباشرة على  يب حنيفةأ رضبو هللا، ومل يظهر أتثَته على الشافعي على اإلمام مالك وؽبذا ظهر أتثَت اإلمام
رضبو هللا أخذ الفقو  الشافعي ،للشافعي ىو شيخ مالك ، و أضبد ىو شيخ لإلمام الشافعي رضبو هللا، فاإلمام أضبد اإلمام

فكانت أول مدارسو يف ذلك، فنشأ يف ذلك بعد بلوغو وأجيز يف  مسلم بن خالد الزقبي ابتداًء يف مكة، وذلك على شيخو
؛  الشافعي َّل يكاد يذكرىا من يتكلم على مذىب اإلمام مالك التدريس، وأول تدريسو كان دبكة، وىذه اؼبدرسة لإلمام

 سنو، فأقوالو مل تدون عنو. وكان يف حداثة  مل يدون عنو أقوال يف مكة، وإمبا كان ىبفي أقواًَّل اندثرت، الشافعي ألن
 

 تنقل اإلمام الشافعي يف البلدان لطلب العلم 
 

 

ودرس يف اليمن، وأخذ أيضاً عن بعض فقهائها، وأخذ أسَتاً من اليمن إىل إىل اليمن،  الشافعي مث بعد ذلك انتقل اإلمام
يف العراق، وانظره وكان بينهما شيء من  محمد بن اغبسنبغداد، وذلك بوشاية من بعض الوشاة، فأخذ إىل بغداد، مث التقى ب 

رضبو هللا ؾبالس يف العراق، مث انتقل  للشافعي فكاندمحم بن اغبسن عليو رضبة هللا، وصار بينو وبينو أيب حنيفةاؼبناظرة، ومل يلتق ب 
 إىل مكة وجلس فيها كبواً من عشر سنُت.  بعد بقائو يف العراق وكان قد جلس يف ذلك يسَتًا، انتقل

يف مصر  مث رجع إىل العراق وجلس فيها يسَتًا، وذىب بعد ذلك إىل مصر، ومكث يف مصر طبس سنوات، وؽبذا مدرستو
مدهتا يسَتة، وىي أزىر مدارسو؛ وذلك ألنو قدم إىل مصر وىي أحوج ما تكون إىل مدرسة تعتٍت ابلدليل، وأصحاب 

وليس معهم أدلتو، فجاء  الكضبو هللا الذين انتقلوا من اؼبدينة وانتقلوا إىل مصر، ضبلوا آراء اإلمافبر  مالك اإلمام
يف مصر فبن  مالك فأصبحت لو شوكة يف مصر؛ ألنو من ضبلة األدلة، وذكران فيما تقدم أن أصحاب اإلمام الشافعي اإلمام

أشهب بن عبد ، ومن جاء تبعهم يف ذلك، وأخذ عنهم ك عبد الرضبن بن القاسمو  عبد هللا بن وىب مالك أخذ عن اإلمام
، ىؤَّلء وغَتىم فبن أخذوا الفقو  دمحم بن عبد هللا بن اغبكم ، و عبد هللا بن اغبكم ، وكذلك أصبغ بن القاسم ، وكذلك العزيز
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فتاوى وَّل وبملون أدلة تدلل على صبيع ما ينقلون من فتاوى، كذلك فإن ربريرىم للمسائل   جون، فكانوا وبملونفقاموا ىبر 
عبد الرضبن بن  ؛ ألنو أكثرىم فقهاً، ألنعبد الرضبن بن القاسم النازلة فبا يعوزىم كثَتًا، فكان أكثرىم تصدراً يف ىذا الباب ىو

ىو أكثرىم حديثاً، فنقل ما يبلك من حديث،  عبد هللا بن وىب رضبو هللا، و مالك ونقاًل عن اإلمامأكثرىم فقهاً  القاسم
وىو كان حاماًل للفقو واغبديث، فاشتهرت مدرستو يف ذلك، فكان يعرف أخذه عن  الشافعي فجاء اإلمام

 ىبالفو.  واترة مالكاً  ، فيأيت ابألدلة وىبالفهم، فتارة يوافق اإلمام مالك فيسأل عن أقوال اإلمام مالك اإلمام
 

 األصول اليت اعتمد عليها الشافعي يف مذىبو 
 

 

ابعتماده على   رضبو هللا، فدون اؼبصنفات، فكان مذىبو يف ذلك دقيقاً، وبُت أصولو رضبو هللا الشافعي ظهرت مدرسة اإلمام
والقياس كما نص على ذلك يف كتابو الرسالة، ونص أيضاً على مسألة مهمة وىي أن مذىبو الكتاب والسنة، وكذلك اإلصباع 

رضبو هللا ىو ما عليو الصحابة، وأنو إذا وجد قوَّلً من أقوال الصحابة وَّل يوجد لو ـبالف، قال: ونقول بو، وؽبذا يقول عن 
يقدمهم يف كل شيء، وقد نص يف كتابو الرسالة على الصحابة عليهم رضوان هللا: ىم فوقنا يف كل علم واجتهاد وفضل، فهو 

األخذ بقول الصحايب إذا جاء عنو قول من األقوال وَّل يعرف لو ـبالف، فقال: ونذىب إليو، وقول الواحد منهم أحب إلينا 
 رضبو هللا. الشافعي من قولنا، وىذا من األصول عند اإلمام

وإذا اختلف الصحابة فإنو َّل يقدم واحداً على اآلخر إَّل إذا كان أحد اػبلفاء الراشدين األربعة فإنو يقدمو على غَته، وَّل 
رضبو  مالك رضبو هللا تقدمي ألحد من الصحابة بعينو على اَّلطراد يف غَت اػبلفاء الراشدين كحال اإلمام الشافعي يظهر يف كالم

كثَتاً، وردبا  عبد هللا بن عمر رضبو هللا أيخذ بقول الكاً ضوان هللا، فإن اإلمافبعليو ر  عبد هللا بن عمر هللا يف أخذه ما جاء عن
عند الًتجيح، أن يعرف الصحيح  مالك ىبالفو يف الشيء اليسَت، وىذا من القرائن اليت يعرف هبا طالب العلم مذىب اإلمام

عليو  عبد هللا بن عمر فإن اؼبًتجح ىو القول اؼبنصوص عن مالك ، وإذا جاء قوَّلن يف مذىب اإلمام عبد هللا بن عمر عن
يف كتابو احمللى يف مواضع، أشار إىل أن  ابن حزم األندلسي رضوان هللا، إَّل أن لو ـبالفات يسَتة يف ىذا، قد أشار إليها

 يف بعض اؼبواضع. عبد هللا بن عمر خالفمالكاً  اإلمام

احمللى، ؽبذا إذا   يف كتابو ابن حزم األربعة وؿباججة على أصوؽبم ىو وفبا ينبغي أن يعلم أن أكثر األئمة استدراكاً على األئمة
يعرف ما يند عن قواعدىم يف ىذا أن ينظر يف كتاب احمللى أراد طالب العلم بعد معرفتو ألصول األئمة وكذلك لفقههم أن 

ليس بالزم، ولو كان صحيحاً؛ ألهنم ردبا   واترة فإنو كثَتاً ما يستدرك عليو، واستدراكو اترة يصيب واترة ىبطئ، ابن حزمل 
 يدعون ذلك لدليل واضح.

ما ظهر يف ذلك   على الدليل فيما ظهر لديو، مث أيخذ ابإلصباع، مثرضبو هللا دون مذىبو وىو يعتمد يف األصل  الشافعي اإلمام
من قياس ظاىر جلي، مث يعتمد ما جاء من عمل اػبلفاء الراشدين، مث يستوي لديو الصحابة، وَّل يقدم قول من جاء بعدىم 

 عليهم، مث بعد ذلك هبتهد يف ذلك برأيو.
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 مظان وجود آراء اإلمام الشافعي وأقوالو 
 

 

، وأصحاب  الربيعرضبو هللا فبا يبيز مذىبو أن أقوالو موجودة ومدونة يف كتابو األم، فدون كتابو األم إمالًء على الشافعي واإلمام
الربيع  رضبو هللا الذين أخذوا عنو العلم وبرزوا، والذين أخذوا عنو العلم كثَت، ولكن اؼبربزين من أصحابو ثالثة: الشافعي اإلمام

 ، ىؤَّلء الثالثة، وىم على ثالثة مراتب: اؼبرتبة األوىل: ىي مرتبة الفقو البويطي و اؼبزين اؼبؤذن اؼبصري و بن سليمان اؼبرادي
يف  فعيالشا يقدم فيو على غَته؛ ألنو ىو الذي أخذ حلقة اإلمام البويطي، فهذا الشافعي والدراية ومعرفة زبريج أقوال اإلمام

رضبو هللا، وقد قل  أضبد ، وقد امتحن يف خلق القرآن، وتويف حبيساً يف فتنة اإلمام الشافعيمسجده يف مصر بعد وفاة اإلمام
فهو الذي  للبويطي لنسبةمن جهة التدوين واَّلختصار، وأما اب الشافعي استأثر بكتب اإلمام اؼبزين النقل عنو يف ذلك؛ ألن

رضبو هللا مدوانً  الشافعي ، فكان اإلمام الشافعي استأثر ابلتخريج والتنظَت، وإخراج الزَيدات من اؼبسائل يف مذىب اإلمام
و هللا واألقوال اؼبنقولة رضب الشافعيلفقهو يف كتبو ككتابو األم، وكذلك الرسالة، كذلك ما جاء من األحاديث اؼبروية عن اإلمام

 يف بعض األقوال. رضبو هللا الشافعي عنو من األئمة الشافعية الذين نقلوا عنو يف صبلة اؼبسائل، وكذلك يف الًتاجم لإلمام

، فذكر أصول للبيهقي يرجع إليها يف كتابو الرسالة، ويرجع إليها يف كتاب اؼبدخل إىل السنن الشافعي أصول اإلمام
رضبو هللا، كذلك تؤخذ من منثور ما جاء عنو يف ردوده على أىل عصره، فظهرت أصولو يف ذلك كرده يف  الشافعي اإلمام

اغبديث، وىذه اؼبسائل ظهر فيها ما هبري   وصباع العلم، واختالف األوزاعي ، ورده كذلك على محمد بن اغبسنمناظرتو ل 
 عليو من أصول.

أن يرجع  الكأما ما يتعلق ابؼبسائل الفرعية، فهذا يظهر يف كتابو األم، ؽبذا ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يعرف قول اإلمافب
يرجع إىل كتبو مباشرة، وأظهر   عليو أن الشافعي رضبو هللا إذا أراد أن يعرف أقوال الشافعي إىل كتبو مباشرة، وأقوال اإلمام

 ألم، فَتجع إليو.ىذه الكتب ىي كتابو ا

، الشافعي ومن وجوه الضعف عند كثَت من اؼبتعلمُت أهنم يرجعون إىل مذىب الشافعية، وَّل يرجعون إىل مذىب
ىو األصل وإمام اؼبذىب، فينبغي أن يرجع إليو يف كتابو، فينظر يف قولو، مث بعد ذلك ينظر يف قول الشافعية، ومن  الشافعي و

 رضبو هللا. الشافعي افعية ابلنسبة لإلمامأين جاء قول الش
 

 الكتب اؼبعتمدة يف اؼبذىب عند الشافعية 
 

 

اختصر كتاب األم يف كتابو اؼبختصر، فسمي ـبتصر اؼبزين، وـبتصر اؼبزين شرحو إمام اغبرمُت يف كتابو هناية اؼبطلب،  اؼبزين
فشرح هناية اؼبطلب يف ثالثة كتب، شرحها يف كتابو الوسيط والبسيط والوجيز، ىذه  الغزايل ل، مث جاءفكتاب األم ىو األص

عليو رضبة هللا، فشرح كتاب الوجيز  الرافعي عليو رضبة هللا، مث جاء اإلمام الغزايل وىي لإلمامثالثة كتب لشرح هناية اؼبطلب، 
ابن حجر  رضبو هللا فاختصر كتاب احملرر يف كتابو منهاج الطالبُت، فجاء بعد ذلك النووي يف كتابو احملرر، فجاء اإلمام
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منهاج الطالبُت،  النووي ، فشرح منهاج الطالبُت يف كتاب ظباه ربفة احملتاج يف شرح اؼبنهاج، وىذا اؼبنهاج ىو لإلمام اؽبيتمي
، واحملرر إمبا أخذه من الوجيز، والوجيز إمبا أخذه من هناية اؼبطلب، وهناية اؼبطلب  للرافعي ـبتصر للمحرر، واحملرر واؼبنهاج ىو

 . للشافعي صر اؼبزين، وـبتصر اؼبزين من كتاب األمأخذه من ـبت

بعد ذلك، مث إذا أراد أن ينظر يف عمدة وؽبذا إذا أراد طالب العلم أن وبرر مسألة عليو أن يذىب إىل األم وأيخذ القول 
، وشرح الرملي للمنهاج  ابن حجر ، وكذلك شرحو ربفة احملتاج ل النووي اؼبذىب عند اؼبتأخرين فلينظر يف كتاب اؼبنهاج لإلمام

وكتاب الرملي، ىي عمدة اؼبتأخرين من   ، وىو هناية احملتاج، فهذه الكتب الثالثة، اؼبنهاج وربفة احملتاج، النووي لإلمام
رضبو هللا، وىل قول  الشافعي الشافعية، أيخذ هبا مث يتسلسل يف ذلك وينظر من أين وجد الزَيدة يف القول عن اإلمام

رضبو هللا، وىذه  الشافعي كان قوًَّل مث خرج قول عن وجو؟ فيعرف بذلك طالب العلم الًتجيح يف قول اإلمام الشافعي اإلمام
 رضبو هللا. مالك أو يف مذىب اإلمام الشافعي من األمور اليت ينبغي أن يعتٍت هبا طالب العلم سواًء يف مذىب

 

 عناية الشافعية أبدلة فروع اؼبذىب 
 

 

احملدثُت من   من أكثر اؼبذاىب عناية جبمع أدلة الفروع، وىذا ظاىر يف كتب اؼبتأخرين، وذلك لكثرة الشافعي ومذىب
يب بكر بن أ الشافعية فأكثر احملدثُت من الشافعية، فإذا أراد اإلنسان أن ينظر إىل الشافعية من ابتداء زمنهم األول، بدءًا من

ومن  ير الطربيابن جر شيئاً فبن اعتٌت ابلدليل وذلك ك  الشافعي ، أو من أخذ عن اإلمام الشافعي فهو كان على طريقة اؼبنذر
ابن   وكذلك الذىيبجاء بعده من األئمة، وما كان يف زمن وفرة احملدثُت يف القرن الثامن، والقرن التاسع من األئمة ك 

وغَتىم  اؽبيتمي وغَتىم من األئمة الذين اعتنوا جبمع األدلة، وكذلك السيوطيو  السخاوي و ابن حجر وكذلك اغبافظ كثَت
 . مالك من األئمة الذين اعتنوا أبدلة اؼبذىب، وصبعوىا من أدلة أخرى حىت مل ترد عند اإلمام

أن يعتٍت دبعرفة أدلة الفروع، وكذلك أن يعلم أن أدلة اؼبتأخرين من الشافعية َّل يلزم أن تكون فينبغي لطالب العلم 
أدلتو أوردىا يف كتابو األم، ومل يورد كل ما لديو من علم عن النيب عليو الصالة والسالم، فاألدلة يف  الشافعي، ف  للشافعي أدلة

أكثر من اىتم هبذه الكتب ىم الشافعية   كان أضبد ن الكتب الستة ومسند اإلمامذلك كثَتة، لكن ؼبا دونت اؼبصنفات م
الكبَت،  الرافعي تلك اؼبصنفات التلخيص اغببَت يف زبريج أحاديث فجمعوىا واعتنوا هبا وقاموا ابلتخريج، وؽبذا كان من

، وعناية أيضاً من شرح   اؽبيتمي يتهم بذلك، ككتبوكذلك كتاب الزوائد الذي صبع فيو األدلة فبا يدل على حصرىم وعنا
 وغَتىم. السيوطي، وكذلك اؼبناويكتب السنة يف اعبوامع ك 

العلم أن يعتٍت دبعرفة  بنفسو استدل هبذه األدلة، ولكن صبعوىا بعد زمن التدوين؛ ؽبذا ينبغي لطالب الشافعي وَّل يلزم أن
لب العلم َّل بنفسو، وأن أيخذه على سبيل التسلسل، ومن اليسر يف ىذا أن طا الشافعي الدليل، وأن يعرف أيضاً قول اإلمام

، مث  الشافعي ، مث يضع بعده اؼبختصرات عن اإلمام للشافعي حرج عليو، أو من السهل أن يرتب يف مكتبتو مثاًل كتاب األم
أراد أن يتتبع مسألة أيخذىا بذلك عن طريق اليسر والسهولة،   ، مث أييت هبا إىل زمنو، فإذا الشافعي يليو بعد ذلك كتب عن
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، ويف مذىب  أيب حنيفة ، ويف مذىب مالك كذلك يف مذىب اإلمام الشافعيأيخذىا من كل ابب، وىذا كما أنو يف مذىب
 رضبو هللا. أضبد اإلمام

 هللا يف ىذا.  رضبو الشافعي مث جاء زمن الوفرة يف األدلة عند اؼبتأخرين، وكثرة التفريعات والًتجيحات فبا مل يكن قوَّلً لإلمام
  

 
 مدرسة اإلمام أحمد بن حنبل

 

 

  

 تعدد الرواَيت عن اإلمام أضبد 
 

 

ىو أكثر األئمة   رضبو هللا أضبد ، وىو إمام السنة، واإلمامأضبد بن دمحم بن حنبل الشيباين رضبو هللا، وىو أضبد مذىب اإلمام
للسنة، وأكثر األئمة األربعة تنقالً ورحلة، وأكثرىم شيوخاً، وأقلهم رأَيً، وؽبذا مل يدون شيئاً من رأيو وىذا سبب كثرة صبعاً 

يفهم عنو، وىذا سبب كثرة اؼبروَيت؛ ألن   ؛ ألن اإلنسان إذا مل يدون رأيو دون عنو حبسب ما أضبد الرواَيت عن اإلمام
الفتوى ليست رأَيً يف كل مسألة، فالفتوى انزلة، الفقهاء يسمون الفتاوى النوازل، يسموهنا نوازل، فردبا أفيت بنازلة يف اؼبسح 

ثالثة أَيم وَّل يعٍت أين أجيز اؼبسح أكثر من ثالثة أَيم على اإلطالق، فتأيت فتوى  على اػبفُت ؼبشقة رأيتها يف شخص جاوز
تقريرية ؽبذا العلم أقول: إن اؼبسافر يبسح ثالثة أَيم بلياليهن واؼبقيم يوماً وليلة، وشبة رواية أخرى أفتيت شخصاً بعينو أنو 

يكون مثاًل شق عليو األمر، أو مسافراً أو ؾباىداً أو كبو مسح أربعة أَيم فأقول: صالتك صحيحة؛ ألنو رأيتو مضطرًا كأن 
 رضبو هللا. أضبد ذلك، فتحمل بعض ىذه اؼبسائل على أهنا روايتان، وىذا ىو سبب كثرة اآلراء اؼبروية عن اإلمام

 

 كيفية معرفة مذىب اإلمام أضبد عند تعدد الرواَيت عنو 
 

 

رضبو هللا، فهذا يقدم أضبد متعددة، والقول يقدم على غَته، وىو النص، إذا جاء نص عن اإلمام أضبد واآلراء اؼبروية عن اإلمام
مسألة من اؼبسائل، فينشئ مسألة من   رضبو هللا كأن يقول قوَّلً يف أضبد ائي عن اإلمامعلى غَته، ويعرف ىذا أبنو نص إنش

يف ذلك، فهذا يليها مرتبة، مث بعد ذلك  أضبد جواب السؤال اؼبروي عن اإلمام اؼبسائل، فهذا يقدم على غَته، أييت بعد ذلك
رضبو هللا،  أضبد ىي اليت ربكى من غَت ذكر النص، فال يعرف السياق الذي جاء عن اإلمام أضبد الرواية، الرواية عن اإلمام

 ف اؼبناسبة، فهل جوزىا يف فتيا أو يف نص وكبو ذلك؟ ؽبذا ينبغي أن يفرق.فال تعر   كذا، أضبد وَّل يعرف اؼبناسبة، وإمبا جوز

وجو ووبمل   مسألة ربتمل وجهُت، فيحمل قول على أضبد كذلك يليها بعد ذلك الوجو، وذلك ألنو يوجد مثالً عن اإلمام
قول على وجو، وبعضهم هبعل الرواَيت وجوىاً، وأضعف ىذه كلها التخريج، وىو إخراج قول لإلمام مل يقل بو لالزم مسألة 

ىبطب على غَت طهارة، قال: ولو كان جنباً، ىذا   رضبو هللا هبيز للخطيب أن أضبد أخرى، وذلك على سبيل اؼبثال مثاًل اإلمام
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 نص يف اؼبسألة.

يوجب يف اػبطبة أضبد : أن اإلمامأضبد نستطيع أن لبرج عليها مسائل أخرى، من ىذه اؼبسائل اليت لبرجها على مذىب اإلمام
آية، ىذا زبريج أو نص؟ زبريج، ولكن ىذا  أنو يرى جواز قراءة اعبنب للقرآن إذا كان أضبد قراءة اآلية، على ىذا قبيز لإلمام

نسان نسيان بلوازم قولو ألنو بشر؛ يطرأ على اإل  رضبو هللا، ؼباذا؟ ألنو ردبا أضبد التخريج ىو أضعف مراتب اؼبنسوب لإلمام
 ؽبذا نقول: إن التخريج يف ذلك ىو أضعف اؼبروي، ؽبذا ينبغي لطالب العلم أن يفرق بينها.

فالتخريج َّل ينتهي بعضو، يستطيع اإلنسان أن ىبرج أشياء مل ىبرجها أحد قبلو؛ ؽبذا ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يعرف 
، ومواضع النصوص ىي رواَيتو، رواَيتو ىي  أضبد رضبو هللا أن يبحث عن مواضع النصوص عن اإلمام أضبد مذىب اإلمام

وغَتىم فبن نقل عن  األثرم ، وكذلك الفضل بن زَيد و حنبل بن إسحاق و صاحل لكوكذ عبد هللا فيما يرويو عنو ابنو
 رضبو هللا اؼبروَيت ابلنصوص، وىي مستفيضة. أضبد اإلمام

، وكذلك اػبالل الذي أخذ عن تالمذة  أيب يعلى يليها بعد ذلك كتب نقلت عنو أبسانيد وذلك ككتب القاضي
، ولو جامع وفَت لو أضبد، فدون يف ذلك وصبع اؼبروَيت عن اإلماماألثرم وكذلك عبد هللا رضبو هللا، وذلك كابنو أضبد اإلمام

،  مالك يف مذىب اإلمام سحنونرضبو هللا، حىت إنو يقارن ب  أضبد اجتمع عند اؼبتأخرين لكفاىم يف كثَت من مسائل اإلمام
مباشرة،  أضبد كذلك اػبالل يف صبعو اؼبروَيت وإن مل يلق اإلماممالك عن اإلمام ابن القاسم يف صبعو للمدونة عن سحنوانً  فإن

فجمع صبعاً وفَتاً،  األثرم ، وكذلك عبد هللا ل عنو يف ذلك عن كثَت من أصحابو ك ابنوواؼبنقو  أضبد فجمع اؼبروَيت عن اإلمام
 أجزاء، ومنها ما ىو مفقود.يف  ػباللوطبع صبلة من مروَيات

احملكية، الرواَيت ابلرجوع إىل النصوص، والنصوص ذبتمع يف اؼبروَيت، مث بعد ذلك أتيت الرواَيت  أضبد ويعرف مذىب اإلمام
، ىكذا ويسكت، أو يقال: ولو روايتان، وىذه تكثر يف كتب الفقهاء فبن جاء بعد أضبد احملكية أن يقول: رواية عن

 .اػبالل منز 
 

 أىم اؼبختصرات يف مذىب اإلمام أضبد 
 

 

،  اػبالل؛ ألنو أخذ ؾبموع ما لديو من كتب اػبرقي ىو ـبتصر أضبد أدق اؼبدوانت من اؼبختصرات يف مذىب اإلمام
ىو أدق الكتب إَّل أنو مل يستوعب مسائل  اػبرقي رضبو هللا، فمختصر أضبد قد أخذىا مباشرة عمن لقي اإلمام اػبالل و

شرف  واؼبروي عنو، فجاءت بعده كتب مصنفة يف ىذا فاستوعبت اؼبسائل أكثر منو، فجاء يف ذلك كتاب أضبد ماممذىب اإل
وىو زاد اؼبستقنع يف اختصار اؼبقنع، واؼبقنع يف ذلك عند اؼبتأخرين لو شهرتو يف صبع اؼبروَيت عن  الدين بن قبا

على اختصاره ىو أدق وأقرب، وينبغي لطالب العلم أوًَّل إذا أراد معرفة أدق  اػبرقي رضبو هللا، إَّل أن ـبتصر أضبد اإلمام
والشروح  اػبرقي ، وذلك كمختصر أضبد اؼبختصرات يف الصدر الذي يدنو من اإلمامأن أيخذ أدق  أضبد الرواَيت عن اإلمام

، فاستوعب صبع األدلة وذكر أيضاً  اػبرقي ىو شرح ؼبختصر ابن قدامة، وكتاب اؼبغٍت ل عليو رضبة هللا ابن قدامةعليو كاؼبغٍت ل 
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 رضبو هللا. دأضب الرواَيت األخرى عن اإلمام

اين ، اليت فيها أدلتو وآراؤه اليت يفيت هبا، ىذه كثَت منها اندثر، وذلك ككتب حرب الكرم أضبد والكتب اؼبروية عن اإلمام
، فأكثر ما نقل عنو يف ذلك كان مفقود،   أيب بكر األثرم، وكذلك الرواَيت اليت جاءت عمن لقيو ك  أيب حفص العكربي وكتب

وغَتىا من اؼبصنفات فقدت وإن وجد فيوجد شيء يسَت  أيب بكر اؼبروذي ، وكذلك كتباػبالل وغالم اػبالل كذلك كتب
أن يعرف اإلنسان  أضبد رضبو هللا، وفبا يعرف بو رأي اإلمام أضبد من ىذا، ؽبذا كلما قرب الباحث زمناً عرف رأي اإلمام

 أصولو.
 

 األصول اليت اعتمد عليها اإلمام أضبد يف مذىبو 
 

 

يقدم إصباع   رضبو هللا كما َّل ىبفى منها ما يتفق فيو مع غَته الكتاب والسنة، واإلصباع والقياس، إَّل أنو أضبد أصول اإلمام
الصحابة وهبل الفتاوى أبقواؽبم، ولو كان ظناً فيقدمو على قولو، بل ردبا يفيت أبقوال الفقهاء من التابعُت، وؽبذا يف كثَت من 

ن كذا، وؽبذا نقول: إن أجل أئمة التابعُت الذين يؤخذ بقوؽبم ىم فقهاء اؼبدينة، مث اؼبسائل ُيسأل عن مسألة ويقول: قال فال
رضبو هللا إذا وجد قول مفٍت ولو   أضبد ىاتُت اؼبدينتُت إذا مل هبد دلياًل، واإلمام َّل يكاد ىبرج عن فقو أضبد فقهاء مكة، واإلمام

سفيان بن  ياً أو مدنيا، وؽبذا قبده أيخذ خبتم القرآن يف الصالة بقولكان من أتباع التابعُت أخذ بقولو إذا كان مك
منازل الوحي، وأهنا أنقى البلدان من الدخيل يف اآلراء واألقوال، وعمدهتم يف   ويقول: يفعلو أىل مكة؛ ألنو يرى أهنا من عيينة

 ذلك األثر.

يعتٍت إبصباع   رضبو هللا أضبد ؽبذا ينبغي أن تعرف آاثر السلف الصاحل يف معرفة األصول، كذلك ينبغي أن نعلم أن اإلمام
الصحابة، وأنو إذا روي عن صحايب وَّل يعرف لو ـبالف َّل يقدم عليو غَته، وؽبذا يقول: اإلصباع إصباع الصحابة، ومن بعدىم 

 تبع ؽبم، فال أيخذ بقول أحد.

روايتان يف اؼبسألة  أضبد قو الصحابة، فإذا وجد يف مسألة قوَّلً لصحايب وعن اإلمامؽبذا ينبغي لطالب العلم أن يعتٍت دبعرفة ف
الثانية انزلة أو قضية عُت أفىت هبا لنازلة طرأت، وىذا يستطيع اإلنسان معو فيجعل الرواية األصل ىي ما وافق الصحايب، وأن 

 ابلنظر إىل أصولو.رضبو هللا  أضبد أن هبمع الرواَيت اؼبروية عن اإلمام

وكذلك يف كتابو اؼبسند صبع آَّلف األحاديث، وىذه اآلَّلف اليت صبعها يف كتابو اؼبسند ىي رأيو إذا مل يوجد لو رأي، 
يف كتابو اؼبسند ومل يوجد لو فيو قول  أضبد أن ما ذكره اإلمام أضبد يف اآلداب الشرعية عن أصحاب اإلمام ابن مفلح وذكر

انظر يف  أضبد رضبو هللا، أو فيها قوَّلن، أو َّل يوجد قول لإلمام أضبد فهو قولو، وؽبذا إذا نظرت يف مسألة تنسب لإلمام
إذا مل يكن لو رواية، كحال  أضبد اؼبسند ىل يوجد دليل يعضد ىذا القول، فهو اؼبرجح ؽباتُت الروايتُت، أو ىو قول اإلمام

 رضبو هللا يقول: وَّل ىبالفو، يعٍت: َّل ىبالف ابن مفلح على ما تقدم الكالم عليو، وؽبذا يقول مالكابلنسبة ل  مالك امموطأ اإلم
أنو وقف عليو خبالف ما يذكر يف الدواوين األخرى، فال ندري يقيناً ىل وقف   الدليل الذي رواه ؼباذا؟ ألان تيقنا أضبد اإلمام
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عليو رضبة  أضبد و أم َّل؟ أما ما كان بُت عينيو وثبت إسناداً فإنو َّل يكاد ىبرج عنو، فهذا من اؼبرجحات أنو مذىب اإلمامعلي
 هللا.

 

 أفضل الكتب اليت اعتنت دبذىب اإلمام أضبد 
 

 

، وقد اعتٌت جبمع الفروع على مذىب  ابن مفلح، ككتاب الفروع ل  أضبد وشبة كتب اىتمت جبمع الفروع يف مذىب اإلمام
 بشيء من التوسع، ويعتٍت ابألثر. أضبد اإلمام

دبروَيتو والرجوع إىل اؼبختصرات القريبة  أضبد وؽبذا نقول: إن أول ما ينبغي أن يعتٍت بو اإلنسان ىو الرجوع إىل نصوص اإلمام
، فلو عناية  اػبرقي على ـبتصرالزركشي اؼبغٍت، وشرح اػبرقي ا، ومن شروح ـبتصروشروحه أضبد اليت أخذت من اإلمام

رضبو هللا ليست يف غَته، وأيضاً فيو أقوال ينقلها عن  أضبد وفيو نصوص عن اإلمامابلدليل، وفيو نصوص ليست يف غَته، 
 تنقل عند غَته رواية وىي عنده نص. أضبد اإلمام

 إمامان جليالن َّلأضبد رضبو هللا وبققون مذىبو، ومن أدق ىؤَّلء األئمة يف مذىب اإلمام أضبد وشبة ؿبققون يف مذىب اإلمام
فهذان ،  ابن عبد اؽبادي رضبو هللا، والثاين ابن رجب ، أوؽبما اغبافظ أضبد يتقدم عليهما أحد يف ربرير أدلة مذىب اإلمام

 وربريرىا. أضبد اإلمامان فبن يعتنون أبدلة مذىب اإلمام

فا على الكتب اؼبندثرة عندان فبا مل نقف عليو، ومن ويف حال طلب الدليل والتماسو فإنو يرجع إىل ىذين اإلمامُت، وقد وق
أيضاً وجد أنو وبيل إىل كتب ومسانيد َّل توجد عند أحد،   ابن رجبوفتح الباري ل  ابن رجبنظر يف كتاب شرح العلل ل 

وغَتىم من أصحاب  أيب حفص العكربي و حرب الكرماين ، وكذلك ما جاء عن األثرم ، وكتب سفيان و وكيع ككتب
 عليو رضبة هللا. أضبدعليهم رضبة هللا فبن لو أثر دبعرفة األدلة اؼبنقولة عن اإلمام أضبد اإلمام

وأييت بعد ذلك وإن تقدموا زمناً من اعتٌت بتحرير األدلة، لكن َّل يوازي ربرير ىذين اإلمامُت، وذلك ليس نقصاً يف أىليتهم 
رضبو هللا، فلو ربريرات ولكن  ابن تيمية تميز غَتىم عليهم، ومن ىؤَّلء األئمةيف العلم، وإمبا َّلنشغاؽبم يف بعض األبواب، أو ل

أولو إىل آخره، وكذلك فإنو مل يعنت بتحرير األدلة،   اتماً من أضبد إلماممل وبرر اؼبذىب اتماً، وليس لو مدون حرر فيو مذىب ا
،  للمقدسي الفتاوى اؼبصرية، أو يف غَتىا، أو يف كتابو شرح عمدة الفقووإن كان لو ربرير للرواَيت يف كتابو الفتاوى سواًء يف 

بكراً يف سن الثالثُت، وشرح ىذا الكتاب مث انصرف إىل الكالم إن ىذا الكتاب شرحو م  ولكنو مل يتم ىذا الكتاب، مث أيضاً 
يف مسائل العقيدة، والرد على الطوائف، وشغلو ذلك عن تدوين ما لديو من أدلة اؼبذىب، وكذلك ربريرىا، ومن ذلك أيضاً  

جهة   ، فإنو حرر فيو صبلة من اؼبسائل، فينبغي لطالب العلم أن يعتٍت هبذه الكتب من أيب الربكات بن تيميةكتاب احملرر ل 
 ربرير اؼبذىب.

د على كتاب، ومنهم من اعتمد وشبة كتب من كتب اؼبتأخرين اعتنت جبمع الرواَيت من اؼبدوانت السابقة ؽبا، منهم من اعتم
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هبمع ما جاء  وىذا الكتاب يف ظاىرهللمرداوي على كتابُت، ومنهم من اعتمد على اجملموع، ومن ىذه الكتب كتاب اإلنصاف
رضبو هللا، وىو ليس بكتاب ربرير  أضبد من أقوال ونصوص ورواَيت، على ما تقدم ووبكيها عن اإلمام أضبد عن اإلمام

، وىي رضبو هللا أضبد ، وإمبا ىو ربرير الرواَيت وصبعها، وفرق بُت ربرير الرواية وربرير األقوال الواردة عن اإلمام أضبد ألقوال
 على ما تقدم اإلشارة إليو.

تقدم تصنيفاً وىو مبكر جداً رضبو هللا، فاؼبختصرات يف ذلك كثَتة: أوؽبا على ما  أضبد وابلنسبة للمختصرات يف مذىب اإلمام
وأشهرىا عند مصنفات كثَتة،   دون مبكراً، ىو كتاب ـبتصر اػبرقي، وبعد ذلك جاءت أضبد فبا يدل على أن مذىب اإلمام

اؼبتأخرين وخاصة اؼبعاصرين زاد اؼبستقنع يف اختصار اؼبقنع، ودليل الطالب، ودليل الطالب من جهة مسائلو ىو أقل من 
 الزاد، والزاد أوفر منو، لكن دليل الطالب أيسر من جهة العبارة.

 

 مدى عناية اغبنابلة أبدلة فروع اؼبذىب 
 

 

ابلنسبة للتدليل على الفروع أييت بعد الشافعية مرتبة  أضبد رضبو هللا، فمذىب اإلمام أضبد اإلماموأما ابلنسبة لألدلة يف مذىب 
من التدليالت يف ىذا، وتكلم   أورد صبلة أبو الفرج بن اعبوزيمن جهة وفرة األدلة، واغبنابلة مل يعتنوا جبمع أدلة اؼبذىب، ف

أيضاً على بعض األدلة يف ىذا الباب، وبُت الصحيح من الضعيف، ولكنو مل ىبرج عما كان وجده قبل ذلك، أما صبع األدلة 
، فهذا َّل  أضبد ، وجعلها أصوَّلً لتلك الفروع اليت زبرج يف مذىب اإلمام أضبد اػبارجة عن الكتب اؼبوروثة يف أصحاب اإلمام

ليل، وىو ؿبدث رضبو هللا، وإمام ج األلباين ىو أجنيب عن مذىبو الفقهي، وىو أضبديكاد يوجد، ومن خدم أدلة مذىب اإلمام
 إرواء الغليل األدلة من منار السبيل، وىي ثالثة آَّلف دليل، وخرجها وحكم عليها.  صاحب سرب صبع يف كتابو

وقبل ذلك َّل يوجد كتاب هبمع األدلة من جهة بيان صحيحها من ضعيفها، وقد سبق يف ذلك الشافعية، وإمبا قلنا: إن 
بة جملموع األدلة َّل من جهة عناية اؼبتأخرين، فاغبنابلة مل أيذنوا جبمع األدلة من بُت اغبنابلة أيتون مرتبة بعد الشافعية ابلنس

عليو رضبة  أيب حنيفة فإنو صبع ما جاء عن للزيلعي الصحيح من الضعيف، بل إن اغبنفية سبقوىم يف ذلك كما يف نصب الراية
رضبو هللا أخذ كثَتاً  ابن حجر ، بل إن ابن حجراً للشافعية، وسابق ل هللا، وخرج األدلة يف ىذا، وأسهب وىو مبكر وسابق أيض

 .للزيلعي من زبارهبو من نصب الراية

بفتاوى الفقهاء   لعنايتو أضبد ابلنسبة ؼبعرفة األدلة فَتجع فيها إىل كتب اآلاثر، فإن كتب اآلاثر ىي عمدة ؼبذىب اإلماموأما 
 بة والتابعُت، كما تقدم اإلشارة إىل معرفة مصادرىا.من الصحا
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 مدرسة اإلمام أبي حنيفة

 

 

 سبب نزول مرتبة مذىب أيب حنيفة عن بقية اؼبذاىب 
 

 

عليو رضبة هللا ىو اإلمام الرابع يف اؼبنزلة ومن جهة الزمن ىو متقدم، إَّل أن بعده عن اؼبدينة ومكة قلل من  أبو حنيفة النعمان
هللا مدون يف السنة كما حفظ   رضبو أيب حنيفة عنايتو ابلدليل، وقلل من التقائو أيضاً بفقهاء اؼبدينة، وؽبذا َّل يكاد وبفظ لإلمام

أيب نعيم ل  أيب حنيفة لغَته، وإمبا ىي مروَيت تروى عنو، وصبعت يف مسانيد، ويشكك بعضهم يف نسبتها، وىي مسند
 . للخوارزمي أيب حنيفة ، ومسند األصبهاين

على ىذه   رضبو هللا لديو شيء قليل من األحاديث، ولديو ذكاء حاد خرج نيفةأبو حوشبة مصنفات يف اآلاثر يف ىذا، و 
األحاديث صبعاً وافرًا من األدلة، ولكن األدلة واألحكام الشرعية ليست مطردة يف كل حال، فند عنها صبلة من األحكام، 

أدق اؼبسائل لديو ما يتعلق أبمور الصالة، مث يليها بعد ذلك اؼبناسك، وإمبا قلنا  أاب حنيفة وىو اطرد على ىذا األصل، إَّل أن
إبراىيم  ، و إبراىيم النخعي أيخذه من ضباد ، و ضباد بن أيب سليمان الصالة؛ ألن مذىبو يف فقو الصالة أيخذه عن

أحكام الصالة، مث يليو بعد ذلك اؼبناسك، فهو دقيق فيها، وقد حج رضبو   ىو من أدق الفقهاء من الصدر األول يف النخعي
وكذلك فتاوى يف مذىبو، أنو فبا قلل مذىبو، أنو مل  هللا كما يقال عنو طبساً وطبسُت مرة، وارتياده ؼبكة تدوين وعقبها تدوين،

 يدون َّل مسنداً يف األحاديث، وَّل رأَيً لو مباشرًا، وإمبا بعد ذلك أصحابو دونوا عنو.
 

 الرواة الذين اعتمد عليهم يف رواية مذىب أيب حنيفة 
 

 

زفر بن  واغبسن بن زَيد و دمحم بن اغبسن و أبو يوسف رضبو هللا ؾبموعة وىم: أيب حنيفة ومن يعتمد عليو يف مذىب
ضباد بن أيب  يف كثَت من مسائلو، و ضباد بن أيب سليمان ىو أيب حنيفة ىو إمامهم، وإمام أبو حنيفة و ىؤَّلء أربعة، اؽبذيل

كوفة  أخذ عن شيوخو من أىل ال إبراىيم النخعي ، و إبراىيم النخعي أخذ عن ؾبموع فقهاء الكوفة وعلى رأسهم سليمان
ـبالفة وغَتىم، وىذه مدرسة يف الغالب متسلسلة، ولكن لقلة األثر فيها كثر الرأي فيها و  أيب األحوص و األسود و علقمةك 

 ثالشبائة مسألة، كما قالو بعض الفقهاء.  خالف الدليل يف أاب حنيفة الدليل، حىت قيل: إن

دمحم بن اغبسن أوَّلىم وأوفرىم نقالً وعليو عمدة اؼبتأخرين ىو أيب حنيفة العمدة يف نقل مذىبوىؤَّلء األربعة الذين عليهم 
الكبَت واعبامع الصغَت، والسَت   عليو رضبة هللا، وصنف الكتب اعبامع أيب حنيفة ، بل ىو اؼبنبع الذي نبع يف مذىب الشيباين

، ولو أيضاً كتاب  أيب حنيفة الكبَت والسَت الصغَت، واؼببسوط والزَيدات، صبع ىذه اؼبصنفات الستة، وعنها تفرع مذىب
عليو رضبة هللا لكثرة  دمحم بن اغبسن َّل يساوي اؼبنقول عن أيب يوسف نقول عنكتاب اآلاثر، إَّل أن اؼب أيب يوسفاآلاثر، ول 

 منقولو.
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الشهيد وىو من أئمة اغبنفية يف كتابو الكايف يف الفروع، صبع ىذه اؼبصنفات الستة  اغباكم وىذه اؼبصنفات الستة صبعها
عليو رضبة  أيب حنيفة ومنهم من فرع عن األصول صبلة من الكتب يف مذىب، مث تفرع عن ىذا الكتاب،  محمد بن اغبسنل 

والسنة واإلصباع، والقياس، وأقوال   عليو رضبة هللا، وإن قلنا: إن أصولو الكتاب أيب حنيفة هللا، إَّل أن أصول مذىب
اؼبوروث لديو من أقوال الصحابة، ومعرفة الصحابة، وإصباعهم، إَّل أن ىذه األصول لقلة اؼبوروث لديو من السنة، وقلة 

إصباعهم مل تنفعو فكثرت ـبالفتو للدليل، وذلك ألنو مل يرربل كما ارربل غَته إىل معاقل الوحي يف مكة واؼبدينة، وأخذ من 
 أصحاهبا.

 

 مظان وجود آراء أيب حنيفة وأقوالو 
 

 

 شبة مرتبتان: أيب حنيفة يف الفقو أييت الكالم عليها، ولكن من جهة اؼبروي عن أيب حنيفة واؼبصنفات يف مذىب

دمحم بن  و أبو يوسف ، وىذه تؤخذ من أصحابو الذين التقوه، وأصحابو أيب حنيفة اؼبرتبة األوىل: ىي األقوال والنصوص عن
عليو رضبة هللا، وىؤَّلء ىم العمدة، وشبة من نقل  أيب حنيفة الذين أخذوا عن ابن زَيد ، وكذلك زفر بن ىذيل و اغبسن

، وأشهر ىذه اؼبصنفات   أيب حنيفة ، ولكن ىؤَّلء الذين ينقلون عنو األقوال، ىؤَّلء ؽبم مصنفات تنقل عن أيب حنيفة عن
، واؼببسوط أيخذ عنو اغبنفية كثَتًا، ويفرع عنو  محمد بن اغبسنواؼببسوط ل  أيب يوسف و محمد بن اغبسنكتاب اآلاثر ل 

 اؼبتأخرون يف ىذا.

رضبو هللا لقلة اؼبنقول عنو كان  أاب حنيفة أن -وىذا ىو اإلشكال- أيب حنيفة وأما ابلنسبة اؼبرتبة الثانية من جهة اؼبنقول عن
قطب الدين اغبنفي يف كتابو اإلعالم أبعالم البيت  النهرواين متأخر اغبنفية هبعل ما يروى عن أصحابو قوًَّل لو، قال ذلك

، فعلى ىذا ما جاء من قول  أيب حنيفةفهو قول ل  أيب يوسف ، وعن ؽبذيلزفر بن ا اغبرام، قال: قال علماؤان: إن ما روي عن
أيب من الرواَيت، وؽبذا يقل القول ل  أيب حنيفة وىذا ىو سبب كثرة اؼبروي عن،  أيب حنيفةعن ىؤَّلء فيلزم أن يكون قوًَّل ل 

وىكذا، أما األقوال  أيب حنيفة ، روي عن أيب حنيفة ابلنسبة لغَته من األئمة، والرواية عنده كثَتة، فيقول: يروى عن حنيفة
، وكذلك  مالك و الشافعيابلنسبة لغَته ك  أيب حنيفة يلة عنداليت يستطيع اإلنسان أن يضعها بُت قوسُت فهي قل

 قبل نسبتها إليو حىت عند أصحابو. أيب حنيفة عليو رضبة هللا، وؽبذا نقول: إنو ينبغي لطالب العلم أن وبرر أقوال أضبد اإلمام

 و إمبا ىبرجونو على أصولو ؼبعرفتهم أبصولو. أيب حنيفةوأما ما كان من رواية فال يلزم أن يكون قوَّلً صروباً ل 
 

 طريقة اغبنفية يف زبريج اؼبسائل وأتصيلها 
 

 

، وما جروا على أصولو من جهة  أيب حنيفة واإلشكال أن اغبنفية يف ىذه اؼبدرسة وىي مدرسة اغبنفية جروا على أصول
الكتاب والسنة، وكذلك اإلصباع، وأقوال الصحابة، وكبو ذلك، لكنهم أرجعوا  أيب حنيفة األصول والرجوع إىل األدلة، فأصول

، وخرجوا تلك األقوال اعبديدة على أقوالو َّل على األصول، ولو أرجعوا إىل األدلة  أيب حنيفة ىذه األصول إىل أقوال
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لكان ذلك أسلم وأنقى، وؽبذا كثرت اؼبخالفات للدليل  أيب حنيفة واستلموا األدلة ونظروا فيها وجردوىا، وأرجعوا إليها أقوال
يف مذىب أىل الرأي؛ ألهنم سلكوا ىذا اؼبسلك، واليقظة يف معرفة األدلة يف اؼبرفوع جاءت متأخرة يف مذىب اغبنفية، ومن 

رضبو هللا يف كتابو نصب الراية، وكتابو نصب الراية ىو جامع لألدلة اليت يستدل هبا يف  الزيلعي من اعتٌت بذلك أوائل
 سابق أيضاً للشافعية يف ىذا األمر إَّل أنو مل يستوعب لقلة األدلة يف دواوين اغبنفية.  ، وىو أيب حنيفة مذىب

 

 أىم اؼبصنفات يف مذىب أيب حنيفة 
 

 

دواوين اغبنفية من جهة اؼبختصرات، أو الفروع اليت يعتمد عليها الفقهاء من متأخري اغبنفية َّل يستطيع اإلنسان أن وبصل  
،  أيب الفضل اؼبوصليكتاابً معيناً إليو يرجعون يف ىذا، ولكن نقول: إن من أشهر الكتب يف ىذا ىو كتاب اؼبختار للفتوى ل 

لو شرح لكتابو اؼبختار وكتاب اَّلختيار لتعليل اؼبختار، وىذا الكتاب تفرع عنو صبلة من الكتب هبا من  ؼبوصليأبو الفضل ا و
وىبرجوهنا على تلك األصول اؼبذكورة يف كتاب اؼبختار، ومصنفات ىذا الباب    الذين أيخذون الفروع أيب حنيفة ؿبرري مذىب

، أوؽبا فتح القدير شرح العاجز  أيب حنيفة كثَتة، من أشهر ىذه اؼبصنفات كتاابن مشهوران يتوسعان يف بيان فروع مذىب
كثَت    جعلها على اؼبختار، ففرع يف ابن عابدينويرد احملتار وىو حاشية ل  ابن عابدين، مث كتاب اغباشية ل  ابن اؽبمامالفقَت ل 

من األدلة، وفيو إعواز يف معرفة الدليل، وىو العمدة عند اؼبتأخرين من جهة أصل اؼبذىب عند كثَت منهم، وليس عندىم 
 . للمرغياين وشرحو اؽبداية يف شرح البدايةللمرغياني ؼببتديعلى اإلطالق، ولكن من جهة اؼبختصرات يف ىذا ىو كتاب بداية ا

ان اؼبختصران نبا اللذان كان ؽبما التدريس والشرح عند كثَت من عليو رضبة هللا، أو ىذ أيب حنيفة وىذه اؼبصنفات يف مذىب
من جهة أصحابو الذين التقوه، فَتجع إىل ذلك، وأدق  يفةأيب حن اؼبتأخرين، وأما من جهة التحرير، فَتجع فيو إىل اؼبروي عن

األول من اغبنفية من مكتبتو، وىي كالتايل:   ، فينبغي لطالب العلم أَّل زبلو كتب الصدر دمحم بن اغبسن ىذه الكتب ىي كتب
محمد بن ، وكذلك األصل واغبجة على أىل اؼبدينة، وكذلك اؼببسوط ل  أيب يوسف، واآلاثر ل محمد بن اغبسنكتاب اآلاثر ل 

يسمى الكايف يف الفروع،  للحاكم الشهيد ، وىو محمد بن اغبسن، وكذلك كتاب الكايف الذي صبع الكتب الستة ل  اغبسن
ألنو كثر التفريع يف  طالب العلم لديو، مث بعد ذلك ينظر يف كتب اؼبتأخرين؛ ألهنا أقرب إىل التحرير؛  فهذه ينبغي أن يوجدىا

 بعيد عن القول بو. أبو حنيفة عند اؼبتأخرين فبا أيب حنيفةمذىب

عبد هللا بن  كذلك ينبغي لطالب العلم أن يعتٍت دبعرفة مدرسة الكوفيُت الفقهاء، ويبدأ بذلك من أصحاب
ومن كان خارجاً  أضبد بن سليمان و إبراىيم النخعي وكذلك من جاء بعدىم أبو األحوص و األسود و علقمة وىم مسعود

 وغَته. سفيان الثوريعنهم َّل ينتمي إىل واحد منهم، وذلك ك 

قو أولئك؛ ألنو يعطيو وجهاً يف وغَته، فيعتٍت بف شريح القاضيكذلك من الفقهاء الذين يهتمون ابلقضاء من الكوفيُت، ك 
وكذلك يف إرجاعها إىل أصوؽبا،   عليو رضبة هللا عند وجود كثَت من األقوال، والكالم يف اؼبذاىب أيب حنيفة ترجيح مذىب

وكذلك وفرة الكتب وأصحاب األئمة فبا يطول جدًا، وما َّل يدرك كلو َّل يًتك جلو، وَّل بعضو، وكبن إمبا تكلمنا على خطوط 
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عريضة على سبيل اإلصبال، أما الكالم على التفصيل يف معرفة اؼبصنفات الدقيقة، واؼبتون اؼبختصرة اليت وبتاج إليها طالب 
علم من جهة اغبفظ، وكذلك ربرير الفتوى اليت يفيت هبا، وكذلك مناىج اؼبتأخرين من جهة العمل بتلك األصول يف عمل ال

اؼبالكية مثالً يف عمل اؼبدينة، يف أىل اؼبغرب الفاس اؼبوريتاين وشنقيط، كذلك يف مشال أفريقيا، واؼبدرسة اليت غلبوا فيها 
، وغَتىم ىبتلفون بُت مدرسة أىل مصر، ومدرسة أىل اؼبدينة، ومدرسة أىل  هللا بن فروخ عبد، و  أسد بن فرات مدرسة

عليو رضبة هللا مذىب اغبنفية يف  أضبد الرأي، وما كان ابلكوفة، وما كان من وراء ما وراء النهر، ومذىب اإلمام
ومذىبو يف الشام يف فلسطُت، مث ما جاء بعد ذلك استقرار مذىبو يف بالد قبد، وجود اؼبذىب الشافعي يف اليمن   العراق،

يف مصر فيما نقلو بعض الفقهاء من الكوفيُت، مث تالشى بعد  أيب حنيفة واؼبدرسة، وأصل نشأة ىذه اؼبدرسة وجود مذىب
يف مكة، ونقلة اؼبذىب عنو بعد ذلك، وأئمة اؼبذىب اغبنابلة يف  أضبد ذلك، والكالم أيضاً على مذىب اإلمام

وبتاج إليو طالب العلم من ىذه اؼبذاىب   وغَته فبا يطول جداً من اػبوض يف ىذا الباب، ولكن تكلمنا على ما البهويت مصر
 من جهة األصول.

وأسأل هللا جل وعال أن يوفقٍت وإَيكم ؼبرضاتو، وأسألو سبحانو وتعاىل أن هبعلنا من أىل الفقو يف الدين، وأىل البصَتة 
لتأويل، وأىل اؼبعرفة والقصد اغبسن، وأسألو جل وعال أن هبعلٍت وإَيكم فبن سلك بو اؼبنهج القومي والصراط اؼبستقيم، اب

وأسألو سبحانو وتعاىل أن يسددان يف أقوالنا وأعمالنا، وأبصاران وحواسنا وأن أيخذ جبوارحنا إليو فبو نتكلم، وبو نسمع، وبو 
و ويل ذلك والقادر عليو، وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا دمحم، وعلى آلو وأصحابو ومن نبصر، وبو مبشي، وبو نبطش، إن

 تبعهم إبحسان إىل يوم الدين.
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