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:V قال الشيخ ابن العثيمني
ز عليه، ويعرف قواعده، وهذا يف  ُيركِّ العلم من مذهب  »البد لطالب 
لو مل يكن لطالب  َيسأل وُياب عليه؛ ألنه  العلم، ال عن سائل  طلب 
ز، ويعله هو القاعدة، بدون أن يلتزم به التزاًما مطلًقا  العلم مذهب يركِّ

فإنه يضيع« .
]رشح عمدة األحكام )463/1([
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 احلمد هلل الذي أنزل عىل عبده الكتاب ومل يعل له عوجا، وأشهد أن 
ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، شهادة تنجي قائَلها وُتعقُب له من الضيق 

َفَرجا.
وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله، الذي من استمسك بُِسنَّته فاز ونجا، 
وأفضلهم  سريًة  الناس  أحسن  وصحبه،  آله  وعىل  عليه  وسلم  صلِّ  اللهم 

منهجا.

أما بعد، فإن من عالمات إرادة اهلل للعبد خرًيا َأْن يفقهه يف ِدينه، ففي 
 :H اهلل  رسول  قال  قال:   I معاوية  حديث  من  الصحيحني 

ين« ]خ )3116(، م )2439([. ْهُه يف الدِّ »َمْن ُيِرد اهلُل به َخرًيا ُيَفقِّ

أدلتها  من  العملية  الرشعية  باألحكام  الِعلُم  الدين،  يف  الفقه  ومن 
التفصيلية، وهو الفقه اصطالًحا.

بعرص  ابتداًء  نشأته  بعد  متعددٍة  وأدواٍر  بمراحَل  الِفْقُه  هذا  َمرَّ  وقد 
النبوة ومروًرا بعرص اخللفاء الراشدين وعرص التابعني حتى عرصنا احلارض، 
واستفرغوا طاقتهم  جهدهم،  بذلوا  َأجالء،  علامُء  َبَرَز  الفرتِة  تلكم  وِخالَل 
حتى  وتبليًغا،  وتعلياًم  وحتصياًل،  طلًبا   ، الرشعيِّ الِعلم  ميدان  يف  وَسَعَتهم، 
َيْبنُوَن عليها اجتهاداِتم وأقواَلهم وآراءهم،  أصبحت هلم قواعُد وأصول، 
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َفاْنَكبَّ عليهم الطالُب واملتعلمون ِمْن َشتَّى  ى )املذهب(-،  ُيَسمَّ -وهو ما 
بقاع األرض.

ومل تكن لفظُة )املذهب( معروفًة يف ذلك الوقت كام هي معروفٌة اآلن.

هذه  أكثُر  اندثرت   ،D اهللُ  َرها  َقدَّ وألسباٍب  الزمن،  مرور  ومع 
بذاتا،  مستقلًة  بنفسها،  قائمًة  َأصبحْت  أربعة،  مذاهب  سوى  املذاهب، 
هذه  وِمْن  واألحكاُم،  االجتهاداُت  عليها  ُتبنى  التي  وقواعُدها  أصوهُلا  هلا 
البحث  طريَق  وأضاءت  والفقهاء،  الفقه  سامِء  يف  تألألت  التي  املذاهِب 

ِل أمحَد بن حممد بِن حنبل )ت:241هـ(. واالجتهاد، مذهُب اإلماِم امُلَبجَّ

وقد بادر العلامُء من ذلك الوقت حتى وقتنا هذا لتحقيِق أصوِل ذلكم 
املذهب، وتقريِر قواعد فِْقِهه، وحتريِر اختياراِت إماِمه ورواياتِه، خدمًة للعلِم 
واملذهِب وطالبيه، فطالُب العلم الذي اختار مذهَب اإلماِم أمحد منهًجا له 
الفقهية،  حيتاج يف بداية أمره إىل مقدماٍت ختترص له طريَقه يف دراسة املتون 
ُل عليه َفْهَم املسائِل املطروحة، بناء عىل قواعد وأصول، يعلها مرجًعا  وُتَسهِّ
الدليل،  بذلك  ًيا  ُمَتَحرِّ واجتهاِده،  وإدراِكه،  وَفْهِمه،  وَبْحثِه،  قراءته،  يف  له 

حتى َيأمَن الوقوَع يف الغلط واخلطأ والزلل.

عن  كان  أعامقه  يف  غاص  وإذا  ِعْلٍم،  عن  َتَكلََّم  املذهب  يف  َتَكلََّم  فإذا 
درايٍة وَفْهم، قد حاز ما ُبنَِي عليه من أصول، وَضَبَط من قواعده املأمول.

ولقد َكَتَب وألََّف كثريون مداخَل ومقدماٍت للمذهب، َفَجَمُعوا شتاَت 
ُبوها عىل مباحَث وأبواٍب وفصول، سهلة الَفْهم واملنال. املنثور يف الكتب، َوَرتَّ
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َجَعْلُتها مرجًعا  ُزبدًة من هذه املداخل واملقدمات،  ُت لنفيس  فاْخَترَصْ
ُل يل البحث، وليس يل فيها إال النقل واالقتباس  يل، ختترص يل الوقت، وُتَسهِّ

واالختصار.

فسألني بعض األَِحبَّاء واألصدقاء –بعد َأْن ألقيُت دورًة يف معامل الفقه 
احلنبيل للمبتدئني يف الطلب- َأْن ُأخرجها مطبوعًة حتى تكون طريًقا خمترًصا 

للمبتدي، ويستفيد منها املنتهي.

ولقد استفدت يف كتابة ورقايت هذه باالقتباس احلَْريفِّ أحياًنا وباالختصاِر 
أحياًنا أخرى من عدة كتب، من أبرزها:

بدران  بن  القادر  لعبد  حنبل  بن  أمحد  اإلمــام  مذهب  إىل  املدخل   -1
الدمشقي.

املدخل املفصل إىل فقه اإلمام أمحد بن حنبل وختريات األصحاب لبكر   -2 
ابن عبد اهلل أبو زيد.

لعبد  مؤلفاتم  يف  ومصطلحاتم  احلنابلة  لعلامء  العام  الفقهي  املنهج   -3
امللك بن عبد اهلل بن دهيش.

أصول مذهب اإلمام أمحد بن حنبل: دراسة أصولية مقارنة لعبد اهلل بن   -4
عبد املحسن الرتكي.

عيل  لسامل  كالمها  احلنبيل،  الفقه  ومصطلحات  احلنبيل  الفقه  مفاتيح   -5
الثقفي.

مدارج تفقه احلنبيل ألمحد بن نارص القعيمي.  -6



8

واملرتب  والناسخ  واملخترص  املنتقي  جهد  الورقات  هذه  يف  فجهدي 
لتلكم الفوائد املنثورة، والآللئ املكنونة، التي اْلَتَقْطُتها من كتب أهل العلم، 
القارئ،  ِذْهُن  َيَتَشتََّت  ال  حتى  للمصادر،  اإلحاالت  كثرة  من  ْيُتها  َعرَّ وقد 
واكتفاًء بأصِل الكتاب الذي اْسَتَفْدُت منه ذلك، خاصًة يف هذا الزمن الذي 

َيْسُهُل احلصوُل فيه عىل املصدر من حمركات البحث اإللكرتونية.

مسوقٌة  املزجاُة  صاحبه  بضاعُة  هذه  فيه،  والناظُر  له  القارُئ  أهيا  »فيا 
ُغْرُمه،  مؤلفه  وعىل  ُغنُْمه  لك  عليك،  معروٌض  وعقُله  َفْهُمه  وهذا  إليك، 
منك  يعدم  فال  وشكرا،  محًدا  منك  َعِدَم  فإْن  عائدُته،  وعليه  ثمرُته،  ولك 

معذرًة وُعذرا، وإْن َأَبيَت إال املالم، فباُبه مفتوٌح، وقد: 
وبــــاْلـــــ بـــالـــثـــنـــاء  اهلُل  الـــرَُّجـــَ� اســــتــــأثــــر  املـــ�مـــَة  َوَوىلَّ  ــــَحـــْمـــِد 

وقارَئه  مؤلَفه  به  ينفع  وأن  خالصا،  لوجهه  يعله  أن  املسؤول  واهلل 
وكاتَبه يف الدنيا واآلخرة، إنه سميُع الدعاء، وأهُل الرجاء، وهو حسبنا ونعم 

الوكيل«)1(. 

انظر طريق اهلجرتني البن القيم )10/1(.   )1(
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الفصل األول
حملة تاريخية مختصرة

عن نشأة املذاهب الفقهية)1( 

َبَعَث اهللُ نبيه حممًدا H إلخراج الناس من ظلامت الرشك إىل 
نور التوحيد، وَأنزل معه الكتاب تبياًنا لكل يشء، وَجعل ُسنََّته -سواء كانت 
القولية أو الفعلية أو التقريرية- رشًعا، فكان الترشيُع يف ذلك الوقت يؤخذ 
اهلل  رسوَل  َيسألون  عليهم  اهلل  رضوان  الصحابُة  وكان  والسنة،  القرآن  من 

 

H َعامَّ َأْشَكَل عليهم من أحكام دينهم، وكانت اجتهاداُتم مقصورًة 

عىل صوٍر ضيقٍة.

عليهم  اهلل  الصحابة رضوان  قام   H اهلل  وفاة رسول  بعد  ُثمَّ 
بالفتوى، وكانوا بني ُمْكثٍِر منها وُمِقلٍّ وُمتوسط.

والذين حفظت عنهم الفتوى من أصحاب رسول اهللِ H مائة 
ونيٌِّف وثالثون نفًسا، ما بني رجل وامرأة.

طالٍب،  َأِب  بُن  وعيلُّ  اخلطَّاب،  بُن  عمُر  سبعٌة:  منهم  امُلكثُِرون  وكان 
بُن  اهللِ  وعبُد  ثابٍت،  بُن  وزيُد  امُلْؤمننَي،  ُأمُّ  وعائشُة  مسعوٍد،  بُن  اهللِ  وعبُد 

عبَّاٍس، وعبُد اهللِ بُن ُعَمَر.

انظر: إعالم املوقعني )19/1(، ومعامل املذهب احلنبيل )ص119(.   )1(
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بكر  أبو  عرش:  ثالثة  الفتيا  من  عنهم  ُرِوَي  فياَم  منهم  ُطوَن  َوامُلَتَوسِّ
هريرة،  وأبو   ، اخلدريِّ سعيد  وأبو  مالك،  بن  وأنُس  سلمة،  وأمُّ  الصديق، 
الزبري،  بن  اهلل  وعبُد  العاص،  بن  عمرو  بن  اهللِ  وعبُد  عفان،  بن  وعثامُن 

، وجابُر بن  ، وسعُد بن أب وقاص، وسلامُن الفاريسُّ  وأبو موسى األشعريُّ
عبد اهلل، ومعاُذ بن جبل.

والباقون منهم مقلُّوَن يف اْلُفْتَيا.

مسعوٍد،  ابِن  أصحاب  عن  األُمة  يف  انترش  والعلُم  والفقُه  يُن  والدِّ
وأصحاِب زيِد بِن ثابٍت، وأصحاِب عبِد اهللِ بِن ُعَمَر، وأصَحاِب عبِد اهللِ بِن 

ُتُه عن أصحاب هؤالء األربعة. عباٍس؛ َفِعْلُم النَّاِس عامَّ

بِن  اهللِ  وعبِد  ثابٍت  بِن  زيِد  أصحاب  عن  َفِعْلُمُهْم  املدينة  أهُل  ا  فأمَّ
عمر.

َة فِعْلُمُهْم عن أصحاب عبِد اهللِ بِن عباٍس. ا أهُل مكَّ وأمَّ

ا أهُل العراق فِعْلُمُهْم عن أصحاب عبِد اهللِ بِن مسعوٍد. وأمَّ

واحلالل  واألحكام  والفرائض  العلم  يف  َمًة  ُمَقدَّ فكانت  عاِئَشُة  ا  وأمَّ
قوهلا،  يتجاوزون  يكادون  ال  -الذين  عنها  اآْلِخِذيَن  ِمن  وكان  واحلرام، 
املتفقهني هبا - القاسم بن حممِد بن أب بكر )ابن أخيها(، وعروُة بُن الزبري 

)ابُن ُأْختها أسامء(.

ثمَّ صاَرْت اْلَفْتَوى يف أصحاب هؤالء من التابعني.
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وكان املفتون باملدينة من التابعني: سعيَد بَن املسيب، وعروَة بَن الزبري، 
والقاسَم بَن حممد، وخارجَة ْبن زيد، وأبا بكِر بَن عبد الرمحن بِن حارِث بِن 
هشام، وسليامن بَن يساٍر، وُعَبيَد اهللِ بَن عبِد اهللِ بِن ُعْتَبَة بِن مسعوٍد، وهؤالء 

هم الُفقهاُء السبعة.

َة: عطاُء بُن أب رباٍح، وطاوُس بُن كيساَن، وجماهُد  وكان من املْفتنَي بمكَّ
، وعكِرمُة موىل ابن عباس. بُن َجْبٍ

. ، واحلسُن البرِصيُّ وكان من امُلفتنَِي بالبرصِة عمُرو بُن سلمَة اجلْرميُّ

بُن يزيَد  ، واألسوُد  النََّخِعيُّ بُن قيٍس  بالكوفة علقمُة  امُلْفتنَِي  وكان من 
النََّخِعيُّ وهو عمُّ علقمَة.

وكذلك انتقلت الفتيا إىل الشام ومرص وغريها من املدن التي افتتحها 
املسلمون.

وَبَدَأ يف عهد التابعني ُبروُز مدرستني: 
األوىل: َمدرسُة الرأِي يف العراق، ويقال هلا: )مدرسة الرأي(.

االستنباط،  مسالك  يف  القياس  استعامُل  عليها  َغَلَب  املدرسة  وهذه 
وكان رائُدها: إبراهيم النخعي )ت:96هـ(.

الثانية: َمدرسُة احلديث يف احلجاز، ويقال هلا: )مدرسة األثر(.
وكان حامُل اللواء آنذاك: سعيد بن املسيب )ت:94هـ(.
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ثم جاء بعد طبقة التابعني مجٌع من األئمة املجتهدين الذين التقوا هبم 
واألوزاعي،  حنيفة  وأب  أنس  بن  ومالك  الرأي  كربيعة  عليهم؛  ودرسوا 

وسفيان الثوري، والليث بن سعد، وغريهم كثري.

وكان لكل َعالٍِم منهم قواعُد وأصوٌل َيْبنِي عليها اجتهاداتِه وأحكاَمه، 
ى بـ)املذهب(. ُبه، وهي ما ُيَسمَّ ُيتابعه عليه ُطالَّ

مذهًبا  ألكثرهم  جتد  فال  العلامء،  هؤالء  مذاهب  أكثُر  اندثرت  ولقد 
ُسوه، سوى أربعة مذاهب: وه وَدرَّ مستقاًل بنفسه قد دونه التالميُذ وَنرَشُ

1- مذهب أب حنيفة بن النعامن )ت:150هـ(.
ُم مجاعة أهل الرأي الذي استقر املذهب فيه ويف أصحابه. وهو ُمَقدَّ

2- مذهب مالك بن أنس )ت:179هـ(.
3- مذهب حممد بن إدريس الشافعي )ت:204هـ(.

4- مذهب أمحد بن حنبل )ت:241هـ(.

الذين  أشهر  ِمْن  الظاهر-  أهل  أئمة  إىل  –باإلضافِة  الثالثُة  وهؤالء 
ُجوا من مدرسة األثر. خَتَرَّ

املذهب  هو  )ت:270هـ(  الظاهري  عيل  بن  داود  مذهُب  كان  وقد 
املقديس )ت:380هـ( يف  الرابع بدل احلنبيل -كام ذكر ذلك حممد بن أمحد 
كتابه )أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم( وهو من أهل القرن الرابع- بل إنَّ 
املذهَب الظاهريَّ ُعدَّ هو اخلامس، واستمر كذلك إىل القرن الثامن -كام ذكر 
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ذلك ابن فرحون املالكي )ت:799هـ( يف كتابه )الديباج امُلْذَهب يف معرفة 
أعيان علامء املذهب(-، ومعلوم أنه كان له نفوٌذ وُظهوٌر باألندلس واملغرب 

عىل اخلصوص أياَم الدولة املوحدية، ألنَّ هذه الدولَة كانت ظاهريًة.

وِمْن َأَهمِّ أسباب بقاء املذاهب الفقهية األربعة، سببان:

األول: الت�ميُذ النُّجباُء.
قال الشافعيُّ عن الليث بن سعد: )الليُث بُن سعٍد َأفقُه من مالك، إال 

َأنَّ أصحابه مل يقوموا به()1(. 

الثاني: َتَْذُهُب الدولِة باملذهب.
والسلطان:  بالرياسة  أمرمها  بدء  يف  انترشا  )مذهبان  حزم:  ابُن  قال 
وىلَّ  قد  وكان  باألندلس()2(،  عندنا  مالٍك  حنيفة...ومذهُب  أب  مذهُب 

اخلليفُة العبايسُّ هاروُن الرشيُد القضاَء ألب يوسَف صاحِب أب حنيفة.

انظر السري للذهبي )178/8(.   )1(
انظر رسائل ابن حزم )229/2(.   )2(
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الفصل الثاني

الفقه واملذهب)1(

ومعنى  )الفقه(،  معنى  عىل  نتعرف  أن  هذه  كتابتنا  بداية  يف  بنا  جيدر 
املختصة  ومعاملنا  مقدماتنا  عن  للحديث  ذلك  بعد  ننتقل  حتى  )املذهب(، 

بمذهب اإلمام أمحد.

املبحث األول: الِفْقُه: 

أوًل: الفقه لغًة:
إنَّ  العنِي لفعله املايض، أي:  ُمَثلَُّث   ، فِْعٌل ثالثيٌّ الِفْعُل املايض )َفقه(: 

القاف فيه تكون مفتوحًة، ومكسورًة، ومضمومة.

أما َعنُي املضارع )يفقه( فعينُه مثناٌة بالفتح والضم فقط، أي: إنَّ القاف 
فيه تكون مفتوحًة ومضمومًة فقط.

وجانب  و)الفهم(،  )العلم(  معنيني:  عىل  معانيه  تدور  لغًة:  والِفْقه 
)الفهم( فيه أخص من جانب )العلم(.

وقد زاد الزخمرشي معنى ثالًثا هو: الشق والفتح، وتبعه ابُن األثري.

قاًفا،  فاًء، وعينُه  فاؤه  العربية، صارت  أنَّ كلَّ لفظ يف  والقاعدة هنا: 
فإنه يدل عىل هذا املعنى، مثل: )فقه(، و)فقأ(، و)فقر(، و)فقس(، و)فقع(.

انظر: املدخل املفصل إىل فقه اإلمام أمحد بن حنبل لبكر أبو زيد )31/1(.   )1(
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ويكون إطالُق )الفقيه( عىل العامل هبذا املعنى، باعتبار أنه يشق األحكاَم 
ويفتح املستغلَق منها.

ثانًيا: الفقه شرًعا:
الفقه شرًعا: هو الِعلُم والَفهُم يف دين اإلسالم، يف أيٍّ من أحكامه: يف 

االعتقاد واآلداب واألحكام ألفعال العبيد. 

القيم  ابن  قال  التابعني،  وتابعي  والتابعني  الصحابة  كالم  يف  وهذا 
V: »بل مل يكن السلف ُيطلقون اسم الفقه إال عىل العلم الذي يصحبه 

العمل«)1(. 

ثالًثا: الفقه اصط�ًحا:
أدلتها  من  العملية  الرشعية  باألحكام  الِعلُم  هو  اصط�ًحا:  الفقه 

التفصيلية.

إىل  بعد  فام  الرابع  القرن  أواخر  من  ابتداًء  ظهر  للفقه  التعريف  وهذا 
يومنا هذا.

املبحث الثاني: املذهب:

أوًل: املذهب لغًة:
تِه: )َذَهَب(،  َمادَّ َأْصُل  ماهية )املذهب( وحقيقته لغًة: اسم مصدر، 
إىل  و)الذهاب  )احلسن(،  معنيني:  عىل  تدور  منه  ترصف  وما  معانيه،  وُكلُّ 

اليشء وامليضُّ إىل طريقه(.

انظر مفتاح دار السعادة )319/1(.   )1(
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ثانًيا: املذهب اصط�ًحا:
ماهية )املذهب( وحقيقته اصط�ًحا: دارت كلمُة األصحاب يف بيان 

حقيقة مذهب اإلنسان عىل أمرين: )االعتقاد( أو )القول( وما يف ُحْكِمه.

وقد آلت الكيفيُة التي ُيعرف هبا املذهُب املعتَمُد يف طريقني:
األول: َأْخُذ املذهب وَمعرفُته من كتِب اإلمام، وكتِب الرواية عنه.

الثاني: َأْخُذ املذهب وَمعرفُته من طريقة األصحاب يف كتبهم امُلْعَتَمدِة 
يف املذهب.

فمذهُب اإلمام أمحد هو: )ما َذَهَب إليه يف كتبه، أو املروي عنه( هذه 
ج عىل قوله يف املسائل االجتهادية( عىل اخلالف. باإلمجاع، )أو امُلَخرَّ

ولُيعلم أنَّ الِفْقَه امُلَدوََّن يف كلِّ مذهٍب يدور يف مخسة أنواع: 	•
1- أحكام التوحيد وأصول هذا الدين العقدية.

ًدا له فيه)1(. فهذا ال َيِصحُّ أن يقال فيه: مذهُب فالن، وال اآلخذ به ُمَقلِّ

ساملٍ  إمجاع  أو  ُسنٍَّة  أو  كتاب  من  بنصٍّ  قطعية،  فقهية  أحكام   -2
واخلمر  والزنا  الربا  وحتريم  اإلسالم،  أركان  وجوب  ِمْثُل  معارض،  من 

والرسقة.

هذا النوع والذي يليه حمل نظر وبحث يف عدم صحة نسبة املذهب إىل معني، فالظاهر -واهلل    )1(
أعلم- صحة نسبة ذلك إىل أحد األئمة إن كان من باب البيان والتعريف بمعتقده أو بام ذهب 
إليه، ال من باب اختصاصه هبا، وال من باب أهنا مسائل اجتهادية يسوغ اخلالف فيها، وقد أدَّى 

اجتهاد هذا اإلمام إليها.



17

ًدا  وهذا كذلك ال َيِصحُّ أن يقال فيه: مذهُب فالن، وال اآلخذ به ُمَقلِّ
له فيه.

3- أحكام فقهية اجتهادية عن إمام املذهب، بطريق )الروايات املطلقة( 
أو )التنبيهات(. وهذا هو )املذهب( حقيقة)1(.

مُجع  وقد  الوحيني،  هلا من نصوص  مستنبًطا  اإلماُم  إليها  َل  َتَوصَّ وقد 
واحدٌة،  روايٌة  الواحدة  املسألة  وله يف  ألف مسألة،  نحو ستني  أمحد  لإلمام 

وقد يكون له روايتان، وقد يكون له ثالُث روايات فأكثر.

4- أحكام فقهية اجتهادية من عمل األصحاب ختريا عىل املذهب، 
وهي )التخريات(. وهذا هو )املذهب( اصطالًحا.

ُج  ُيَرِّ فهذا  األصحاب،  بني  االختالف  فيها  وقع  )التخاريج(  وهذه 
ُجه بالكراهة، أو التحريم، وهكذا. احلُْكَم باجلواز، وآَخُر ُيَرِّ

5- أحكام فقهية اجتهادية ِمْن َعَمِل األصحاب من باب اجتهاداتم يف 
استنباط األحكام دون االرتباِط بالتخريج عىل املذهب.

وهذه موجودٌة يف ُكلِّ مذهب، ومنها ما يكون َغَلًطا مضاعًفا، إذ يغلط 
املستفيُد َفُيْلِحقه باملذهب روايًة أو خترًيا، ويغلط املستنبُط، فال َيِصحُّ له ما 

استنبطه.

مصطلحات  من  وغريها  و)التخريات(  و)التنبيهات(  املطلقة(  بـ)الروايات  التعريف  سيأيت    )1(
املذهب.
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من  عضو  ُكلِّ  عند  ْكِر  لِلذِّ احلنابلة  من  كثرٍي  تقريُر  ذلــك:  أمثلة  من 
أعضاء الوضوء، مع أنه ال َيِصحُّ فيه حديٌث، وال َيْثُبُت عن أحد من األئمة 

األربعة.

وكذلك َتقريُر بعض األصحاب َمْسح الُعنُِق يف الوضوء، وال َيِصحُّ فيه 
يشٌء، ومل َتْثُبْت به الروايُة عن أمحد.

النبي  قب  إىل  الرحال  َشدِّ  مرشوعية  األصحاب  بعض  تقريُر  وكذا 
ُج  H يف أواخر )كتاب احلج(، فال روايَة يف هذا عن أمحد، وال ُيَرَّ

عىل مذهبه.
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الفصل الثالث
التقليد)1( 

األربعة،  للمذاهب  املذهبي  التعصب  نشوء  قبل  )التقليد(  َلْفُظ  كان 
يراد به )االتباع(، قال ابُن القيم يف إعالم املوقعني )122/4(: »َوَقاَل –أي: 
لع بعرٌي، قلُته تقليًدا لعمر I، وقال يف موضٍع آخر:  الشافعي-: يف الضِّ
زيد  عن  تلقيناه  مذهٌب  هذا  الفرائض:  يف  وقال   ،I لعثامن  تقليًدا  قلته 
I. وال تستوحش من لفظة التقليد يف كالمه، وتظن أهنا تنفي كوَن قوله 
الغري  قوِل  قبوُل  التقليَد  أن  املتأخرين  ْيَتُه من اصطالح  َتَلقَّ ما  بناء عىل  حجًة 
َح الشافعيُّ يف موضع من كالمه  بغري حجة، فهذا اصطالح حادث، وقد رَصَّ
بتقليد خب الواحد فقال: قلُت هذا تقليًدا للخب، وأئمُة اإلسالم كلُّهم عىل 

قبول قول الصحاب«. اهـ.

أما )التقليد( يف الصط�ح احلادث فهو: األَْخُذ بمذهب الغري من 
غري معرفة دليله. وهو عىل قسمني:

األول: تقليد جائز: وهو عىل نوعني:
ُد  ُيَقلِّ َينِْزُل به من أمور دينه:  ا أهلاً للفتيا، فيام  ) أ ( تقليد العامي عالماً
جُممٌع عىل  والتشهي، وهذا  الرخص  االقتداء، ال  راغًبا  العلامء  َمْن شاء من 

مرشوعيته.

انظر: املدخل املفصل إىل فقه اإلمام أمحد بن حنبل لبكر أبو زيد )64/1(.   )1(
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ا حقيقيًّا: فهذا معذور، ِمْثُل: َمْن ال قدرة  )ب( تقليد املضطر اضطراراً
له عىل الفهم، أو َمْن له قدرٌة لكْن َعاَقْتُه عوائُق عن التعليم، أو هو يف أثناء 

التعليم لكْن مل ينضج َبعُد، أو مل يد كفؤا يتعلم منه، ونحو ذلك.
الثاني: تقليد غري جائز: وهو عىل ثالثة أنواع:

) أ ( كلُّ ُحْكٍم َظَهَر دليُله من كتاب أو سنة أو إمجاٍع ساملٍ من املعارض.
فيه  يب  وإنام  )االجتهاد(،  وال  بحال،  )التقليد(  فيه  يوز  ال  فهذا 
)االتباع(، وهو األخذ بام ثبتْت عليه ُحجٌة من كتاب أو سنة أو إمجاع سامل 

من املعارض.
 H قال الشافعي: »أمجع العلامء عىل أن من استبانت له سنة النبي

مل يكن له أن يدعها لقول أحد من كان«.

ا آَخر، خلف  )ب( تقليد املجتهد الذي َظَهَر له احُلْكُم باجتهاده جمتهداً
ما َظَهَر له هو.

)جـ( تقليد رجل واحد من العلامء، دون غريه من مجيع أهل العلم.

باخلريية،  هلم  املشهود  الثالثة  القرون  أهل  من  أحٍد  يف  حَيُْصْل  مل  فهذا 
وإنام حدثت بدعُة القوِل به يف القرن الرابع اهلجري.

فوائد متعلقة بالتقليد:

َأْن ُيَقلَِّد غرَيه إذا كان قد اجتهد  انعقد اإلمجاع عىل أنه ال يوز لعاملٍ   •
َ له احلق. وَتَبنيَّ
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هو  واإلمجاع  بالنص  َم  امُلَحرَّ التقليَد  أنَّ  عىل  أيًضا  اإلمجاع  وانعقد   •
الرشيعة  وأنَّ   ،H رسوله  وقوَل  تعاىل  اهلل  قوَل  يعارض  تقليد  كلُّ 

 

ال يمكن حرصها بمذهب معني، أو قوٍل ُمَقنَّن، وأهنا ُحجٌة عىل كلِّ مذهب، 
إال قطرة من بحرها  املذهُب  باملذهب عليها، وما  حُيتجَّ  َأْن  وال يوز بحال 

الزاخر.

اتفق األئمُة األربعُة عىل منع تقليدهم، وما ِمْن إمام منهم إال وقال:   •
)إذا َصحَّ احلديُث فهو مذهبي(، هلذا فإنَّ األخذ بالدليل، وإْن خالف رأَي 

صاحب املذهب؛ هو تقليٌد له يف صورة: ترك التقليد.

أمجع املسلمون أنه ال يوز للُمَقلِّد أن يقول: هذا حالٌل، وهذا حراٌم،   •
فيام َقلَّد غرَيه فيه يف مواضع االجتهاد، ولكْن يقول: هذا ُحْكُم كذا يف مذهب 

ْدُته، أو اْسَتْفَتْيُته َفَأفتى به. اإلمام الذي َقلَّ

ن يف أيِّ مذهٍب ال يلو من واحد من ثالثة أقسام: كلُّ ُحْكم َفرعيٍّ ُمَدوَّ  •

، لقيام الدليل من كتاب أو سنة أو إمجاع. ٌ األول: احلقُّ فيه ظاهٌر بينِّ
الرشيعة  لصاحب  االتباع  سبيل  عىل  به  األخذ  يب  القسُم  فهذا 

H ال عىل سبيل التقليد لصاحب ذلك املذهب.

الثاين: مرجوٌح، ملخالفته الدليل.
اإلحرام  تكبرية  وأن  حنيفة،  أب  عند  الصالة  يف  الطمأنينة  عدم   مثل 
ال تتعني للدخول فيها، وال السالم للخروج، وعند مالٍك كراهة صيام الست 
من شوال، وعدُم اجلهر بآمني، وعدُم رفع اليدين عند الركوع والرفِع منه، 
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وعدم  حائل،  بدون  األجنبية  ملس  بمجرد  الوضوء  ينقض  الشافعي  وعند 
استقبال النريين حال قضاء احلاجة عند أمحد.

وهذا ال يوز األخُذ به، وال تقليُد ذلك اإلمام به إْن َظَهَرت خمالفُته.

َنَظِر  حملُّ  فهذا  األدلُة،  اَذَبْتَها  َتَ التي  االجتهاد،  مسائل  من  الثالث: 
الفقيه.

والنوازَل  متجددة،  الوقائع  ألنَّ  مذهب،  كلِّ  يف  كثرٌي  القسُم  وهذا 
متكررة، واملستجدات غرُي متناهية، وهو عىل أربعة أقسام:

) أ ( ما َتِصحُّ نِْسَبُته إىل ذلك اإلمام.
)ب( ما ال تصح نسبته إليه، وقد ُنسب إليه.

)جـ(  ما ُأحلق بعده عىل قواعد مذهبه، خترًيا عليه.
) د (  ما زاده بعُض املتأخرين عىل مذهبه وقًتا بعد وقت مما ال يقره هو، 

بل يف مذهبه ما ينقضه.

أهيا املنتسب إىل أحد املذاهب األربعة، اْعِقْد قلَبَك عىل ثالثة أمور:  •
كتب املذهب دليٌل لك إىل فهم الدليل.  -1

اجعل الدليَل لك غاية ومطلًبا وذخًرا ومدخًرا وعلاًم وعماًل.  -2
ين. َحذاِر من الوقيعة يف أئمة العلِم والدِّ  -3
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الفصل الرابع

االجتهاد واالختالف)1( 

املبحث األول: االجتهاد:

حقيقة )الجتهاد(: هو َبْذُل الفقيه املتأهِل الوسَع يف الطلب، بحيث 
من  العملية  األحكام  الستخراج  الطلب  مزيد  عن  العجَز  نفسه  من  حيس 

أدلتها التفصيلية.

وأفهام  أنظار  وأنَّ  مغلًقا،  ليس  االجتهاد  باب  أنَّ  يعلم  أْن  والبد 
املجتهدين متفاوتة، ولذا قال الشاطبي يف املوافقات )95/1(: »إن الرشيعة 
بأمور كلية، وعبارات  مل تنص عىل ُحكم كل جزئية عىل حدتا، وإنام أتت 

مطلقة تتناول أعداًدا ال تنحرص«. اهـ.

والجتهاد نوعان:
النوع األول: الجتهاد املطلق: هو الذي يتتبع صاحُبه أصوَل الرشع 

املطلقة فيأخذ من حيث أخذ األئمة.

إمامه  يتتبع صاحُبه أصوَل  الذي  املقيد: هو  الجتهاد  الثاني:  النوع 
الذي ينتسب إليه خاصة.

وملعرفة جماالت االجتهاد، البد أْن ُيعلم أنَّ األحكام تدور يف قالبني:

لبكر  حنبل  بن  أمحد  اإلمام  فقه  إىل  املفصل  واملدخل  )ص375(،  بدران  البن  املدخل  انظر:    )1( 
أبو زيد )64/1(.
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األول: ما كان من كتاب أو ُسنة أو إمجاع قطعيِّ الثبوت والداللة، أو 
معلوًما من الدين بالرضورة. فهذه ال مرسح لالجتهاد فيها بإمجاع.

الثاني: ما سوى ذلك؛ وهو ما كان بنصٍّ قطعيِّ الثبوت ظنيِّ الداللة، 
فيه  نص  ال  أو  ظنيان،  طرفاه  أو  الداللة(،  قطعي  الثبوت  )ظني  عكِسِه  أو 
مطلًقا من الواقعات واملسائل، واألُقضيات املستجدة، فهذه حملُّ االجتهاد يف 

ُأطِر الرشيعة، وعىل هذا معظم أحكام الرشيعة؛ فهذا حملُّ االجتهاد وجماله.

واملراد بالظين هنا: ما وقع فيه خالٌف له َحظٌّ من النظر بني التحسني 
ذلك..  جمرى  جرى  وما  حفظ،  ضعف  الضعيف  احلديث  أو  والتضعيف، 

واهلل أعلم. 

إىل  املنتسب  للمفتي  أنَّ  بدران يف مدخله )ص375(  ابُن  َذَكَر  فائدة: 
أحد املذاهب أربع أحوال:

أحدها: أن ال يكون مقلًدا إلمامه ال يف مذهبه وال يف دليله، لكنه َسَلَك 
أهله،  عىل  منه  كثرًيا  وقرأ  مذهبه،  إىل  ودعا  والفتوى،  االجتهاد  يف  طريقه 

فوجده صواًبا، وأوىل من غريه، وأشدَّ موافقًة فيه ويف طريقه.

مذهبه  بتقرير  يستقل  إمامه،  مذهب  يف  مقيًَّدا  جمتهًدا  يكون  أن  ثانيها: 
بالدليل، غري أنه ال يتجاوز يف أدلته أصوَل إمامه، والبد أن يكون عالًما بأصول 
الفقه، لكنه قد َأَخلَّ ببعض األدوات كاحلديث واللغة. وإذا اْسَتَدلَّ بدليل إمامه 
اختذ نصوَص  النظَر يف رشوطه، وقد  يستويف  له، وال  معارٍض  يبحث عن  ال 

إمامه أصواًل َيستنبط منها، كام يفعل املجتهُد املستِقلُّ بنصوص الشارع.
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الوجوه والطرق، غري  أئمة املذهب أصحاب  َيْبُلَغ رتبة  ثالثها: أن ال 
أنه فقيُه النفس، حافُظ مذهِب إمامه، عارٌف بأدلته، قائٌم بتقريره ونرصته، 
ُر وحُيرر، ويمهد ويقرر، وُيَزيِّف وُيرجح، لكنه قرص عن درجة أولئك،  ُيَصوِّ
إما لكونه ال يبلغ يف حفظ املذهب مبلَغهم، وإما لكونه غرَي متبحٍر يف أصول 
الفقه ونحوه، غري أنه ال يلو مثله يف ضمن ما حيفظه من الفقه، ويعرفه من 
ا يف غري  ً أدلته، عن أطراف من قواعد أصول الفقه ونحوه، وإما لكونه مقرصِّ
االجتهاد  ألصحاب  احلاصلة  االجتهاد  أدوات  هي  التي  العلوم  من  ذلك 

بالوجوه والطرق.

ومشكالتا،  املسائل  واضحات  يف  ويفهمه  املذهب  حيفظ  أن  رابعها: 
إمامه  نصوص  يف  وفتواه  َنْقُله  ُيعتمد  فهذا  أدلته،  تقرير  يف   ٌ ُمَقرصِّ أنه  غري 
وتفريعات أصحابه املجتهدين يف مذهبه، وما مل يده منقواًل، فإن وجد يف 
املنقول ما يعلم أنه مثله –من غري فضل- فكر وتأمل أنه ال فارق بينهام، كام يف 
األََمة بالنسبة إىل العبد املنصوص عليه يف إعتاق الرشيك، جاز له إحلاقه به، 
والفتوى به. وكذلك ما يعلم اندراُجه حتت ضابط منقول ممهد يف املذهب، 
به، وما مل يكن كذلك فعليه اإلمساُك عن  به، والفتوى  له إحلاقه  فإنه يوز 
الفتوى به. قال ابن محدان: ويكفيه أن يستحرض أكثر املذهب مع قدرته عىل 

مطالعة بقيته.

املبحث الثاني: اخلالف:

إن اخلالف واالختالف رشًعا -الناتج عن اخلطأ- نوعان:
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األول: ناتٌج عن خطأ ال يسوغ اخلالف فيه، وهو ما خالف إمجاًعا أو صادم 
النص.

الثاني: ناتٌج عن خطأ يسوغ اخلالف فيه، وهو ما مل يالف إمجاًعا ومل يصادم 
النص.

قال ابن تيمية يف كتابه )بيان الدليل عىل بطالن التحليل( )ص145(: 
»وقوهلم: )مسائل اخلالف ال إنكار فيها( ليس بصحيح؛ فإن اإلنكار إما أن 
يتوجه إىل القول باحلُكم أو العمل؛ أما األول فإذا كان القوُل يالف ُسنة، 
أو إمجاًعا قدياًم َوَجَب إنكاُره وفاًقا، وإن مل يكن كذلك فإنه ُينكر بمعنى بيان 
ضعفه... وأما إذا مل يكن يف املسألة ُسنٌة وال إمجاع، ولالجتهاد فيها مساٌغ؛ 
مل ُينكر عىل َمْن عمل هبا جمتهًدا، أو مقلًدا، وإنام َدَخَل هذا اللبس من جهة 
ذلك  اعتقد  كام  االجتهاد،  مسائل  هي  اخلالف  مسائل  أن  يعتقد  القائل  أن 

طوائف من الناس« اهـ.

يف  نلخصها  أســبــاب،  املسائل  على  احُلــكــم  يف  العلماء  ولخــتــ�ف 
األسباب اخلمسة التالية:

اختالف فهوم املجتهدين يف تطبيق معايري القبول والرد عىل املروي.  -1
اختالف فهوم املجتهدين يف فقه النص املحتمل ألكثر من وجه.  -2
اختالف لسبب خارج عن النص وهو اختالف يف فهم الواقع.  -3

اختالف بسبب اختالف حال املكلف.  -4
اختالف املفاهيم يف أي القولني َأوىل بالصواب، مع االتفاق عىل أصل   -5

املرشوعية.
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نفسه  عند  جمتهد  )كل  قوهلم:  عليه  يتنزل  الذي  هو  السائغ  واخلالف 
مصيب(، وقوهلم: )ال إنكار يف مسائل اخلالف(، مع اعتقاد أن احلق واحد.

وسعتها،  وشموهلا،  الرشيعة  كامل  من  االعتبار  هبذا  واالختالف 
والتوسعة عىل العباد والرمحة هبم.

وكونه رمحًة هبم للخلق وتوسعًة عليهم، هو من جهة َمنْح الرشع املطهر 
أن  الرشعية، ال  األدلة  النوازل من  أحكام  استنباط  االجتهاد يف  للمجتهد: 
يقول اإلنسان بقول أحدهم من غري أن يكون الصواب بجانب ذلك القول 

كام حرره ابن عبد الب يف )جامعه( )82/2(.

أما األخذ عىل التخيري، فهو فيام ورد يف الرشع من مسائل فيها )اختالف 
تنوع( ال تضاد.

فوائـــد:

الشاذ،  باخلالف  وال  لالجتهاد،  أهاًل  ليس  من  بخالف  عبة  ال    
وال بالرخصة الغثة، وال باخلالف بعد االتفاق.

ِدينًا،  متأهل  أو جزًءا وهو غري  ُكالاًّ  أبًدا من تصدى لالجتهاد  يفلح  مل    
وعلاًم، وفقًها، يدفعه حب الظهور، والولع بالشذوذ، وضغط اإلسالم 
ما ال حتتمله،  النصوص  للوقائع، وحتميل  النصوص  وضغط  للواقع، 
الرشع  باسم  ترصفاتم  وتسويغ  الرغبات،  وتصيد  الوالة،  ومماألة 
املطهر، واجلرأة عىل الفتيا، ومنها إصدار الفتاوى الطائرة يف املجالس، 

واجللسات العارضة، يف كبيات املسائل والنوازل.
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تعاىل:  –كقوله  واالختالف  الفرقة  عن  الناهية  والسنن  اآليات  تتنزل    
]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ    پ[ ]األنفال:46[.

يف ثالث جهات:
والكليات،  األصول  من  أصاًل  اخلالف  يقبل  ال  ما  يف  خالف   ) أ   (

ويسميها بعُضهم )القطعيات(.

الفروع  من  خالٌف  فيه  ُيعرف  ال  وما  إمجاع  حمل  يف  خالف  )ب( 
واجلزئيات، وهو مندرج يف النوع الذي قبله.

)جـ( خالف حيمله التشهي.
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الفصل اخلامس

عواصم قوة وانتشار املذهب احلنبلي)1( 

ن املذهب احلنبيل يف بغداد )مكان مولد ووفاة اإلمام أمحد(، فهي  تكوَّ
قويااًّ  منافًسا  وصار  الرابع،  القرن  يف  هبا  أمره  قوي  حيث  األوىل،  قاعدته 
وهلم  شأٌن،  هلم  وصار  احلنابلة،  شوكة  قويت  كام  فيها،  نِّيَّة  السُّ للمذاهب 
باملعروف  األمر  ُسوق  وإقامة  بالعمل،  العلم  َقْرِن  يف  وجوالت  صوالٌت 

والنهي عن املنكر، ومنابذة البدعة واملبتدعني)2(. 

وعن بغداد انترش يف أنحاء العراق، خاصًة الزبري.

ومل ينترش خارج العراق إال يف القرن الرابع فام بعد، إذ خرج املذهُب 
إىل الشام، وهو قاعدة احلنابلة الثانية؛ يف فلسطني ودمشق، فقد جاء املذهب 
احلنبيل إىل بالد الشام يف أواسط القرن اخلامس، وتركز بعد ذلك شيئا فشيئا؛ 
التابعة هلا،  القرى والضواحي  حتى قوي وازدهر يف دمشق وما حوهلا من 
وصارت الشام منذ أواسط القرن السادس معقاًل لبغداد يف محل راية املذهب 

احلنبيل، والعناية به.

ويف القرن السادس فام بعد، َدَخَل مرص.

ِمْن  وِس  وبالسُّ َحاب،  والرَّ يَلم،  الدَّ إقليم  يف  وانتشار  وجوٌد  له  وكان 
إقليم ُخوِزْسَتاَن، ويف األفغان.

معامل الفقه احلنبيل للغامدي )ص161(.   )1(
انظر: الكامل البن األثري يف حوادث سنة )323(.   )2(
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احلجاز  ويف  الثالثة-  قاعدته  -وهي  نجد  يف  العرب:  جزيرة  ويف 
واألحساء وقطر والبحرين واإلمارات العربية وعامن والكويت.

وللمذهب وجوٌد أيًضا يف ُجوُبويِت وأرتِْريا.

وقد استقر املذهب مؤخرا يف قاعدته الثالثة: يف نجد قلِب جزيرة العرب 
منذ القرن احلادي عرش تقريًبا حتى وقتنا احلارض.



31

الفصل السادس

األطوار التي مر بها الفقه احلنبلي)1( 

كان اإلمام أمحد يكره وضع الكتب التي تشتمل عىل التفريع والرأي، 
وما ذلك إال ليتوفر االلتفاُت إىل النقل والتمسُك باألثر، وكذلك كان يكره 

َن وُرتَِّب وشاع. َر اهللُ له أْن ُدوِّ أن ُيكتب يشٌء من رأيه وفتواه تواضًعا، َفَقدَّ

ومل يؤلف اإلماُم أمحد كتاًبا يف الفقه، وكان غايُة ما كتب فيه »رسالة يف 
الصالة«، كتبها إىل إمام صىل وراءه فأساء يف صالته، َفَعِلَم اهللُ من ُحسن نيته 
وقصده، َفَكتب عنه أصحاُبه من كالمه وفتواه أكثَر من ثالثني سفًرا انترشت 

يف اآلفاق.

ولقد َمرَّ املذهُب احلنبيلُّ عىل عدة مراحل زمنية، نستطيع تلخيصها يف 
مخسة أدوار، هي:

الدور األول: دور نشأته في حياة اإلمام أحمد:
بأقواله  واعتنوا  ِعْلَمه،  وتتبعوا  وتابعوه،  عنه،  املسائَل  األصحاُب  ن  َدوَّ
تدوين  يف  مكاَنه،  بعده  َمْن  يدرك  ومل  أقرانه،  فاق  حتى  العناية،  غاية  وأفعاله 
)املسائل عنه(، يف الفقه واألصول واالعتقاد وسائر أبواب الدين، فصار طالُبه 
هبذا أعالًما، يف زماهنم، وبناًة لعلم شيخهم، ومؤسس: )مدرسة فقه الدليل(.

ِمْن  وصار  العلامَء،  هبر  ما  واجلامعية  النبوغ  ِمَن  منهم  عدد  يف  صار  وهلذا 
أصحابه َمْن توىل القضاَء، وَقَصَده الناُس للفتيا، وانترشت مؤلفاُتم يف كل ُأفق.

انظر: املدخل املفصل إىل فقه اإلمام أمحد بن حنبل لبكر أبو زيد )129/1(.   )1(
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الدور الثاني: دور النقل والنمو:

امتداًدا جلهود تالميذ اإلمام يف تدوين مسائله، تلقى عنهم َحَفدُة اإلمام 
وترجيًحا،  وتدقيًقا،  وترتيًبا،  مجًعا،  إمامهم،  بمسائل  واشتغلوا  علوَمهم، 
َف عنايَته  وصار َقَصُب السبق لـ: أمحد بن حممد اخلالل )ت: 311هـ(، َفرَصَ
االجتامع  ألجل  وسافر  عنه،  ُروي  ما  كتابة  وإىل  أمحد  اإلمام  علوم  مجع  إىل 
بأصحاب أمحد، َفَألََّف كتاَبه: )اجلامع لعلوم اإلمام أمحد(. قال ابُن اجلوزي: 

»وهو يف نحو مائتي جزء«.

ومن هنا بدأ ظهوُر االنتساب إىل اإلمام أمحد، وبرز يف مذهبه املشايُخ 
الكباُر، وأخذت أصوُل املذهب وخطوُطه العريضُة، ومصطلحاُته الدقيقُة، 
وآثاُره النفيسُة، حملَّ درٍس، وتدريٍس، واستقراٍء، وتأليٍف، وتقريٍب، وتلقنٍي، 

كلُّ هذا باإلسناد، والتلقي، طبقًة بعد طبقة، ومجاعًة عن مجاعة.

وَينتظم هذا الدور، والدور الذي قبله، اسم: )طبقة املتقدمني(، وينتهي 
بوفاة شيخ املذهب يف زمانه: احلسن بن حامد )ت: 403هـ(، وهو امللقب 

ُت من ذلك. بالوراق ألنه كان َينَْسُخ الكتَب َوَيَتَقوَّ

وبالدور األول والثاين استقرت كتُب مسائل الرواية مدونًة، ثم جمموعًة 
ويف  حامد،  بن  للحسن  املذهب(  )جامع  ثم  للخالل،  املسائل(  )جامع  يف 
تضاعيف ذلك متون، وبادرُة املخترصات )خمترص اخلرقي( لعمر بن احلسني 
وكان  مسألة،   )2300( مسائله  وعدُد  334هـ(،  )ت:  اخلرقي  القاسم  أب 
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تأليُفه له، واحلجُر األسود لدى القرامطة، وهلذا قال يف أحكام الطواف من 
كتاب احلج: )وُيَقبُِّله إْن كان(.

الدور الثالث: دور حترير املذهب وتنقيحه:

)طبقة  املرحلة:  هذه  يف  ومنقحيه  وحمققيه  املذهب  شيوخ  دور  جاء 
حامد  بن  احلسن  وفاة  من  تبتدئ  التي  املذهب(  علامء  من  املتوسطني 
صاحب  884هـ(  )ت:  مفلح  ابن  البهان  بوفاة  هنايتها  إىل  )ت:403هـ( 

كتاب )املبدع رشح املقنع(.

ويف هذا الدور: )طبقة املتأخرين( التي تبدأ بمحقق املذهب: العالء املرداوي 
)ت: 885( صاحب كتاب )اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف(.

ويدخل يف هذا الدور التخريج والتحرير.

الدور الرابع: دور االستقرار:

وهو ينتظم أثناء طبقة املتأخرين إىل اآلخر، مستمًرا إىل عرصنا، ويصح 
أن نسميه: دور االستفادة من كتب املذهب، ويندر فيه التخريج، والتحرير.

الدور اخلامس: دور إحياء التراث:

وهذا الدور من خصائص عرصنا، وسامت الدراسات اجلامعية العليا، 
يف أعقاب وفرة املطابع، وتطور الدراسة النظامية، وجعل حتقيق الرتاث من 

وسائل احلصول عىل الشهادات العاملية.
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الفصل السابع
طبقات األصحاب الزمانية في نقل املذهب)1(

اصطلح متأخرو األصحاب عىل تقسيم علامء املذهب إىل ثالث طبقات 
زمانية، هي:

الطبقة األولى: طبقة املتقدمني )241هـ-403هـ(:
يبدأون من تالمذة اإلمام أمحد )ت:241هـ(، وينتهون بوفاة شيخ املذهب 

يف زمانه: احلسن بن حامد )ت:403هـ(، ونستطيع أن نقسهم إىل قسمني:

األول: أصحاب اإلمام وخاصته وتالمذته، منهم: ولداه صالح وعبد 
اهلل، وحفيداه: أمحد وزهري ابنا صالح، وآخرون.

)ت:311هـــ(،  اخلالل  مقدمتهم  )ويف  أصحابه  أصحاب  الــثــانــي: 
اخلالل  وغــالم  ــــ(،  )ت:360ه ــري  واآلج ــــ(،  )ت:334ه واخلرقي 
بن  احلسن  وفاة  إىل  بعدهم  فمن  )ت:387هـ(،  بطة  وابن  )ت:363هـ(، 

حامد )ت:403هـ(.

الطبقة الثانية: طبقة املتوسطني )403هـ-884هـ(:
رأسهم  وعىل  )ت:403هـــ(،  حامد  بن  احلسن  تالمذة  من  يبدأون 

القايض أبو يعىل الفراء: حممد بن احلسني )ت:458هـ()2(.

انظر: املدخل املفصل إىل فقه اإلمام أمحد بن حنبل لبكر أبو زيد )455/1(.   )1(
ولقبه الفراء نسبًة إىل خياطة الفرو وبيعه، وهو من تالميذ احلسن بن حامد، وهو أول حنبيل من    )2(
أهله، إذ كان أبوه احلسني من علامء احلنفية، وأما ابنه فهو ابن أب يعىل )ت:526هـ( صاحب 

»طبقات احلنابلة«.
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مفلح صاحب  ابن  البهان  املذهب:  بوفاة جمتهد  الطبقة  وتنتهي هذه 
»املبدع« )ت:884هـ(، وهو غري ابن مفلح صاحب »الفروع«.

»عمدة  صاحب  )ت:620هـ(  قدامة  ابن  املوفق  الطبقة:  هــذه  ويف 
تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  وكذلك  و«املغني«،  و«الكايف«  و«املقنع«  الفقه« 

)ت:728هـ(.

الطبقة الثالثة: طبقة املتأخرين )885هـ-إلى اآلخر(:

يبدأون من رأس املتأخرين ورئيسهم: إمام املذهب يف زمانه، وجامع 
ُح املذهب: أبو احلسن عالء الدين عيل بن سليامن  شتاته، وحمرر رواياته، ُمنَقِّ
معرفة  يف  )اإلنصاف  كتاب  صاحب  )ت:885هـــ(،  الصاحلي  املرداوي 

الراجح من اخلالف(.

ومن أع�م هذه الطبقة: يوسف بن عبد اهلادي )ت:909هـ( صاحب 
)ت:968هـ(  واحلجاوي  اخلرقي(،  ألفاظ  رشح  يف  النقي  )الدر  كتاب 
صاحب )اإلقناع( و)زاد املستقنع يف اختصار املقنع(، والفتوحي الشهري بابن 
التنقيح  مع  املقنع  مجع  يف  اإلرادات  )منتهى  صاحب  )ت:972هـ(  النجار 

وزيادات(.
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الفصل الثامن

أصول مذهب اإلمام أحمد بن حنبل)1( 

األصل األول:

النص: فإذا ُوجد النص أفتى بموجبه، ومل يلتفت إىل ما خالفه وال من 
خالفه كائناًا من كان.

مثالـه: مل يلتفـت اإلمـاُم أمحـُد إىل خـالف عمـر I يف املبتوتة)2(، 
حلديث فاطمة بنت قيس، يف صحيح مسـلم )3783( عن أب إسـحاق قال: 
َث  ، َفَحدَّ كنُت مع األسود بن يزيد جالًسا يف املسجد األعظم، ومعنا الشعبيُّ
الشعبيُّ بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول اهللِ H مل يعل هلا سكنى 

 

ث  ا مـن َحًص، َفَحَصَبُه به. فقـال: ويلك حتدِّ وال نفقـة، ثم َأخذ األسـوُد َكفاًّ
بمثل هذا؟! قال عمر: ال نرتك كتاَب اهلل وُسـنَة نبينا H لقول امرأة 

 

 :D ُـكنى والنفقـة. َقـاَل اهلل  ال نـدري َلَعلَّهـا حفظـت أو نسـيت، هلـا السُّ
]ٺ    ٺ    ٺ    ٿ     ٿ      ٿ    ٿ    ٹ    ٹ    ٹ    ٹ[ 

]الطالق:1[.

األصل الثاني:

ما أفتى به الصحابة: فإذا وجد لبعضهم فتوى ال ُيعرف له خمالف منهم 
فيها مل َيْعُدها إىل غريه، حتى إنه ليقدم فتاواهم عىل احلديث املرسل.

انظر: املدخل البن بدران )ص113(.   )1(
تا أو ال؟ هي من طلقها زوجها ثالًثا، هل هلا السكنى والنفقة وقت ِعدَّ   )2(
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اهلل:  عبد  ألب  قلُت  )مسائله(:  يف  هانئ  بن  إبراهيم  بن  إسحاق  قال 
عن  حديٌث  أو  إليك،  أحبُّ  ثبت  برجال  مرسٌل  اهلل  رسول  عن  حديٌث 
الصحابة والتابعني متصٌل برجال ثبت؟ قال أبو عبد اهلل V: عن الصحابة 

. أعجُب إيلَّ

وقال ابن هانئ يف )مسائله(: قلُت: إذا غلبت اخلوارج عىل قوم، فأخذوا 
عن  فيه  ُيروى  أمحد-:  اإلمام  -أي:  قال  عنهم؟  يزئ  هل  أمواهلم،  زكاة 

 

ابن عمر أنه قال: يزئ عنهم. قلُت له: تذهب إليه؟ قال: أقول لك فيه عن 
ابن عمر، وتقول يل: تذهب إليه؟!

ومثاله يف كتب الفقه: ما جاء يف دليل الطالب )ص330( يف كتاب 
ومل  أو ريح،  بول  أو  بغائط  فأحدث  َبه،  رَضَ أو  إنساًنا،  أفزع  )وإن  الديات: 
ُثُلُث الدية(، قال شارح الدليل يف منار السبيل )224/3(: )ملا  َيُدْم، فعليه 
َب إنساًنا حتى أحدث، قال أمحد: ال أعرف  ُروي أنَّ عثامن قىض به فيمن رَضَ

شيئا يدفعه(.

األصل الثالث:
ريرّ من أقواهلم ما كان أقرَبا إىل الكتاب والسنة،  إذا اختلف الصحابُة َتَ
اخللَف  َحَكى  األقوال،  أحد  موافقُة  له  َيتبي  مل  فإْن  أقواهلم،  عن  َيرج  ومل 

فيها، ومل جَيِزم بقوٍل.

 H قال أمحد يف رواية املروذي: إذا اختلف أصحاُب رسول اهلل
ْز للرجل أن يأخذ بقول بعضهم عىل غري اختيار، ينظر أقرَب القول إىل  مل َيُ

الكتاب والسنة.
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ألبتة؟  طالٌق  أنِت  المرأته:  قال  رجل  عن  َأب  سألُت  اهلل:  عبُد  وقال 
فقال: عمُر َجَعلها واحدة، وقال عيلٌّ وزيٌد وابُن عمر: ألبتة ثالٌث. رأيته كأنه 

ياف أن يعلها ثالًثا، وقال: أنا ال أفتي فيها بيشء.
األصل الرابع:

يدفعه،  يشء  الباب  يف  يكن  مل  إذا  الضعيف  واحلديث  باملرسل  األخذ 
الصحيح  قسيُم  عنده  الضعيُف  واحلديُث  القياس،  عىل  رجحه  الذي  وهو 

وِقسٌم من أقسام احَلَسن.
َف األحاديَث  در، وقد َضعَّ مثاله: جاء عن أمحد كراهيُة قطع شجر السِّ
در؟  الواردَة يف النهي عن قطعها، قال حرٌب الكرماين: ُسئل أمحُد عن قطع السِّ

.H فكرهه كراهة شديدة. وذهب إىل حديث النبي
 )5239( سننه  يف  داود  أبو  رواه  ما  النهي  فيها  التي  األحاديث  ومن 
ِسْدَرًة  َقَطَع  »َمْن   :H اهلل  رسوُل  قال  قال:  ُحبيش  بن  اهلل  عبد  عن 

 

َصوََّب اهلُل َرْأَسُه يِف النَّاِر«.

أمحد  اإلمام  قال  الرشعي )135/4(: وقد  اآلداب  مفلح يف  ابُن  قال 
والعقييلُّ وغريمها: ال َيِصحُّ فيه حديث.

األصل اخلامس:

إذا مل يكن عنده نصٌّ وال قوٌل للصحابة أو واحٍد منهم، وال أثٌر مرسل، 
أو ضعيٌف، َعَدَل إىل القياس، فاستعمله للرضورة.

جاء يف كتاب اخلالل عن أمحد قال: سألُت الشافعيَّ عن القياس، فقال: 
إنام ُيصار إليه عند الرضورة أو ما هذا معناه.
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)إعالم  كتابه  يف  القيم  ابُن  ذكرها  التي  هي  اخلمسُة  األصوُل  وهذه 
املوقعني(، وذكر بعُضهم )اإلمجاع(، و)االستصحاب(، و)املصالح املرسلة(، 
و)سد الذرائع(، و)رشع من قبلنا(، و)االستحسان(، و)الُعرف(، وهي حمل 

خالف بني احلنابلة يف اعتبارها من أصول اإلمام أمحد.

فوائـــد: 

األدلة  لتعارض  الفتوى  يف  أحياًنا  يتوقف   V أمحُد  اإلماُم  كان  	•
عنده، أو الختالف الصحابة فيها، أو لعدم اطالعه فيها عىل أثر، أو قول أحد 
من الصحابة والتابعني. قال أبو داود يف »مسائله«: ما ُأحيص ما سمعُت أمحَد 
قال: وسمعُته  أدري.  فيقول: ال  العلم  االختالف يف  فيه  مما  كثري  سئل عن 
يقول: ما رأيُت ِمْثَل ابِن عيينة يف الفتوى أحسن فتيا منه، كان أهون عليه أن 

يقول: ال أدري.

 كان اإلماُم أمحُد V شديَد الكراهة واملنع لإلفتاء بمسألة ليس فيها 
أثر عن السلف، كام قال لبعض أصحابه: إياك أن تتكلم يف مسألة ليس لك 

فيها إمام.

وأصحاب  احلديث  فقهاء  استفتاَء  ُغ  ُيَسوِّ  V أمحد  اإلمام  كان   
مالك، ويدل عليهم، ويمنع من استفتاء من ُيعرض عن احلديث، وال يبني 

ُغ العمَل بفتواه. مذهبه عليه، وال ُيَسوِّ

 كان اإلمام أمحد V كثرًيا إذا سئل عن يشء من املسائل املولدات التي 
ال تقع يقول: دعونا من هذه املسائل املحدثة.
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الفصل التاسع

من مزايا الفقه احلنبلي)1( 

نذكر يف هذا الفصل أبرز مزايا الفقه احلنبيل، وهي مخٌس:

األوىل: فقه الدليل:

وانظر إىل أجوبته: »فيه حديثان«، »هذه السنة«، »قول عمر« ...إلخ.

الثانية: كثرة املسائل العلمية والعملية:

العلمية  املسائل  يف  أمحد  اإلمام  كالُم  َكُثَر  الدليل(  )فقه  ميزة  لظهور 
أكثُر  اخلبية-  االعتقادية  –أي:  العلمية  املسائل  يف  كالُمه  ُثمَّ  والعملية، 
)املسائل  يف:  يوجد  ما  أكثُر  كالَمهم  فإنَّ  املشهورين،  األئمة  من  غريه  من 

العملية(.

الثالثة: البعد عن الفقه التقديري يف املذهب:
حد  إىل  يصل  مل  لكن  التقديري،  الفقه  من  طرٌف  لدهيم  فاحلنابلة 

اإلغراب، وكثرًيا ما يزجر أمحُد السائلني عنها.

مثال ذلك يف املذهب احلنفي: )لو نكح اخلنثى نفسه فولد، هل يرث 
ولده باألبوة أو األمومة أو هبام....(

الرابعة: البعد عن اإلغراق يف الرأي؛ وذلك لعتماده على الدليل:

انظر: املدخل املفصل إىل فقه اإلمام أمحد بن حنبل لبكر أبو زيد )137/1(.   )1(
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قال ابُن القيم يف إعالم املوقعني )65/1(: »الرأي نوعان:
أحدمها: رأي جمرد ال دليل عليه، بل هو خرص وختمني....

من  أو  وحده  النص  من  واستنباط  استدالل  إىل  مستند  رأي  والثاين: 
نص آخر معه، فهذا من ألطف فهم النصوص وأدقه«. اهـ.

والنوع األول هو املراد يف البعد عن اإلغراق فيه.

والشروط  واملعام�ت  العبادات  األحكام من  التيسري يف  اخلامسة: 
والنكاح وغريها:

ففي الطهارة: طهارُة بول وروث مأكول اللحم، والقوُل باملسح عىل 
اجلوربني.

واألصل يف العقود والرشوط هو: )الصحة(
ويف أبواب الُفرق من النكاح: )اخلُلع( فسٌخ ال طالق.

إحدى  يف  حياته،  مدة  نفسه  عىل  اإلنسان  وقف  جواُز  الوقف:  ويف 
الروايتني عنه.

التيسري،  من  فيها  رأى  املذهب،  يف  )املفردات(  كتب  يف  نظر  ومن 
وَرْفِع احلََرج –مما َيْلَتِقي مع مقاصد الرشيعة، وال يناهض نصوَصها- اخلرَي 

الكثري.
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الفصل العاشر

مهمات في التوقي من الغلط في نقل املذهب
وأسباب الغلط)1( 

هناك أسباب تتعلق بالغلط عىل مذهب اإلمام أمحد، يب التوقي منها، 
ونقترص عىل ما يأيت حتى يتنبه الطالب أو الناقل:

الغلط،  هو  املذهب  كتب  من  كتاب  يف  األصل  فتجعل  تغلط  ال   -1
بل األصل هو الصحة والسالمة من جهة نسبته إىل مؤلفه، وسالمة مسائله 
وقضاياه من التحريف والتصحيف، وصحة نسبة ما فيه إىل املذهب رواية 

أو خترًيا.

إىل  بالرجوع  اخلبري،  عليه  ويقف  البصري،  يعرفه  عارض،  والغلط 
األصول، وكتب تصحيح املذهب، ال سيام احلوايش.

2- التزم التوقي من الغلط، ومنه املسارعة إىل تغليط الفقيه دون برهان، 
ومنه قولك: )هذا مذهب اإلمام وبه قال األصحاب( واحلق خالفه. ومنه 

َجه األصحاب( وهو رواية، أو بعكسه. قولك: )َخرَّ

3- اجتهد يف معرفة الطرق التي هبا يعرف املذهب والتخريج فيه.

4- يف تشخيص أسباب الغلط يف املذهب، منها:
إطالق قول عن اإلمام مل يقله، وحقيقته عن األصحاب.  -

انظر: املدخل املفصل إىل فقه اإلمام أمحد بن حنبل لبكر أبو زيد )119/1(.   )1(
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عكسه.  -
الترصف يف لفظ اإلمام بام يرصفه عن مراده.  -

َفْهُمه عىل غري مراده. وقد اشتهر هبذا أبو بكر عبد العزيز غالم اخلالم،   -
يف كتابه: )التنبيه( وغريه، كام أشار إىل بعض غلطه يف ذلك ابُن رجب يف كتابه 
القواعد )190/1( فقال: )وأبو بكر كثرًيا ما ينقل كالم أمحد باملعنى الذي 
يفهمه منه، فيقع فيه تغيري شديد، ووقع له مثل هذا يف كتاب: زاد املسافر، 

كثرًيا( انتهى.
الغفلة عام يف أقواله من اإلطالق والتقييد، وما إىل ذلك.  -

إغفال بساط احلال لروايات اإلمام.  -
االعتامد يف مذهبه عىل قول رجع عنه.  -

اجلمع بني روايتني مع واجب التفريق بينهام.  -
عكسه.  -

ابن  رأي  –يف  التصحيف  ومن  والتطبيع.  والتحريف  التصحيف   -
باليسار،  االستنثار  أمحد:  اإلمام  عن  َرَوى  الكرماين  حرًبا  أن  رجب- 
يف  وهذا  باليسار،  السواك  أي  )االستئذان(  إىل  بعضهم  عىل  فتصحفت 

مبحث: هل يستاك للوضوء بيمينه أم بيساره؟
املتابعة عليه. والتتابع إنام يكون عند فشو اجلهل، وتقليد األوراق.  -

الغلط يف األسامء واحلدود.  -
عدم الربط بني ما يف الكتاب ورشط املؤلف يف مقدمته.  -

عدم الربط بني املسألة والباب الذي عقد هلا.  -
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نوعه؛  أو  قدره  يف  األصحاب  بعض  فيزيد  قواًل،  اإلمام  يقول  أن   -
لإليضاح، فينسُب الناقُل الُكلَّ إىل اإلمام أمحد.

نرصة القول عن اإلمام عىل خالف الدليل.  -
اعتامد الكتب املنتقدة يف املذهب، دون املعتمدة.  -

االعتامد يف النقل عىل نسخة سقيمة غري مقابلة وال مصححة.  -
إىل غري ذلك من األسباب.

5- أمثلة األغاليط عىل اإلمام أمحد:
ز للقادر عىل االستدالل:  منها: ما حكاه بعضهم عن اإلمام من أنه ُيَوِّ
تقليد األعلم. وهذا غلط عليه، بل ال يوز له التقليد، وعليه االجتهاد، كام هو 

َ هذا ابن تيمية يف جمموع الفتاوى )225/20(. املنصوص عن أمحد. وَبنيَّ

ومنها: ما ُحكي عنه من جواز تقليد العامل للعامل. وهذا غلط عليه، وإنام 
تيمية يف  ابن  ذلك  َنبَّه عىل  الشيباين.  احلسن  بن  حممد  حمكي عن شيخه  هو 

منهاج السنة )244/2(.

التكبري يف كل خفض ورفع  أن  الب من  ابن عبد  ومنها: غلط احلافظ 
يف الصالة ال يب عند اإلمام أمحد؟ وقد رده ابن تيمية يف بحث مطول من 

جمموع الفتاوى )591-588/22(.

فإنه ال أصل  الغيم،  يوم  القول بوجوب صيام  الغلط عليه يف  ومنها: 
للوجوب يف كالم اإلمام أمحد، وال أحد أصحابه، وإنام هو القول باالستحباب 

كام بينه ابن تيمية يف جمموع الفتاوى )99/25(.
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ومنها: تتابع مجاعة من فقهاء املذهب أنه يصح تراخي القبول مطلًقا عن 
اإلياب يف النكاح ولو بعد املجلس، وقد نفاه ابن تيمية يف جمموع الفتاوى 

.)140/21(

وإن أردت الديوان اجلامع للتصحيح والتضعيف يف املذهب وكشف 
الغلط؛ فعليك بكتاب خامتة املذهب املرداوي: )اإلنصاف يف معرفة الراجح 

من اخلالف(. واهلل أعلم.

6- معرفة الكتب التي اشتهرت باألغاليط: أوسعها يف الغلط كتاب: 
وهو  )ت:504هـ(،  الشافعي  اهلرايس  للكيا  أمحد(  اإلمام  مفردات  )نقض 
كتاب يف الرد عىل ما انفرد به اإلمام أمحد من املسائل االجتهادية عن األئمة 

الثالثة، قال الذهبي: ومل ُينِْصْف فيه.

وإذا نظرت يف سياقات كتب املذهب املتقدمة، تبني لك ملتقطات مهمة 
يف بعضها مع شهرتا، ومنها: )زاد املستقنع( فإنه مع شهرته واعتامد علامء 
املذهب عليه، قد حرر بعض األصحاب ما فيه من مسائل ختالف املذهب، 

وأخرى ختالف الراجح فيه. واهلل أعلم.
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الفصل احلادي عشر

معرفة مصطلحات املذهب)1( 

املبحث األول: ألفاظ اإلمام أحمد في أجوبته ومراتبها احلكمية:

وهي عىل ثالثة أقسام:
التكليف  أحكام  من  بواحد  رصحًيا  اجلواب  كان  ما  األول:  القسم 

اخلمسة، وهذه نص يف مذهبه بال خالف، سوى لفظ الكراهة.

وهذا  عليه،  بالَقَسم  أو  له،  بِفْعِله  ده  وأكَّ به  أجاب  ما  الثاني:  القسم 
نص يف مذهبه ال خالف.

مدلوله  يف  يدخل  عليه  اصطلح  بلفظ  منه  اجلواب  الثالث:  القسم 
اختالًفا، أو اتفاًقا، حتت واحد من أحكام التكليف اخلمسة.

يعجبني،  ال  يعجبني،  إيَِل،  أعجب  منها:  كثرية،  القسم  هذا  وألفاظ 
أحب إيل، حسن، ال بأس، احتياًطا، إن شاء، ينبغي، ال ينبغي، أكره، أخاف، 
اه، ذاك أهون، هو أشد، ال يصلح،  أخشى، أحب السالمة، أجبن عنه، أتوقَّ

ال يزئ، ال أراه، ال ُيفعل، أختار كذا، ما سمعت، قبيح، َدْعه....إلخ.

ومن هذه األلفاظ ما هو متفق عىل إحلاقه بواحد من أحكام التكليف 
اخلمسة، ومنها ما هو خمتلف فيه.

انظر: املدخل املفصل إىل فقه اإلمام أمحد بن حنبل لبكر أبو زيد )159/1(.   )1(
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املذهب، وحكايته،  العامة في نقل  الثاني: مصطلحات األصحاب  املبحث 
والترجيح فيه:

وبالتتبع هلذه املصطلحات حصل انقسامها إىل مخسة أقسام هي:

القسم األول: ألفاظ تعني نقل املذهب بالرواية عن اإلمام أمحد، وهي 
عىل نوعني:

و)الروايات  )الرواية(  بلفظ:  األصحاب  عنه  ويعب  الرصيح،   -1
)املنصوص عنه(،  )النص(، )نص عليه(،  ا(،  )نصاًّ معناها:  املطلقة( وما يف 

)وعنه(، )رواه اجلامعة(.

ولفظ )رواه اجلامعة(: يراد به القول عن اإلمام أمحد يرويه عنه الكبار 
اإلمام  عم  ابن  وحنبل  وصالح،  اهلل  عبد  ولداه:  سبعة:  وهم  تالمذته،  من 
وامليموين.  طالب،  وأبو  احلرب،  وإبراهيم  املروذي،  بكر  وأبو  –إسحاق- 
وهو اصطالح متقدم، وقد استعمله أبو اخلطاب يف )االنتصار(، وابن قدامة 

يف )املغني(، واملرداوي يف )اإلنصاف( وغريهم.

)رواية  فتكون:  أمحد  نصوص  عىل  األصحاب  من  خترًيا  تكون  وقد 
خمرجة(.

2- )التنبيهات( وهي حكاية الراوي: حركة اإلمام اجلوابية، وهلم يف 
هذا عدة عبارات منها: )أومأ إليه(، )أشار إليه(، )دل كالمه عليه(، )توقف 

فيه(، )سكت عنه(.
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وتشمل التنبيهات أيًضا: تعابري األصحاب عام ليس فيه لإلمام عبارة 
رصحية، مثل قوهلم: )ظاهر كالم اإلمام كذا(.

)النقل  )التخريج(،  )االحتامل(،  )الوجه(،  وألفاظه:  الثاني:  القسم 
والتخريج(،) االجتاه( –ويقال: )التوجيه(-، )القول(، )قياس املذهب(.

وهذه من فقه األصحاب يف إطار أصول املذهب وقواعده، والتنظري 
املتمذهب يفزع  الفقيه  بمسائله فيام ال نص فيه، وال رواية عن اإلمام؛ فإن 
إىل نصوص إمامه، فيجيل نظره يف ذلك النص، مستظهًرا علته، مبينًا مدركه، 
حتى يتم له بيان احلكم التكليفي فيام مل يتكلم فيه اإلمام يف إطار مذهبه عىل 

وجه )التخريج(، أو )الوجه(، أو )االحتامل(، أو )قياس املذهب(.

القسم الثالث: ألفاظ من األصحاب يصدق أي مصطلح منها عىل أي 
مصطلح يف القسمني قبله، منها:

ًجا عليه. )املذهب كذا(: سواء كان من نص اإلمام، أو خُمَرَّ  -
)ظاهر املذهب(: هو املشهور من املذهب، أي: سواء كان رواية، أو   -

وجًها، ونحوه.
)القول(: يشمل: )الوجه(، و)االحتامل(، و)التخريج(، وقد يشمل   -

)الرواية(، وهو كثري يف كالم املتقدمني، واملصطلح اآلن عىل خالفه.

املذهب  يف  املطلق  اخلالف  نقلهم  يف  اصطالحات  الــرابــع:   القسم 
بال ترجيح.
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ومنها: )عىل روايتني(، )فيه روايات(، )عىل وجهني(، )فيه أوجه(، أو 
)احتامالن(، أو )احتامالت(، أو: )احتمل كذا(، )قيل كذا(، )قال فالن كذا 

وقال فالن كذا(، ونحوها.

والتصحيح  واالختيار،  الرتجيح  مقام  يف  اصطالحات  اخلــامــس: 
والتضعيف يف املذهب.

األشهر(،  )عىل  املشهور(،  )عىل  املشهور(،  )يف  األصح(،  )يف  ومنها: 
وهكذا يف ألفاظ أخرى.
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الفصل الثاني عشر

في طرق معرفة املذهب)1( 

املبحث األول: ماهية املذهب:

مذهب اإلمام: ما قاله معتقًدا له بدليله، ومات عليه، أو ما َجرى جَمرى 
قوله، أو شملته علته.

والقدر األول منه متفق عليه، وهو إىل قوله: )ومات عليه(، ويشمل: 
)الروايات املطلقة( و)التنبيهات(.

عنه(،  )التقارير  )روايته(،  )فعله(،  ويشمل:  فيه،  خمتلٌف  دونه  وما 
)سكوته(، و)تقريره(، )توقفه(.

–ويقال:  كالمه(  )مفهوم  مذهبه(،  )الزم  عليه:  التخريات  ويشمل 
)االستدالل(-، )القياس عىل املذهب(، )التخريج(، )الوجه(، )االحتامل(، 

)النقل والتخريج(.

اإلمام:  عن  االجتهادية  األحكام  معرفة  يف  هو  حقيقة:  فاملذهب 
)الروايات( والتنبيهات(.

واملذهب اصط�ًحا: هو يف معرفة األحكام االجتهادية عن األصحاب: 
)التخريات(.

انظر: املدخل املفصل إىل فقه اإلمام أمحد بن حنبل لبكر أبو زيد )223/1(.   )1(
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ها: احلسن بن حامد  وكان أول من أفرد مَجَْع هذه املصطلحات وَفرْسَ
َ املراد من مصطلح اإلمام،  )ت: 403هـ( يف كتابه: )تذيب األجوبة(، فَبنيَّ
التمثيل  مع  جامعة،  أبواب  يف  وَعَقَدها  التكليف،  أحكام  من  منزلته  بذكر 

والتدليل، واحلقُّ أنَّ مجيع من جاء بعده عياٌل عليه.

محدان  ابُن  الرعايتني:  صاحُب  إليه،  إفادات  وَضمَّ  عليه،  َل  َعوَّ وممن 
)ت: 695هـ( يف كتابه: )صفة الفتوى واملفتي واملستفتي(، املشهور باسم: 

)آداب املفتي(.

كتابه:  ابن حامد يف مقدمة  مقاصَد  ابُن مفلح )ت: 763هـ(  وخلص 
)الفروع(.

ثم بسطها املرداوي )ت: 885هـ( يف كتابه: )تصحيح الفروع(.

ثم قام املرداوي ببيان أبسط يف رسالة مستقلة باسم: )قاعدة نافعة جامعة 
لصفة الروايات املنقولة عن اإلمام أمحد واألوجه واالحتامالت الواردة عن 

َل هبا كتابه: )اإلنصاف(. أصحابه(، وَذيَّ

املنتهى(  الفتوحي )ت: 972هـ( يف آخر كتابه: )رشح  النجار  والبن 
خامتة حافلة، ال سيام يف مسالك الرتجيح يف املذهب والتخريج.

وكان لعلامء أصول الفقه، يف أبواب االجتهاد والتقليد من كتب )أصول 
أب  القايض  حامد:  ابن  لتلميذ  )الُعدة(  كتاب:  يف  كام  وافر،  نصيب  الفقه( 
يعىل )ت: 458هـ(، وكتاب: )املسودة( آلل تيمية، وكتاب: )رشح خمترص 

الروضة( للطويف )ت: 716هـ(، ويف غريها.
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وأقواله  اإلمام  خط  من  )حقيقة(  املذهب  معرفة  طرق  الثاني:  املبحث 

ونحوها من كتب الرواية عنه)1(: 

يتحصل أهنا أنواع منحرصة يف أربعة طرق:

1- لفظ اإلمام )القول(: وهذا فِْقُهُه بال خالف، أو ُشبهة خالف.

بصاحب  واالقتداء  التأيس  سبيل  عىل  تعبًدا  َفَعَله  الذي  )ِفْعُله(:   -2
الرشع H أو لتعليم السنن.

والتأيس يف هذا عىل طرفني: االعتبار، وعليه أكثر األصحاب، وعدم 
االعتبار، وبه قال بعضهم.

3- )إقراره وسكوته(، سواء كان عام يقع أمامه بمرأى ومسمع منه، أو 
أفتى بُحكٍم فاعرتض عليه، فسكت، ونحوه: والذي ينبغي اعتامده من عدم 
اعتباره مطلًقا، لكن ينظر فيام حيف بإقراره وسكوته من قول أو فعل سابق، 
أو الحق، أو أنه يرى السكوت وعدم إبداء الرأي يف هذه املسألة؛ لعارض 
يتبني  مل  أنه  أو  أو ألن غريه كفاه،  النظر،  أو ألنه يف مهلة  السكوت،  اقتىض 
له رأي فيها، أو لسبب خفي مل نطلع عليه، أو ما جرى جمرى ذلك، فيكون 

مذهبه بعاضد، وإال فال ينسب إىل ساكت قول.

4- )توقفه(: وهو قسامن:
األول: توقف اإلمام أمحد يف اجلواب؛ لتعارض األدلة وتعادهلا عنده، 

وهذا هو املراد عند اإلطالق.

انظر: املدخل املفصل إىل فقه اإلمام أمحد بن حنبل لبكر أبو زيد )237/1(.   )1(



53

الثاني: توقفات األصحاب يف املذهب: وهي عىل أنواع:

وتعذر  أمحد،  اإلمام  عن  الرواية  اختالف  عند  التوقف  األول:  النوع 
عن  األصحاب  يتوقف  فهنا  أحدمها،  تاريخ  أو  تاريهام،  ُجهل  إذا  اجلمع، 

البت برواية له عىل أهنا هي املذهب.

النوع الثاين: التوقف عند اختالف القولني له يف موضع واحد، وليس 
هناك ما يدل عىل اختياره ألحدمها.

النوع الثالث: توقف اإلمام يف مسألة تشبه مسألتني، فأكثر، أحكاُمهام 
التخيري؟  عىل  أو  باألثقل،  أو  باألخف،  التوقف  مسألة  ُتلحق  فهل  خمتلفة، 

ثالثة أوجه.

املذهب،  يف  واالختيار  الرتجيح  يف  األصحاب  توقف  الرابع:  النوع 
وهذا معلوم.

املبحث الثالث: طرق معرفة املذهب )اصطالًحا( من تصرفات األصحاب 

في التخريج على املذهب والزمه)1(: 

وهذه من فقه األصحاب يف إطار أصول املذهب وقواعده، والتنظري 
عن  الرواية  تعوزهم  حينام  اإلمام  عن  رواية  وال  فيه،  نص  ال  فيام  بمسائله 
اإلمام، ويفقدون النص عنه، فإن الفقيه املتمذهب يفزع إىل نصوص إمامه 
فيجيل نظره يف ذلك النص: يف منطوقه، ومفهومه، وعامه، وخاصه، ومطلقه، 
ومقيده، مستظهًرا علته، مبينًا مدركه، حتى يتم له بيان احلكم التكليفي فيام 

 

انظر: املدخل املفصل إىل فقه اإلمام أمحد بن حنبل لبكر أبو زيد )269/1(.   )1(
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أو  )الوجه(،  أو  )التخريج(،  وجه  عىل  مذهبه  إطار  يف  اإلمام  فيه  يتكلم  مل 
)االحتامل(، أو )قياس املذهب(، فيحصل للفقيه املتمذهب أمران:

1- بيان حكم الواقعة، أو الفرع املقرر املفرتض.

2- أن يكون ذلك احلكم يف دائرة املذهب بواحد من املسالك املمنوحة 
ملجتهد املذهب من األصحاب: )الوجه(، )االحتامل(، )التخريج(، )النقل 

والتخريج(، )قياس املذهب(، )القول(.

وعليه: فإن معرفة املذهب اصطالحا من عمل األصحاب تنقسم إىل 
ثالثة طرق:

الطريق األول: مفهوم ك�مه. ويقال: الستدلل.
فيكون ما دل عليه مذهًبا له إن مل يعارضه ما هو أقوى منه، وهذا هو 

املذهب وعليه أكثر األصحاب.

وهو عىل نوعني:
األول: ما له حكم املنطوق.

مثاله: ما يف مسائل ابنه عبد اهلل أنه قال: ووقت العرص: إذا خرج وقت 
الظهر، إذا صار ظلُّ كل يشء ِمْثَله، من هنا ُيستدل عىل أن مذهب أمحد، أن 

آخر وقت الظهر: هو أول وقت العرص، من غري زمن بينهام.

وهذا استدالل رصيح، له حكم ما َنصَّ عليه بقوله.
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الثاني: ما يكون استنباًطا من جوابه.
مثاله: صالة الُعَراة، هل ُيصلون قياًما أم قعوًدا؟

يف  وإمامهم  جلوًسا،  ُيصلون  هانئ:  ابن  رواية  يف  أمحد  اإلمام  َنصَّ 
وسطهم.

ويف رواية املروذي: ُسئل عن العراة؟ قال: فيه اختالف، إال أن إمامهم 
يقوم وسطهم، وعاب عىل من قال: يقعد اإلمام.

فلو مل تكن رواية ابن هانئ املذكورة؛ الستدل املستِدلُّ من قول أمحد: 
ضعيف؛  استدالل  هذا  لكن  قياًما،  صالتم  عىل  وسطهم(:  يقوم  )إمامهم 

للنص عنه يف رواية أخرى: )يصلون جلوًسا(.

الطريق الثاني: ختريج الفروع على الفروع.

وفيه قسامن:
)القياس على  ويقال:  بالتخريج عليه.  املذهب  األول: لزم  القسم 

املذهب بالتخريج عليه( ويقال: )التخريج(.

ويشمل أنواًعا ستة هي:

النوع األول: قياس املذهب )القياس عىل املذهب(، )التخريج بطريق 
القياس(:

وهو إثباُت ُحكم رشعي ملسألة ال َنصَّ فيها لإلمام عىل مسألة له فيها 
؛ الشرتاكهام يف العلة عند القائس. نصٌّ
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وحاصله هو: ختريج فرع غري منصوص عن اإلمام عىل فرع منصوص 
قياس فرع غري منصوص  )التخريج( فهو  لعلة جامعة. وهو بخالف  عنه؛ 

عن اإلمام عىل أصل أو قاعدة لإلمام ال عىل فرع له.

واعلم أن قول اإلمام أمحد: »يتنب املتكلم يف الفقه هذين األصلني: 
َفِمْن  وإالَّ  ا،  نصاًّ َخاَلَف  قياٍس  إنكار  عىل  منه  حمموٌل  والقياس«:  املجمل، 

أصوِل مذهبه: »حجية القياس«)1(.

حياة  يف  ُمبكًرا  به  األخُذ  بدأ  الطريق  هذا  أن  فاعلم  ذلك  تقرر  إذا 
بن  حممد  بن  أمحد  بكر  أبو  »األثرم«  أصحابه:  من  به  اآلخذ  وكان  اإلمام، 
بن  حممد  صاحبه  كان  إذ  273هـ(؛  )ت:  الفقيه،  احلافظ  الطائي،   هانئ 
أب عتاب طريف البغدادي املشهور بأب بكر األَعني، )ت: 240هـ(، َأَخَذ 
بعَض املسائل التي كان يدوهنا األثرُم عن أب عبد اهلل أمحد بن حنبل، فدفعها 
يف  مسائُل  فيها  وكان  اهلل،  عبد  أب  -والده-  عىل  فعرضها  صالح  ابنه  إىل 
لأَلثرم،  فقيل  كالمي،  من  ليس  وهذا  كالمي،  من  هذا  إي  فقال:  احليض، 

فقال: إنام أقيسه عىل قوله)2(.

بام  املجتهد  املذهب  إماُم  َسَكَت عنه  ما  الطريق: إحلاُق  ويف ُحكم هذا 
نص عليه، وقد اختلف العلامء فيه عىل أقوال ثالثة:

املذاهب  يف  األصحاب  مجهور  قول  وهو  واجلواز،  الصحة  األول: 
األربعة، وَعَمُلهم يف مصنفاتم جاٍر عىل إثبات املذهب بالقياس مطلًقا.

انظر: رشح خمترص الروضة للطويف )218/3(.   )1(
تذيب األجوبة )ص264(.   )2(
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ج عىل عدم الفرق بينه  الثاين: عكسه: أي عدم اجلواز إال أن ينص املخرِّ
وبني الفرع املنصوص عليه.

الثالث: يوز برشط أن ينص إماُم املذهب عىل علة املسألة التي أفتى هبا.

الوضوء يف إحدى  فرائض  الوضوء، من  واملواالُة يف  الرتتيُب  مثاله: 
الروايات يف املذهب، وعليه مجهوُر األصحاب، فهل الرتتيب واملواالُة من 

فرائض التيمم؟

ليس فيهام َنصٌّ عن اإلمام، فهل تكوُن فرضيُتهام يف التيمم قياًسا عىل 
املذهب يف فرضيتهام يف الوضوء؟

قيل: نعم، وعليه مجهور األصحاب، وهو الصحيح من املذهب.

الرتتيب ال يب يف  أن  املذهب عندي:  قياس  تيمية:  ابن  املجد  وقال 
بعد  َمسُحها  يب  ال  األصابع  بطون  ألنَّ  الوضوء؛  يف  وجب  وإْن  التيمم، 

الوجه يف التيمم بالرضبة الواحدة، بل يعتد بمسحها معه.

ا  وقال ابُن عقيل: رأيُت املتيمم برضبة واحدة قد أسقط ترتيًبا مستحقاًّ
يف الوضوء، وهو أنه يعتد بمسح باطن يديه قبل مسح وجهه.

شيخ  حفيده  اختياُر  هو  املذهب،  قياس  أنه  وقرر  املجد،  اختاره  وما 
الصحيحني.  يف  عامر  حديث  يف  كام  له  تشهد  نَُّة  والسُّ تيمية،  ابن  اإلسالم 

 

واهلل أعلم.
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النوع الثاني: الوجه: وهو احلُكم املنقوُل يف مسألة من بعض األصحاب 
املجتهدين يف املذهب ممن َرأى اإلماَم فمن بعدهم جارًيا عىل قواعد اإلمام، 

وربام كان خمالًفا لقواعده إذا َعَضده الدليل.

ويؤخذ غالًبا من نص لفظ اإلمام، ومسائله املتشاهبة، وإيامئه وتعليله.

من  خمرجة  ورواية  اإلمام،  عن  برواية  نص  فيها  يكون  قد  واملسألة 
األصحاب، وقد ال يكون فيها نص عن اإلمام فتجدهم يقولون: فيها وجه 

أو وجهان، مريًدا بذلك عدم وجود رواية عن اإلمام.

الوجه جمزوٌم  أن  الوجه، إال  الحتمال: وهو يف معنى  الثالث:  النوع 
بالفتيا به، واالحتامل: َتْبِينُي أنَّ ذلك صالٌح لكونه وجًها.

واالحتامُل أن يكون: إما لدليل مرجوح بالنسبة إىل ما خالفه، أو لدليل 
مساٍو له.

وال يكون التخريُج واالحتامُل إال إذا ُفهم املعنى.

النوع الرابع: التخريج: وهو نقُل ُحكِم إحدى املسألتني املتشاهبتني إىل 
األخرى ما مل يفرق بينهام، أو يقرب الزمن، وهو يف معنى االحتامل.

العقل،  أو  الرشع  أو  لإلمام  الكلية  القواعد  من  يكون  والتخريج 
وحاصله: بناُء فرع عىل أصٍل جلامع مشرتك، فهو أعمُّ من )النقل والتخريج(؛ 
فيه  له فيه نص عىل فرع آخر، ليخرج لإلمام  بناء فرع  النقل والتخريج:  إذ 

ُحكامن: ُحكٌم بالنص، وُحكٌم بطريق النقِل والتخريج.
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ُحكٌم  املجتهد  من  يصدر  أن  هو  والتخريج:  النقل  اخلامس:  النوع 
عىل مسألة، ثم يصدر منه ُحكٌم يالفه عىل مسألة أخرى ُتشبهها، ومل يظهر 
هذا  بسلطِة  األصحاُب  فيأيت  احلُكم،  يف  بينهام  للتفريق  موِجًبا  َيْصُلُح  ما 
املصطلح: )النقل والتخريج( فينقلون ُحكَم كلِّ مسألة إىل األخرى، فيصبح 

ج. يف كل مسألة قوالن: منصوٌص، وخُمَرَّ

فيه  صىل  نجًسا  ثوًبا  إال  يد  مل  َمْن  أنَّ  أمحد  اإلمام  عن  النصُّ  مثاله: 
وأعاد.

والنصُّ عن اإلمام أمحد أنَّ من صىل يف موضع نجس ال يستطيع اخلروَج 
منه، فإنه ُيصيلِّ فيه وال إعادة عليه.

نظر األصحاب إىل هذين احلكمني املختلفني، فوجدومها يف مسألتني 
متشاهبتني، فنقلوا حكم اإلمام يف مسألة الثياب إىل مسألة املكان، والعكس، 
وخمرج  منصوص،  قوالن:  وُيقال:  حكامن،  مسألة  لكل  املذهب  يف  فصار 

بالقياس.

والفقهاء يف حكم هذا النوع عىل قولني: املنع، واجلواز؛ واجلمهور   
عىل املنع.

النوع السادس: الجتاه، ويقال: التوجيه.

القسم الثاني: لزم املذهب )ختريج الفروع من الفروع بطريق لزم 
املذهب(، ومشهور لدى الفقهاء بلفظ: )أثر أو مثرة اخل�ف يف تكييف 

األحكام الفقهية: هل تكون مذهًبا أم ل؟(.
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معناه: إذا قال املجتهد قواًل يف مسألة خالفية، فهل يلزمه ما تولد عن 
هذا اخلالف ِمْن الِزِم قوله، وثمرة خالفه، فيكون له ُحكامن يف مسألتني:

األوىل: ُحكٌم قاله.
الثانية: ُحكٌم يلزمه عىل إثر قوله، فيكون بمثابة ما قاله؟

مثاله: القرص يف السفر، هل هو رخصٌة أم عزيمة؟
َمْن قال: رخصة؛ لزمه جواز اإلمتام.

ومن قال: عزيمة؛ لزمه عدم جواز اإلمتام.
ومثاله كذلك: اخللع هل هو طالق أم فسخ؟

الطريق الثالث: توقفات األصحاب يف املذهب:
وهي عىل أنواع:

وتعذر  أمحد،  اإلمام  عن  الرواية  اختالف  عند  التوقف  األول:  النوع 
عن  األصحاب  يتوقف  فهنا  أحدمها،  تاريخ  أو  تاريهام،  ُجهل  إذا  اجلمع، 

الَبتِّ برواية له عىل أهنا هي املذهب.
النوع الثاني: التوقف عند اختالف القولني له يف موضع واحد، وليس 

هناك ما يدل عىل اختياره ألحدمها.
النوع الثالث: توقف اإلمام يف مسألة تشبه مسألتني، فأكثر، أحكامهام 
التخيري؟  عىل  أو  باألثقل،  أو  باألخف،  التوقف  مسألة  ُتلحق  فهل  خمتلفة، 

ثالثة أوجه.
املذهب،  يف  واالختيار  الرتجيح  يف  األصحاب  توقف  الرابع:  النوع 

وهذا معلوم.
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املبحث الرابع: بعض املصطلحات املهمة في املذهب)1(:

- الرواية: هي احلُكم املروي عن اإلمام.
املجتهدين  األصحاب  لبعض  مسألة  يف  املنقول  احلُكم  هو  الوجه:   -

جارًيا عىل قواعد اإلمام، وربام كان خمالًفا لقواعده إذا عضده الدليل.

إذا  أنه  املذهب  من  »الصحيح   :)11/2( اإلنصاف  يف  قال  مثاله: 
فمتى غلب عىل ظنه جهة  اجتهد يف طلبها،  السفر  القبلة يف  عليه  اشتبهت 
أن  عليه  يب  وال  يتهد  ال  وجه:  وفيه  اجلمهور،  وعليه  إليها،  صىل  القبلة 

يصيل إىل أربع جهات«.

- الحتمال: يف معنى الوجه، إال أن الوجه جمزوٌم بالفتيا به، واالحتامل 
ُ أن ذلك صالٌح لكونه وجًها. ُيَبنيِّ

مثاله: قال يف اإلنصاف )350/2(: »لو كان عىل الشهيد نجاسة غري 
احتامل  وفيه  األصحاب،  وعليه  تغسل،  أهنا  املذهب  من  فالصحيح  الدم، 

ببقائها كالدم«.

- الروايات املطلقة: ما كان من قوله رصحًيا يف احلكم، مثل: )وجوب-
سنية-إباحة-كراهة(، وهذه َنصٌّ يف مذهبه بال خالف، سوى لفظ »الكراهة« 

ففيه خالف.

ذلك  من  كان  ما  وهي:  حركته،  أو  إشارته  أو  بلفظه  التنبيهات:   -
سبق بيان بعض هذه املصطلحات، ولكن نعيدها هنا حتى تكون يف موضع واحد، وقد يكون    )1(

التعريف بعبارة أخرى ولكن املعنى واحد.
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التكليف،  أحكام  من  ُحكمني  بني  مرتدًدا  احلُكم،  يف  رصيح  غري  جوابه  يف 
مثل: )يفعله احتياطا( حمتمل للوجوب والسنية، و )ال ينبغي( بني التحريم 

والكراهة، و)أحب كذا( للندب عىل الصحيح، وقيل: للوجوب.

- التخريج: والتخريج الفقهي هو: إحلاُق فرع بفرع آخر التفاقهام يف 
املناط الذي ُعلَِّل به األول.

إحدى  يف  الوضوء  فرائض  من  الوضوء،  يف  واملواالُة  الرتتيُب  مثاله: 
روايات املذهب، وعليه مجهور األصحاب، فهل مها من فرائض التيمم؟

فرائض  من  جعلومها  األصحاب  ومجهور  أمحد،  عن  نص  فيهام  ليس 
التيمم قياًسا عىل املذهب يف فرضيتهام يف الوضوء.

- النقل والتخريج: ختريج الفروع عىل الفروع بطريق )النقل والتخريج( 
قياًسا.

وحقيقة هذا النوع: َأْن يصدر من املجتهد ُحْكٌم عىل مسألة، ثم يصدر منه 
ُحْكٌم يالفه عىل مسألة أخرى تشبهها، ومل يظهر ما يصلح موجًبا للتفريق بينهام 
يف احلُكم، فيأيت األصحاُب بسلطة هذا املصطلح )النقل والتخريج(، فينقلون 
ٌج. ُحْكَم كلِّ مسألة إىل األخرى، فيصبح يف كلِّ مسألة قوالن: منصوٌص وخُمَرَّ

مثاله: عن أمحد: َمْن مل يد إال ثوًبا نجًسا، صىل فيه وأعاد.

فإنه  منه،  اخلروج  يستطيع  ال  نجس  موضٍع  يف  َصىلَّ  َمْن  أمحد:  وعن 
ُيَصيلِّ فيه وال إعادة عليه.
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َنَظَر األصحاُب إىل هذين احلُكمني املختلفني، فوجدومها يف مسألتني 
املكان،  مسألة  إىل  الثياب  مسألة  يف  أمحد  اإلمام  ُحْكَم  فنقلوا  متشاهبتني، 
والعكس، فصار يف املذهب لكل مسألة ُحْكامن، ويقال: قوالن: منصوٌص، 

وخُمرٌج بالقياس.

ا(:  ا نجساً ففي األوىل )َمْن مل جيد إال ثوباً
ُج بالقياس: َصىلَّ فيه  املنصوص: َصىلَّ يف الثوب النجس وأعاد، وامُلَخرَّ

وال إعادة عليه.

ويف الثانية )َمْن َصىلىَّ يف موضع نجس ال يستطيع اخلروَج منه(: 
املنصوص: ُيَصيلِّ يف هذا املوضع وال إعادة عليه، وامُلَخرُج بالقياس: 

ُيَصيلِّ فيه ويعيد.

فوائـــد:

•	ذكر بعض الفقهاء أنَّ حروف اخلالف يف املذهب ثالثة)1(: 
1- )ولو( يشار به إىل اخلالف القوي.

صوت(  رفع  بال  ولو  للنساء،  واإلقامة  األذان  )يكره  قوهلم:  مثاهلا: 
إشارة إىل خالف من يقول بعدم الكراهة بال رفع صوت قياًسا عىل التنبيه، 

وهو قول ابن عقيل وغريه.

2- )حتى( يشار به إىل اخلالف املتوسط.

انظر: مدخل ابن بدران )ص422(، ومدخل بكر أبو زيد )ص317(، واجلامع لعلوم اإلمام    )1(
أمحد - املقدمات )436/1(.
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سبب(  له  ما  حتى  النهي  أوقات  يف  الصالة  جتوز  )ال  قوهلم:  مثاهلا: 
إشارة إىل خالف من يقول بجواز صالة ذوات األسباب يف أوقات النهي، 

وهو رواية عن أمحد.

3- )وإْن( يشار به إىل اخلالف الضعيف.
وإن  أجزأه،  فرضه  حجة  عن  املعضوب  استناب  )إذا  قوهلم:  مثاهلا: 
عويف بعد إحرام نائبه( إشارة إىل خالف من يقول بعدم اإلجزاء وهو املذهب 

كام يف )اإلقناع( و)املنتهى(.

يف  ذلك  ذكروا  الذين  الفقهاء  بني  خالف  حمل  الثالثة  احلروف  وهذه 
منزلة اخلالف قوًة وضعًفا.

قال الشيخ بكر أبو زيد يف مدخله )319/1(: »والذي أراه َأنَّ هذا ُحْكٌم 
يف  للخالف  )حروٌف  هي:  وإنام  َيطَّرد،  أراه  وال  التام،  االستقراء  عىل  ينبني 
املذهب( فقط، بل منهم َمْن يستعمل بعَضها يف غري خالف وإنام لدفع اإلهيام، 
)فله  الرجعة(:  )باب  يف  املستقنع(  )زاد  صاحب  كقول  اخلالف،  إهيام  أي: 
ِتا ولو َكِرَهْت( يعني ال اعتبار لكراهتها، وهذا بإمجاع املسلمني. َرْجَعُتها يف ِعدَّ

ُرُم  )وحَيْ التطوع(:  صوم  )باب  يف  أيًضا  املستقنع(  )زاد  صاحب  وقال 
صوُم العيدين ولو يف فرض( والتحريُم ال خالَف فيه يف املذهب.

وقال أيًضا يف )باب اآلنية(: )ُيباح استعامُله....ولو عىل أنثى(.

وهذا ال خالف فيه يف املذهب«. اهـ.
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•	اعلم أنك متى رأيَت يف كتب أصحابنا اإلطالَة يف الدليل، فاعلم أنَّ 
هنالك خالًفا)1(. 

وما  أمحد،  بمذهِب  خاصٌة  فائدٌة  وثمَّ  )ت:716هـ(:  الطويف  قال  	•
الصحيح  عىل  وا  َنصُّ ونحوه  كالشافعيِّ  األئمة،  بعض  أن  وذلك  مثلُه،  كان 
من مذهبهم، إذ العمل من مذهب الشافعيِّ عىل القول اجلديد، وهو الذي 
َيْبَق من مذهبه  قاله بمرَص، وَصنَّف فيه الكتب َكاأْلُمِّ ونحوه. ويقال: إنه مل 
َة مسألًة، تعارضت فيها األدلُة،  يشٌء مل َينُصَّ عىل الصحيح منه إال َسْبَع َعرْشَ
ق النظر فيها، بخالف اإلمام أمحد ونحوه، فإنه كان ال يرى  َم قبل أن حُيقِّ َواْخرُتِ
ُه احلديث ومجعه، وما يتعلق به، وإنام نقل املنصوص عنه  تدوين الرأي، بل مَهُّ

ًيا من فيه، من أجوبته يف سؤاالته وفتاويه. أصحابه َتَلقِّ

داود،  أب  كمسائل  به  َوُعِرَف  َنُه،  َدوَّ شيًئا  عنه  منهم  َرَوى  َمن  َفُكلُّ 
ْبِن  وإسحاق  اهللِ،  وعبِد  صالح،  واْبنَْيِه  حنبٍل،  ومسائل   ، الكرماينِّ وحرب 
ن ذكرهم أبو بكر يف أول »زاد املسافر« وهم  ، وغريهم ِممَّ وِذيِّ منصوٍر، َوامَلرُّ

كثرٌي، وَرَوى عنه أكثر منهم.

تلميذه  ثم  الكبري«،  ل يف »جامعه  اخلاَلَّ بكر  أبو  انتدب جلمع ذلك  ثم 

 

 V أبو بكر يف »زاد امُلسافر«، َفَحَوى الكتابان ِعلاًم مَجاًّا من علم اإلمام أمحد
من غري أن ُيعَلَم منه يف آِخر حياته اإلخبار بصحيح مذهبه يف تلك الفروع، 
َل يقول يف بعض املسائل: هذا قول قديم ألمحد رجع عنه، لكن  غري أن اخلاَلَّ

ذلك يسري بالنسبة إىل ما مل ُيعلم حاله منها.
انظر: مدخل ابن بدران )ص453(.   )1(
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َنُه من  ونحن ال َيِصحُّ لنا أن نجزم بمذهب إمام حتى نعلم أنه آخر ما َدوَّ
تصانيفه ومات عنه، أو أنه َنصَّ عليه ساعة موته، وال سبيل لنا إىل ذلك يف 
مذهب أمحد، والتصحيح الذي فيه، إنام هو من اجتهاد أصحابه بعده، كابن 
حامد، والقايض وأصحابه، ومن املتأخرين الشيخ أبو حممد املقديسُّ رمحة اهلل 
عليهم أمجعني، لكن هؤالء بالغني ما بلغوا، ال حيصل الوثوق من تصحيحهم 
ملذهب أمحد، كام حيصل من تصحيحه هو ملذهبه قطًعا، فمن فرضناه جاء بعد 
ف يف األقوال  هؤالء، وبلغ من العلم درجتهم أو قارهبم، جاز له أن يترصَّ
َح منها ما َأدَّى اجتهاده إليه،  فهم، وُيَصحِّ املنقولة عن صاحب املذهب كترصُّ

وافقهم أو خالفهم، وعمل بذلك وأفتى. 

الدين  تقيُّ  مُة  العالَّ العامل  اإلمام  شيُخنا  القبيل  هذا  من  عرصنا  ويف 

 

أبو العباس أمحد بُن تيمية احلراينُّ حرسه اهللُ تعاىل، فإنه ال يتوقف يف الفتيا 
ليل  عىل ما صححه األصحاب من املذهب، بل يعمل ويفتي بام قام عليه الدَّ
عنده، فتكون هذه فائدة خاصًة بمذهب أمحد، وما كان مثله لتدوين نصوصه 

ونقلها، واهلل تعاىل أعلم بالصواب. اهـ.
قال ابُن بدران َبْعَد َنْقِله كالَم الطويف: »هذا كالُم الطويف، نقلناه برمته 

لنفاسته«)1(. 

انظر: املدخل البن بدران )ص380(.   )1(
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الفصل الثالث عشر
إضاءات على بعض كتب املذهب وأصوله)1(

•	لِلحنابلة َثاَلَثة متون حازت اشتهاًرا َأّياَم اشتهار:

اخلرقي  احلسني  بن  عمر  القاسم  ألب  اخْلرِقّي(  )خُمَْترص  األول: 
مني َساَرْت مرشًقا ومغرًبا إىَِل َأن َألَّف  )ت:334هـ(، َفإِنَّ شهرته ِعنْد امُلَتَقدِّ

املوفُق ابُن قدامة كتاَبه )املقنع(.

وقد ألف اخلرقيُّ خمترَصه بعد تأليف اخلالل )ت:311هـ( كتاَبه )جامع 
الروايات(، واجتهد يف الرتجيح بني روايات اإلمام أمحد.

ِعنْد  اشُتهر  وقد  )ت:620هـ(،  قدامة  ابن  للموفق  )املقنع(  الثاني: 
ُعَلاَمء امَلْذَهب َقِريًبا من اشتهار اخْلرِقّي إىَِل عرص التْسعامَئة.

قال ابُن قدامة يف مقدمته: »اجتهدت يف مجعه وترتيبه، وإيازه، وتقريبه 
الدليل،  عن  ُعْرَيًة  األحكام  ألكثر  وجامًعا  والطَّويل،  القصري  بني  وسًطا 
لَِيْكُثَر علُمُه وَيِقلَّ حجُمُه، ويسهل حفُظُه وفهُمُه، ويكون مقنًعا  والتَّعليل، 

حلافظيه نافًعا للناظر فيه«.

الثالث: )منتهى اإلرادات يِف مجع املقنع َمَع التَّنِْقيح وزيادات( البن النجار 
885هـ(  )ت:  املرداوي  الدين  عالُء  الَقايِض  َألَّف  )ت:972هـ(:  الفتوحي 

انظر املدخل البن بدران )ص375(، واملدخل املفصل إىل فقه اإلمام أمحد بن حنبل لبكر أبو    )1(
زيد )149/1، 228(.
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)التَّنِْقيح املشبع يف حترير ألفاظ املقنع( يف عرص التْسعامَئة، ثمَّ َجاَء بعده َتِقّي الّدين 
ُه )ُمنَْتهى  َأمْحد اْبن النجار الشهري بالفتوحي َفجمع املقنع َمَع التَّنِْقيح يِف كتاب َسامَّ
اإلرادات يِف مجع املقنع َمَع التَّنِْقيح وزيادات( فعكف النَّاُس َعَلْيِه، وهجروا َما 

مني كسال ِمنُْهم ونسيانا ملقاصد ُعَلاَمء َهَذا امَلْذَهب. سواُه من كتب امُلَتَقدِّ

• راعى موفُق الّدين ابن قدامة )ت:620هـ( يِف مؤلفاته َأربع َطَبَقات:

الطبقة األوىل: َصنََّف كتاَبه )اْلُعْمَدة( للمبتدئني. 

الطبقة الثانية: َألََّف كتاَبه )املقنع( ملن اْرتقى َعن درجة الطبقة األوىل 
لِيل َوالتَّْعِليل، غري  ا َعن الدَّ َومل يصل إىَِل َدَرَجة املتوسطني؛ َفلَذلِك جعله َعِرياًّ
إىَِل َكدِّ ذهنه ليتمرن عىل  َواَيات َعن اإِلَمام ليجعل لقارئه جمااًل  الرِّ َأنه يذكر 

التَّْصِحيح.

كثرًيا  فِيِه  َوذكر  للمتوسطني،  )اْلَكايِف(  كتاَبه  َصنََّف  الثالثة:  الطبقة 
ة  ة لتسمو نفُس قارئه إىَِل َدَرَجة ااِلْجتَِهاد يِف امَلْذَهب حينام يرى اأْلَِدلَّ من اأْلَِدلَّ

وترتفع َنفُسه إىَِل مناقشتها، َومل َيَْعلَها َقِضيَّة ُمَسلَّمة.

الطبقة الرابعة: َألََّف كتاَبه )امُلغنِي( ملن اْرتقى َدَرَجة َعن املتوسطني، 
من  كثري  وَعىل  ة،  اأْلَِئمَّ خالف  وَعىل  َواَيات،  الرِّ عىل  قارُئه  ِلُع  َيطَّ َوُهنَاَك 
ّد، َفمن َكاَن َفِقيه النَّفس ِحينَِئٍذ  أدلتهم، وَعىل َما هَلُم َوَما َعَلْيِهم من اأْلَْخذ َوالرَّ
َن َنفَسه عىل السمو إىَِل ااِلْجتَِهاد امُلطلق إِن َكاَن َأهال لَذلِك وتوفرت فِيِه  َمرَّ

وطه، َوإاِلَّ َبِقي عىل َأخذه بالتقليد. رُشُ
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تطب  مل  قال:  أنه  )ت:660هـ(  السالم  عبد  ابن  الدين  عز  عن  ونقل 
نفيس باإلفتاء حتى صارت عندي نسخة املغني.

ألف القايض عالء الدين املرداوي )ت: 885هـ( كتابه )اإلنصاف   •
يف معرفة الراجح من اخلالف( بعدما وجد أهل زمنه قد أكبُّوا عىل )املقنع( 
فألف عليه شبه رشح سامه بـ)اإلنصاف...(، وطريقته فيه أنه يذكر يف املسألة 
مغنًيا  كتابه  فصار  منهم،  األكثر  قاله  ما  املختار  يعل  ثم  األصحاب  أقوال 
بـ)التنقيح  املسمى  كتابه  منه  اقتضب  ثم  املذهب،  كتب  سائر  عن  للمقلد 
املشبع يف حترير أحكام املقنع(، فصحح فيه الروايات املطلقة يف )املقنع( وما 
أطلق فيه من الوجهني أو األوجه، وقيد ما أخل به من الرشوط، وفرس ما 
أهبم فيه من حكم أو لفظ، واستثنى من عمومه ما هو مستثنى عىل املذهب، 
حتى خصائص النبي H، وقيد ما حيتاج إليه مما فيه إطالقه وحيمل 
عىل بعض فروعه ما هو مرتبط هبا وزاد مسائل حمررة مصححة، فصار كتابه 

تصحيًحا لغالب كتب املذهب.

اْلَفاِضل  َفَهَذا  »َوبِاجْلُْمَلِة  مدخله:  يف  )ت:1346هـ(  بدران  ابن  قال 
َيِليق بَِأن ُيطلق َعَلْيِه جُمَدد َمْذَهب َأمْحد يِف اأْلُُصول َواْلُفُروع«.

حامد  بن  احلسن  احلنبيل:  املذهب  أصــول  يف  كتب  من  أول   •
)ت:403هـ( يف كتابه )تذيب األجوبة(، وهو كتاب يف بيان اصطالحات 

اإلمام أمحد يف أجوبته.
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ثم أبو حممد رزق اهلل بن عبدالوهاب التميمي البغدادي )ت:488هـ(   •
يف مقدمة َكَتَبها يف اعتقاد أمحد وأصول مذهبه ومرشبه.

وقد مَجََع شمَل أصول املذهب: ابُن بدران الدمشقي )ت:1346هـ(   •
يف كتابه )املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن أحنبل(.

َص شمُس الدين ابن مفلح )ت:763هـ( مقاصد ابن حامد يف  َلخَّ  •
ابن عبد  املذهب، وقال  يقال عنه: هو مكنسة  الذي  )الفروع(  مقدمة كتابه 

اهلادي: مجع فيه غالب املذهب.

ثم َبَسَطها املرداوي )ت:885هـ( يف كتابه )تصحيح الفروع(، وهو   •
فيام  الراجح  تبيني  قاصًدا  )الفروع(  مسائل  بعض  عىل  تعليقات  عن  عبارة 

أطلق من الروايتني والوجهني، وتصحيح بعض الرتجيحات.

باسم  أبسط يف رسالة مستقلة  ببيان  املرداوي )ت:885هـ(  قام  ثم   •
واألوجه  أمحد  اإلمام  عن  املنقولة  الروايات  لصفة  جامعة  نافعة  )قاعدة 

واالحتامالت الواردة عن أصحابه...( وذّيل هبا كتابه )اإلنصاف(.

والبن النجار الفتوحي )ت:972هـ( يف آخر كتابه )رشح املنتهى(   •
وكذلك  والتخريج،  املذهب  يف  الرتجيح  مسالك  يف  سيام  ال  حافلة،  خامتة 

)املسودة( آلل تيمية.
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الفصل الرابع عشر

دراسة املتون الفقهية أم احلديثية؟

طلُب علم الفقه عن طريق املتون الفقهية أنفُع للمبتدئ من طلبه عن طريق   •
متون أحاديث األحكام –برشط االعتناء بالدليل-، وذلك لعدة أسباب، منها:

املتوُن الفقهية ُمعتنًى هبا من ناحية الرتتيب: مرتبة يف األبواب واملسائل   -1
واألركان والرشوط والواجبات واملستحبات... وهكذا.

املتوُن الفقهية َأمجُع ملسائل العلم، فمسائُلها متنوعٌة مع اشتامهلا عىل ما   -2
أفتى به العلامء يف النوازل يف زماهنم.

املتوُن الفقهية َأشمُل يف ذكر املسائل املستخرجة من األدلة املتنوعة: »قرآن-  -3
حديث-إمجاع-قياس-قول صحاب«، بخالف متون أحاديث األحكام.

َأَدقُّ يف بيان احلُكم املراد: »يب«، »يستحب«، »يباح«،  املتوُن الفقهية   -4
»يكره«.... وهكذا، بخالف متون أحاديث األحكام.

ملحوظة: ال يعني ذلك َأنَّ دراسة متون أحاديث األحكام غرُي نافعة، 
بل هي نافعة ومباركة، ولكن كالمنا للمبتدئ يف طلب علم الفقه أو َمْن أراد 

َضْبَط املسائل الفقهية وأحكامها مع االعتناء بأدلتها حني دراستها.

ولبد لطالب العلم مراعاُة أربعة أمور مهمة عند دراسة املسائل الفقهية:
2-   معرفة الدليل. ُرها.   َفْهُم املسألة وَتَصوُّ  -1
4-   وجه الداللة. صحة الدليل.      -3
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مثال ذلك: َذَكَر ابُن بلبان يف كتابه أخرص املخترصات )ص87( أنَّ ِمْن 
ٌم ال يرفع احلدث، ويزيل اخلبث، وهو املغصوب،  أنواع املاء الطهور: »حُمَرَّ

وغرُي بئر الناقة من ثمود«. فام املقصود بقوله: )غري بئر الناقة من ثمود(؟

1- َفهُم املسألة وَتَصوُّرها: أي: من املاء الّطهور امُلَحّرم مجيُع آبار ديار 
ثمود، إال بئًرا واحدًة، وهي البئر التي كانت ناقة قوم صالح َتِرُدها.

َأنَّ  ُه  َأْخَبَ  L ُعَمَر  ْبَن  اهللِ  َعْبَد  َأنَّ  َنافٍِع  َعْن  الدليل:  معرفة   -2
ِمْن  َفاْسَتَقْوا  ْجَر،  احْلِ َثُموَد  َأْرَض   H اهللِ  َرُسوِل  َمَع  َنَزُلوا  النَّاَس 
اْسَتَقْوا  َما  هُيَِريُقوا  َأْن   H اهللِ  َرُسوُل  َفَأَمَرُهْم  بِِه،  َواْعَتَجنُوا  بِْئِرَها، 
تِي َكاَن  ِمْن بِْئِرَها، َوَأْن َيْعِلُفوا اإِلبَِل اْلَعِجنَي، َوَأَمَرُهْم َأْن َيْسَتُقوا ِمَن اْلبِْئِر الَّ

َتِرُدَها النَّاَقُة.

برقم  صحيحه  يف  البخاري  أخرجه  احلديث  الــدلــيــل:  صــحــة   -3
)3379(، فهو صحيح.

4- وجه الدللة: ملا استقى الصحابُة من آبار أرض ثمود واعتجنوا به، 
َأمرهم النبيُّ H أن هيريقوا ما استقوا من بئرها، وأن ُيعلفوا اإلبَل 
العجنَي، وَأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها ناقة قوم صالح، وهنى 
عن بقية اآلبار، وِمْن هَنِْي النبي H يتبني أن مياه آبار أرض ثمود من 

م، عدا ماء البئر التي كانت تردها الناقة. الطهور امُلَحرَّ

تنبيهـــات:
1- فرٌق بني قول أئمة املذاهب األربعة وبني قول أصحاهبم.
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أهل  من  وغرُيمها  فتاواه  يف  الصالح  وابُن  فتاواه  يف  الشاطبيُّ  نّبه   -2
الفتاوى  الفقه، أو هيجم عىل  َأْن هيجم عىل كتب  ّي  أنه ال يوز للعامِّ العلم 
التي  العلميَة  الدرجَة  َيبلْغ  مل  ألنه  نفسه؛  عىل  هلا  وُينَزِّ العلامُء  هبا  أفتى  التي 
َله عىل حادثته وواقعته التي  ُتؤهله لفهم كالم العلامء الفهَم الصحيح حتى ُينَزِّ

َوَقَعْت له، وهذه من األخطاِء التي يقع فيها كثرٌي من الناس!

كتاًبا  يقرأ  مل  الذي  يِّ  للعامِّ حيلُّ  »ال  ـــ(:  )ت:790ه الشاطبيُّ  قال 

 

وال َسِمَع فقًها أن يأخذ كتَب الفقه َفُيقرهيا لنفسه وُيفتي بام َحصل منها عىل 
علمه«)1(. 

3- احلق الصواب، والعدل الوسط هو األخذ بالدليل، وعدم التقديم عليه 
ين يف القديم واحلديث، واالستفادة  أليِّ كائٍن َمن كان، مع احرتام أئمة العلم والدِّ

من فقههم، ودقيق فهمهم، ومن حِرَم النظر فيها فقد ُحِرَم خرًيا كثرًيا.

وما زال -وهلل احلمد- يف كل مذهب أئمة هداة، وعلامء دعاة، إىل ما 
الذميم  التعصب  عن  والتنائي  بالدليل،  األخذ  من  املذهب  إمام  عليه  كان 

للرأي املضاد للدليل)2(.

انظر: فتاوى الشاطبي )ص176(.  )1(
انظر: املدخل املفصل إىل فقه اإلمام أمحد بن حنبل لبكر أبو زيد )233/1(.  )2(
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الفصل اخلامس عشر
املنهجية املقترحة لدراسة املتون الفقهية)1( 

ِعلُم الفقه ال ُيدرك بالنظر اليسري يف كتبه، بل البد من إطالة النظر فيه، 
وتكراِره حتى حَيصَل الَفهُم واإلدراك.

انظر إىل منصور البهويت )ت: 1051هـ( شارح كتب املذهب بال منازع، 
َوَضَع حاشية عىل )املنتهى(، ثم عىل )اإلقناع(، ثم رشح )زاد املستقنع(، ثم 
رشح )اإلقناع(، ثم رشح )املنتهى(، فلو كان َيَرى أنه ال فائدة من تأليفها مع 

تكرار نفس املسائل الكتفى بأحدها.

وأفضُل كتاَبنْي يبدأ بأحدمها طالُب العلم املبتدئ يف الفقه احلنبيل مها:

1- أخرص املخترصات البن بلبان الدمشقي )ت:1083هـ(.

2- عمدة الطالب لنيل املآرب ملنصور البهويت )1051هـ(.

املعلم  عىل  الديني  »فالواجب  )ص487(:  مدخله  يف  بدران  ابُن  قال 
أو  املخترصات(  )أخرص  كتاب  أواًل  يقرئهم  َأن  املبتدئني-  إقراء  أراد  -إذا 

)العمدة( للشيخ منصور متنًا إن كان حنبلياًّا«.

وَمْن أراد االقتصاَر عىل أبواب العبادات فقط من الفقه احلنبيل، فعليه 
بكتاب )بداية العابد وكفاية الزاهد( للبعيل )ت: 1191هـ(، فقد اقترص فيه 
مؤُلفه عىل أبواب العبادات، ترغيًبا للمريد، وتقريًبا للمستفيد، مَجََع فيه مؤلُفه 

بني االختصار وسهولة العبارة.

انظر: مدارج تفقه احلنبيل للقعيمي )ص39(.   )1(



75

خطوات مهمة للتدرج في دراسة املتون الفقهية: 
)املستوى األول(:

زيادة  دون  فقط  املتن  فهم  يريدون  الذين  للمبتدئني،  املستوى   وهذا 
وال نقصان.

) أ ( الدراسة على شيخ ُمتقن، يشرح املنَت ب� زيادة ول نقصان.
ويبنغي االعتناء بمعرفة املبهامت يف املتن، سواء كانت أحكاًما أو ألفاًظا.

مثال املبهم يف احُلكم: قال يف أخرص املخترصات ص115: )وإذا نابه 
إهباٌم يف ُحكم  ففيه  امرأة(.  َقت  رجٌل وَصفَّ َسبََّح  يشٌء  الصالة-  يف  –أي: 

التسبيح، هل هو واجب أم مستحب؟

وبمستأذن  وجوًبا،  بإماٍم  أنه  املذهب:  كتب  رشوحات  بعض  يف  جاء 
استحباًبا.

ومثال املبهم يف اللفظ: جاء يف عمدة الطالب )ص156( يف املضاربة: 
)قبل قسمته أو تنضيضه(. ففيه إهباٌم يف معنى التنضيض؟

والتنضيض هو: حتويل عرض التجارة إىل نقد.

وأحكاَمها،  املسائَل  استحضر  وإل  استطاع،  )إن  املــنت  حفُظ  )ب( 
حبيث يفهم ما اشتمل عليه املنُت وأن ُيَصوِّر مسائَله يف ذهنه، ول يشتغل 

مبا زاد على ذلك(.

وقد اعتنى مجٌع من العلامء بحفظ املتون، فقد َحِفَظ ابُن قدامة )خمترص 
اخلرقي(، وابُن مفلح واملرداويُّ وابُن النجار )املقنع( وغرُيهم.
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)املستوى الثاني(:
فباإلضافة إىل ما سبق يعتني بالتايل:

) أ ( تقييد املطلق، وختصيص العموم)1(.
االستنجاء:  آداب  يف  )ص90(  املخترصات  أخرص  يف  جاء  مثاله: 

.....ُبْعُده يف فضاء(. )وُسنَّ

وعند التدقيق، نجد أنَّ هذا الُبعَد ليس مطلًقا، بل مقيٌد بغاية، وهي إىل 
مكاٍن ال ُيرى فيه جسده.

)ب( بيان خمالفة املذهب.
مثاله: جاء يف عمدة الطالب )ص163( يف آخر كتاب الغصب: )كربط 
تلف  ما  َيْضَمُن  فإنه  َضيِّق؛  بطريٍق  ًة  دابَّ َرَبَط  َمْن  أي:  َضيِّق(،  بطريٍق  ٍة  دابَّ

منها.

ولو  َيْضَمُن  فاملذهُب  للمذهب،  خمالٌف  الضيِِّق  بالطريق  وتقييُده 
واسًعا.

)جـ( العنايُة بالتعريفات والضوابط.
مثاله: أن يعرف يف كتاب الطهارة: ضابط »اإلنقاء املجزئ يف االستنجاء 

واالستجامر«، ويف كتاب البيوع: ضابط »املثيل والقيمي«، وهكذا.

) د ( العنايُة بالدليل أو التعليل.

وهذه قد تكون ضمن منهجية )املستوى األول( حسب فهم وإدراك الطالب املبتدي.  )1(
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)هـ( بيان اخللل يف العبارة.
مثاله: قال يف أخرص املخترصات يف فصل صوم التطوع )ص148(: 

)ُيَسنُّ صوم أيام البيض(.

فالعبارُة فيها ُقصوٌر؛ ألهنا ال تشمل استحباَب صيام ثالثة أيام من كل 
شهر مطلًقا حتى لو كانت غري أيام البيض، واملذهُب: ُيَسنُّ ذلك، وُيسن أن 

تكون هذه الثالثُة هي أيام البيض.

كل  من  أيام  ثالثة  صيام(  )ُيَسنُّ  )ص830(:  املربع  الروض  يف  قال 
شهر، واألفضل أن يعلها )أياَم( الليايل )البيض(.

) و ( معرفُة املسائل اليت ُتوَرُد يف غري َمَظانِّها.
من أمثلة ذلك:

)باب:  يف  )ص153(  الطالب  عمدة  انظر:  البلوغ(:  )علمات   -
احلجر، فصل: يف املحجور عليه حلظه(.

الطالب )ص67( يف )باب: رشوط  انظر عمدة  التصوير(:  - )حتريم 
الصالة(، عندما تكلم املصنف عن سرت العورة  قال: )وحتريم خيالء يف ثوب 

وغريه وتصوير واستعامله يف غري فرش وتوسد(.

)باب  يف  الطالب  عمدة  انظر:  الصبي(:  أذن  وثقب  القزع  )حكم   -
السواك وغريه( قال: )يكره القزع وثقب أذن صبي(. 

)املستوى الثالث(:
ل، وقد يكون األنسُب فيها دراسة  مُّ وهذه املرحلُة حتتاج إىل صب وحَتَ
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ويعتمد  وزيادات(،  والتنقيح  املقنع  بني  اجلمع  يف  اإلرادات  )منتهى  كتاب 
رشح البهويت عىل )املنتهى(.

فباإلضافة إىل ما سبق يعتين بالتالي:
) أ ( استخراُج الفروق الفقهية بي املسائل )املسائل املتشابُة يف الصورة 

املختلفُة يف احُلكم(:
الصالة عمًدا  القويل يف  الركن  زيادُة  السهو(:  )باب سجود   مثاله: يف 

ال ُيبطل الصالة، وال يب له سجوُد السهو إذا زاده سهًوا، بل ُيَسن.

السهو  الصالة، ويب سجود  ُتبطل  فزيادُته عمًدا  الفعيلُّ  الركُن  وأما 
عند فعله سهًوا.

)ب( استخراُج النظائر الفقهية )املسائل املختلفُة يف الصورة املتفقُة يف 
احُلكم(:

يسرية  وزيادة  ِمْثِله  بثمِن  للوضوء  املاء  رشاء  املاء  عادم  يلزم  مثاله: 
عادة.

املِْثِل  بقيمة  برشاٍء  للصالة  سرتة  حتصيل  السرتة  عادم  يلزم  ونظريها: 
وبزيادة يسرية عادة.

علتها  متنوعة  مسائَل  تضم  التي  الفقهية  القواعد  استخراُج  )جـ( 
واحدة:

مثاله: قاعدة: »الوسائل هلا أحكام املقاصد«.
لو سافر َمن صوُمه واجٌب لِيفطر، َحُرَم عليه السفُر والِفْطُر.
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) د ( استخراُج القواعد األصولية:

مثاله: قاعدة: »األصل يف األوامر أهنا عىل الفور«.
قضاء الصلوات عىل الفور-جتب الكفارات عىل الفور...إلخ.

)هـ( معرفة األلفاظ املتقاربة يف املعاين:

مثاله: قال يف عمدة الطالب )ص45(: »وُيباح كل إناء ولو ثمينًا، غرَي 
إناء ذهٍب أو فضٍة ونحو مطيّل هبام، إال ُمضبًَّبا بيسري من فضٍة حلاجٍة« اهـ.

حتى  ضبطها  من  البد  وامُلضبَّب،  للمطيل  املعنى  قريبة  ألفاظ  فهناك 
آنية  األلفاظ -إذا كان كالمنا عن  التعريفات واألحكام، وهذه  تتداخل  ال 

الذهب والفضة- هي:

1- امُلْسَبت: وهو أن يكون خالًصا من الذهب والفضة )إناٌء خالٌص 
من الذهب والفضة(.

ُيامع  )يعني  والفضة  بالذهب  ُطيَل  اإلناء  يكون  أن  وهو  ه:  امُلَموىَّ  -2
الذهب أو الفضة ثم يؤتى باإلناء من احلديد أو النحاس أو غريه ويغمس يف 

هذا الذهب والفضة( فيكتسب لوًنا فقط.

3- امُلطعىَّم: أن يؤتى بإناء من احلديد أو الُصفر ونحو ذلك وحيفر من 
أي مكان، ثم يوضع فيه قطعة من الذهب أو الفضة.

4- املْطِل: وهو أن يؤتى بصحائف من ذهب أو فضة ثم توضع عىل 
اإلناء من احلديد أو النحاس أو الُصفر.
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من  قطعة  فيه  توضع  ثم  حُيفر  م  املطعَّ أن  واملطل:  امُلطعىَّم  بي  والفرق 
الذهب أو الفضة، وأما املطيلُّ ُيؤتى بصحائف من ذهب أو فضة ثم توضع 

عىل اإلناء من احلديد أو النحاس أو الُصفر.

ثم  الساقي،  كهيئة  فيه  ويوضع  فيه(  )حُيفر  اإلناء  ُيَبد  امُلكفىَّت:   -5
يؤتى برشيط من الذهب أو الفضة ويوضع فيه، أو يدار عىل اإلناء لتجميله 

وتزيينه.

الفضة  أو  الذهب  امُلضَبب: أن ينكرس اإلناء ثم يؤتى برشيط من   -6
ويربط فيه، أو ينخرق اإلناء ويؤتى بقطعة من الذهب أو الفضة وُيسدُّ فيها 

هذا اخلرق)1(.

فهذه األلفاظ الستة هلا معاٍن متقاربة متعلقة باآلنية، وضبُطها والتفريُق 
ا لطالب العلم. بينها مهمٌّ جداًّ

انظر: القول الراجح مع الدليل من رشح منار السبيل للصقعبي )ص7(.  )1(
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الفصل السادس عشر
تشجير أهم كتب احلنابلة)1( 

هذه التشجريات كاملة مقتبسة ومنسوخة من كتاب »تشجري أهم الكتب الفقهية املطبوعة عىل    )1(
املذاهب األربعة« لباسل بن عبد اهلل الفوزان.
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