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احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ،وسلم أما بعد:
إنه ويف يوم االثنني الرابع عشر من شهر ربيع األول إلحدى وأربعني وأربعمائة وألف ،تزينت
جامعتنا املوقرة ،بزايرة معايل الشيخ صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ ،بدعوة من املعهد العايل
للقضاء يف اجلامعة ،والذي شرفت أبين أحد الدارسني فيه ،وكانت حماضرة معاليه معنونة
بعنوان" :اتريخ الكتاب الفقهي".
وقد قمت بتفريغها ،وتعديل ما حيتاج إىل تعديل ليستقيم الكالم إذا قرء ،وحذف مكرر
األلفاظ ،والتقدمي والتأخري الذي جيري يف الكالم ،وعنونتها هبذا العنوان؛ ألن معايل الشيخ
ذكر ذلك يف ثنااي هذه احملاضرة ،وأحلقت هبا مداخلة فضيلة املشايخ الفقهاء ،وتعقيبات
معايل الشيخ على تلك املداخالت ملا فيها من فوائد ،وجعلت ألجزاء من احملاضرة عناوين
بني معكوفتني [ ] ،وقمت بتقسيم النص وتفقريه ،عسى أن أكون وفقت يف ذلك.
وقد حوت هذه احملاضرة على فوائد مجة ،وهي تصلح ألن تكون مدخال لكتب التاريخ
الفقهي ،إذ كان مقصد معايل الشيخ التبسيط والتقريب على الطلبة ،وإين ال أزال أمتىن أن
أقرأ لو كتااب واحدا على معايل الشيخ؛ ألستفيد منه وأان أحد الذين هم عيال على أشرطته،
وهو أب روحي يل جزاه هللا عنا خري اجلزاء.
عبد هللا بن مسفر بن عبد هللا آل عبد هللا الشمراين
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مقدمة عميد املعهد العايل للقضاء معايل الشيخ الدكتور عبد السالم السليمان لفضيلة
معايل الشيخ صاحل بن عبد العزيز بن إبراهيم آل الشيخ
بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد ،وعلى آله
وصحبه أمجعني.
يف هذه الليلة املباركة اليت نسعد فيها بلقاء عامل من علماء اململكة العربية السعودية هو
شيخنا معايل الشيخ :صاحل بن عبد العزيز بن حممد بن إبراهيم آل الشيخ.
جده هو من أسس املعاهد العلمية ،والكليات ،وكلية الشريعة يف بداايهتا يف هذا البلد
املبارك .من بعدها أسس املعهد العايل للقضاء الذي خترج منه عدد من أصحاب الفضيلة
العلماء ،وقد كنت أفتش يف بعض امللفات القدمية يف املعهد العايل للقضاء ،فوجدت يف
أتسيس هذا املعهد عام مخسة ومثانني بعد الثالمثائة واأللف للهجرة= خنبة من العلماء كانوا
طالاب يف هذا املعهد منه على سبيل املثال:
 الشيخ صاحل اللحيدان الشيخ صاحل الفوزان الشيخ صاحل السدالن الشيخ صاحل األطرم الشيخ عبد هللا اجلربينوعدد من علماء هذا البلد قد درسوا يف هذا املعهد الذي وجد عناية كبرية من مساحة
الشيخ حممد بن إبراهيم.
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كما وجدت خماطبات ورسائل من مساحة الشيخ إىل الشيخ عبد العزيز بن ابز رمحه هللا،
وكذلك للشيخ عبد هللا بن محيد؛ يراسلهم من أجل أن حياضروا يف هذا املعهد ،ومن أجل أن
يؤسسوا جيال قواي؛ ليحمل هذه الرسالة العظيمة ،وهذا ما حصل وهلل احلمد.
أتى من بعد الشيخ حممد بن إبراهيم أبناؤه رمحهم هللا مجيعا منهم:
الشيخ عبد العزيز بن حممد بن إبراهيم ،وكان انئبا للرئيس ورئيسا للمعهد العايل للقضاء،
وهو كما أعلم أول مدير جلامعة اإلمام.
وجدت أيضا من خالل النظر يف تلك امللفات عناية العلماء الكبار ابملعهد العايل للقضاء،
وهذا بال شك شرف عظيم ،وحنن يف هذا اليوم امتدادا لذلك اجليل مع معايل شيخنا الشيخ
صاحل بن عبد العزيز بن حممد آل الشيخ.
يف البدء نذكر معايل الدكتور أمحد بن سامل العامري الذي له جهد عظيم خاصة يف هذه
اجلامعة يف تنظيمها ،ويف أتسيسها .كما وجد املعهد العايل للقضاء عناية خاصة؛ ملا يعلم
معاليه من أمهية هذا الصرح الكبري .نسأل هللا سبحانه وتعاىل أن جيعل ذلك يف ميزان
حسناته.
يف هذه الليلة حماضران وشيخنا -حفظه هللا -حيدثنا عن اتريخ الكتاب ،ونسأل هللا سبحانه
وتعاىل له التوفيق واإلعانة ،وال شك أنه شرف كبري لنا أن حنظى هبذا اللقاء مع معايل الشيخ
نسأل هللا له التوفيق ،ونفتح اجملال ملعايل الشيخ للبدء يف هذه احملاضرة.
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املقدمة للتاريخ املبكر للكتاب الفقهي
بسم هللا الرمحن الرحيم.
احلمد هلل رب العاملني ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،وأشهد أن حممدا عبده
ورسوله صلى هللا عليه ،وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا .نشهد أنه بلغ الرسالة ،وأدى
األمانة ،ونصح األمة ،وجاهد يف هللا حق اجلهاد ،وتركها على بيضاء نقية ليلها كنهارها ال
يزيغ عنها بعده صلى هللا عليه وسلم؛ إال هالك.
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك حممد كلما صلى عليه املصلون ،وصل اللهم وسلم
على عبدك ورسولك حممد كلما غفل عن الصالة عليه الغافلون ،أما بعد:
أيها االخوة الكرام :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
يف فاحتة هذه احملاضرة أمحد إليكم هللا تعاىل أن يسر لنا أسباب اخلري ،وأعاننا عليها ،ونسأله
سبحانه أن يثبتنا على دينه ،وأن يقيمنا على امللة ،وأن يقيم بنا امللة ،وأن جيعلنا للمتقني
إماما ،ونسأله سبحانه أن جيعلنا ممن غفر ذنبه ،وعفى عنه وكتب له العافية يف الدنيا واآلخرة
إنه على كل شيء قدير.
[سبب هذه املحاضرة]
التقيت بفضيلة األخ الشيخ الدكتور :عبد السالم السليمان عضو هيئة كبار العلماء ،وعميد
املعهد العايل للقضاء ،وطلب مين أن أشارك يف هذا الربانمج العلمي ،ولقاءات املعهد العايل
للقضاء ،فرحبت بذلك مث كتب يل أن يكون موضوع اللقاء اتريخ الكتاب الفقهي.
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[شكر وعرفان]
وإين هبذه املناسبة ،ومناسبة الدعوة ،وما تفضل به ابتداء يف ذلك= إين أشكر أوال ملعايل
مدير اجلامعة تنظيمه هلذا اللقاء ،وحضوره ،وهذه احلفاوة اليت ال تستغرب من جامعة حتتضن
أهل العلم ،وحتتضن الكلمة الطيبة ،وحتتضن أمانة العلم ،ونشر العلم ،وأن أيخذ الالحق مبا
أخذ السابق من احلرص على أهل العلم وطلبة العلم يف هذه اجلامعة العريقة.
وأشكر لفضيلة الدكتور عبد السالم السليمان دعوته الكرمية جزاهم هللا مجيعا خري اجلزاء.

[إملاحة عن تاريخ الكتاب الفقهي وسبب تشعبه]
هذا املوضوع اختاره املعهد العايل للقضاء ،وهو اتريخ الكتاب الفقهي ،وال شك أن املطلع
على اتريخ العلوم العربية أبنواعها ،وفنوهنا؛ ليعلم أن مثل هذا املوضوع حيتاج إىل حماضرات
كثرية ،وإىل دروس تصلح أن تكون منهجا يف فصل دراسي كامل؛ لكثرة جنباته وبداايته
وتفاصيله ،وكثرة الشبهات اليت ترد عليه ،واجلواب عنها ،وحنو ذلك مما نشري إليه إن شاء هللا
تعاىل يف احملاضرة.
سبب طول هذا املوضوع تعدد جنباته عن اتريخ العلوم الذي هو اتريخ الناس ،واتريخ
العلماء ،واتريخ الفقه ،فإذا أردت أن تتحدث عن الفقه ،فإنك تتحدث عن علماء الفقه
على مدى أربعة عشر قران ،وإذا أردت أن تتحدث عن الكتاب الفقهي ،فإن معىن ذلك أن
تتحدث أيضا عن احلركة العلمية الشاملة يف الفقه على مدى أربعة عشر قران وزايدة ،وهذا
الشك أنه عمل ضخم كبري حيتاج إىل جهود كثرية ،ولقاءات متعددة؛ ولكن لن نعدم أن
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خنصص مقدمة؛ لفهم هذا املوضوع ،وبداايته مما ييسر لطالب العلم أن يفهم شيئا من اتريخ
علم الفقه مدوان ،ونعين اتريخ الكتاب الفقهي.
والعلوم اإلسالمية حتتاج إىل تدوين لتاريخ علومها وكتبها ،فنحتاج إىل اتريخ لكتب
التفسري ،واتريخ لكتب القراءات ،والتاريخ احلديث ،وكتب احلديث ،واتريخ لعلوم العربية
النحو والبالغة ،واتريخ لكتب التاريخ وكتب السري ،واتريخ أيضا لكتب الفقه وحنو ذلك.

[تحديد املراد بالفقه وتدوينه]
الفقه إذا أطلق يراد به املسائل الفقهية ،أما العلوم املساعدة الصناعية اليت ينبغي أن تساعد
يف الفقه ،كأصول الفقه وحنو ذلك ،فال تدخل يف حديثنا هذا؛ ألنه سيكون هناك تشعب
كبري يف البحث ،فإذا أردان أن نبحث يف اتريخ الكتاب الفقهي ،فنعين به:
تدوين الفقه يف الصحف على حنو كتاب ،وسواء كان التدوين تدوينا شامال ،أو كان تدوينا
جزئيا لبعض املسائل الفقهية.

[أمر هللا بالتدوين والعصر األول فيه]
خص هللا جل وعال هذه األمة أمة حممد صلى هللا عليه وسلم أبهنا أمة اقرأ ،وكان أول ما
أنزل على النيب صلى هللا عليه وسلم
َۡ

ذ

ذ

ۡ َ

ۡ ۡ
َ ََ َ ََ ۡ
َۡۡ ۡ َ َ ذ
ََ
ٱۡل َ َٰ
نس َن م ِۡن عل ٍق  ٢ٱق َرأ
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١
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ِ
َ

ۡ
َ
ك َر ُم  ٣ٱَّلِي َعل َم بٱل َقلمﵞ ﵝ َ
العلق من اآلية ﵑ اىل اآلية ﵔﵜ ،فالقراءة تقتضي مقروءا،
َو َر ُّبك ٱۡل
ِ ِ

واملقروء مكتواب ،وعلم ابلقلم تقتضي العناية ابلقلم ،وهذه اآلايت كما هو معلوم من أول ما

10

أنزل يف مكة ،فهي أمر مبكر أبن تعتين هذه األمة ابلكتابة ،والتدوين ،والقراءة ،وتعلم
الكتابة ،وتعلم القراءة.
ويف فاحتة القرآن العظيم يف سورة البقرة

َ
ب ََل َر ۡي َ
ﵟال ٓ ٓم َ ١ذَٰل َِك ۡٱلك َِتَٰ ُ
ب ۛ فِيهِ ۛﵞ ﵝابلَق َرة من اآلية ﵑ

اىل اآلية ﵒﵜ والكتاب يعين أن يكون مكتواب معلوما .كما أنه كتب يف عهد النيب صلى هللا
عليه وسلم القرآن يف صحف كانت جتمع يف صندوق كبري يف مسجده عليه الصالة والسالم
عند أحد السواري ،مث مجع مرة أخرى يف عهد أيب بكر ،مث مجع مرة أخرى ،ووزع على
األمصار يف عهد عثمان بن عفان رضي هللا عنهم أمجعني.
فحث هللا جل جالله وتقدست أمسائه هذه األمة على الكتابة والقراءة والتدوين ،وأن يكون
هناك كتبا هلا ،وهلذا جاء التدوين مبكرا ،وامتثل له الصحابة رضوان هللا عليهم يف عهده
صلى هللا عليه وسلم ،وأول ما دون القرآن ،وبعض األحكام املتنوعة؛ لكن كان الكتاب يف
عهده عليه الصالة والسالم قليلني.
وكانت األدوات املساعدة يف التدوين من اجللود ،وحنوها ،واألحبار وحنوها كانت صعبة،
وكانت األمة مشغولة ابلفتوحات ،ومشغولة بتثبيت الداينة ونشرها ،فكانت الكتابة يف عهده
صلى هللا عليه وسلم لكثري من املسائل قليلة ،وليست كثرية ابلنسبة إىل ما آلت إليه األمور
يف احلضارة اإلسالمية.
وهذا طرف من األسباب اليت ذكرهتا؛ لكن مع ذلك كانت هناك كتابة مبكرة لعدد من
املوضوعات يف عهده صلى هللا عليه وسلم ،ويف عهد اخللفاء الراشدين رضي هللا عنهم كانت
هناك كتاابت وتدوين على أكتاف اإلبل ،وعلى اجللود وحنو ذلك ،مث يف عهد التابعني.
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[الصحف الحديثية املكتوبة]
النظر يف هذا املوضوع أي :موضوع الفقه ،وكتب الفقه؛ يقتضي هذه املقدمة ،وهو أن نفهم
أن تدوين الفقه خيتلف عن التصنيف الفقهي الذي آل به األمر إىل الكتب الفقهية ،فكانت
هناك مرحلة سبقت التصنيف الفقهي ،وكتابة كتب الفقه أال وهي؛ التدوين الفقهي يف عهد
النيب صلى هللا عليه وسلم ،واخللفاء الراشدين ،والعهد األموي إىل سنة مائة وعشرين للهجرة
تقريبا ،فكان مما دون من األحكام الفقهية الصحيفة اليت كتب فيها النيب صلى هللا عليه
وسلم لعمرو بن حزم أحكام الصدقات والدايت ،والفروض ،وهي صحيفة معروفة مروية
أبسانيد كثرية جمملة ،وقد رواها أصحاب السنن كما هو معروف ألهل االختصاص ،وكانت
هناك أيضا صحيفة عند أنس بن مالك رضي هللا عنه كما رواه ابن عبد الرب يف جامع بيان
العلم وفضله ،وكانت هناك صحيفة خاصة ابلصدقات ،وعمر رضي هللا عنه كان عنده كتاب
أيضا يتعلق ابلصدقات ،والدايت وحنو ذلك ،وعلي بن أيب طالب رضي هللا عنه كان عنده
صحيفة أو أكثر من الصحف يضعها يف جراب سيفه كما قاله ابنه حممد من احلنفية رضي
هللا عنهم أمجعني فيها الكالم عن الصدقات والدايت وأشباه ذلك ،وكان التدوين يف عهد
اخللفاء الراشدين ،وعهد النيب صلى هللا عليه وسلم هلذه املسائل الصدقات والدايت
والفروض وحنو ذلك ،وزيد بن اثبت رضي هللا عنه أفرض هذه األمة كان عنده كتاب مفصل
كتبه بفهمه لآلايت ،وما أمر به النيب صلى هللا عليه وسلم يف الفرائض.
هذه الكتاابت كانت يف هذه املسائل املهمة ،أما املسائل األخرى يف العبادات فلم تكن
تقصد ابلكتابة؛ ألهنا تتعلق ابلعمل؛ حاشا ما صنعه جابر رضي هللا عنه فيما رواه جابر بن
عبد هللا يف صفة حجته صلى هللا عليه وسلم مما هو معروف عند أهل العلم حبديث جابر بن
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عبد هللا الطويل يف احلج الذي رواه مسلم يف صحيحه يف أثناء كتاب احلج ،وأما بقية املسائل
يف الصالة ،والصيام ،وحنو ذلك فلم تكن مكتوبة؛ ألهنا تتلقى ابلنقل ،وألنه ال حاجة
لكتابتها وتفقيه الناس هبا؛ بل الناس يتلقوهنا ابلعمل ،ويتلقوهنا مبا يرون الناس ويرون عمل
الصحابة عليه.
أيضا ممن اهتم ابلتدوين املبكر للفقه عروة بن الزبري أحد فقهاء املدينة املشهورين ،فقد روى
من طريق ابنه هشام بن عروة أن أابه عروة بن الزبري كان عنده صحف ،أو قال كتب فقدها
يوم احلرة أي :حنو عام ثالثة وستني للهجرة يف أواخر ذي احلجة ملا كانت وقعت احلرة
احرتقت ،وقال هشام بن عروة إن أابه عروة بن الزبري حزن حزان شديدا على ما فقده من
هذه الكتب ،والصحف اليت كان يكتبها ،وزيد بن اثبت دون الفرائض كما هو معلوم وهذه
الفرائض كانت مدونة يف كتاب ورويت مستقلة ،وتروى أبسانيد كما يف كتب الربامج وكتب
املشيخات ،وهي موجودة وهلا شرح أيضا ،وشرحها أحد التابعني ،وأقرأ هذا الشرح يف
املدينة.
هذه الصحيفة ،أو صحف زيد بن اثبت يف الفرائض هي أول كتاب شرح يف اإلسالم شرحه
التابعون وتلقوه ،وكان الزهري اإلمام املعروف يقول احلمد هلل الذي بقيت كتب ،أو كتاب
زيد بن اثبت يف الفرائض ،فقد حفظ على الناس دينها ،أو حفظ على الناس فرائضها ،وهذا
أمر عظيم جلل يف هذا األمر ،والتابعون دونوا يف صحفهم أيضا الكثري من املسائل الفقهية،
فلمكحول كتاب احلج ،ولغريه كتاب السنن ،وحنو ذلك يف التابعني.
وكان الورق كما هو معلوم غري موجود ،إمنا كانوا يكتبون على اجللود ،وحنو ذلك إىل هناية
القرن األول إىل حنو سنة مائة إىل سنة مائة وعشرين تقريبا.
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[شبه املستشرقين حول تدوين الفقه وجهود العلماء في الرد عليهم]
هذا العرض املوجز املختصر أبمثلة حمدودة دعا إليه ضرورة أن يكون عند طالب العلم معرفة
أبن التدوين الفقهي كان مبكرا ،وأن من يطعنون يف الشريعة ،ويطعنون يف الفقه اإلسالمي
كما طعنوا يف السنة واحلديث ،ويف تدوين السنة أيضا= طعنوا يف تدوين الفقه ،وقالوا إن
تدوين الفقه كان متأخرا ،وهذا غلط؛ فإن تدوين الفقه كان مبكرا ،وإمنا التصنيف الفقهي
على هيئة كتب مبوبة هلا ترتيبها كان متأخرا بعد سنة مائة وعشرين للهجرة كما سيأيت إن
شاء هللا تعاىل.
هلذا نقول هنا إنه قد غلط عدد من املستشرقني كـ :شاخت ،وجولد زهري وأمثاهلم ،وتبعهم
يف شيء من ذلك بروكلمان األملاين يف كتابه اتريخ األدب العريب= هؤالء كلهم أرادوا
بكتاابهتم نظرية تقول :إن تدوين الفقه مل يكن إال بعد سنة مائة وعشرين أرادوا أن يقولوا إن
التدوين اإلسالمي كان متأخرا؛ ألن النصارى ،إمنا دونوا فقههم بعد أكثر من أربعمائة سنة
من زمن عيسى عليه السالم ،واليهود يف املشىن املعروفة القسم الفقهي من التلمود ،إمنا دون
بعد حنو ستمائة سنة من عهد موسى عليه السالم ،فظنوا أن تدوين الفقه اإلسالمي كان
كذلك ،وهذا غلط كما ذكران بعض األمثلة.
وقد رد عليهم ردا جيدا عدد من أهل العلم الذين حبثوا هذا األمر حبثا متعمقا ،ومن أمثلهم
يف ذلك األستاذ القدير فؤاد سزكني يف كتابه اتريخ الرتاث العريب الذي طبعته مرتمجا جامعة
اإلمام حممد بن سعود يف عشرة أجزاء طبعت أكثر أجزائه يف عشر جملدات ،فقد خصص
اجلزء األول من اجمللد الثالث يف الفقه ردا على هذه الفرية ،ودون وكتب املراجع األصيلة اليت
أثبتت التدوين املبكر للفقه اإلسالمي يف عهد النيب صلى وسلم ،ويف عهد الصحابة،
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والتابعني وذكر املراجع سواء كانت من نقول مبكرة من الكتب ،أو من املخطوطات ،أو من
كتب الربامج واملشيخات واألسانيد ،وهذا مهم جدا ،وهو اتريخ الرتاث العريب يف رد
كالمهم.
وكتب أيضا األستاذ الدكتور حممد مصطفى األعظمي كتابني يف ذلك أحدمها :دراسات يف
احلديث النبوي ،وقد استغرق حنو من مخسني صفحة يف إثبات أن الصحابة رضوان هللا
عليهم وكبار التابعني دونوا صحفا كثرية موجودة ،ونقلت ابألسانيد مستقلة ،ومل يكن نقل
العلم سواء يف احلديث ،أو الفقه عن طريق احلفظ ،وإمنا مجعوا ما بني احلفظ وما بني التدوين
الكتايب ،وهذا كان كثريا يف ذلك الوقت ،وكتب حنو من مخسني صفحة فيها أكثر من مائة
من أهل العلم دونوا الفقه ،والسنن الفقهية عن النيب صلى هللا عليه وسلم ،وعن اخللفاء يف
هذا املوضوع.
كذلك هناك عدد من االجتهادات يف كتب مماثلة مما يؤكد لك أن النظرية األوروبية اليت
ابتدأت يف أوائل القرن العشرين من الكتاب املستشرقني الذين كعادهتم يف عداوهتم لإلسالم
وعلوم اإلسالم ،واليت تقول :إن كتابة التدوين الفقهي كانت متأخرة بعد حنو سنة مائة
وعشرين ،وهذا خطأ فادح ،وإمنا كل املراجع ،واألسانيد تثبت وجود صحف كثرية ،وكتب
يف ذلك؛ لكن مل تكن على هيئة التصنيف؛ ألن هناك أسباب كثرية ذكرت لكم بعضها من
انشغال علماء األمة بتعليم الناس يف الفتوحات ،وترسيخ اإلسالم ،ومل يكن الورق واألحبار
متوفرة ،واحلضارة كانت على حنو ما ذكرت ،ومل يكن عصر التدوين موجودا هبذا احلجم
الكبري.
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الفتوى يف زمن التابعني كثرت جدا ،والناس يسألون ،ويدونون قال ابن القيم رمحه هللا يف
إعالم املوقعني يف بعض كالمه قال أو كما قال :كان يروى ،عن ابن شهاب الزهري ثالث
كراريسس يف الفتاوى ،وكذلك عن احلسن البصري سبع كراريس يف الفتاوى ،وهذا يدل على
أن كبار وأواسط التابعني كان يكتب عنهم العلم ،ويدون يف وقت مبكر يف الفتاوى الفقهية
اليت هي جزء من الفقه ويبىن عليها الفقه فيما بعد .حركة التابعني يف األجوبة عن املسائل
كانت كثرية يف األمصار سواء كانت يف مكة واملدينة ،أو كانت يف البصرة والكوفة ،أو
كانت يف الشام ومصر ،أو يف غريها.

[تدوين الفقه عند تبع التابعين]
كان النشاط العلمي يف السؤال واجلواب ،وحنوه كثريا؛ لذلك نشط العلماء يف تدوين أقوال
األئمة من الصحابة ،والتابعني ،وتبع التابعني يف املسائل الفقهية ،وهذه مرحلة أتت بعد سنة
مائة وعشرين للهجرة ،وهي أن الكتاب الفقهي صار جيمع فيه أقوال الصحابة ،وأقوال
التابعني مع أقوال النيب صلى هللا عليه وسلم يف مسائل العلم املختلفة ،وكان ممن بكر يف ذلك
مالك بن أنس األصبحي اإلمام رمحه هللا املتوىف سنة تسع وسبعني ومائة يف كتابه املوطأ،
واإلمام عبد هللا بن وهب يف كتابه اجلامع ،مث جاء كبار أهل العلم الذين مجعوا فكتبوا الكتب
الطويلة يف اجلمع بني فقه التابعني ،وفقه تبع التابعني إضافة إىل فقه الصحابة ،وأحاديث النيب
صلى هللا عليه وسلم.
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فجاءت املصنفات الكبار كمصنف أيب بكر بن أيب شيبة ،ومصنف اإلمام عبد الرزاق بن
مهام رمحه هللا تعاىل ،وسنن سعيد بن منصور ،وحنو ذلك مما كان أرضية كبرية جدا للتصنيف
الفقهي ،واألحكام الفقهية ،واالجتهاد الفقهي يف ذلك الزمن.
كان هذا التدوين يهتم به جل األمة يف ذلك الوقت قبل أن ترتسخ املذاهب األربعة الفقهية،
وكان ترسيخ املذاهب األربعة الفقهية يف زمن مقارب لذلك ،وبعد ذلك؛ لكن قدمت ذلك
ألهنا هي احلركة الشاملة.
كان يف كل بلد يف مكة ،واملدينة ،ويف األمصار مجيعا هناك كتابة لفقه الصحابة ،وفقه
التابعني ،وفقه تبع التابعني .فتجد يف هذه األقوال اليت منها استقى األئمة فقههم مبا نقل هلم
من ذلك ،أو مسعوه ،أو قرأوه يف الصحف املنقولة عن ذلك ،مث دوهنا هؤالء األئمة يف كتبهم.
إذا ،الكتب املصنفة الكبرية اليت خدمت الفقه اإلسالمي هي كتب أهل احلديث الكبار،
واليت ذكران بعضا منها كموطأ اإلمام مالك رمحه هللا تعاىل ،وجامع عبد هللا بن وهب،
ومصنف عبد الرزاق ،ومصنف ابن أيب شيبة ،وسنن سعيد بن منصور ،فكانت هذه نواة
كبرية يف ذلك الوقت املبكر.
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[التصنيف عند تبع تبع التابعين]
هذا النوع من التصنيف أي :تصنيف املصنفات نسج على منواله كتابة الفقه عن طريقة كتابة
أقوال الصحابة ،والتابعني ،وتبع التابعني ،ونشط له يف ترتيبه ومجعه عاملان فاضالن جليالن:
أما األول فهو:
األثرم صاحب اإلمام أمحد ،وكتب كتابه السنن؛ ولكنه مل ينقل منه إلينا إال القليل .واآلخر:
وهو املوجود عندان أكثره ،وهو كتب اإلمام حممد بن إبراهيم بن املنذر الذي خدم اإلسالم
خدمة أوىل بكتبه ،وخاصة كتاب األوسط يف اإلمجاع والسنن واالختالف.
وهذا الكتاب كتاب األوسط كان فيه:
 مجمع للفقه أبنواعه من حيث الدليل ،ومن حيث الشرح ،فهو كأنه شرح املصنفات ونقل أقوال التابعني إبسنادها وأضاف إليها أقوال األئمة.نعم كانت عليه مؤاخذة من بعض أهل العلم أنه ينسب إىل اإلمام مالك ،أو ينسب إىل
اإلمام الشافعي ،أو ينسب إىل اإلمام أيب حنيفة ،أو حنوهم ما ال يوجد يف كتبهم؛ لكن هو
مؤمتن على نقله على حنو ما نقل إليه رمحه هللا تعاىل ،وهو إمام حجة ثبت أمجع العلماء على
الثناء عليه ،وهو صاحب الكتب املعروفة اإلمجاع ،واخلالف ،واألوسط ،وحنو ذلك.
األوسط قد طبع حديثا ،وهو كتاب كبري؛ لكن يـ مفتـقد منه اجمللد الثاين من أصل املخطوط
الرتكي الذي يشتمل على بعض أبواب الصالة ،والزكاة ،والصيام ،أو الصيام والزكاة فيما
أتذكر.
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تبعه على هذا النحو يف نقل فتاوى العلماء ،والرتجيح بينها اإلمام ابن عبد الرب األندلسي
اإلمام احلافظ الثقة الذي يسر على الناس علوم السلف يف كتابيه الكتابني الكبريين العظيمني
يف شرح املوطأ:
 االستذكار ملذاهب علماء األمصار والتمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألشياخ واألسانيدوكذلك ابن حزم يف كتابه احمللى ،فإن هذه الكتب على حنو املصنفات ،وذكرهتا مع أهنا
متأخرة يف هذا املوطن؛ ألهنا كالفروع ملصنف ابن أيب شيبة ومصنف عبد الرزاق وسنن
سعيد.
هذه مبجموعها تعطيك نوعا كبريا من التصنيف الفقهي املبكر من كتب الفقه ،وهي كتب
فقه اخلالف املبكر أي :خالف الصحابة ،والتابعني ،وتبع التابعني يف املسائل ،وبعض
خالف األئمة املتبوعني ،وهذه الكتب مهمة جدا يف دراسة اتريخ الفقه؛ ألهنا كتب الفقه
يف القرون الثالثة األوىل.
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[التدوين الفقهي بعد عام مائة وعشرين]
كتب الفقه بعد سنة مائة وعشرين أخذت منحيني:
األول :كتب املذاهب واألئمة املتبوعني رمحهم هللا تعاىل
املنحىن اآلخر :كتب تدوين ما كان عليه التابعون ،والصحابة ،وتبع التابعني من الفقه
والفتوى يف مسائل الفقه.
مهما استعجلنا يف احلديث إال أن احلديث يصعب يف ذلك أبن نذكر املؤلفات من القرن
األول إىل وقتنا احلاضر؛ لذلك اخرتت يل كمقدمة للتبسيط ،ولفتح الباب= أن يكون كالمنا
إىل حنو سنة أربعمائة للهجرة ،أو ابألحرى ثالمثائة وستني للهجرة ابستثناء ما ذكران من كتب
ابن عبد الرب ،وابن حزم؛ ألهنما كاان يف األندلس يف القرن اخلامس اهلجري ،وكان صاحبني
متآخيني زميلني.
[تقسيم مراحل تاريخ التدوين الفقهي]
الناس اختلفوا يف التقسيم كل واحد يقسم حبسب ما يراه وما يصل إليه ببحثه؛ لكن إىل
سنة مائة وعشرين للهجرة كما ذكران ميكن أن نقسم التدوين الفقهي يف كتابة الفقه ،وأميل
إىل تقسيمها إىل ثالث مراحل:
املرحلة األوىل:
من أول عهد النيب صلى هللا عليه وسلم إىل سنة مائة وعشرين ،وقد قدمت لك ذلك.
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[املرحلة الثانية]:
تدوين كتب املذاهب األصلية عن األئمة ،وهي من سنة مائة وعشرين للهجرة؛ ألهنا بداايت
ظهور اإلمام مالك ،وأبو حنيفة رمحهما هللا تعاىل من مائة وعشرين إىل وفاة اإلمام أمحد سنة
مئتني وأربعني ،وهي مائة وعشرون عاما.
[املرحلة الثالثة]:
من سنة مئتني وأربعني إىل ثالمثائة وستني للهجرة ،ألهنا آخر ظهور املختصرات يف الفقه اليت
سيأيت الكالم عليها إن شاء هللا تعاىل.

[علماء األمصار املجتهدين]
املدارس الفقهية كانت يف أمصار اإلسالم يف مكة ،واملدينة ،والبصرة ،والكوفة ،وبغداد،
والشام ،ومصر .كل هذه األمصار كان فيها حركة علم وتدريس ،وحركة فقه وسؤال وجواب،
فال بد أن يكون يف كل مكان عامل يفيت ،ويكون له تالمذة؛ لكن مل يشتهر ابألتباع،
واستمرار األتباع؛ إال قلة من علماء أعالم األمصار نذكر منهم:
األئمة األربعة اإلمام أبو حنيفة النعمان بن اثبت بن زوطه رمحه هللا تعاىل ،مث بعده اإلمام
مالك بن أنس األصبحي رمحه هللا تعاىل ،مث بعده اإلمام حممد بن إدريس الشافعي املطليب
رمحه هللا تعاىل ،مث بعده اإلمام أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل املتوىف سنة أربعني وميتني
رمحهما هللا تعاىل.
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ويف ابقي األمر صار هناك مذاهب خمتلفة ففي املدينة كان هناك مذهب الربيع وهو ربيعة
الرأي ،ويف مصر كان هناك مذهب الليث بن سعد ،ويف الشام مذهب األوزاعي ،ومذهب
سفيان الثوري ،وابن أيب ليلى ،ومذاهب لعلماء خمتلفني وهم كثمر؛ ولكن هذه املذاهب مل
يكن هلا أصحاب ينصروهنا ،يدونون فقه علمائها ،فكانت قوهتا بقوة علمائها يف وقتهم ،ومل
يبقى إال هذه املذاهب األربعة املتبوعة.

[مذهب أبي حنيفة]
أما اإلمام أبو حنيفة رمحه هللا تعاىل ،فكان يف الكوفة كما هو معلوم ،وكان بزازا يبيع يف
السوق ،وكان صلبا قواي يف احلق ذا بصرية وذكاء ،وكان حيضر دروس أهل العلم ،ويهتم
ابألمور العقلية ،والرأي ،وأخذ الكثري من األحاديث ،مث عارض أشياخه يف مسائل ،فنهروه،
ورمبا طردوه حىت كف ،وحضر عندهم بصمت إىل أن تويف محاد ،مث تصدر هو للتدريس
واشتهر رمحه هللا تعاىل ،وقد كان يف الكوفة ممنشئا ألصول مدرسة الرأي.
ما معىن مدرسة الرأي؟
مدرسة الرأي موجودة قبله يف املدينة وموجودة يف الكوفة؛ ولكن مل تكن مؤصلة فأصلها أبو
حنيفة ،وأصلها مبعىن أنه :نظر يف القرآن ،ونظر يف السنة حبسب ما وصل إليه ،مث قاس
األمور على حسب فهمه يف مقتضيات القياس ،وإحلاق الفرع ابألصل وحنو ذلك ،فكان قواي
يف اجملادلة وقواي يف النقاش ،ومن عنده قوة وحمبة هلذا النحو من التعلم يف قواه العقلية مال
إليه.
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[دور محمد بن الحسن في التدوين للمذهب الحنفي]
ممن مال إليه هبذا النحو من التفكر عاملان جليالن مها:
أبو يوسف ،واإلمام حممد بن احلسن رمحها هللا تعاىل ،وأبو حنيفة مل يدون شيئا من كتبه مع
أنه نسب إليه أشياء لكنا ال تصح ،وإمنا هي من كتاابت أيب يوسف وحممد بن احلسن.
أبو يوسف أيضا انشغل ابلقضاء وانشغل ابلوالايت ،وكانت كتاابته قليلة فلم تكن مؤثرة يف
كتب الفقه احلنفي ،وإمنا الذي أثر يف مسار كتب الفقه احلنفي اإلمام حممد بن احلسن
الشيباين رمحه هللا تعاىل.
حممد بن احلسن كان صاحب كتابة حيسن الكتابة ،وحيسن اجلدال ،وح مفظة حيفظ وينقل؛
ولذلك كتب ستة كتب هي العمدة ،واليت قام عليها سوق السادة احلنفية يف الفقه ،وتسمى
عندهم كتب ظاهر الرواية .كتبها حممد بن احلسن يف وقت مبكر ،وأكثرها مطبوع موجود
وعليها املعتمد عندهم.

[وجود أقوال ألبي حنيفة في كتب املذهب الحنفي]
أبو حنيفة رمحه هللا تعاىل إذا أردت أن تقيم وجوده يف الكتب الفقهية يف املذهب ،فإنه ال
وجود له إال يف القليل فيما نقله عنه حممد بن حسن ،أو نقله أبو يوسف رمحهم هللا تعاىل،
وإمنا الكالم كله يف كتب حممد بن احلسن خباصة؛ ولذلك يصح أن تقول إن مذهب أيب
حنيفة رمحه هللا تعاىل معتمدا اعتمادا كليا على أيب يوسف ،واعتمادا كليا على حممد بن
احلسن.
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[دور أبو يوسف في انتشار مذهب الحنفية]
أما اعتماده على أيب يوسف:
فإنه اعتماده اعتماد انتشار ،فإن أاب يوسف كان مقراب عند الوايل عند أمري املؤمنني أما أبو
حنيفة طلب للقضاء فرفض ،وكان ينظر نظرا ليس جيدا للوالية العباسية ،فطلب للقضاء
فرفض فسجن ،مث مات يف السجن كما هو معلوم سنة مخسني ومائة للهجرة أما أبو يوسف
قـرب وصار املسئول عن تولية القضاة؛ ولذلك أبو يوسف نشر املذهب احلنفي من جهة أنه
مل يول قاضيا إال من تالمذة أيب حنيفة ،أو تالمذته فانتشر املذهب احلنفي يف العامل
اإلسالمي من تونس إىل آخر خرسان مرورا مبصر ،والشام ،والعراق ،وحنوها؛ ألجل أن الدولة
كانت مع أيب يوسف ،وكان هو الذي يويل ورغب يف املذهب احلنفي ،فحظيت كتب حممد
بن احلسن املصنفة هبذا اإلقبال الشديد ،والتفصيل عليها.

[ثروة الخالف الفقهي بن الحنفية وغيرهم]
مث بدأت الردود بني احلنفية ،وبني العلماء اآلخرين ،فصار هناك تدوين فقهي لكتب فقهية
مبكرة قوية مثل:
 الرد على سري األوزاعي أليب يوسف ومثل اخلالف بني أيب حنيفة وابن أيب ليلىوحنو ذلك من الكتب ألهل العلم يف هذا الصدد ،فلما كتب حممد بن احلسن كتبه هذه
اشتغل الناس هبا اشتغاال كبريا ،مث صارت هناك أسئلة كثرية ألهل العلم بني طريقة حممد بن
احلسن ،والعلماء اآلخرين ،فصار هناك ثروة فقهية تسمى ثروة اخلالف ما بني العلماء وبني
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مذهب أيب حنيفة ،وكما هو معلوم أن أهل احلديث مل يكونوا على وفاق مع مذهب أيب
حنيفة؛ ألنه كان قليل النظر كما يقولون يف السنن ويعمل القياس يف مقابلة حديث اآلحاد
وحنو ذلك.

[التدوين الفقهي عند الحنفية في القرن الثالث]
يف القرن الثاين للهجرة عظم املذهب احلنفي ،وانتشر بقوة وعظمت كتبه اليت هي كالشروح
لكتب ظاهر الرواية حملمد بن احلسن حىت وصلنا إىل القرن الثالث اهلجري ،ووجدان فيه أن
أحد العلماء ،وهو احلاكم الشهيد كتب كتااب مجع فيه كتب حممد بن احلسن ،وأجوبة أيب
حنيفة ،واملسائل املختلفة ،وأجوبة أيب يوسف ورتبها يف كتاب مساه الكايف يف أوائل القرن
الرابع اهلجري يف حنو ثالمثائة وشيء ،وهذا الكايف خلص فيه كل ما سبق من كتب ظاهر
الرواية واألجوبة املختلفة وبوبه تبويبا حسنا ومنه انطلق تدوين الكتب الفقهية احلنفية إىل
وقتنا احلاضر.
هذا الكتاب شرحه العامل اجلليل السرخسي يف كتابه املبسوط يف ثالثني جملدا ،وشرحه إمالء
عندما كان يف البئر بفرغانة حمبوسا ،وجاءه عدد من تالمذته أرادوا أن يروحوا عنه مثل ما
نقول أرادو أن يوسعوا صدره ،فقالوا له تشرح لنا كتاب الكايف للحاكم الشهيد فشرحه يف
ثالثني جملدا من غري مرجع وال كتاب ،فكان من أجود الكتب اليت أسست ملذهب احلنفية
يف القرن اخلامس اهلجري.
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[مذهب اإلمام مالك ،وطريقته في املوطأ]
املذهب الثاين مذهب اإلمام مالك بن أنس:
اإلمام مالك رمحه هللا تعاىل إمام جليل حافظ ال يكاد يفوته شيء مما يسمع ،وكان يكتب
العلم ،وحضر عند شيخه ربيعة الرأي ،ومسع من التابعني ،ومن كبار التابعني ،ودون ذلك
حبسب طلب الوايل ،أو حسب طلب أمري املؤمنني يف وقته ،ودون ذلك يف كتاب.
هذا الكتاب عظيم األثر يف األمة أال وهو :املوطأ ،واملوطأ أي :املمهد ،أو املمهد لإلمام
مالك.
املوطأ كتاب حديث ،ولكنه كتاب فقه ،فلماذا كان كتاب فقه؟
ألنه أساس لكتب السادة املالكية يف الفقه؛ وألنه أييت للباب وجيعل حديث النيب صلى هللا
عليه وسلم ،مث أييت بعده أبقوال الصحابة من اخللفاء الراشدين ،وكبار الصحابة ،مث أقوال
كبار فقهاء املدينة ،مث التابعني ،وجيعلها يف تسلسل ،مث يدون رأيه الفقهي بعد ذلك.
ولذلك عد هذا الكتاب كتاب فقه ،واملوطأ فيه أحاديث كثرية ،ولكنه يف احلقيقة هو كتاب
يف فقه احلديث اعتمد فيه على فهم األحاديث على ما نقل من كالم الصحابة ،والتابعني،
فاملوطأ يعترب أول كتب السادة املالكية تقدميا يف الفقه عندهم.
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[دور عبد الرحمن بن القاسم في تدوين فقه مالك]
اإلمام مالك كان ي مسأل ويفيت ،وجيلس يف الدرس ويسأل ،ويدون عنه مسائل كثرية ،ولقيه
أمم من الناس نقلوا عنه العلم؛ ولكن خنص ابلذكر أحد العلماء الكبار األجلة احلفاظ الذين
نقلوا علم مالك بن أنس ،وهو اإلمام اجلليل عبد الرمحن بن القاسم فيما مجعه من أسئلة
مالك ،فجمع أسئلة مالك ،وكتبها عنده غري مرتبة ،فلقيه أحد علماء تونس ،وهو أسد بن
الفرات يف رحلته إليه يسأله عن مذهب مالك ،وأسئلته عنه ،فنقلها وكتب عنه هذه املسائل
اليت هي تعرف ابسم مسائل عبد الرمحن بن القاسم لإلمام مالك بن أنس ،مث ذهب هبا إىل
بلده.

[دور سحنون في تدوين فقه مالك]
ولقيه يف بلده اإلمام اجلليل سحنون ،وهو لقب له ،وهو ذو علم جليل مسع منه ،وكانت
تلك النسخة تسمى عند علماء املالكية ابألسدية نسبة إىل أسد بن الفرات ،فأخذ عنه تلك
املسائل ،وكتبها عنه؛ لكنها مل ترق له ،فرحل إىل عبد الرمحن بن القاسم ،فسمع منه وعرض
عليه املسائل ،مث مسع منه املسائل كاملة ،فرتبها ،وعرضها على عبد الرمحن بن القاسم،
ومسيت مبدونة مالك ،أو مدونة سحنون ،وهي املعروفة اآلن ابسم املدونة.
هذه املدونة هي صنيعة سحنون عن عبد الرمحن بن القاسم ،وكانت عمال جليال جدا؛ ألنه
رتبها حبسب ترتيب مالك يف املوطأ تقريبا ،ونقل فيها مذهب مالك ،واألسئلة ،ومذهب عبد
الرمحن بن القاسم ،واألسئلة ،وما يكون مبثل ذلك من املسائل املختلفة.
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رجع إىل تونس فأراد أن يقابل بني ما كتب ،وبني ما عند أسد ابن الفرات يف أسئلته ،أو
فيما نقله عن ابن القاسم ،فصارت بينه وبني أسد نوع خصومة ،فلم يعرضها عليه فذهبت
األسدية كما يقولون ،وبقيت املدونة لسحنون.
املدونة لسحنون هي عمدة تدوين الفقه يف التصنيف الفقهي للسادة املالكية إىل يومنا
احلاضر ،وكل من بعده عيال عليه.
املالكية يقولون مذهبهم يقوم على مخسة كتب على موطأ مالك بن أنس وما فيه من العلم،
والفقه ،مث املدونة لسحنون ،مث الواضحة حلبيب ،مث املستخرجة ،أو العتبية للعتيب ،مث املوازية
للمواز اإلسكندراين حممد بن إبراهيم اإلمام املعروف.
املوازية غري موجودة؛ لكن وجد منها أجزاء قليلة ،وكان العلماء يف املغرب األندلسي يعظموهنا
جدا ملاذا؟
ألهنا رتبت الفقه كمختصر ،وهي أول خمتصر يف الفقه املالكي ،ويوجد منها قطع يف تونس،
وقطعة يف املغرب إن كان تذكري سليما ،وهذه امتدحها عدد من أهل العلم أبهنا القمة يف
تلخيص مذهب مالك؛ ولكنها مل تلق حظا وتتداول بعد ذلك.
هذه الكتب هي التصنيف املبكر ملذهب مالك إىل سنة ثالمثائة للهجرة تقريبا ،أو بعدها
بقليل ،ومل يكتب للمذهب املالكي خمتصرا يعتمد آنذاك ،وقد حاول احلافظ اجلليل ابن عبد
الرب أن يكتب يف مذهب مالك خمتصرا فكتب كتاب الكايف يف فقه أهل املدينة ،وهو مطبوع
يف جملدين ،ولكن مل يكن االعتماد عليه.
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[نشأة اإلمام الشافعي ومذهبه]
أما الشافعي اإلمام حممد بن إدريس الشافعي ،فلم يـهب عمرا طويال ،وولد يف السنة اليت
تويف فيها اإلمام أبو حنيفة سنة مائة ومخسني ،وتويف سنة أربع ومائتني للهجرة.
عاش أربعا ومخسني سنة بني مكة ،واليمن ،واملدينة ،ودخل اليمن مرة واحدة ،واملدينة عدة
مرات ،وبغداد ثالث مرات ،ومصر كان يرتدد عليها ،مث سكنها ،وتويف فيها.
حممد بن إدريس الشافعي كان احلجة يف اللغة من صغره خالط االعراب ،وكما هو معلوم
عند أهل اللغة ،فإن االحتجاج أبقوال الشعراء ،والناثرين بلغة العرب الفصيحة حده إىل سنة
مائة ومخسني للهجرة اليت هي سنة والدة الشافعي ،ويقولون آخر الشعراء الذين حيتج بشعرهم
هو إبراهيم بن هرمة ،وديوانه مطبوع معروف؛ لكن الشافعي مل خيتلط ابلناس الذين اختلطوا
مبن أسلم من العجم ،وإمنا ذهب لألعراب يف الرباري ،فأخذ لغة صحيحة .نعم ،ولد بعد
سنة مائة ومخسني ،وعاش ملئتني وأربعة ،ولكن أمجع أهل العلم ابللغة ،والفقه والعلم أن لغة
الشافعي حجة.
ملاذا أذكر اللغة يف هذا املضمار؟
ألن فهم الشريعة أساسه فهم اللغة ،ففهم القرآن أساسه فهم اللغة ،وفهم السنة أساسه فهم
اللغة ،وإذا عرفت اللغة يف مفرداهتا ويف تركيبها ،وما أدى إليه اجتهاد العرب يف سنن
كالمها= فإنك تعلم حينئذ معاين الكتاب ،والسنة ،ولذلك انتهى من لغة العرب مبكرا،
وحفظ املوطأ ،وقد أاته املوطأ ،وهو يف مكة فحفظه ،وهو صغري ،قبل أن يلقى اإلمام مالك
مث ذهب ملالك فاختربه مالك ،فقال :أقرأ عليك املوطأ فأراد أن يقرأه من حفظه ،فقال :أقرأه
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من حفظي واختربين ،فقرأه حفظا ،فتعجب مالك من حفظه ملوطئه فقربه وأدانه ،فصارت
عنده املنزلة العظيمة له.
لذلك مالك هو شيخ الشافعي ،مث الشافعي شيخ اإلمام أمحد ،والثالثة هؤالء مدرستهم
واحدة يف اجلمع ما بني فقه احلديث ،والسنة ،وأصوهلم متقاربة كأصول فقه وقواعد فقهية
وإخل.
حممد بن إدريس الشافعي كان قواي صاحب تطلع للمعرفة ،وللعلم فأكثر الرتحال ذهب إىل
اليمن ،ولقي األئمة هناك ،والعلماء ،وأخذ العلم ،مث رجع ملكة ،وذهب إىل املدينة ،وذهب
إىل بغداد؛ لذلك يقال يف أقوال الشافعي إن أقواله يف العراق أقوال قدمية ،ويظن البعض أنه
أتى العراق مرة واحدة ،ومكث فيها ،والصحيح كما حرره العالمة أمحد شاكر يف مقدمة
حتقيقه لكتاب الرسالة:
أنه أتى بغداد ثالث مرات يف عمره ،وكانت آخر مرة يف عدة أشهر يف سنة مائة وتسعة
وتسعني للهجرة ،مث رجع بعدها إىل مصر ،وبقي يف مصر إىل أن تويف سنة مئتني وأربعة.

[أصحاب الشافعي]
اإلمام الشافعي له أصحاب كثر ،وأتثر به الكثري؛ ألنه مجع بني الفقه ،واحلفظ ومعرفة
اللغة ،وقد أتى اإلمام أمحد بن حنبل احلافظ اإلمام الثبت واسع احلفظ إىل مكة ،وطلب لقاء
حممد بن إدريس الشافعي ،وكان حممد بن إدريس صغريا ،أو أسانيده ليست ابلعالية أي :أن
هناك من هو أكرب منه ،فقيل ألمحد :إن سفيان هناك أي :يريدونه أن يرتك الشافعي.
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فقال كلمة أتى هبا هي سنة ألهل العلم فقال :يفوتين حديث سفيان ،ولكن كيف يفوتين
عقل الشافعي ال أعقل منه مل أرى رجال أعقل من حممد بن إدريس الشافعي ،والعقل هنا
املراد منه:
العقل املطبوع الذي يعني على فهم الكتاب ،والسنة ليس هو عقل املتكلمني ،والفالسفة
الذي يضاد الشرع ،ولكنه العقل الصحيح املفيد النافع

َ َ
َۡ َۡ َ ُ َ ذ َ ۡ ََ ُ
َثه ۡم ي َ ۡس َم ُعون أ ۡو
ﵟأم َتسب أن أك

ُ

َ ُ
ۡ
الف ۡرقَان اآلية ﵔﵔﵜ ،فالعقل املفيد هو الذي :تفهم به ما أنزل هللا جل وعال هو الصلة
ون ﵝ
َيعقِل َۚ

اليت بينك ،وبني هللا مبا أنزل من كتاب وسنة.
الشافعي كان له أصحاب كثر يف مكة ،ويف املدينة ،ويف بغداد ،ويف مصر ،وكانت له
املسائل الكثرية ،وأصحابه تركوا قوله كما يسمونه القدمي فيما دونوه عنه من فقهه يف العراق،
ولكن دون عنه أجوبة خمتلفة له يف مصر ،فأحس الشافعي بكثرة ما دون عنه ،فأراد أن جيمع
ذلك لطالبه ،وملن ينقل بعده ،وكان عنده جمموعة خرية من احلفاظ املتمكنني ،وكان من
أميزهم الربيع بن سليمان املرادي ،والبويطي ،ومجاعات أخر.

[دور الربيع بن سليمان والبويطي في تدوين فقه الشافعي]
الربيع بن سليمان نقل له ورواه الشافعي كتبه مثل :كتاب الرسالة ،واختالف احلديث ،وحنو
ذلك من الكتب ،وأما البويطي ،فإنه نقل عن الشافعي كالمه يف الفقه مرتبا ،وهو ما مسي
فيما بعد ابألم.
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األم هو صنعت البويطي ما بني كتابة وإمالء للشافعي مرتبا ترتيبا جيدا بعضه من املؤكد أنه
من كتابة الشافعي ،وبعضه من مساع البويطي ،فكان كتاب األم هذا أول كتاب مصنف
مبوب ألحد األئمة األربعة يف كتب الفقه.
من أين أتى بتصنيفه على هذا النحو بدءا أبركان اإلسالم ،مث اجلهاد ،مث إىل آخره؟
أخذه من طريقة مالك بن أنس يف املوطأ مع اجتهاد وحتديث عليها.

[تدوين الفقه الشافعي بعد وفاة الشافعي]
بعد وفاة الشافعي رمحه هللا تعاىل ،وأجزل له املثوبة ،وجزاه عنا خري اجلزاء صار عنده يف تراثه،
أو يف كتبه اليت خلفها ثالثة أنواع كانت هي عمدة السادة الشافعية فيما صنفوا وفيما كتبوا:
األول :كما ذكرت لكم األم ،وهو من صنعة البويطي رمحه هللا تعاىل.
[الثاين ]:الكتب املختلفة كالرسالة يف أصول الفقه ،واختالف احلديث ،وغريها مما هو
موجود من الربيع بن سليمان.
[الثالث ]:كتاب املزين صاحب الشافعي ،فاملزين له فضل كبري كتب أول خمتصر ممنهج يف
اتريخ الكتاب الفقهي مساه املختصر ،وعرف عند أهل العلم ،والشافعية مبختصر املزين،
وصار هو العمدة عندهم فيما بعد.
الشافعية اعتمدوا على ذلك ،مث سار التصنيف الشافعي بنحو اختصار ،وشروح،
واختصارات وشروح إىل أن أتى القرن الرابع ،واخلامس اهلجري ،ويف أواخر القرن اخلامس بدأ
نوع آخر من املؤلفات أتيت اإلشارة إليها.
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من الكتب الشافعية املهمة اليت اعتنت خبالف التابعني ،ومن بعدهم كتب اإلمام احلافظ
البيهقي رمحه هللا تعاىل صاحب السنن الكربى كما هو معروف ،وكتابه املهم يف ذلك هو
كتاب :معرفة السنن ،واآلاثر ،وهو مطبوع ،فكتاب معرفة السنن واآلاثر فيه كالم كثري عن
املذاهب ،واخلالف بني األئمة ،واخلالف بني التابعني ،وأقوال التابعني ،وأقوال الصحابة يف
املسائل.

[مذهب أحمد بن حنبل]
أما مذهب اإلمام أمحد بن حنبل ،أبو عبد هللا.
أمحد بن حنبل رمحه هللا تعاىل كان يكره الكتابة ،ويقول ال تكتبوا عين ،وكان يكره أن يتبعه
أحد ،وكان إذا خرج من املسجد ال يريد أن يتبعه أحد يقول ال تصحبوين ،داينة وجتردا
وخوفا من األتباع ،فأبو حنيفة رفض القضاء ،وسجن وتويف يف السجن بسبب ذلك؛ خوفا
من هللا ال يريد أن يكون قاضيا عند العباسيني ،وأيضا ال يريد أن يكون قاضيا خلوفه من
القضاء ،فكتب هللا أن تكون الدولة العباسية معتمدة على القضاة من احلنفية ،والشافعي
رمحه هللا قصر عمره نسبة إىل غريه لكن كان هو االسم الذي مأل الدنيا ،واإلمام مالك بن
أنس يف املدينة مل يرحل ،ومل يطلب الناس أيتونه ،وانتشر مذهبه يف نصف العامل اإلسالمي ،
واإلمام أمحد مل يكن يرضى أن جيلس إليه مجع كثري من الناس ،وال أن يتبعه أحد ،وال أن
ي مكتب عنه الفقه ،وإمنا كان يسأله خاصة تالمذته ،وكانوا كثريين فيسألونه فيجيب ،ومل تكن
كلها أسئلة مباشرة كما حرره شيخ اإلسالم ابن تيمية يف موضع ،وإمنا كانوا يسألونه عن
مسائل العلماء ففالن يسأله عن مسائل إسحاق ،واآلخر يسأله عن مسائل األوزاعي،
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والثالث يسأله عن مسائل أيب حنيفة ،والرابع يسأله عن مسائل الشافعي ،واآلخر يسأله عن
مسائل مالك ،ومسائل الليث ،وهكذا ،فجمعوا أسئلة ابحليلة عن اإلمام أمحد رمحه هللا
تعاىل ،وإمنا كتب املسند ،وكان حيبه ،فقد كان حيب كتابني له:
كان حيب كتاب ملسند ،وحيب كتاب التفسري.
واملسند قال البنه عبد هللا :اي عبد هللا احتفظ هبذا املسند ،فإنه سيكون للناس إماما واملسند
ليس فيه شيء من كالمه رمحه هللا تعاىل ،وإمنا كلها أحاديث عن النيب صلى هللا عليه وسلم.
والتفسري ،إمنا هو تفسري الصحابة ،والتابعني للقرآن كامال ،وقد فسر القرآن كامال ،ولكن ال
يوجد منه شيء إىل اآلن ،وابن القيم رمحه هللا تعاىل نقل عنه أشياء يف بدائع الفوائد ،وقد
نقل عنه يف صفحات كثرية ونقل عنه غريه كذلك ،وهو معروف عنه.

[دور الخالل في تدوين فقه أحمد بن حنبل]
أصحابه كثر جدا ،وقد تفرق علمه يف أصحابه ،وكان الذين سجلوا ،ودونوا عنه مسائل
الفقه أكثر من ستني ،فأتى أحد طالب تالمذته احلفاظ الثقات الذين هلم املنة علينا حبفظ
علوم اإلمام أمحد ،وهو احلافظ اإلمام أبو بكر اخلالل مجعها يف كتابه اجلامع.
اجلامع للخالل مجع كل ما روي عن اإلمام أمحد ،ورحل لكل بلد يذكر فيها صاحب
لإلمام أمحد ،واستمع إليه وأخذ منه ،ودون عنه ،مث بوهبا ،فكان الناس عيال عليه ،فاحلنابلة
عيال أي :أبناء روحيني ،وأبناء قلبيني للخالل فيما مجعه عن اإلمام أمحد.
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[دور غالم الخالل والخرقي في تدوين فقه أحمد]
اإلمام أبو بكر اخلالل كتب اجلامع ،وكان له غالم يصاحبه يقال له غالم اخلالل امسه:
عبد العزيز حافظ ثقة فقيه مجع ذلك ،وكتب خمتصرا.
هذا املختصر كان مهما جدا عند احلنابلة يف أول القرن الرابع اهلجري ،فبعد اخلالل كتب يف
اتريخ احلنابلة كتاابن خمتصران:
أحدمها :خمتصر عبد العزيز غالم اخلالل.
واآلخر :خمتصر اخلرقي.
أما خمتصر غالم اخلالل فذهب ومل يشتهر ،وخمتصر اخلرقي بقي إىل ما شاء هللا.

[الخالف في مذهب أحمد بين غالم الخالل والخرقي]
قد ذكر أبو يعلى يف الطبقات أن غالم اخلالل قال :خالفين اخلرقي يف ستني مسألة يف
خمتصره ،وهذا يعين أن أوائل التدوين الفقهي احلنبلي يف املختصرين املشهورين خمتصر غالم
اخلالل ،وخمتصر اخلرقي فكان هناك فرق بينها على أهنا وجيزة صغرية ،ويقول أبو يعلى
احلافظ يف كتابه الطبقات يف أول اجمللد الثاين :وقد تتبعت ذلك فوجدت اخلالف بينهما يف
ست وتسعني ،أو قال مثان وتسعني مسألة ،وساقها واحدة واحدة مما ميكن أن تفرد وتكون
يف رسالة ،وهذه املسائل هي يف اخلالف املبكر يف النقل عن مذهب اإلمام أمحد ما بني
اخلرقي وغالم اخللل يف خمتصريهما ،وهو خالف مبكر يوحي لك أبسباب كثرية.
ملاذا أبو يعلى مجع الروايتني والوجهني ،ومجع اخلالف بني احلنابلة؟
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وملاذا صار هذا اخلالف؟ ،وملاذا هذه الرواايت الكثرية يف مذهب اإلمام أمحد اليت تراها يف
اإلنصاف للمرداوي؟
إذا وصلنا إىل هذا احلد ،وحىت ال نطيل أكثر يف مثل هذا املوضوع فهذه حملة موجزة تعطيك
مسحا اترخييا ،للتاريخ املبكر للكتاب الفقهي.

[ملخص اللمحة التاريخية للتدوين املبكر للكتاب الفقهي]
ذكرت لك أن املذاهب األربعة اآلن هي اليت بقيت ،واملذاهب األخرى اندثرت كمذهب
الليث ،ومذهب األوزاعي ،ومذهب ابن جرير الطربي ،ومذهب سفيان الثوري ،ومذهب
داوود الظاهري اخل.
ملا جاءت الكتب الفقهية للمذاهب صارت على ثالث حماور ميكن أن تفهمها على هذا
النحو:
احملور األول :شرح للمختصرات املبكرة ،فهناك شرح للمدونة عند املالكية ،وشرح لكتب
ظاهر الرواية كتب حممد بن حسن عند احلنفية ،وشرح ملختصر املزين أو خمتصر األم عند
الشافعية ،وشرح ملختصر اخلرقي عند احلنابلة ،وش مرح املختصرات سار إىل اآلن ،وهو إنتاج
غزير كبري تعلمونه ال حاجة إىل االستطراد فيه.
النوع الثاين:
وهو مهم ،كتب ألفها أصحاهبا استقالال ،وهذه كثرية يف املذاهب ،وهي مهمة؛ ألهنا تعطي
فهم العامل الراسخ يف الفقه للمذهب مستقال.
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[الكتب التي حررت املذاهب عند أصحابها]
احملور الثالث :الكتب اليت حررت املذاهب.
عندان مثال يف مذهب إمامنا أيب عبد هللا أمحد بن حنبل يقسم الفقهاء كتب املذهب إىل
ثالثة:
 كتب متقدمة إىل حنو سنة مخسمائة مث بعد ذلك كتب املتوسطني إىل ابن مفلح يف شرح املقنع ،أو إىل املرداوي مث ما بعد ذلك كتب املتأخرين كشروح الشيخ منصور وابن النجار وحنو ذلك.عند الشافعية كذلك ما بني شروح ابن حجر والرملي ،وعند املالكية كذلك ما بني الشروح
املدونة أو شروح املوضحة ،أو شروح العتيبية ،وجاء بعد ذلك املختصرات األخرية اليت مجعت
عند املتأخرين ،وقد مجعت مذهب املتوسطني واملتقدمني يف املذاهب فجاء منهاج الطالبني
عند الشافعية ،وجاء خمتصر خليل عند املالكية ،وجاء كنز الدقائق للنسفي عند احلنفية،
وجاء زاد املستقنع ،وحنوه عند احلنابلة ،مث اعتمدوا ،عليها وشروحها كثرية جدا.

[الطريقة املثلى إلدراك الحراك العلمي في التدوين الفقهي]
كثرة احلراك العلمي يف التدوين الفقهي صعب فهمها؛ ولكن أان أوصي الطلبة بشيء سهل
ميكن أن يبقي يف أذهاهنم احلركة الفقهية للكتب دون إزعاج ،وذلك عن طريق التشجري
الفقهي ،وقد كتبت كتب وهلل احلمد ،وطبعت يف التشجري ،أي :تشجري كتب املذاهب
الفقهية ،وما من مذهب إال وقد شجرت كتبه؛ وكتب التشجري مثال :تعطيك خمتصر اخلرقي
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مشجرا ،فتذكر شارحه األول والثاين والثالث ،والرابع وهكذا؛ حىت تعرف ابلتشجري من أخذ
عمن كما سيأيت.

[تنبيه على وجود خلل في كتب املشجرات للمصنفات الفقهية]
اخلالصة يف البحث تشجري الفقه مهم لكن هناك مالحظة مهمة:
كثري كتب يف التشجري الفقهي ما بني متخصصني ،وغري متخصصني ،دقيقني وغري دقيقني،
يفهمون الفقه ويفهمون الكتب ،ومن ال يفهمون.
لكن الوصية امجع تشجري الفقه يف كل مذهب من علماء مذهبه ،فخذ التشجري لكتب
احلنابلة من حنبلي ،وخذ تشجري فقه الشافعية من شافعي.
وكنت يف زايرة يل يف تنزانياان وزران اإلفتاء يف دار الفتوى ،ووجدت عندهم – وهم شافعية
كما هو معروف  -لوحة كبرية جدا تكون ما بني اجلهازين الذين أمامنا طويلة حنو مرتين
فيها تشجري كتب الشافعية ،ومن الذي صنعها؟
سألت املفيت من الذي صنعها قال :صنعها أحد علماء الشافعية.
وقد اجتهد الكثري يف تشجري الكتب الفقهية عندان يف اململكة؛ ولكن فيها الكثري من الغلط،
والكثري من عدم معرفة الكتب ،والكثري من عدم معرفة األول ،واآلخر ،واملهم وغري املهم يف
ذلك ،والكامل وغري الكامل  ،وأشباه ذلك ،هلذا فحبذا أن يكون هناك اجتهاد من بعض
طلبة العلم ملن أراد لنفسه النفع ،ولغريه أن جيمع تشجري الكتب الفقهية من القرن اخلامس
اهلجري أي :من سنة أربعمائة فما بعد إىل وقتنا احلاضر فيجمعها من كل أهل مذهب على
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حدة فيجمع من احلنابلة تشجري احلنابلة ،ومن الشافعية تشجري الشافعية ،ومن احلنفية
تشجري احلنفية ،ومن املالكية تشجري املالكية .
[التوصيات الختامية]
ختاما يف هذه اجلولة السريعة توصيات الكلمة:
 [التوصية األوىل ]:أن يكون هناك عناية يف البحوث الرصينة ابلتدوين الفقهي املبكرأي :التدوين الفقهي املبكر يف عصر النيب صلى هللا عليه وسلم ،واخللفاء الراشدين،
والتابعني إىل سنة مائة وعشرين ،فالعناية ابلتدوين الفقهي املبكر بتفصيل اجتهد من
ذكرت لك من العلماء -مثل سزكني ،واألعظمي ،والدكتور امتياز يف دالئل التوثيق
املبكر للسنة النبوية ،وغريهم -اجتهدوا يف كتابة أشياء ،ولكن هناك أشياء أخر ،فهناك
اكتشافات حديثة يف املخطوطات ،وفهارس املخطوطات يف العامل انتشرت اآلن مع
وسائل البحث اجلديدة يف الشبكة ،وسهل أن جتد فهارس من أمريكا إىل أندونيسيا،
فتجد فهارس املخطوطات ،والكتب ،وتقلب ،وجتد الكثري من اجلديد يف ذلك؛ ألن
آخر حبث يف التدوين املبكر كان قبل أربعني سنة ،والشبهات اليت يلقيها من يلقيها
إلينا ،أو يف البحث العلمي ،أو يف دوائر املعارف ،أو يف املؤمترات العلمية حول السنة
النبوية ،وتدوين الفقه املبكر من املستشرقني ،ومن على شاكلتهم يف التشكيك يف قوة
اإلسالم ،ويف تدوينه وعلمه= ال تزال تطرح إىل اآلن فالبد من حبوث فيه وهذه الوصية
األوىل ،فالتوصية األوىل البد من حبوث جادة يف دراسة التوثيق املبكر للفقه اإلسالمي.
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 [التوصية] الثانية :أن يكون هناك إعادة دراسة لكتب أئمة املذاهب.أجد أان أن اجلهد كله ينصب يف كتب املتأخرين ،والعلم الرصني األقرب للسلف هو العلم
الذي كان يف القرون الثالثة ،فاملدونة حباجة إىل إعادة نظر ،وتدقيق ،واألم حباجة إىل إعادة
نظر ،وتدقيق ،واجلامع للخالل حباجة إىل مجع ونشر ،واملوجود من مسائل اإلمام أمحد،
ومسائل أصحابه حباجة إىل نشر ،وكتب حممد بن احلسن الشيباين كتب ظاهر الرواية حباجة
إىل الشروح عليها ،واحلواشي املبكرة يف القرن الثاين اهلجري حباجة إىل إعادة نظر؛ إلن خدمة
كتب العلم أجدها كثرية فيما بعد القرن اخلامس اهلجري ،وهذا له سبب ،وهو توفر
الكتب ،وتوفر املخطوطات ،ولكن القوة والرصانة هناك .
كذلك يف املسائل يف مباحث الطالق يف مباحث القضاء يف مباحث توثيق الواثئق ،ويف
مباحث الدولة:
مثال :القانون الدويل املبكر يف كتب السري ،فالقانون الدويل العام الذي يسمى كتب السري
عند املتقدمني هذا حباجة إىل إعادة نظر وعناية.
كذلك علماؤان كتبوا مبكرين يف األموال ،كاألموال البن زجنويه ،واألموال أليب عبيد وغريها.
وكتبوا يف اخلراج ومثل هذه ،أو شبيه هبا ،وكتبوا كذلك يف السري ،والسري هي يف اجلهاد،
ولكن فيها كثري من املسائل يف عالقة الدولة اإلسالمية بغريها ،وهو ما يسمى يف العرف
احلديث القانون الدويل العام.
وكتبوا كثريا يف األقليات اإلسالمية املوجودة كاليهود والنصارى ،وحقوقهم يف وقت مبكر يف
كتب مستقلة ،وميكن أن تكون ضمن حبوث القانون الدويل اخلاص ،وهذا أشرت إليه؛ ألن
هذه من األشياء اليت هتم الباحثني يف املعهد العايل للقضاء.
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[هالك العلم]
التوصية الثالثة :أن يكون هناك تداول للعلم.
العلم ال يهلك إال يف حالتني:
 أن يقتصر على الرمسي منه أو أن يكون سراالبد للعلم أن ينتشر وأن يتداول ،ورحم هللا األوزاعي أتى لتالمذته ودخل عليهم -
الذين مل يربوا به ،ومل ينشروا مذهبه ،وكان عاملا جليال فحال قيل فيه إن عبد الرمحن
األوزاعي يصلح للخالفة من قوة علمه وفهمه يف الدين والدنيا -فلما رآهم يتحدثون يف
أمورهم قال ما ابلكم؟ تداولوا العلم تناظروا ابلعلم حتدثوا ابلعلم؛ ألن العلم إذا مل يتداوله
طالب العلم هلك وانتهى.
إذا ،أن تكون الدروس فيها تداول للعلم ،وال تتكلم يف أمور أخرى الزمن حيتاج إىل
العلم ،وحفظ اإلسالم ابلعلم.
إذا أتى من بعدان ،وهم مل حيفظوا العلم الصحيح املستقى ،وإمنا وجدت عندهم كتب بال
فهم ،فسوف تكون جناية على اإلسالم ال بد أن يكون هناك عناية بتداول العلم وحبث
املسائل ،والصرب عليها.
اإلمام أمحد أاته إسحاق أظنه فتناقش معه يف مسألة ،وطال النقاش وترادا حىت
ارتفعت أصواهتما؛ فعجب ابن اإلمام أمحد قال :فلما انتهوا قام ضيف اإلمام أمحد،
فتبعه اإلمام أمحد وأخذ بركاب دابته.
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فهم اختلفوا ،وترادوا ،وصياح يف مسألة للحق ،تداول يف العلم ،ومرادة يف العلم ،فلما
أتى االنصراف أخذ بركاب دابته يعين كأنه :فتح له ابب السيارة ما هذا األدب
العظيم؟!
إذا ،الوصية الثالثة أن تكثر من حبث العلم ،واحلديث يف الكتب ،واحلديث يف العلم
أكثر أكثر فأكثر ،ال تتكلم يف أمور أخرى إال ما اشتدت احلاجة إليه ،فليكن أكثر
شأنك يف العلم ،ومحلته ،وعلمائه ،وكتبه.
أسأل هللا جل وعال أن يوفقين وإايكم ملا فيه الرشد والسداد وأن جيعلنا ممن رضي
عنهم ،وأرضاهم ،وأن يغفر لنا ذنوبنا ،وإسرافنا يف أمران .اللهم وفقنا ،وفق ووالة أموران
ملا فيه اخلري والسداد ،وشكرا ملعايل مدير اجلامعة ،وفضيلة الدكتور عبد السالم السليمان
وألصحاب السمو األمراء الذين حضروا هذه اجللسة ،وأصحاب املعايل ،والفضيلة
العلماء أعضاء هيئة كبار العلماء ،وإخواين طالب العلم شكرا للجميع ،ورزقين هللا،
وإايكم العلم النافع ،والعمل الصاحل ،واخلامتة احلسنة ،وقواان يف احلق إنه على كل شيء
قدير وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد.
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شكر فضيلة عميد املعهد معالي الشيخ الدكتور عبد السالم السليمان ،بعد
محاضرة معالي الشيخ للمداخالت
شكر هللا لك معايل الشيخ على هذه احملاضرة القيمة ،وهذه الوصااي نسأل هللا سبحانه
وتعاىل أن يعيننا على العمل هبا.
أحب أن أرحب أبصحاب السمو امللكي األمراء:
صاحب السمو امللكي األمري سعود بن فهد ،وصاحب السمو امللكي األمري عبد العزيز بن
سطام ،وصاحب السمو امللكي األمري فيصل بن حممد بن انصر بن عبد العزيز ،وصاحب
السمو امللكي األمري عبد العزيز بن عبد الرمحن بن عبد العزيز ،وكذلك معايل الشيخ صاحل
بن محيد ،والشيخ عبد هللا بن خنني ،والشيخ حممد بن عبد هللا ،على حضورهم ومشاركتهم
معنا يف هذا اللقاء نسأل هللا سبحانه وتعاىل أن جيزيهم عنا خري اجلزاء.
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كلمة معايل مدير اجلامعة أ.د أمحد بن سامل العامري
بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ،ومن وااله:
حقيقة حنن يف هذا املساء املبارك سعداء أميا سعادة أن نلتقي بكم أيها األفاضل يف رحاب
جامعتكم جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية معقل العلم والعلماء .هذه اجلامعة اليت
خرجت العديد من العلماء األفاضل يف علوم الشريعة ،والحقا يف خمتلف علوم املعرفة.
سعادتنا اليوم أيها األفاضل بوجود معايل الشيخ صاحل آل الشيخ بيننا يف إلقاء هذه احملاضرة
القيمة عن اتريخ الكتاب الفقهي.
حقيقة أان لست متخصصا يف هذا اجلانب؛ لكن أمتعنا حديثه هذا املساء بتعرجيه على
تدوين الفقه كيف بدأ؟ ،وخاصة يف القرون األربعة األوىل ،وأان شخصيا استفدت كثريا فما
ابلك بطالب العلم الذين حضروا اليوم بيننا!
أمتىن أهنم ابلفعل استفادوا ،وخاصة من الوصااي اليت طرحها يف هناية حديثه نتمىن أن تكون
ابكورة إنتاج علمي معريف يستفيد منه الحقا إن شاء هللا.
أيضا ابمسي ،واسم مجيع منسويب جامعة اإلمام أتقدم له بعظيم الشكر ،واالمتنان على تلبية
دعوة اجلامعة ممثلة يف املعهد العايل للقضاء ،ومبتابعة من أخي فضيلة الشيخ عبد السالم
السليمان على تشرفه إبلقاء هذه احملاضرة القيمة ،وال يفوتين حقيقة أن أرحب أبصحاب
السمو امللكي األمراء الذين حضروا بيننا ،وهذه داللة على حرص والة أمران ممثلني أبصحاب
السمو على االستزادة من العلم ،واملعرفة ،والتفاعل مع النشاطات العلمية ،والثقافية اليت
تقيمها اجلامعة.
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والشكر أيضا إىل أصحاب الفضيلة العلماء الذين حضروا بيننا.
مشاركتهم لنا مثينة جدا ،وأان متأكد أن مجيع زمالئنا سواء كان يف املعهد العايل للقضاء ،أو
يف بقية كليات اجلامعة ،وأيضا الطلبة يف الدراسات العليا ،ومرحلة البكالوريوس مجيعهم اليوم
سعداء أن يلتقوا بكم ،ويستمعوا لكم ،ونعدكم إن شاء هللا أبن اجلامعة ستواصل مسرية طرح
احملاضرات القيمة ،واللقاءات العلمية املفيدة ،وأن نواصل نشر الثقافة واملعرفة إبذن هللا تعاىل.
هذه من أوائل احملاضرات اليت ميكن أن نقيمها هذا العام سبقنا بعض احملاضرات؛ لكن أان
أول مرة أشارك وأحضر هذه احملاضرة وإبذن هللا تعاىل أان أشجع نفسي أوال على متابعة
وحضور مثل هذه احملاضرات القيمة ،والشكر كل الشكر ملعايل الشيخ صاحل الذي احتفنا
هذه الليلة ،ويف هذا املساء هبذه احملاضرة القيمة ،والشكر جلميع اإلخوة الذين شاركوان
احلضور هذه الليلة ،وأمتىن أن تكون ليلة سعيدة ،وأان متأكد أن هناك بعض املداخالت لعلي
أترك اجملال ألخي وزميلي الشيخ عبد السالم؛ لرتتيب املداخالت ،وآخر كالمنا شكرا لكم
مجيعا ،ونسأل هللا لنا ،ولكم التوفيق والسداد والعون إبذن هللا تعاىل.
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مداخلة معايل الشيخ الدكتور عبد هللا بن صاحل بن عبد هللا بن محيد.
بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وأصحابه ،وأتباعهم إبحسان:
ليس من عاديت أن أعقب أوال ....املعلقني هم أقدر مين ،وهلم تعليقاهتم ،ولكن الشيخ عبد
السالم طلب مين من قبل ذلك ،وقال :أريدك أن تعقب ،فليس يل إال أن أجيب ،وهذا
ليس من عاديت والذي ليس له عنده عادة يكون أقل ،ومن مث وجدت أين أضعف أمام معايل
الشيخ صاحل بن عبد العزيز بن حممد آل الشيخ هذا القامة وال أقول شيئا ،فال أحب املدح
املبالغ ،لكن أقول شيئا أعتقده ،فالشيخ وهلل احلمد له حضوره وقبوله ،واحلمد هلل الذي وضعه
يف هذا املكان ،وهذه املنزلة مث ما قدمه هذه الليلة أمتعين هبذا الشيء العجيب.
أوال :العنوان اتريخ الكتاب الفقهي أجد أنه سهل ممتنع ،وتبني يل فعال أنه سهل ممتنع حينما
مسعت كلمات معايل الشيخ ،وهو فعل عسر وصعب ومتني؛ لكن وجدته سهال أمام معايل
الشيخ فأسأل هللا له أيضا مزيد من التوفيق واملزيد من العناية والقبول.
وهذا احلضور جدا يسر من أبنائنا الطالب ،وهو يدل على علم الشيخ ،وعلى اجلامعة وما
حتظى به من ثقة واهتمام مبا تستقطبه من أمثال معايل الشيخ ،وليس عندان ما نضيفه ،فإن
كان من تطفل ،فأيضا:
 أؤكد على العناية ابلتشجري ،وجيب أن تكون هناك عناية مبقاصد املؤلفني ،وهذا مهمجدا أوصي به كما أوصى معاليه ابلتشجري.
 وأان أوصي ابلعناية مبقاصد املؤلفني ،فال يكاد مؤلف إال أن يذكر مقصده يف مقدمةكتابه مما يعني جدا على الفهم ،وعلى الفهم البعيد ملا يورده املؤلف.
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 واألمر الثاين :حينما يقال أنه أقفل ابب االجتهاد خاصة بعد األئمة األربعة حقيقة هومل يقفل ،ومما رسخ هذه املذاهب أن تالمذة هذه املذاهب كانوا أئمة ،وكانوا كبارا،
وخدموا هذه املذاهب ،مث من جاء بعدهم؛ لكنهم حينما قالوا بقفل ابب االجتهاد ال
أظنهم يقصدون املعىن احلقيقي ،بل ما وراءه بدليل أن الشريعة مل هتتز عن اإلجابة عن،
أي سؤال إىل اآلن ،وما وقفت ،والفقه مبحث عملي فالفقه يعين النظر إىل احلياة
العملية فيشمل حياة الناس من املعامالت ،والعبادات إخل ،فالعلماء ما توقفوا أبدا عن
اإلجابة عن كل النوازل ،فاملذاهب تقريبا يف أصلها مل تتوقف مع أن التأليف يف املذاهب
توقف ،فاآلن دراستنا كلها مقارنة ،واملؤلفات فيما يسمى بفقه النوازل ،وما عليه اجملامع
الفقهية ،وما عليه الرسائل اجلامعية كلها ليست مذهبية هي اآلن اجتهادية بقطع النظر
عن دقة ما فيها وقوته إخل؛ لكن املذاهب من حيث الكتابة املذهبية تكاد تكون انتهت
فمؤلفات املتون من مائة ومخسني سنة تقريبا تكاد تكون توقفت ،والذي عليه الناس يف
املسائل اجلديدة والنوازل كلها= اإلفتاء فيها ال يكاد يكون على مذهب مبا فيها الفتوى
يف اللجنة الدائمة ال يفتون على مذهب ،وهذا أيضا ملحظ مهم أن ينظر يف اتريخ
الكتاب الفقهي.
هذا ما ميكن أن يقال وأرجو أال أكون إن صح التعبري حجبتكم ،أو شوشت عليكم
مع ما قدمه معاليه من كالم مرتب مسلسل مؤصل ،فإن كان من لوم يل فالشيخ عبد
السالم شريك يل فيه ،وصلى هللا على حممد ،وعلى آله وصحبه وسلم.
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تعليق معايل الشيخ صاحل آل الشيخ على مداخلة معايل الشيخ صاحل بن محيد
أشكر ملعايل أستاذان الكرمي ،والصديق العزيز فضيلة الشيخ الدكتور صاحل ابن الشيخ العالمة
عبد هللا بن محيد رمحه هللا تعاىل أشكر له هذه الكلمات الوجيزة املعربة العميقة ،وقد لفت
نظري إىل شيء مل نتطرق إليه يف السرد ،وهو مهم جدا يف الكتاب الفقهي ،وهو الكتاب
الفقهي يف القرن الرابع عشر من مئة سنة إىل اآلن هذا حيتاج إىل حبث مستقل ،ولكن فيه
إضافات كثرية على ما سبق ،وقد أشار إليها فضيلة الشيخ صاحل.
هذه الرسائل اجلامعية املتخصصة هي كتب فقهية عميقة حتتاج إىل االستفادة منها ،أبن
يكون هناك رصانة ،وإعادة تدوير للفقه من جديد عن طريق هذه الرسائل ،واجملامع الفقهية
اليت يرأس معاليه جممع الفقه اإلسالمي الدويل ،وله إنتاج غزير جدا سواء يف الفتاوى اليت تعم
األمة ،أو عرب جملة اجملمع وعرب قراراته اليت يعتمدها الناس ،فهي تعتمدها اجلهات ،وخاصة
اجلهات املالية ،واجلهات العملية يف الغرب إخل ،وفتاوى اجملامع الفقهية منشورة ،وهي جزء
من الكتاب الفقهي اجلديد ،وكذلك املوسوعات الفقهية كاملوسوعة الفقهية الكويتية،
واملوسوعة الفقهية املصرية ،واملوسوعات الفقهية املوجودة على الشبكة ،وحنو ذلك من
املوسوعات الفقهية ،وصحيح أهنا كتابة لألول ،ولكن هي تقريب للفقه بشكل آخر ،فهذه
أيضا البد أن ترصد يف مسرية الكتاب الفقهي ،ففتح لنا معاليه جزاه هللا خريا كعادته الكثري
من األبواب يف تتمة هذا املوضوع ابرك هللا فيه ونفعنا بعلمه.
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مداخلة معايل الشيخ عبد هللا بن خنني
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء ،واملرسلني نبينا حممد ،وعلى آله
وصحبه أمجعني:
ماذا أقول بعد كالم شيخنا الشيخ صاحل وفقه هللا؟
إال كما قال األول العطر بعد عروس ،ولكن املشاركة اليت طلبها الشيخ عبد السالم أبن
أتكلم مبا تيسر مما فهمت.
وأثين على ما ذكره الشيخ صاحل ،وأوصى به يف خامتته اخلاصة مبا ذكر من تداول العلم وأال
يبقى يف األروقة الرمسية ،بل أهل العلم أيخذونه ،ويتداولونه فيما بينهم من املسائل ،وذلك مما
ينمي العلم ويزكيه ،وقد قال اإلمام النووي :املناظرة للعامل يف الفن ساعة خري ما نراه ،ولو
استمرت وطالت أايما وأسابيع ،فاملناظرة يف الفن ال شك تثري العلم وتزيد طالب العلم وترفع
عنه اإلشكاالت ،وأما ما يتعلق ابملدوانت الفقهية ،فهي مدوانت وال شك كما ذكر الشيخ
يف البداية.
تناول هذا املوضوع ،وطرحه وتسجيل اتريخ التنوير الفقهي أمر مهم جدا؛ ألننا مع األسف
جند  -وقد أشار الشيخ إشارة -من املستشرقني من يرون أن الفقه اإلسالمي ،إمنا ما هو
مأخوذ من القانون الروماين ،ويستدلون ببعض الشبهات مثال من أن اإلمام األوزاعي عاش
يف الشام ،ومدرسة القانون يف بريوت ،وأخذ منها ،ولكنها كلها شبه الشيخ قد جالها ،وفقه
هللا بطريقة هذا الوصف هنا ،وهذه هي منابته من الكتاب والسنة ،ومشاركة العلماء األوائل
من الصحابة ،والتابعني واتبعيهم ،ومن بعدهم إىل يومنا هذا ،وهي تدل على أنه قائم مستقل
والعلماء الزال يستفيد بعضهم من بعض من األئمة الكبار ،ومن غريهم ،فمثال قد قال
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اإلمام أمحد :إذا جاءت مسألة أخذت فيها بقول الشافعي ،أو كما قال ،قال :ألنه عامل من
قريش ،وكان أيضا الشافعي رمحه هللا يف مسألة يف احلج يقول :قلته تقليدا لعطاء ،واستمرار
العلماء يف أخذهم من بعضهم البعض وتواصلهم يف هذا اجلانب مما أثرى الفقه ،وجعل له من
هذه املؤلفات اليت وصلت إلينا اليوم ،وال ميكن ألحد أن يتأهل يف جانب الفقه إال
ابالطالع على جانب من هذه اجلوانب؛ إلثراء ملكته ،وتقويتها ،والكتب اليت صنفت يف
هذا الفن البد أن يكون عند اإلنسان ملكات ،ومهارات حىت يشارك يف االستفادة منها،
وأن يفهمها حق الفهم ،وهذا هو املهم ،وليس املهم أن حتفظ كتااب ،ولكن املهم أن تفهم
هذا الكتاب.
وفهم هذا الكتاب خمتصرا ،أو مطوال يتطلب إعادة املسائل إىل أصوهلا ،وإىل عللها ،وإىل
أدلتها ،وأن يكون أيضا عند اإلنسان ثقافة فقهية شاملة؛ حىت يستطيع أن يفهم ما أطلقه
العلماء يف موضع ،ومقيداته يف مواضع أخرى؛ إال أن االسرتسال وراء هذه املطلقات رمبا
أحياان يؤدي إىل أخطاء أبن يستصحب مثل هذه املسائل ،وهكذا فهم مصطلحات الفن
وأساليب العلماء يف تقريره والقدرة على حتليل الكتب ،وكل هذه مهارات وأمور مطلوبة من
طالب العلم؛ لتمكنه من االستفادة من الكتاب الفقهي.
الشكر ملعايل شيخنا احملاضر هذه الليلة مبا أثراان وأفادان ،وقد كنا نستفيد منه وهلل احلمد يف
مناسبات سابقة سواء كان ابحلضور ،أو كان عن طريق االستماع إىل حماضراته املتلفزة
استفدت منها أان وغريي من طلبة العلم ،مث الشكر هلذه اجلامعة ممثلة يف مديرها وعميد
املعهد العايل للقضاء ،والشيخ الذي أفادان هبذه الفوائد العظيمة وصلى هللا وسلم على نبينا
حممد ،وعلى آله وصحابته أمجعني.
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مداخلة فضيلة الشيخ الدكتور عبد هللا الشثري
بسم هللا الرمحن الرحيم
والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ،ومن وااله:
أشكر هللا جل وعال على هذا اللقاء املبارك الطيب ،والذي أحبر فيه شيخنا العالمة بنا إىل
هذه العلوم ،واملعارف املتعددة يف جانب الكتاب الفقهي ،والشكر ملعايل مدير اجلامعة على
تنظيم هذه احملاضرة ممثلة يف املعهد العايل فجزاهم هللا خريا على هذه األعمال اجلليلة ،والنافعة
املفيدة ،وشيخنا العالمة كعادته إذا تكلم أتى ابلفوائد والفرائد النافعة املفيدة اليت قد ال
حيصل عليها.
يل مداخلتان على ما تكلم به شيخنا العالمة الشيخ صاحل تتعلق مبذهب اإلمام أمحد
والرواايت اليت عنه .ما وجه تعدد الرواايت عن اإلمام أمحد يف بعض كتب املؤلفني على
املذهب؟
ألننا جند أن هناك كتبا مؤلفة على رواية ،وكتب مؤلفة على الروايتني ،وكتب مؤلفة على
الثالث كما عند ابن قدامة يف كتابه الكايف .كذلك جند يف كتب اخلالف عند األئمة
ككتاب احمللى ،وكتاب شرح املهذب ،وغريهم الذين يشريون إىل اخلالف= اندرا ما يذكرون
مذهب اإلمام أمحد يف هذا؛ إال أن ابن قدامة توسع يف هذا املوضوع ،وكذلك يف كتب
التفسري اليت عن األحكام يف القرآن كالقرطيب ،وكيا اهلراس ،وغريهم وهم يذكرون املذاهب،
وليس هناك إشارة إىل مذهب اإلمام أمحد فنطلب من شيخنا جتلية هذا ابرك هللا فيه.
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تعليق معايل الشيخ صاحل آل الشيخ على مداخلة الشيخ الدكتور عبد هللا الشثري.
شكرا لفضيلة الشيخ الدكتور عبد هللا الشثري على ما أبدا ،وأان أتذكر ملا كنت ألقي
احملاضرات يف اجلامعة يف كلية أصول الدين ،وكان الشيخ عبد هللا يف الصف األول يف القاعة
كان أييت أبسئلة مثل هذه فيها شيء من املضائق ،والدقائق؛ لكن اجلواب اآلن أسهل مما
قبل اي شيخ عبد هللا.
أما الرواايت عن اإلمام أمحد املتعددة أكثر ما نقل عن أمحد حسب ما يف املغين يف مسألة
أنه نقل عنه سبع رواايت.
وأما الثالث رواايت فكثري ،وأما الروايتان فكثرية جدا جدا ،وال يكاد يكون له قول يف
املسألة واحد ،أو رواية واحدة إال إذا كانت إمجاعا ،أو منصوصا عليها يف الكتاب والسنة
وعليها مذهب األئمة السابقني.
والسبب أن :الرواايت اليت دونت ليست منه ،وإمنا دوهنا تالميذه من كالمه كما ذكرت لك،
وهذه ذكرها ابن تيمية رمحه هللا يف الفتاوى يف مواضع ،ويف غريها أهنم كانوا يسألونه عن
مسائل العلماء ،فكانوا يسألونه عن مسائل إسحاق ،وعن مسائل األوزاعي ،وعن مسائل
الشافعي ،وعن مسائل مالك ،ومسائل أيب حنيفة ،ومسائل الثوري ،فـيدون.
 وهذه نقطة مهمة -أصحاب اإلمام أمحد ،وتالمذة اإلمام أمحد الذين دونوا مسائله كانتمتنوعة ،واألكثر منها أهنم سألوه عن مذاهب الناس وابلتايل ،فإن األجوبة تكون خمتلفة
حبسب اإليرادات كما ذكر ابن تيمية ،وهذا فارق دقيق فيما يقبل من رواايته أن يكون
خالفا ،وما ال يقبل؛ لذلك ابن تيمية ،وابن القيم ،واحملققون حىت أبو يعلى أحياان يقول :وال
ينبغي أن يكون هذا من قول اإلمام أمحد ،وال يصح أن يكون هذا من قول اإلمام أمحد؛
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حىت لو نقلت فيه الرواية= ألنه خمالف ألصل أمحد؛ ألن اجلواب يكون على حنو ما ،وأهل
الفقه يف الشريعة وابملذهب أكثر فهما يف ذلك فاجلواب يكون على حنو ما حبسب السؤال.
إذا رجع إىل األصول يقول :ال ينبغي أن يكون هذا القول ألمحد وال أن تصح هذه الرواية
عن أمحد؛ ألهنا ختالف أصل أمحد.
إذا ،الرواايت املتعددة أسباهبا خمتلفة ،ولكن مذهب أمحد هو ما اجتمعوا عليه ،وقل أن
يكون هناك أكثر من رواية ،فاحلاصل أن رواايت اإلمام أمحد قد تكون روايتني ،وقد تكون
ثالث رواايت يف مسائل قليلة ،فمن سرد الكايف البن قدامة ،فإنه يرى الثالث رواايت ،وابن
قدامة له فضل كبري جدا جدا وهو عبد هللا بن أمحد بن قدامة املوفق ،وهو على امسه موفق
شيخ املذهب ،وشيخ احلنابلة ،بل وشيخنا صاحب الفوائد العظيمة خدم املذهب ،فهو
الذي نقل املذهب من االختصار إىل االنتشار.
كتب أربعة كتب عظيمة يف املذهب عليها اعتماد الناس ،وهبا قوي املذهب وقوي التالمذة،
وهي كتب منهجية .وهي منهجية مرتبة:
 العمدة يف الفقه بناه على مسائل قليلة يف الباب بدليلها. املقنع ،وهو معروف املقنع هذا الذي له شروح كثرية جدا على روايتني والكايف ثالث رواايت يف بعض املسائل اليت فيها ثالث رواايت واملغين يف ذكر اخلالف العايل وخالف املذاهب وخالف السلف يف ذلك ،فرتبها ترتيبامنهجيا عظيما فرواايت اإلمام أمحد ال خترج عن هذا النحو ،وشكرا.
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مداخلة فضيلة الشيخ الدكتور عبد هللا السلمي
بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،وصلى هللا وسلم ،وابرك على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه وسلم
تسليما كثريا.
إن من بركة هذا املعهد أن يكون أول لقاء له من لقاءاته ،وابكورة هذه اللقاءات من شيخنا
العالمة الشيخ صاحل بن عبد العزيز بن حممد بن إبراهيم آل الشيخ حفظه هللا .واحلقيقة أن
أي لقاء يلتقي به شيخنا اإلخوة ،وطلبة العلم البد أن يضفي ألي موضوع شيئا جديدا قد
ال يكون ظاهرا لكل من أراد أن يتحدث عن هذا األمر.
وأريد من شيخنا بعض التوجيهات يف أربع نقاط:
 النقطة األوىل :من املعلوم  -وحنن نتحدث عن اتريخ الكتاب الفقهي -أن األئمة يفاملذاهب األربعة اهتموا يف عصورهم املتأخرة ابلتخرجيات الفقهية للمسائل احلديثة اليت مل
ينص عليها إمام املذهب ،أو أصحابه الكبار ككتاب اجملرد أليب يعلى ،أو كتاب اهلداية
أليب اخلطاب حمفوظ الكلوذاين ،وق مل مثل ذلك يف كتب األئمة اآلخرين .أليس من
األمهية أن تعىن اجلامعات ،وكذا العلماء وطلبة العلم أن يكون االهتمام ابلتخريج
الفقهي يف املسائل العصرية على مذهب إمام واحد؟
فيقال التخريج الفقهي للمسائل والنوازل على مذهب اإلمام أمحد ،ويؤلف كتااب آخر على
مذهب الشافعي؛ ألن االهتمام يف هذا الفن مينع إبذن هللا من التناقض واالضطراب الذي
يراه القارئ لبعض اآلراء يف البحوث املعاصرة.
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 األمر اآلخر من املعلوم أن دراسة الفقه عن طريق الكتاب الفقهي املطول الذي يقومعلى االستدالل ،واحلجج سواء منها املتعلق ابلفقه املقارن بني املذاهب ،أو بني املذهب
الواحد كان قائما عند الفقهاء املتقدمني يف دروسهم ،وإىل وقت قريب حىت ذكر من
ذكر يف ترمجة بعض علمائنا من أئمة الدعوة أنه كان يستظهر املغين بسبب كثرة القراءة
عليه ،وملا أراد ابن البشري وابن احلاجب وابن شاس ،وهم من علماء املالكية اختصار
الكتب املعتمدة املطولة عند املالكية ،وجعل املسائل على تبويبات بال استدالالت
كجامع األمهات البن احلاجب ،وعقد اجلواهر الثمينة البن شاس= كره علماء املالكية
هذا االختصار ،وعنفوا على تقريب املذهب املالكي هبذه الطريقة حىت قال بعض
املالكية  :إهنم فسدوا الفقه كما ذكر ذلك الشاطيب والونشريسي.
-

وسؤايل ما توجيه شيخنا حفظه هللا يف إحياء هذا النوع من الكتب يف دروس املساجد
حبيث تقرأ كتب املطوالت ،ويكون وظيفة الشيخ هو إزالة اإلغالق ،وتوضيح األقيسة مبا
ال يهدم فائدة قراءة الكتاب املطول حىت يستفيد الطالب لغة الفقهاء وتقوى امللكة
الفقهية؟

 النقطة الثالثة من املعلوم أن علم الفقه علم حيتم على الفقيه أن يكون خمالطا جملتمعهومشاركا له ،فهو ليس من العلوم التجريبية البحتة اليت يضبطها متخصصها عن طريق
النظر العقلي ،بل هو علم يقوم على مباشرة الفقيه ألسباب احلياة ،ومعرفة أبحوال
الناس وحاجاهتم ،وهلذا كانت كتب األئمة ابختالف تنوعها كانت على حسب
عصورهم ،وما حيتاجونه ولئن كان هذا األمر ظاهرا جليا عند علمائنا واألئمة األربعة،
ومن جاء بعدهم ،فإنه يف العصور املتأخرة غري ظاهر بسبب طريقة معاش الناس
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ووظائفهم خاصة طلبة العلم؛ حىت أصبح الفقيه يف غالب املتخصصني اليوم قد يدرك
تعامالت البيع والشراء يف أزمان قدمية كانوا يتبايعون فيها ،ومسطرة يف كتب الفقه مثل:
مسألة مد عجوة ،وقفيز الطحان ،وبيع االستجرار ،وبيعة أهل املدينة ،فهو يدرك ذلك
إدراكا اتما؛ لكنه يف البيوع املعاصرة اليت هلا مسمى عاملي اقتصادي كمسألة :البيع
على املكشوف ،أو مسألة التورق املصريف يف حقيقة تعامله الواقعي ،وليس املسطور يف
البحوث ال يدرك ذلك ،وقد يدرك مقدار القلة ،والرطل ،والفرق بني الرطل العراقي،
والرطل احلجازي؛ لكنه ال يدرك مقياس الربميل النفطي ،أو األونصة من الذهب،
ومقدار كل واحد منهما وال شك أن هذا األمر يتطلب دراسة وافية يف أسباب ذلك
فهال من شيخنا العالمة توضيح سبب هذا وهل العربة واخلطأ يف سبب الكتابة الفقهية؟
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تعليق معايل الشيخ صاحل آل الشيخ على مداخلة الشيخ الدكتور عبد هللا السلمي.
أشكر لألخ العزيز الدكتور الشيخ عبد هللا السلمي الذي نستمع إليه يف كثري من مسائله،
وفتاواه ونرجو له التوفيق يف مستقبل أايمه.
املسائل الثالث اليت ذكرها ،وحنى فيها إىل حنو االستفادة من الفقه:
املسألة األوىل :مسألة التخريج على مذهب واحد.
مقتضى الرسائل العلمية احلديثة ،وأنظمة اجلامعات ،وحنو ذلك أن يكون النظر الفقهي يف
الرسائل اجلامعية على املذاهب املختلفة يعين الفقه املقارن ،أما التخريج على مذهب واحد،
فهذا حيتاج إىل نظر ،واستصدار أوامر فيه فيما أحسب ،وقرارات جامعية؛ ألن التخريج على
مذهب واحد إذا كان يف الرسائل العلمية ،فإنه يفقد الطالب فهم التخريج إذا كان على
مذهب آخر ،ومقصود الرسائل العلمية ليس هو أن يكون مفتيا.
هي مقصودة أبن يتعلم ،فيحضر الطالب رسالة املاجستري ورسالة الدكتوراه ليتعلم ،وليس
ليتصدر ،ولكن ليتعلم ،مث يعلم يف ذلك.
فالتخريج إذا كان على املذاهب األربعة ،ولو قلت املسائل أفضل من أن يكون على
مذهب واحد ،وتكثر املسائل؛ ألن إحداث امللكة الفقهية يكون بنحو أمثلة من التخريج يف
املذاهب كلها خاصة يف مرحلة الدكتوراه ،ولكن يف خارج الرسائل ،فإن ضبط العلم يكون
ابلتخريج على مذهب واحد ال شك.
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أما املسألة الثانية :اليت ذكرها الشيخ ،وهي يف القراءة يف املطوالت كاملغين وحنو ذلك.
فإن القراءة يف املطوالت مفيد ،ولكنه ال يؤسس العلم .فهو مفيد لطالب العلم الذين أسس
لديهم العلم من دراسة املختصرات ،وشروحها ،وفهمها ،فالذي يقرأ يف املغين هم طلبة علم
متمكنون أساتذة يقرأون ليستفيدوا.
فمن يعاين اإلفتاء يقرأ يف املطوالت ليستفيد ويفيد؛ لكن أن يستغىن ابملطوالت عن
املختصرات ،فهذا ال يكون فيه فائدة يف العلم ،وجرد املطوالت كان موجودا عند أهل العلم،
ولكن يكونوا أصحاب فائدة.
سألت مساحة الشيخ اجلليل عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز  -رمحه هللا تعاىل ورفع درجته يف
اجلنة -مرة هل حضرت عند الشيخ اجلد الشيخ حممد بن إبراهيم قراءة يف كتب السنن كسنن
أيب داوود ،واجلامع للرتمذي ،وحنوها؟
قال :ال ،أان يف وقتها كنت صغريا ،ودخلت عليهم مرة ،وهم يقرأون اجلامع للرتمذي ،وكان
يقرأه الشيخ صاحل بن عبد العزيز -وهو ليس قاضي الرايض ،بل هو أحد آل الشيخ تويف
صغريا ،وكان طالب علم متمكن ،وكان يقرأ على الشيخ -وما كان يؤذن لنا أن حنضر
املطوالت ،أو شروح كتب السنة املطولة حىت أمتمنا الكتب األوىل.
فكانت طريقة أهل العلم أن شروح املطوالت مثل شروح الصحيحني ،وشروح السنن،
وشروح الكتب الفقهية املطولة أهنا كانت للخاصة ملن يستفيد؛ ألن الطالب إذا أخذوا بعض
اخلالف يف الكتب املطولة مل يكن سهال عليهم أن يضبطوا أسس املسائل.
أما املسألة الثالثة :وهي عدم العناية ابألمور املعاصرة خاصة يف املكاييل واملوازين ،أو يف
الصور املعاصرة كما مثل :مد عجوة وحنوها من األمور القدمية ،واألمور احلديثة مثل البيع
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املكشوف ،أو بيع اخليار ،أو حنو ذلك ال شك أهنا مسألة مهمة البد أن يكون يف الكليات
الشرعية ،والقضاء عناية ابملسائل اجلديدة.
أما كتب الفقه ال بد أن تقرأ كما هي ،وذهبنا إىل أفريقيا ،وإىل بعض الدول يف آسيا ووجدان
املسائل الفقهية هذه موجودة عندهم .وذهبت لبلدان فيها ضعف ووجدت الناس يف القرى
يسألون ،وعندهم مد ،وعندهم صاع ،وعندهم بعض األشياء املوجودة.
فعدم وجود العناية ابملسائل القدمية اليت محتدث أول درجات امللكة الفقهية= ال أرى أنه
يكون من املفيد لطالب العلم؛ لكن إذا قرأها ودرسها يضاف إليه املسائل احلديثة وخاصة
املكاييل واملوازين.
وضرب الدكتور عبد هللا أمثلة :كمسألة برميل النفط ،أو غريه ،وهذه مسألة كبرية يف املكاييل
واملوازين قل أن يعرف طلبة العلم املكاييل واملوازين ،وهذه ليست من العصر احلاضر ،أو
طالب العلم اآلن ،بل من قدمي ،وهو حيدث إشكال عند الفقهاء ،وطلبة الفقه حىت من
عنده عناية ابلفقه حيصل عنده خلل يف املوازين واملكاييل.
مثال :ما هو نصاب الزكاة ابلذهب؟ كم املثقال؟ وماذا يواكب من غريه؟ الوسق كم هو؟ كم
يعادل من كل هذا النصاب إذا كان من الذهب؟
الذهب هل خيتلف؟ أربع وعشرين قرياط غري عن واحد وعشرين قرياط ،غري عن مثانية عشر
يف نصاب الزكاة.
عندما أتكلم عن املسافات ،امليل مثال يف أربعة برد ما هو الربد؟ وكم هو؟ ،وكيف؟ مث هناك
قاعدة هل هذه املكاييل واملوازين هل يراد هبا التحديد أم يراد هبا التقريب؟

59

هذا خالف فقهي قوي أي :هل املكاييل واملوازين واملسافات يراد هبا التحديد ،أو يراد هبا
التقريب؟ وهذا خالف فقهي موجود ،والقواعد الفقهية ،وألف فيه النووي رمحه هللا تعاىل،
وهناك من كتب يف املكاييل واملوازين كثر لكن املكاييل واملوازين ختتلف فهناك مكاييل
وموازين يف مصر ،ومكاييل وموازين يف احلجاز ،ويف الشام وبغداد.
املسافات ختتلف كيف تقاس املسافة؟
مثال يف الزمن األول يقال امليل هو كيف حيسب؟ حيسبون يقولون كذا ذراع والذراع كذا
شرب ،والشرب هو كذا أصبع ،واألصبع هو وضع عشر حنطات بعض احلنطة واحدة يف بطن
األخرى حىت جتمع عشر.
يعين تفاصيل التفاصيل تنبئك عن دقة نعم ال حاجة هلا ،ولكن هي تدريب رايضي وتدريب
لذهن الفقيه حىت يتعلم كيف يفكر ،وأن العلماء كانوا دقيقني يربئون ذمتهم .وكيف حيسب
هذه احلسبة؟ أي أن القصد من الفقه براءة الذمة ،وانتبه انتبه يف هذه املسألة أي :املوازين
واملسافات ،فاملكاييل يف الزمن األول خمتلفة فالصاع النجدي ،واملد النجدي هل هو نفسه
النبوي؟ ال ،خمتلف الصاع النجدي أكرب ،فإذا هناك احتاد يف املسميات ،واختالف يف
احلقائق ،وهذه ال ميكن أن تنتزع من البحث الفقهي والتدريس الفقهي.
واملناسب -ومثل ما تفضل به فضيلة الدكتور عبد هللا -أن يدرس القدمي كما هو ويضاف
عليه شروحات اخلالف القدمي يف املوازين ،واملكاييل ،واملقاييس يف املسافات ،ويؤتى
ابجلديد ،أو تكون مادة مستقلة يف اجلديد يف املوازين واملكاييل ،وهي حرية بذلك ،أو حبث
مستقل ،أو دراسات مستقلة ألهنا متفرعة يف كثري من األمور.
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اليوم مثال :ملن رحل إىل البالد اليت الشمس فيها ال تغيب ،أو يكون الليل فيها أكثر من أربع
وعشرين ساعة ،وميكن بعضكم ذهب إىل مشال أورواب موجودة الشمس تستمر أشهر،
فالشمس تكون موجودة كيف يقدر وقت الصالة؟
وهل يقدرها ابلتوقيت؟ ،أو أبقرب بلد؟ ،أو بدوران الشمس يف األفق؟
مذاهب ،وأقوال ألهل العلم ،لكن من مل يذهب يكون كابن حزم خيطئ يف احلج؛ ألنه مل
حيج فيتكلم يقول:
يقيس على أقرب البلدان إليه .أوقات الصلوات البد أن تذهب ،وترى حركة الشمس يف
أربع وعشرين ساعة يف كبد السماء كيف تكون ،فرتى أهنا ابتدأت من مكان ،ويف اليوم
رجعت إىل نفس املكان تدور نفس املكان ،فإذا سيقسم اليوم ابعتبار ذلك.
إذا كان الليل يستمر أايم ،أو أشهر كيف حتسبها؟
فإذا هناك مسائل تفهمها على حنو الفقه القدمي املوجود يف الكتب ،ولكن فهمها عصراي
البد من ممارسة ،ومشاهدة .اجلمع بني املمارسة واملشاهدة مهم ،وخاصة يف اجملامع العلمية،
ويف رسائل الدكتوراه ويف رسائل املاجستري يف التخصصات فال يسمح ألحد أن يكتب يف
مسألة موجودة يف العامل ،وال يذهب ويراها بعينه ال ميكن ابلوصف أن تكتب رسالة علمية
وأنت مل تذهب ،ومل ترحل ،ومل تسافر حىت تراها بعينك؟ هذا نقص كبري أن تكتبه نظراي.
كذلك يكتب مسألة مثال يف اخليار املوجود يف البيوع املعاصرة يف البورصات العاملية،
ومعناه؟ ،وكيف يتم؟ ،وهو مل يذهب لبنك ويرى كيف ينفذ.
فيحصل عنده قصور ،وخلل ،فإذا كان الطالب يذهب ،ويستقرأ الوصف نظراي من الورق،
فإنه ال ميكن أن يدرك الفقه إذا كانت الصورة موجودة يف الواقع اذهب إليها.
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صورة بيع اخليار ،وصورة بيع السوفتجة القدمية ،وكيف تتم حاليا؟
البد أن تذهب للبنك وترى كيف ينفذوهنا فعليا؟؛ ولذلك كيف تبىن احلضارة؟ كيف
يكون التطور؟ كيف يبىن االنفتاح الفقهي املدلل؟ ال بد من اجلمع ما بني العلم الصحيح
وما بني املشاهدة الواقعية ابرك هللا فيكم.
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مداخلة فضيلة الشيخ الدكتور يوسف الشبيلي:
بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه أمجعني ،أما
بعد:
أهنئ املعهد العايل للقضاء ،وأهنئ جامعة اإلمام على هذه الباكورة هبذا االستهالل هبذه
اللقاءات العلمية هبذه احملاضرة القيمة الرائعة من معايل شيخنا الشيخ صاحل بن عبد العزيز آل
الشيخ ،وهذا احلقيقة يعطي انطباعا أبن اللقاءات إن شاء هللا تعاىل على هذا النسق ستكون
هبذه القوة ،وهبذه املتانة اليت مسعناها ،وأمتعنا هبا معاليه ،وحلق بنا يف مساء املدوانت
والتصنيف الفقهي بدءا من العصر األول ،وحىت العصر احلاضر يف وصف بديع وكلمات
موجزة بينت الكثري مما يتعلق ابلتدوين الفقهي وختمها بوصااي مهمة للغاية.
ويف احلقيقة استوقفتين الوصية الثانية من معاليه ،وأرى أنه وضع إصبعه على اجلرح ،وهي
تتعلق ابلرجوع إىل املصادر الفقهية األوىل.
اآلن احلقيقة حنن يف هذا العصر الذي أعتربه عصر الثورة يف النوازل الفقهية ،وهو خيتلف عن
سائر العصور السابقة ،فهو حباجة االجتهاد الفقهي ،وحباجة إىل نظر وأتصيل ودراسة
النوازل املعاصرة من خالل هيئات االجتهاد اجلماعي :اجلامعات  -األقسام العلمية-
البحوث ،والرسائل العلمية وغريها.
لكن احلقيقة أجد فجوة كبرية جدا ما بني الباحثني يف هذا العصر ،والرجوع إىل املصادر
األوىل اليت تفضل معاليه بذكرها ،وأنه ينبغي لطلبة العلم أن يرجعوا إىل تلك املصادر.
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يف كثري من النوازل املعاصرة جند أن الناظرين والباحثني ،أو طلبة العلم قد حتكمهم يف احلكم
على النازلة بعض القيود ،والتصورات اليت ذكرهتا املصنفات املتأخرة مما يؤدي إىل تضييق على
كثري من الناس يف كثري من املسائل ليس بسبب قصور يف الشريعة ،وال بسبب عدم مشولية
هذه الشريعة ،ولكن من فهم خاطئ من بعض طلبة العلم ،أو من بعض الناظرين لبعض
النصوص يف املصنفات املتأخرة مما حدى إىل أهنم حياولون أن يقولبوا إن حسن التعبري ،أبن
جيعلوا هذه املسائل يف القوالب اليت وضعت يف تلك املصنفات املتأخرة ،فما ذكره معاليه من
ضرورة الرجوع إىل املصنفات الفقهية األوىل يف العصور األوىل هي احلقيقة املصدر القريب من
عصر النبوة الذي ينبغي أن حنييه ونرجع إليه ،ويف احلقيقة هناك جتربة قام هبا معهد البحوث،
والتدريب يف البنك اإلسالمي للتنمية حول هذا املوضوع يف جزئية يسرية من املعامالت املالية
املعاصرة رجع فيها إىل املصنفات الفقهية األوىل ،فوجدوا يف احلقيقة كنوزا عظيمة ميكن أن
نستأنس هبا يف النوازل املعاصرة.
أان أمتىن شيخنا حبضورك هذه الليلة ،واحلقيقة مبا أمتعتنا به أن خترج هذه التوصية بقطر عملي
وابدرة عمل ميكن أن تتبىن جامعة اإلمام شيئا على هذا النحو يف إحياء الرتاث األول ،وربطه
يف النوازل املعاصرة حبيث يستطيع طالب العلم ،واألستاذ يف الكلية يضبط هذه األشياء ،فإن
كان من عمل مشروعي ،أو مركز خيصص ،هلذا األمر أمتىن من معاليك نسمع شيئا حول
هذا املوضوع.
وشكر هللا لكم ما مسعناه من كلمات ثرية ،وعمق علمي ،واحلقيقة أان مدين لكم بكوين
طالبا عن بعد من الطلبة الذين استفادوا كثريا من حماضراتكم ،واألشرطة السيما احملاضرات
يف التأصيل العلمي ،ويف طلب العلم ال تزال يف احلقيقة تثري يف نفسي احلرص واهلمة يف
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طلب العلم ،ونسأل هللا تبارك وتعاىل أن جيزيك خري اجلزاء على ما قدمته وما تقدمه وأن
جيعل ذلك يف ميزان حسناتك.
تعليق معالي الشيخ صالح آل الشيخ على مداخلة الدكتور يوسف الشبيلي
ابرك هللا فيك ،أشكر ألخي الشيخ الدكتور يوسف الشبيلي ما ذكره وأان أتفق معه .حقيقة مل
أجتاسر؛ ألن أقول إن الكتب الفقهية قبل سنة أربعمائة هجرية هي مهمة ،أو هي أهم ملن
يدرس النوازل احلديثة من الكتب املتأخرة.
وذلك أن الكتب الفقهية األوىل كتب مستقاة من النص ،أو من سعة الصحابة والتابعني ،أو
من الرأي والعقل الصحيح والقياس الصحيح.
جتدها خلية -كل الكتب قبل األربعمائة -من التعريف ،خلية من الشروط ،خلية من
األركان ،فال جتد الباب يبتدئ ابلتعريف لغة ،واصطالحا ،وال جتد فيه أركان ،وال جتد فيه
الشروط اليت ابتدأت يف البيع يف أوله أربعة ،مث صارت سبعة يف بعض الكتب ،مث صارت أثين
عشر ،والشروط يف النكاح كانت اثنني ،أو ثالثة ،مث صارت يف بعض املؤلفات بعدها مخسة،
مث صارت عشرة ،مث صارت مخسة عشر ،مث حنو ذلك التعاريف.
الذي تفضل به الدكتور يوسف دقيق ،وعميق الذي يريد أن ينظر للنوازل بسعة الشريعة،
فإنه يفهم الفقه بطريق كتب األئمة األربعة األوىل اليت ذكران ،وسعة النص .الكتب املتأخرة
تفهم هبا الفقه ،لكن يصعب أن جتعلها تقيدك يف فهم النوازل املعاصرة ،واألمثلة لذلك كثرية.
التعاريف اآلن جزء من اخلالف الفقهي القوي يف املسائل املعاصرة راجع للخالف يف
التعاريف .نشأت التعاريف يف كتب الفقه  -وهذا علم مستقل كيف نشأت التعاريف؟ -
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تعريف مثال :البيع -أترك تعريف الصالة والزكاة والصيام واحلج -اآلن أنيت يف املعامالت
تعريف البيع ،تعريف الشركة ،تعريف احلوالة ،تعريف الراب نفسه ،تعريف املزارعة املساقات،
تعريف االستصناع.
التعاريف هذه من أين أتت؟ مثال احلوالة تعريف وثالثون صفحة.
هي ليس فيها إال حديث واحد عن النيب صلى هللا عليه وسلم(( ،من أحيل على ملئ
فليحتل))

()1

.

التعاريف هذه كيف نشأ التعريف؟  -الذي يقيدان لفهم احلياة املعاصرة -نشأ التعريف
كحركة جتميعية ألقوال املذاهب ألقوال كتب املذهب قبل نشوء التعريف؛ ألهنا ملا جاءت
الفلسفة ،واملنطق ،وصارت العلوم كلها ابحلدود تفهم ،وكل شيء جعل له حد ،واحلد البد
أن يكون من صفاته كذا ،وكذا= نشأت التعاريف.
التعريف أييت بعد املسائل ينظرون يف مسائل اإلمياء ،أو مسائل املذهب حبسب الكتب اليت
بني أيديهم ،وينشئون تعريفا ينطبق على تلك املسائل هذه التعريفات مصنوعة ليست هي
أقوال األئمة .هي تـقرب العلم نعم .نفهم هبا العلم نعم؛ لكن أن تكون مضيقة لنا لسعة
الشريعة يف فهم الواقع املعاصر الفقهي؟
ال أختار ذلك ،وال أظن مجمتهد فقه معاصر يعاين النوازل خيتار هذا التضييق لفهم الفقه بناء
على التعاريف ،والشروط املوجودة يف كتب الفقه.

()1

مسند اإلمام أمحد بن حنبل مسند أيب هريرة رضى هللا تعاىل عنه ،463/2 ،ح( )9974تعليق شعيب األرنؤوط :إسناده صحيح على شرط الشيخني.
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أما األركان ،فالركن سهل ،واألركان هي ما تقوم به ماهية الشيء فما يقوم به البناء هو
الركن ،فهو سهل؛ ألهنا تقوم حبقيقة الشيء ،وأركان البيع ما يقوم به البيع ،وأركان النكاح ما
يقوم به النكاح وهكذا يف سائر األركان.
ليس هناك إشكال لكن التعاريف ،والشروط هي اليت فيها اإلشكال إذا تقيدت هبا.
عندما أييت :فقيه سيتكلم عن مسألة معاصرة ويقول هم عرفوا احلوالة بكذا ،ما ميشي هذا اي
أخي!!
ألن تعريف احلوالة جاء متأخرا بعد سنة مخسمائة للهجرة ،تعريف البيع جاء بعد سنة
ستمائة للهجرة
البيع مبادلة مال مبال عندما أنيت مثال :اجملامع الفقهية أرادت أن حتل البيع مبادلة مال مبال
يف بيع العالمات التجارية "براند نيمز" ،الرباند تباع هلا قيمة شركة هلا مخسني ستني مائة سنة
تريد أن تبيع امسها بعشرة مليار.
عندما أنيت إىل تعريف كتب الفقه للمال ما هو املال؟
البد أن يكون املال عينا وليس هناك معىن لغري ذلك ،فجاء اجملمع الفقهي قبل حنو عشرين
سنة ،أو حنو ذلك ملا أتوا لبيع الرباند هذه العالمات التجارية قالوا :لكن املال ما هو؟ دخلوا
يف تعريف املال؛ حىت ال يغريوا يف التعريف شيئا .قالوا املال :ما يتمول من أعيان ،أو معاين،
فأدخلوا العالمات التجارية اليت هي معان مكتسبة نتاج جهد مكتسب ،فأدخلوها يف معىن
املال حىت ينطبق على التعريف ،وكانت سعة كبرية بيعت هبا عالمات جتارية كثرية وللمجامع
الفقهية -وخاصة جممع الفقه اإلسالمي الدويل الذي يرأسه اآلن فضيلة الشيخ الدكتور صاحل
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بن محيد وفقه هللا -هلا الكثري من االجتهادات املصيبة؛ ألن هناك نقاش حر ،وعميق ،واجمللة
اليت يصدرها فيها الكثري.
اللجان العلمية اليت يف البنوك اإلسالمية هلم كثري من اإلصدارات -أظن الدكتور يوسف يف
أحد هذه اللجان ال أدري ،-وفيها الكثري من اإلصدارات املهمة وخاصة يف البيوع اجلديدة.
اخلالصة:
أن الرجوع إبعادة حتقيق كتب السلف كتب األئمة األربعة ،وتالميذهم يف الفقه هي جزء
مهم من التجديد املعاصر للفقه اإلسالمي؛ ألهنا ختلو من تقييدات املتأخرين اليت غلب عليها
املنطق ،والفلسفة ،ورعاية األقوال السالفة يف صنع التعاريف ،وصنع الشروط وما أشبه ذلك.
العلم قال هللا قال رسوله *** قال الصحابة هم أولو العرفان
ما العلم نصبك للخالف سفاهة** بني الرسول وبني رأي فالن
األئمة األربعة يدورون حول هذا املعىن كلهم ،والكتب السالفة تدور حول هذا املعىن فالتفقه
عليها مع الكتب اليت ذكرت= هو مفيد جدا جدا يف النوازل املعاصرة؛ لكن الفقه ال ميكن
أن تفهمه إال بدراسة الكتب الفقهية املتأخرة ،أي :ال ميكن أن يفهم احلنبلي الفقه إال
بدراسة الفقه على حنو الكتب املتأخرة ،واملالكي البد أن يدرس على هذا النحو فقه املالكية
املتأخر خليل وشروحه إىل آخره ،الشافعي البد أن يقرأ املنهاج وشروحه وحنو ذلك ،احلنفي
البد أن يقرأ خمتصرا القدوري والغنيمي وكنز الدقائق وشروحها أو الدر املختار حاشية ابن
عابدين إىل آخره ،البد أن تقرأها للتفقه لكن االجتهاد يف النوازل هذا موضوع آخر.
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شكرا الدكتور يوسف على هذه اللفتة املهمة يف ذلك ،وأرى أن حيال هذا املوضوع جمللس
القسم يف املعهد العايل للقضاء ،وأن يدرس:
كيف حنيي كتب األئمة األربعة يف الفقه ،وتالميذهم؟
ويكمل ذلك بدراسة ذلك عرب اجلامعة ،وإن شاء هللا يكون يف ذلك خري عظيم لدراسة
الفقه اإلسالمي شكرا لكم.
كلمة اخلامتة من عميد املعهد العايل للقضاء معايل الشيخ الدكتور عبد السالم
السليمان.
شكر هللا لكم معايل الشيخ ،ولعل الدكتور خالد الوذيناين رئيس قسم الفقه يتبىن هذه الفكرة
مع القسم .أشكركم معايل الشيخ صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ على هذه احملاضرة القيمة،
وعلى النصائح اليت وجهتموها لنا مجيعا ،وكذلك الشكر ملعايل مدير اجلامعة على حضوره
ودعمه للمعهد العايل للقضاء ،وشكرا لكم أيضا أصحاب السمو امللكي األمراء وأصحاب
املعايل واحلضور الكرام ،وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد.

