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 وصحبه، وسلم أما بعد:احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آله 

ثنني الرابع عشر من شهر ربيع األول إلحدى وأربعني وأربعمائة وألف، تزينت إنه ويف يوم اال
آل الشيخ، بدعوة من املعهد العايل  زجامعتنا املوقرة، بزايرة معايل الشيخ صاحل بن عبد العزي

معنونة  ضرة معاليهحما ، وكانتالدارسني فيه أحد للقضاء يف اجلامعة، والذي شرفت أبين
 بعنوان: "اتريخ الكتاب الفقهي".

ما حيتاج إىل تعديل ليستقيم الكالم إذا قرء، وحذف مكرر  وقد قمت بتفريغها، وتعديل
األلفاظ، والتقدمي والتأخري الذي جيري يف الكالم، وعنونتها هبذا العنوان؛ ألن معايل الشيخ 

مداخلة فضيلة املشايخ الفقهاء، وتعقيبات ذكر ذلك يف ثنااي هذه احملاضرة، وأحلقت هبا 
، وجعلت ألجزاء من احملاضرة عناوين معايل الشيخ على تلك املداخالت ملا فيها من فوائد

 بني معكوفتني ]  [، وقمت بتقسيم النص وتفقريه، عسى أن أكون وفقت يف ذلك.

لكتب التاريخ  ن تكون مدخالألوقد حوت هذه احملاضرة على فوائد مجة، وهي تصلح 
الفقهي، إذ كان مقصد معايل الشيخ التبسيط والتقريب على الطلبة، وإين ال أزال أمتىن أن 

هم عيال على أشرطته،  نأقرأ لو كتااب واحدا على معايل الشيخ؛ ألستفيد منه وأان أحد الذي
 زاه هللا عنا خري اجلزاء.جيل وهو أب روحي 

 عبد هللا بن مسفر بن عبد هللا آل عبد هللا الشمراين
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مان لفضيلة يسالم السلعبد المقدمة عميد املعهد العايل للقضاء معايل الشيخ الدكتور 

 عزيز بن إبراهيم آل الشيخعبد المعايل الشيخ صاحل بن 

 الرمحن الرحيم بسم هللا

 على آلهحممد، و املرسلني نبينا و  السالم على أشرف األنبياءو  الصالةو ، هلل رب العاملني احلمد

 .صحبه أمجعنيو 

 هوالسعودية اململكة العربية  بلقاء عامل من علماء اليت نسعد فيها الليلة املباركة يف هذه

 .عزيز بن حممد بن إبراهيم آل الشيخعبد الصاحل بن  :الشيخمعايل شيخنا 

كلية الشريعة يف بداايهتا يف هذا البلد و  ،الكلياتو  ،العلمية املعاهدأسس من  جده هو 

عدد من أصحاب الفضيلة  خترج منه للقضاء الذيالعايل  بعدها أسس املعهدمن   .املبارك

يف  فوجدت، امللفات القدمية يف املعهد العايل للقضاء قد كنت أفتش يف بعضالعلماء، و 

من العلماء كانوا  خنبة= األلف للهجرةو  ئةابعد الثالمث مثاننيو  أتسيس هذا املعهد عام مخسة

 :منه على سبيل املثال طالاب يف هذا املعهد

 حيدان اللالشيخ صاحل  -

 صاحل الفوزان  الشيخ -

  الشيخ صاحل السدالن -

 األطرم صاحل  الشيخ -

   اجلربينعبد هللا الشيخ -

من مساحة  جد عناية كبريةو  الذي ديف هذا املعه سوار  قد د عدد من علماء هذا البلدو 

 .الشيخ حممد بن إبراهيم
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 هللا،عزيز بن ابز رمحه عبد الرسائل من مساحة الشيخ إىل الشيخ و  خماطبات جدتو  كما

من أجل أن ، و يف هذا املعهد وامن أجل أن حياضر  ميراسله ؛ بن محيدعبد هللا كذلك للشيخو 

 احلمد.هلل و  هذا ما حصلالعظيمة، و الرسالة حمل هذه ؛ ليقواي جيال وايؤسس

 مجيعا منهم:رمحهم هللا اؤه أبنالشيخ حممد بن إبراهيم  بعد منأتى 

، للمعهد العايل للقضاء ارئيسو  انئبا للرئيس كانإبراهيم، و بن حممد بن عزيز عبد الالشيخ  

 ام.أول مدير جلامعة اإلم مهو كما أعلو 

للقضاء، وجدت أيضا من خالل النظر يف تلك امللفات عناية العلماء الكبار ابملعهد العايل 

  شيخنا الشيخيللذلك اجليل مع معا اهذا اليوم امتداد، وحنن يف هذا بال شك شرف عظيمو 

 .عزيز بن حممد آل الشيخعبد الصاحل بن 

خاصة يف هذه  الذي له جهد عظيمالدكتور أمحد بن سامل العامري  معايل نذكريف البدء 

ملا يعلم  ة؛جد املعهد العايل للقضاء عناية خاصو  كما.  يف أتسيسها، و اجلامعة يف تنظيمها

ميزان  تعاىل أن جيعل ذلك يفو  هللا سبحانه الكبري. نسألمعاليه من أمهية هذا الصرح 

 .هحسنات

 نسأل هللا سبحانهو  ب،اتريخ الكتاعن  حيدثنا -هللاحفظه -شيخنا و  اضرانحميف هذه الليلة   

أن حنظى هبذا اللقاء مع معايل الشيخ لنا  ال شك أنه شرف كبريو ، اإلعانةو  تعاىل له التوفيقو 

 .للبدء يف هذه احملاضرة اجملال ملعايل الشيخ ونفتح، نسأل هللا له التوفيق
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 كتاب الفقهياملبكر للتاريخ لاملقدمة ل

 .الرحيمبسم هللا الرمحن 

 أشهد أن حممدا عبدهو  ،حده ال شريك لهو  إله إال هللا أشهد أن الو ، احلمد هلل رب العاملني

أدى و  ،نشهد أنه بلغ الرسالة ا.سلم تسليما كثري و  صحبهو  على آلهعليه، و رسوله صلى هللا و 

كنهارها ال نقية ليلها   بيضاء ا علىهتركو  ،حق اجلهاد هللا يف جاهدو  ،نصح األمةو  ،األمانة

 .إال هالكوسلم؛  يزيغ عنها بعده صلى هللا عليه

سلم و  مصل اللهو  ،رسولك حممد كلما صلى عليه املصلونو  على عبدك سلمو  اللهم صل

 :أما بعدالغافلون، غفل عن الصالة عليه  كلما  رسولك حممدو  على عبدك

 .بركاتهو  رمحة هللاو  السالم عليكم: أيها االخوة الكرام 

 نسألهو  ،عليها انناأعو  ،هذه احملاضرة أمحد إليكم هللا تعاىل أن يسر لنا أسباب اخلري ةفاحتيف 

 أن جيعلنا للمتقنيو  ،أن يقيم بنا امللةو  ،أن يقيمنا على امللةو  ،سبحانه أن يثبتنا على دينه

 اآلخرةو  كتب له العافية يف الدنياو  عنه ىعفو  ،نسأله سبحانه أن جيعلنا ممن غفر ذنبهو  ،إماما

 .إنه على كل شيء قدير

 [املحاضرة هذه سبب]

عميد و  ،كبار العلماء سالم السليمان عضو هيئةعبد ال :التقيت بفضيلة األخ الشيخ الدكتور

لقاءات املعهد العايل و  ،العلمي شارك يف هذا الربانمجأ طلب مين أنو  ،املعهد العايل للقضاء

 .الكتاب الفقهي اتريخ فرحبت بذلك مث كتب يل أن يكون موضوع اللقاء ،للقضاء
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 [وعرفان شكر]

 إين أشكر أوال ملعايل= تفضل به ابتداء يف ذلك وما، مناسبة الدعوةو  ،هبذه املناسبة وإين

 هذه احلفاوة اليت ال تستغرب من جامعة حتتضنو  ،حضورهو  ،هلذا اللقاء تنظيمهمدير اجلامعة 

 الالحق مبا أن أيخذو  ،نشر العلمو  ،حتتضن أمانة العلمو  ،حتتضن الكلمة الطيبةو  ،العلمأهل 

 .العريقة طلبة العلم يف هذه اجلامعةو  أخذ السابق من احلرص على أهل العلم

 ء.سالم السليمان دعوته الكرمية جزاهم هللا مجيعا خري اجلزاعبد الأشكر لفضيلة الدكتور و  

 

 [تشعبه وسبب الفقهي الكتاب تاريخ عن إملاحة]

 ال شك أن املطلعو  ،هو اتريخ الكتاب الفقهيللقضاء، و هذا املوضوع اختاره املعهد العايل  

حماضرات  ليعلم أن مثل هذا املوضوع حيتاج إىل ؛فنوهناو  ،اتريخ العلوم العربية أبنواعها على

 بداايتهو  لكثرة جنباته ؛إىل دروس تصلح أن تكون منهجا يف فصل دراسي كاملكثرية، و 

هللا  حنو ذلك مما نشري إليه إن شاءو  ،اجلواب عنهاو  ،كثرة الشبهات اليت ترد عليهو  ،تفاصيلهو 

 احملاضرة.يف  تعاىل

اتريخ و  ،هو اتريخ الناسالذي العلوم  اتريخ سبب طول هذا املوضوع تعدد جنباته عن

ه فإنك تتحدث عن علماء الفق، هالفقأردت أن تتحدث عن  فإذا، اتريخ الفقهو  ،العلماء

فإن معىن ذلك أن الفقهي، إذا أردت أن تتحدث عن الكتاب قران، و على مدى أربعة عشر 

هذا وزايدة، و  الشاملة يف الفقه على مدى أربعة عشر قران تتحدث أيضا عن احلركة العلمية

لكن لن نعدم أن و  ؛متعددةاءات لقو  ،جهود كثرية عمل ضخم كبري حيتاج إىلأنه  الشك
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  مما ييسر لطالب العلم أن يفهم شيئا من اتريخ بداايتهو  ،لفهم هذا املوضوع ؛خنصص مقدمة

 .الفقهي اتريخ الكتابعين مدوان، ون علم الفقه

إىل اتريخ لكتب  نحتاج، فكتبهاو  إىل تدوين لتاريخ علومها اإلسالمية حتتاج العلومو   

لعلوم العربية  ريخاتو  ،كتب احلديثو  ،التاريخ احلديثو  ،القراءات لكتباتريخ و ، التفسري

 .حنو ذلكو  الفقه اتريخ أيضا لكتبو  ،كتب السريو  اتريخ لكتب التاريخو  ،البالغةو  النحو

 

 [وتدوينه بالفقه املراد تحديد]

ينبغي أن تساعد اليت  أما العلوم املساعدة الصناعيةالفقهية، الفقه إذا أطلق يراد به املسائل 

يكون هناك تشعب سألنه  ؛هذافال تدخل يف حديثنا ذلك، حنو و  كأصول الفقه  ،يف الفقه

 :عين بهنف، أن نبحث يف اتريخ الكتاب الفقهي أردان فإذاالبحث، كبري يف 

أو كان تدوينا شامال،  اتدوين نالتدوي سواء كان، و تدوين الفقه يف الصحف على حنو كتاب 

 الفقهية.جزئيا لبعض املسائل 

 

 [فيه األول  والعصر بالتدوين هللا أمر]

ما  كان أولو  ،أبهنا أمة اقرأ سلمو  هذه األمة أمة حممد صلى هللا عليه عالو  خص هللا جل

ِيحمسوسلم  أنزل على النيب صلى هللا عليه  بِٱۡسِم َرب َِك ٱَّلذ
ۡ
نَسََٰن ِمۡن َعلٍَق  ١َخلََق  ٱۡقَرأ   ٢َخلََق ٱۡۡلِ

ۡ
ٱۡقَرأ

ۡكَرُم 
َ
ِي َعلذَم بِٱۡلَقلَمِ  ٣َوَربَُّك ٱۡۡل  ،فالقراءة تقتضي مقروءا، مختجحساىل اآلية جحت من اآلية  الَعلَقحجس ىجسٱَّلذ

أول ما من  كما هو معلومايت  هذه اآلو ، العناية ابلقلم تقتضي ابلقلم معل  و  ،مكتواب املقروءو 
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تعلم و  ،القراءةو  ،التدوينو ، هذه األمة ابلكتابة ن تعتينأبمبكر  أمر فهي، ةمكأنزل يف 

 .تعلم القراءةو  ،الكتابة

َٰلَِك ٱۡلِكَتَُٰب ََل َرۡيَب ۛ فِيهِ ۛ ١الٓٓم حمسالعظيم يف سورة البقرة  يف فاحتة القرآنو   جحت من اآلية  ابلََقَرةحجس ىجسَذ

يف عهد النيب صلى هللا  ب  ت  أنه ك  . كما معلوما مكتوابالكتاب يعين أن يكون و  جحتجحساىل اآلية 

السالم و  كبري يف مسجده عليه الصالة سلم القرآن يف صحف كانت جتمع يف صندوقو  عليه

وزع على و  ،مث مجع مرة أخرى ،مث مجع مرة أخرى يف عهد أيب بكر ،السواري أحدعند 

 .أمجعنيصار يف عهد عثمان بن عفان رضي هللا عنهم ماأل

أن يكون و  ،التدوينو  القراءةو  على الكتابة هذه األمة أمسائه تتقدسو  جل جالله حث هللاف

عليهم يف عهده  امتثل له الصحابة رضوان هللاو  ،مبكراالتدوين ذا جاء هلهلا، و  اهناك كتب

يف اب ت  لكن كان الك  ؛ بعض األحكام املتنوعةو  ،دون القرآن ما وسلم، وأول صلى هللا عليه

 .السالم قليلنيو  عهده عليه الصالة

، كانت صعبة  وحنوها األحبارو ، حنوهاو  يف التدوين من اجللود، املساعدة األدواتوكانت 

الكتابة يف عهده  فكانت ،نشرهاو  بتثبيت الداينة مشغولةو ، كانت األمة مشغولة ابلفتوحاتو 

إليه األمور  تما آل كثرية ابلنسبة إىلليست  و  ،سلم لكثري من املسائل قليلةو  صلى هللا عليه

 .اإلسالميةيف احلضارة 

كانت هناك كتابة مبكرة لعدد من  لكن مع ذلك؛ طرف من األسباب اليت ذكرهتاهذا و  

اخللفاء الراشدين رضي هللا عنهم كانت  ويف عهد، وسلم املوضوعات يف عهده صلى هللا عليه

 .مث يف عهد التابعني ،حنو ذلكو  على اجللوداإلبل، و أكتاف  تدوين علىو  هناك كتاابت
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 [املكتوبة يةالحديث صحفال]

هو أن نفهم املقدمة، و هذه  يقتضي ؛كتب الفقهو ، موضوع الفقه أي:النظر يف هذا املوضوع 

فكانت  ،عن التصنيف الفقهي الذي آل به األمر إىل الكتب الفقهية خيتلف الفقه تدوين أن

التدوين الفقهي يف عهد  ؛هيو  أالكتابة كتب الفقه و  ،الفقهي هناك مرحلة سبقت التصنيف

 للهجرةعشرين و  سنة مائة العهد األموي إىلو  ،الراشدين اخللفاءو  ،سلمو  النيب صلى هللا عليه

 عليهالفقهية الصحيفة اليت كتب فيها النيب صلى هللا  من األحكام فكان مما دون، تقريبا

هي صحيفة معروفة مروية والفروض، و  ،الدايتو  الصدقات بن حزم أحكام وسلم لعمر و 

كانت االختصاص، و كما هو معروف ألهل  ننقد رواها أصحاب السجمملة، و أبسانيد كثرية 

رب يف جامع بيان عبد العنه كما رواه ابن  هناك أيضا صحيفة عند أنس بن مالك رضي هللا

عمر رضي هللا عنه كان عنده كتاب و ، لصدقاتاب خاصة اك صحيفةهن كانتو  ،فضلهو  العلم

ضي هللا عنه كان عنده ر  بن أيب طالب عليو  وحنو ذلك،  الدايتو  ،أيضا يتعلق ابلصدقات

ابنه حممد من احلنفية رضي  هسيفه كما قال من الصحف يضعها يف جراب أو أكثر صحيفة

كان التدوين يف عهد ذلك، و أشباه و  الدايتو  الكالم عن الصدقات هللا عنهم أمجعني فيها

دايت الو الصدقات   املسائل سلم هلذهو  عهد النيب صلى هللا عليهو  ،اخللفاء الراشدين

مفصل  كان عنده كتاب ةفرض هذه األمأ زيد بن اثبت رضي هللا عنه، و حنو ذلكو  الفروضو 

 .سلم يف الفرائضو  ما أمر به النيب صلى هللا عليهو  ،كتبه بفهمه لآلايت

أما املسائل األخرى يف العبادات فلم تكن املهمة، هذه الكتاابت كانت يف هذه املسائل 

ما صنعه جابر رضي هللا عنه فيما رواه جابر بن  حاشا؛ ألهنا تتعلق ابلعمل؛ ابلكتابة قصدت  

حبديث جابر بن  ا هو معروف عند أهل العلمممسلم و  صلى هللا عليه حجته يف صفة عبد هللا
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أما بقية املسائل احلج، و  الطويل يف احلج الذي رواه مسلم يف صحيحه يف أثناء كتاب عبد هللا

ال حاجة  ألنهو ، لنقلاب ألهنا تتلقى ؛حنو ذلك فلم تكن مكتوبةو  ،الصيامو  ،الصالة يف

يرون عمل و  الناس يتلقوهنا مبا يرونو ، بل الناس يتلقوهنا ابلعمل ؛هبافقيه الناس تو  لكتابتها

 .عليه الصحابة

 فقد روىاملشهورين، بن الزبري أحد فقهاء املدينة  للفقه عروةأيضا ممن اهتم ابلتدوين املبكر  

  فقدها  أو قال كتبصحف، ابنه هشام بن عروة أن أابه عروة بن الزبري كان عنده  من طريق

 ةقعت احلر و  يف أواخر ذي احلجة ملا كانت ستني للهجرةو  حنو عام ثالثة أي: يوم احلرة

هشام بن عروة إن أابه عروة بن الزبري حزن حزان شديدا على ما فقده من  قالو ، احرتقت

هذه و  ن الفرائض كما هو معلومزيد بن اثبت دو  و  ،ان يكتبهااليت ك الصحفو ، هذه الكتب

كتب و  سانيد كما يف كتب الربامجأبروى تو ، مستقلة يترو و  يف كتاب الفرائض كانت مدونة

أقرأ هذا الشرح يف و  ،أحد التابعنيها شرح، و أيضا شرح هلاو  هي موجودةاملشيخات، و 

 .املدينة

 اإلسالم شرحهبن اثبت يف الفرائض هي أول كتاب شرح يف  صحف زيدأو صحيفة، الهذه 

كتاب   أوكتب، اإلمام املعروف يقول احلمد هلل الذي بقيت   كان الزهريوتلقوه، و  التابعون

هذا فرائضها، و حفظ على الناس  وأ ،حفظ على الناس دينها قدفالفرائض، زيد بن اثبت يف 

 ،دونوا يف صحفهم أيضا الكثري من املسائل الفقهية األمر، والتابعونأمر عظيم جلل يف هذا 

 .حنو ذلك يف التابعنيو  ،كتاب السنن لغريهو  ،فلمكحول كتاب احلج

حنو ذلك إىل هناية و  ،إمنا كانوا يكتبون على اجللودموجود، الورق كما هو معلوم غري  وكان

 .عشرين تقريباو  سنة مائة إىل سنة مائةاألول إىل حنو  القرن
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 [عليهم الرد في العلماء جهودو  الفقه تدوين حول  املستشرقين شبه]

دعا إليه ضرورة أن يكون عند طالب العلم معرفة حمدودة أبمثلة  املختصر هذا العرض املوجز 

يطعنون يف الفقه اإلسالمي و  ،من يطعنون يف الشريعة أنو  ،كان مبكرا ن التدوين الفقهيأب

قالوا إن و  ،طعنوا يف تدوين الفقه =تدوين السنة أيضا، ويف احلديثو  كما طعنوا يف السنة

إمنا التصنيف الفقهي مبكرا، و فإن تدوين الفقه كان  ؛غلط هذامتأخرا، و تدوين الفقه كان 

عشرين للهجرة كما سيأيت إن و  عد سنة مائةكان متأخرا ب هلا ترتيبها مبوبة على هيئة كتب

 تعاىل.شاء هللا 

تبعهم و  ،أمثاهلمو  زهري لدو جو ، شاختكـ: غلط عدد من املستشرقني  قد  هإن هلذا نقول هنا 

هؤالء كلهم أرادوا  = كتابه اتريخ األدب العريب يف األملاين مانليف شيء من ذلك بروك

إن  واأن يقول واأراد  عشرينو  مل يكن إال بعد سنة مائة هإن تدوين الفق ول:بكتاابهتم نظرية تق

م بعد أكثر من أربعمائة سنة هإمنا دونوا فقهالنصارى، ألن متأخرا؛ كان  التدوين اإلسالمي

ن إمنا دو   التلمود، القسم الفقهي من   املعروفةشىناليهود يف املو  ،السالم من زمن عيسى عليه

أن تدوين الفقه اإلسالمي كان  وافظن ،سنة من عهد موسى عليه السالم بعد حنو ستمائة

 .هذا غلط كما ذكران بعض األمثلةكذلك، و 

من أمثلهم متعمقا، و   هذا األمر حبثا قد رد عليهم ردا جيدا عدد من أهل العلم الذين حبثواو 

الرتاث العريب الذي طبعته مرتمجا جامعة  دير فؤاد سزكني يف كتابه اتريخيف ذلك األستاذ الق

فقد خصص جملدات، أجزائه يف عشر  اإلمام حممد بن سعود يف عشرة أجزاء طبعت أكثر

املراجع األصيلة اليت  تبكو  دونو  ،ةفريردا على هذه ال اجلزء األول من اجمللد الثالث يف الفقه

 ،الصحابة يف عهدو  ،سلمو  اإلسالمي يف عهد النيب صلى لفقهلأثبتت التدوين املبكر 
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أو من املخطوطات، أو من الكتب، من نقول مبكرة من  ذكر املراجع سواء كانتو  التابعنيو 

هو اتريخ الرتاث العريب يف رد جدا، و مهم  وهذا، انيدألساو  املشيخاتو  كتب الربامج

 .المهمك

دراسات يف  :األعظمي كتابني يف ذلك أحدمها كتب أيضا األستاذ الدكتور حممد مصطفىو  

أن الصحابة رضوان هللا  تيف إثبا قد استغرق حنو من مخسني صفحةالنبوي، و احلديث 

مل يكن نقل و  ،سانيد مستقلةابألنقلت و  ،كبار التابعني دونوا صحفا كثرية موجودةو  عليهم

ما بني التدوين و  إمنا مجعوا ما بني احلفظاحلفظ، و ن طريق ع أو الفقهاحلديث، العلم سواء يف 

  من مخسني صفحة فيها أكثر من مائة حنو ب  ت  ك  و  ،هذا كان كثريا يف ذلك الوقتالكتايب، و 

لفاء يف اخلعن و  ،سلمو  عن النيب صلى هللا عليه الفقهية نالسنو  ،من أهل العلم دونوا الفقه

 .املوضوع  هذا

يف كتب مماثلة مما يؤكد لك أن النظرية األوروبية اليت  هناك عدد من االجتهادات  كذلك   

 إلسالميف عداوهتم لاملستشرقني الذين كعادهتم  ابكت  من ال  دأت يف أوائل القرن العشرينتبا

 بعد حنو سنة مائة ةمتأخر التدوين الفقهي كانت  إن كتابة :اليت تقولو  ،علوم اإلسالمو 

كتب و  ،جود صحف كثريةو  سانيد تثبتاألو  ،املراجع كل  إمنافادح، و هذا خطأ ، و عشرينو 

 ا منههناك أسباب كثرية ذكرت لكم بعض ألنالتصنيف؛ لكن مل تكن على هيئة  ؛يف ذلك

 واألحبار مل يكن الورقو  ،ترسيخ اإلسالم، و الفتوحاتيف  علماء األمة بتعليم الناس انشغال

عصر التدوين موجودا هبذا احلجم و ما ذكرت، ومل يكن احلضارة كانت على حنو توفرة، م

 .الكبري
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قال ابن القيم رمحه هللا يف  يدونونو  ،الناس يسألونو  ،الفتوى يف زمن التابعني كثرت جدا 

 عن ابن شهاب الزهري ثالث يروى، كان  أو كما قال: إعالم املوقعني يف بعض كالمه قال

هذا يدل على الفتاوى، و يف  سبع كراريكذلك عن احلسن البصري سالفتاوى، و يف  ساريسكر 

الفتاوى الفقهية  يف قت مبكرو  يف نيدو  و  ،العلم مكتب عنهسط التابعني كان ي  أواو  أن كبار

األجوبة عن املسائل  التابعني يفحركة  .يبىن عليها الفقه فيما بعدو  اليت هي جزء من الفقه

أو والكوفة،  أو كانت يف البصرةواملدينة،  سواء كانت يف مكة مصاركانت كثرية يف األ

 .أو يف غريهاومصر،  كانت يف الشام

 

 [التابعين تبع عند الفقه تدوين]

لذلك نشط العلماء يف تدوين أقوال   ؛اكثري   هحنو و  ،اجلوابو  كان النشاط العلمي يف السؤال   

هذه مرحلة أتت بعد سنة و  ،التابعني يف املسائل الفقهية عبتو  ،التابعنيو  ،األئمة من الصحابة

أقوال و  ،مع فيه أقوال الصحابةالكتاب الفقهي صار جي   أن ، وهيعشرين للهجرةو  مائة

ر يف ذلك كان ممن بك  املختلفة، و يف مسائل العلم  سلمو  النيب صلى هللا عليهأقوال التابعني مع 

 ،مائة يف كتابه املوطأو  سبعنيو  املتوىف سنة تسع مالك بن أنس األصبحي اإلمام رمحه هللا

مث جاء كبار أهل العلم الذين مجعوا فكتبوا الكتب  ،هب يف كتابه اجلامعو   بنعبد هللااإلمام و 

أحاديث النيب و  ،تبع التابعني إضافة إىل فقه الصحابة فقهو  ،فقه التابعنيبني مع اجلالطويلة يف 

 .سلمو  صلى هللا عليه
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بن  رزاقعبد الف اإلمام مصن  و  ،شيبةأيب ف أيب بكر بن فجاءت املصنفات الكبار كمصن   

رضية كبرية جدا للتصنيف أ مما كان حنو ذلكو  ،سعيد بن منصور نسنو  ،مهام رمحه هللا تعاىل

 .الزمناالجتهاد الفقهي يف ذلك و  ،األحكام الفقهيةو  ،الفقهي

الفقهية،  ترتسخ املذاهب األربعة قبل أناألمة يف ذلك الوقت  جل   هذا التدوين يهتم به كان  

 ذلك مت  لكن قد   ؛بعد ذلكو  ،كان ترسيخ املذاهب األربعة الفقهية يف زمن مقارب لذلكو 

 .ألهنا هي احلركة الشاملة

فقه و  ،الصحابةلفقه  هناك كتابة صار مجيعاميف األو  ،املدينةو  ، مكةكان يف كل بلد يف  

مبا نقل هلم  فقههم األئمةفتجد يف هذه األقوال اليت منها استقى  .تبع التابعنيفقه و  ،التابعني

 .كتبهماألئمة يف   مث دوهنا هؤالء ،أو قرأوه يف الصحف املنقولة عن ذلكمسعوه، أو ذلك، من 

 ،الكبار الكتب املصنفة الكبرية اليت خدمت الفقه اإلسالمي هي كتب أهل احلديث ،إذا   

 ،بهو  بن عبد هللا وجامع، مالك رمحه هللا تعاىل موطأ اإلمامكاليت ذكران بعضا منها  و 

فكانت هذه نواة  ،سنن سعيد بن منصورو  ،شيبةابن أيب مصنف و  ،رزاقعبد المصنف و 

 .املبكر كبرية يف ذلك الوقت
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 [التابعين تبع تبع عند التصنيف]

كتابة   ةكتابة الفقه عن طريقعلى منواله   ج  س  ن  فات تصنيف املصن  أي: هذا النوع من التصنيف 

 :جليالنمجعه عاملان فاضالن و  له يف ترتيبهنشط و  ،التابعني تبعو  ،التابعنيو  ،الصحابة أقوال

 :فهواألول أما  

 واآلخر: .لكنه مل ينقل منه إلينا إال القليلو ؛ السننكتابه  ب  كت  و  ،صاحب اإلمام أمحد األثرم 

كتب اإلمام حممد بن إبراهيم بن املنذر الذي خدم اإلسالم  هوأكثره، و هو املوجود عندان و 

 .االختالفو  ننالسو  يف اإلمجاع األوسط كتاب خاصةو  ،أوىل بكتبهخدمة 

 

 :هذا الكتاب كتاب األوسط كان فيهو 

 شرح املصنفاتفهو كأنه الشرح،  من حيثو  ،نواعه من حيث الدليلللفقه أب ع  مج م  -

 إبسنادهانقل أقوال التابعني و   -

 .األئمة أقوال إليها وأضاف -

 أو ينسب إىلمالك، من بعض أهل العلم أنه ينسب إىل اإلمام  ةخذؤانعم كانت عليه م

 لكن هو ؛أو حنوهم ما ال يوجد يف كتبهمحنيفة، أو ينسب إىل اإلمام أيب الشافعي، اإلمام 

على  العلماء ثبت أمجعهو إمام حجة تعاىل، و ل إليه رمحه هللا ق  مؤمتن على نقله على حنو ما ن  

 .ذلك حنوو  ،األوسطو ، اخلالفو  ،صاحب الكتب املعروفة اإلمجاع وهو عليه، ءالثنا

صل املخطوط أ منه اجمللد الثاين من د  ق  تـ  فم لكن يـ   ؛هو كتاب كبريحديثا، و  قد طبع األوسط 

الزكاة فيما و  الصيام وأوالصيام،  ،الزكاةو  ،الصالة بعض أبواب على الرتكي الذي يشتمل

 .أتذكر
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رب األندلسي عبد الن اب اإلمام الرتجيح بينهاو ، لى هذا النحو يف نقل فتاوى العلماءه عبعت 

العظيمني  الكبريين نيبالناس علوم السلف يف كتابيه الكتعلى ا رالذي يس   ةاإلمام احلافظ الثق

 املوطأ:يف شرح 

 صارمعلماء األ االستذكار ملذاهب -

 واألسانيد ياخاألشو  ملعاينمن ا املوطأ التمهيد ملا يفو   -

مع أهنا  ذكرهتاو  ،فإن هذه الكتب على حنو املصنفاتى، احملل  بن حزم يف كتابه اكذلك و 

 نسنو  رزاقعبد الف مصن  و  ف ابن أيب شيبةالفروع ملصن  كألهنا  ؛ متأخرة يف هذا املوطن

 .سعيد

تب هي ك  الفقه، و من التصنيف الفقهي املبكر من كتب  ا  كبري   اهذه مبجموعها تعطيك نوع 

بعض و  ،التابعني يف املسائل عبتو  ،التابعنيو  ،خالف الصحابةأي: املبكر  فالاخل فقه

كتب الفقه   األهنالفقه؛ الكتب مهمة جدا يف دراسة اتريخ  املتبوعني، وهذهخالف األئمة 

 .يف القرون الثالثة األوىل

 

 

 

 

 

 

 



 
 

19 

 [وعشرين مائة عام بعد الفقهي التدوين]

 :منحيني أخذت عشرينو  سنة مائة بعد الفقهكتب 

 هللا تعاىل تبوعني رمحهمامل األئمةو  املذاهب األول: كتب 

 من الفقه التابعنيتبع و  ،الصحابة، و كتب تدوين ما كان عليه التابعون  اآلخر: ىناملنح

 .الفتوى يف مسائل الفقهو 

من القرن  تاملؤلفا ذكرنيف ذلك أبن صعب يإال أن احلديث استعجلنا يف احلديث  مهما 

يكون كالمنا  أن= لفتح البابو  ،كمقدمة للتبسيطيل   اخرتت احلاضر؛ لذلكقتنا و  األول إىل

ستني للهجرة ابستثناء ما ذكران من كتب و  ثالمثائةأو ابألحرى ، للهجرة سنة أربعمائة حنوإىل 

كان صاحبني اهلجري، و يف األندلس يف القرن اخلامس  ألهنما كاان ؛حزم ابنو  ،ربعبد الابن 

 .لنيزمي خينيآمت

 [الفقهي التدوين تاريخ مراحل تقسيم]

؛ لكن إىل الناس اختلفوا يف التقسيم كل واحد يقسم حبسب ما يراه وما يصل إليه ببحثه 

 أميلو ، كتابة الفقه  يف يتدوين الفقهالم ن أن نقس   ميكعشرين للهجرة كما ذكران و  سنة مائة

 :إىل تقسيمها إىل ثالث مراحل

 :األوىل حلةر امل 

 ذلك.قد قدمت لك وعشرين، و  سلم إىل سنة مائةهللا عليه و من أول عهد النيب صلى  
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 ]املرحلة الثانية:[

ألهنا بداايت  ؛عشرين للهجرةو  سنة مائة هي مناألئمة، و تدوين كتب املذاهب األصلية عن 

فاة اإلمام أمحد سنة و  عشرين إىلو  من مائة أبو حنيفة رمحهما هللا تعاىل، و ظهور اإلمام مالك

 .عشرون عاماو  هي مائةوأربعني، و  ئتنيم

 ]املرحلة الثالثة:[

آخر ظهور املختصرات يف الفقه اليت  ، ألهناللهجرة ستنيو  ئةإىل ثالمثا سنة مئتني وأربعنيمن  

 .عليها إن شاء هللا تعاىل سيأيت الكالم

 

 

 [املجتهدين األمصار علماء]

 ،بغدادو  ،الكوفةو  ،البصرةو  ،املدينة، و مكةيف اإلسالم  صارميف أكانت   الفقهية املدارس 

وجواب،  سؤالو حركة فقه و  ،تدريسو  علم حركة فيهاان ككل هذه األمصار    .مصر، و الشامو 

 ،باعتابأل يشتهر لكن مل؛ يكون له تالمذةيفيت، و فال بد أن يكون يف كل مكان عامل 

 :نذكر منهم األمصار أعالم اءإال قلة من علم؛ استمرار األتباعو 

اإلمام  مث بعده ،رمحه هللا تعاىل بن زوطه النعمان بن اثبت األئمة األربعة اإلمام أبو حنيفة 

الشافعي املطليب  مث بعده اإلمام حممد بن إدريس ،هللا تعاىل رمحه مالك بن أنس األصبحي

ميتني و  سنة أربعني املتوىف بن حممد بن حنبل أمحد عبد هللامث بعده اإلمام أبو  ،رمحه هللا تعاىل

 .رمحهما هللا تعاىل
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ربيعة وهو ك مذهب الربيع كان هنا ويف ابقي األمر صار هناك مذاهب خمتلفة ففي املدينة

 مذهبو  ،ذهب األوزاعيميف الشام و  ،كان هناك مذهب الليث بن سعد ويف مصر، الرأي

 املذاهب مللكن هذه و  ر؛ثم لعلماء خمتلفني وهم ك   مذاهب  و  ،ىابن أيب ليلو  ،سفيان الثوري

مل و ، همقتو  يف ائهفكانت قوهتا بقوة علما ،اعلمائه هقف يدونونينصروهنا، يكن هلا أصحاب 

 .تبوعةامل ةهذه املذاهب األربع يبقى إال

 

 [حنيفة يأب مذهب]

كان بزازا يبيع يف معلوم، و فكان يف الكوفة كما هو تعاىل، أما اإلمام أبو حنيفة رمحه هللا  

 يهتمو العلم، أهل  كان حيضر دروسوذكاء، و  كان صلبا قواي يف احلق ذا بصريةالسوق، و 

، فنهروه ،يف مسائل أشياخهعارض  مث ،أخذ الكثري من األحاديثو  ،الرأيو  ،مور العقليةابأل

 هو للتدريس مث تصدر ،حضر عندهم بصمت إىل أن تويف محادو  ،رمبا طردوه حىت كفو 

 .مدرسة الرأي ألصول ئاش  نم م   يف الكوفة كانقد  ، و اشتهر رمحه هللا تعاىلو 

 الرأي؟ما معىن مدرسة   

أبو  أصلهافلكن مل تكن مؤصلة و  ؛الكوفةموجودة يف و  مدرسة الرأي موجودة قبله يف املدينة 

 قاسمث  ،صل إليهو  ما نظر يف السنة حبسبو  ،نظر يف القرآن :أصلها مبعىن أنهو حنيفة، 

فكان قواي ذلك،  حنوو  إحلاق الفرع ابألصلو  ،األمور على حسب فهمه يف مقتضيات القياس

م يف قواه العقلية مال هلذا النحو من التعل  وحمبة  قوة من عندهو  ،النقاشقواي يف و  يف اجملادلة

 .إليه
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 [الحنفي مذهبلل التدوين في الحسن بن محمد دور ]

 :مها عاملان جليالنر التفك   مال إليه هبذا النحو منممن  

شيئا من كتبه مع  دوني أبو حنيفة ملو  ،هللا تعاىل ااإلمام حممد بن احلسن رمحهو  ،أبو يوسف  

 .حممد بن احلسنو  إمنا هي من كتاابت أيب يوسفتصح، و ال  اإليه أشياء لكن ب  س  أنه ن  

فلم تكن مؤثرة يف  كتاابته قليلةكانت  ابلوالايت، و انشغل و  أبو يوسف أيضا انشغل ابلقضاء 

احلسن بن كتب الفقه احلنفي اإلمام حممد مسار  الذي أثر يف  إمنااحلنفي، و كتب الفقه 

 .تعاىل الشيباين رمحه هللا

وينقل؛  حيفظ ةظ  فم ح  و  ،حيسن اجلدالو  ة،حيسن الكتاب ةحممد بن احلسن كان صاحب كتاب 

تسمى و  ،يف الفقه ةيها سوق السادة احلنفياليت قام علو  ،كتب ستة كتب هي العمدة لذلكو 

 أكثرها مطبوع موجودو  ،قت مبكرو  يفاحلسن حممد بن  بهاكت    .ظاهر الرواية عندهم كتب

 .معليها املعتمد عندهو 

 

 [الحنفي املذهب كتب في حنيفة ألبي أقوال وجود]

فإنه ال املذهب، الكتب الفقهية يف وجوده يف م أردت أن تقي   أبو حنيفة رمحه هللا تعاىل إذا 

تعاىل، أبو يوسف رمحهم هللا  هأو نقلحسن، عنه حممد بن  هالقليل فيما نقليف جود له إال و 

 مذهب أيبلذلك يصح أن تقول إن خباصة؛ و إمنا الكالم كله يف كتب حممد بن احلسن و 

بن  اعتمادا كليا على حممدو  ،رمحه هللا تعاىل معتمدا اعتمادا كليا على أيب يوسف حنيفة

 .احلسن
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 [الحنفية مذهب انتشار في يوسف أبو دور ]

 :يوسفعلى أيب  أما اعتماده 

أبو  أما عند أمري املؤمنني الوايل فإن أاب يوسف كان مقراب عندانتشار، ه اعتماد فإنه اعتماد

للقضاء  ب  ل  فط   ،العباسيةينظر نظرا ليس جيدا للوالية  وكان، لب للقضاء فرفضحنيفة ط  

يوسف  للهجرة أما أبومائة و  سنة مخسني مات يف السجن كما هو معلوم، مث ن  ج  س  فرفض ف  

أنه  جهةنشر املذهب احلنفي من  لذلك أبو يوسفالقضاة؛ و صار املسئول عن تولية و  بر   قـ  

احلنفي يف العامل فانتشر املذهب  أو تالمذتهحنيفة، قاضيا إال من تالمذة أيب  مل يول   

ألجل أن الدولة  ؛حنوهاو  ،العراقو  ،الشامو  ،مرورا مبصر آخر خرسان اإلسالمي من تونس إىل

فحظيت كتب حممد  ،املذهب احلنفي يف بغ   ر  و  كان هو الذي يويل   يوسف، و  مع أيبكانت 

 .التفصيل عليهاو ، قبال الشديدذا اإلبن احلسن املصنفة هب

 

 [وغيرهم الحنفية بن الفقهي الخالف ثروة]

كتب فقهية لفصار هناك تدوين فقهي  ،اآلخرين العلماءوبني  ،الردود بني احلنفية بدأتمث 

 :مثل مبكرة قوية

 وسفأليب يالرد على سري األوزاعي  -

  ىابن أيب ليلو  اخلالف بني أيب حنيفة مثلو   -

تبه هذه كلما كتب حممد بن احلسن  ف د،حنو ذلك من الكتب ألهل العلم يف هذا الصدو 

حممد بن  طريقة هناك أسئلة كثرية ألهل العلم بني مث صارت، اشتغاال كبريا اشتغل الناس هبا

بني و  العلماء تسمى ثروة اخلالف ما بني فقهيةفصار هناك ثروة  ،العلماء اآلخرينو  ،سناحل
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أيب  مع مذهب فاقو  يكونوا علىكما هو معلوم أن أهل احلديث مل حنيفة، و مذهب أيب 

 يف مقابلة حديث اآلحاد عمل القياسي  و  نيف السن النظر كما يقولون كان قليلألنه   ؛حنيفة

 .حنو ذلكو 

 

 

 [الثالث القرن  في الحنفية عند الفقهي التدوين]

شروح الاليت هي ك وعظمت كتبه انتشر بقوةو  ،املذهب احلنفي معظ القرن الثاين للهجرة يف

وجدان فيه أن و  ،اهلجري صلنا إىل القرن الثالثو  حىت لكتب ظاهر الرواية حملمد بن احلسن

أجوبة أيب و  ،بن احلسن كتب حممد  احلاكم الشهيد كتب كتااب مجع فيه  هوالعلماء، و أحد 

يف أوائل القرن   مساه الكايف رتبها يف كتابو  أجوبة أيب يوسفو  ،املسائل املختلفةو ، حنيفة

كل ما سبق من كتب ظاهر  ههذا الكايف خلص فيوشيء، و  جري يف حنو ثالمثائةالرابع اهل

 الكتب الفقهية احلنفية إىل تدوين منه انطلقو  ناحسبوبه تبويبا و  األجوبة املختلفةو  الرواية

 .قتنا احلاضرو 

شرحه إمالء و  ،يف ثالثني جملدا املبسوط ي يف كتابهسرخسهذا الكتاب شرحه العامل اجلليل ال 

 ما عنه مثلحوا أرادوا أن يرو    ذتهجاءه عدد من تالمو  ،رغانة حمبوسابفكان يف البئر عندما  

الشهيد فشرحه يف  للحاكم تشرح لنا كتاب الكايفله قالوا ه، فصدر  واعوس   أرادو أن ي نقول

احلنفية ملذهب  فكان من أجود الكتب اليت أسستكتاب، ال  و  ثالثني جملدا من غري مرجع

 .يف القرن اخلامس اهلجري
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 [املوطأ في وطريقته ،مالك اإلمام مذهب]

 :مالك بن أنس اإلمام الثاين مذهب املذهب

 كان يكتبيسمع، و شيء مما  يكاد يفوتهجليل حافظ ال  إمام اإلمام مالك رمحه هللا تعاىل 

دون ذلك و  ،التابعني كبار  منو  ،من التابعني الرأي، ومسعحضر عند شيخه ربيعة و  ،العلم

 .ون ذلك يف كتابد  و  ،هقتو  املؤمنني يف أمري أو حسب طلبالوايل، حبسب طلب 

 م ه  د، و املوطأ :هوو  أالعظيم األثر يف األمة  الكتابهذا 
 ، املوطأ أي: امل

 
إلمام لد ه  م  أو امل

 .مالك

 فقه؟ كتاب  كان  لماذا، فلكنه كتاب فقهحديث، و  كتاب  وطأامل 

جيعل حديث النيب صلى هللا و  ألنه أييت للبابو  ؛لكتب السادة املالكية يف الفقه أساس ألنه

مث أقوال  ،كبار الصحابةو  ،اخللفاء الراشدينمن أبقوال الصحابة بعده مث أييت  ،سلمو  عليه

 .بعد ذلك مث يدون رأيه الفقهي، جيعلها يف تسلسل  و  ،مث التابعني ،املدينة كبار فقهاء

لكنه يف احلقيقة هو كتاب كثرية، و فيه أحاديث  طأ املو و  ،ه  فقكتاب كتاب   هذا الد  ع  ولذلك   

، التابعنيو  ،فهم األحاديث على ما نقل من كالم الصحابة علىعتمد فيه ا يف فقه احلديث

 .املالكية تقدميا يف الفقه عندهم السادة يعترب أول كتب طأفاملو 
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 [مالك فقه تدوين في القاسم بن الرحمن عبد دور ]

لقيه و  ،عنه مسائل كثرية نيدو و ، يسألو  يف الدرس لسجيو ويفيت،  ألسم ي   اإلمام مالك كان

الذين  جلة احلفاظلكن خنص ابلذكر أحد العلماء الكبار األو  ؛العلمأمم من الناس نقلوا عنه 

القاسم فيما مجعه من أسئلة رمحن بن عبد الاجلليل  هو اإلمامأنس، و نقلوا علم مالك بن 

هو أسد بن تونس، و لقيه أحد علماء ف، عنده غري مرتبة كتبهاو ، أسئلة مالك جمع، فمالك

كتب عنه هذه املسائل و فنقلها  عنه،ته أسئلو  ،عن مذهب مالك يسألهإليه  الفرات يف رحلته

مث ذهب هبا إىل  ،بن أنس لإلمام مالكقاسم بن الرمحن عبد الاليت هي تعرف ابسم مسائل 

 بلده.

 

 [مالك فقه تدوين في سحنون  دور ]

 كانت، و علم جليل مسع منه وذوهو  ،لقب له، وهو اجلليل سحنون اإلمامولقيه يف بلده 

تلك فأخذ عنه  ،ألسدية نسبة إىل أسد بن الفراتابتلك النسخة تسمى عند علماء املالكية 

عرض و فسمع منه  ،رمحن بن القاسمعبد الرحل إىل له، ف؛ لكنها مل ترق عنه هاكتبو  ،املسائل

، رمحن بن القاسمعبد العرضها على و ، رتبهاف ،نه املسائل كاملةم مث مسع ،عليه املسائل

 .هي املعروفة اآلن ابسم املدونةسحنون، و  نةمدو  أو ،مالك ةمسيت مبدونو 

ألنه  ؛كانت عمال جليال جداالقاسم، و بن  رمحنعبد الحنون عن سهذه املدونة هي صنيعة  

عبد مذهب و  ،األسئلةو ، مذهب مالك فيها نقلو  ،رتبها حبسب ترتيب مالك يف املوطأ تقريبا

 املختلفة.املسائل  ما يكون مبثل ذلك منو  ،األسئلةو  ،رمحن بن القاسمال
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 وأأسئلته، يف  الفرات ابن عند أسدما بني و  ،رجع إىل تونس فأراد أن يقابل بني ما كتب

فذهبت  عليه هافلم يعرض ،أسد نوع خصومة بنيو  فصارت بينه ،بن القاسما عنفيما نقله 

 .وناملدونة لسحن تبقيو  ،األسدية كما يقولون

الفقهي للسادة املالكية إىل يومنا  دونة لسحنون هي عمدة تدوين الفقه يف التصنيفامل 

 .عيال عليهبعده  نكل مو ، احلاضر

، ما فيه من العلمو على موطأ مالك بن أنس  يقوم على مخسة كتب املالكية يقولون مذهبهم

مث املوازية  ،للعتيبأو العتبية املستخرجة، مث  ،مث الواضحة حلبيب ،مث املدونة لسحنون ،الفقهو 

 املعروف.بن إبراهيم اإلمام  مواز اإلسكندراين حممدلل

األندلسي يعظموهنا  كان العلماء يف املغربقليلة، و أجزاء  هامن ؛ لكن وجدوازية غري موجودةامل

 ؟جدا ملاذا

 ،تونس ع يفط  منها ق   يوجديف الفقه املالكي، و هي أول خمتصر كمختصر، و ألهنا رتبت الفقه   

يف  امتدحها عدد من أهل العلم أبهنا القمةهذه و ، سليما ير ك  قطعة يف املغرب إن كان تذ  و 

 ذلك.تتداول بعد و  ا مل تلق حظالكنهو  ؛مالكتلخيص مذهب 

بعدها أو  تقريبا، للهجرةتصنيف املبكر ملذهب مالك إىل سنة ثالمثائة الهذه الكتب هي 

عبد ابن  يللاجل حاول احلافظآنذاك، وقد  عتمدي   اللمذهب املالكي خمتصر  مل يكتب، و بقليل

مطبوع  هوو  ،املدينة ه أهلفكتب كتاب الكايف يف فق رب أن يكتب يف مذهب مالك خمتصراال

 عليه.لكن مل يكن االعتماد ، و يف جملدين
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 [ومذهبه الشافعي اإلمام نشأة]

 ولد يف السنة اليت، و عمرا طويال به  م يـ  لف ،اإلمام حممد بن إدريس الشافعي أما الشافعي

 .هجرةلل مائتنيو  تويف سنة أربعو ، مخسنيو  فيها اإلمام أبو حنيفة سنة مائة تويف

املدينة عدة و  ،احدةو  دخل اليمن مرةو ، املدينةو  ،اليمنو  ،سنة بني مكة مخسنيو  عاش أربعا 

 .فيها تويفو ، سكنها، مث يرتدد عليهاكان   مصرو  ،مرات بغداد ثالثو  ،مرات

كما هو معلوم االعراب، و خالط  من صغره يف اللغة احلجة الشافعي كانحممد بن إدريس 

سنة  حده إىل ةبلغة العرب الفصيح رينثالناو  ،فإن االحتجاج أبقوال الشعراءاللغة، عند أهل 

بشعرهم  يقولون آخر الشعراء الذين حيتجو ، الدة الشافعيو  مخسني للهجرة اليت هي سنةو  مائة

اختلطوا  لكن الشافعي مل خيتلط ابلناس الذين ف؛ديوانه مطبوع معرو و ، ةهو إبراهيم بن هرم

 بعد لدو  ،نعمصحيحة. لغة  الرباري، فأخذيف  بإمنا ذهب لألعرا، و مبن أسلم من العجم

العلم أن لغة و  الفقهو  ،لكن أمجع أهل العلم ابللغةوأربعة، و  عاش ملئتنيو ، مخسنيو  سنة مائة

 .الشافعي حجة

 ؟املضمارأذكر اللغة يف هذا  ملاذا 

فهم  هفهم السنة أساسو لغة، فهم ال هفهم القرآن أساسف ،اللغةألن فهم الشريعة أساسه فهم  

العرب يف سنن  ى إليه اجتهادما أد  و  ،يف تركيبهاو  يف مفرداهتا إذا عرفت اللغةاللغة، و 

 ،مبكرا لذلك انتهى من لغة العربو  ،السنةو  ،تعلم حينئذ معاين الكتاب = فإنككالمها

قبل أن يلقى اإلمام مالك  ،هو صغريحفظه، و ف ةمكهو يف املوطأ، و اته أ، وقد حفظ املوطأو 

 أقرأه :فقالحفظه، راد أن يقرأه من فأ أطعليك املو  أقرأفقال: ، مالك تربهخفا مث ذهب ملالك
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 صارتف ،أدانهو  فقربهملوطئه  فتعجب مالك من حفظه ،حفظا واختربين، فقرأه من حفظي

 .عنده املنزلة العظيمة له

 الثالثة هؤالء مدرستهمو  ،الشافعي شيخ اإلمام أمحد الشافعي، مثشيخ هو مالك  لذلك

 قواعد فقهيةو  فقهأصوهلم متقاربة كأصول و ، السنةو  ،فقه احلديث ما بني احدة يف اجلمعو 

 .إخلو 

ذهب إىل  للعلم فأكثر الرتحالو  ،إدريس الشافعي كان قواي صاحب تطلع للمعرفة حممد بن

ذهب و  ،ملدينةاذهب إىل و ، مث رجع ملكة ،أخذ العلمو  ،العلماءو  ،األئمة هناك لقيو  ،اليمن

يظن البعض أنه و  ،أقوال الشافعي إن أقواله يف العراق أقوال قدمية لذلك يقال يف ؛إىل بغداد

الصحيح كما حرره العالمة أمحد شاكر يف مقدمة و ، هامكث فيو  ،احدةو  أتى العراق مرة

 :الرسالة حتقيقه لكتاب

 تسعةو  سنة مائة كانت آخر مرة يف عدة أشهر يفعمره، و نه أتى بغداد ثالث مرات يف أ

 .أربعةو  مئتني سنة بقي يف مصر إىل أن تويفو  ،مث رجع بعدها إىل مصر ،للهجرةتسعني و 

 

 [الشافعي أصحاب]

معرفة و  احلفظو  ،ألنه مجع بني الفقه ؛أتثر به الكثريو ،اإلمام الشافعي له أصحاب كثر  

طلب لقاء و  ،مكةإىل اسع احلفظ و  بتثمام الاإلأتى اإلمام أمحد بن حنبل احلافظ ، وقد اللغة

أي: أن  ابلعالية أسانيده ليستأو صغريا،  بن إدريسكان حممد و  ،الشافعي حممد بن إدريس

 .الشافعي أن يرتك يريدونهأي:  إن سفيان هناك :ألمحد فقيل ،هناك من هو أكرب منه
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يفوتين  لكن كيفسفيان، و يفوتين حديث  :قالف سنة ألهل العلمهي هبا  ىتأكلمة  فقال

والعقل هنا ، ال أعقل منه مل أرى رجال أعقل من حممد بن إدريس الشافعي فعيعقل الشا

 ه:املراد من

الفالسفة و  ،عقل املتكلمني هوليس  السنةو  ،العقل املطبوع الذي يعني على فهم الكتاب 

ۡو حمسالنافع العقل الصحيح املفيد  هلكنالشرع، و الذي يضاد 
َ
ۡكََثَُهۡم يَۡسَمُعوَن أ

َ
نذ أ

َ
ۡم ََتَۡسُب أ

َ
أ

 صلةهو العال و  تفهم به ما أنزل هللا جل :الذي وهاملفيد  فالعقل، مختمختجحساآلية  الُفۡرقَانحجسَيۡعقِلُوَنَۚ 

 .سنةو  بني هللا مبا أنزل من كتابو ، اليت بينك

كانت له ، و يف مصرو  ،يف بغدادو  ،يف املدينةو  ،يف مكة كثر  كان له أصحاب شافعيال

العراق،  يف هقهفالقدمي فيما دونوه عنه من  هأصحابه تركوا قوله كما يسمون، و الكثرية املسائل

أن جيمع  فأراد، الشافعي بكثرة ما دون عنه سحأف، أجوبة خمتلفة له يف مصر هن عندو    لكنو 

 كان من، و نيكان عنده جمموعة خرية من احلفاظ املتمكنبعده، و ملن ينقل و  ،لطالبه ذلك

 أخر.ومجاعات ، بويطيالو  ،الربيع بن سليمان املرادييزهم أم

 

 [الشافعي فقه تدوين في والبويطي سليمان بن الربيع دور ]

حنو و  ،اختالف احلديثو  ،الرسالة مثل: كتابالشافعي كتبه  اهرو  و  الربيع بن سليمان نقل له 

هو ما مسي مرتبا، و  نقل عن الشافعي كالمه يف الفقه فإنهالبويطي، أما الكتب، و ذلك من 

 ابألم.فيما بعد 



 
 

31 

 من املؤكد أنهبعضه  اجيد اترتيب ارتبمي عللشاف إمالء  و  ما بني كتابة   لبويطيا صنعت وه األم

 ف  كتاب األم هذا أول كتاب مصن   فكانالبويطي،  عمسا من  بعضهو  ،من كتابة الشافعي

 .األئمة األربعة يف كتب الفقه ألحد وب  ب  م

 ؟مث إىل آخره ،مث اجلهاد ،بتصنيفه على هذا النحو بدءا أبركان اإلسالم من أين أتى  

 .هاحتديث عليو  بن أنس يف املوطأ مع اجتهاد أخذه من طريقة مالك 

 

 [الشافعي وفاة بعد الشافعي الفقه تدوين]

تراثه، يف  صار عنده جزاه عنا خري اجلزاءو  ،أجزل له املثوبةو  ،الشافعي رمحه هللا تعاىل فاةو  بعد

 :كتبوا  مافيو  واصنفما كانت هي عمدة السادة الشافعية في  ة أنواعثالث فهاأو يف كتبه اليت خل  

 .هو من صنعة البويطي رمحه هللا تعاىلاألم، و كما ذكرت لكم  :األول

غريها مما هو و  ،احلديث اختالفو  ،الرسالة يف أصول الفقهكاملختلفة   الكتب]الثاين:[ 

 .بن سليمان موجود من الربيع

خمتصر ممنهج يف  لأو  باملزين له فضل كبري كت، فعيصاحب الشافزين املكتاب ]الثالث:[  

 املزين،الشافعية مبختصر و ، عند أهل العلم ف  ر  وع  ، مساه املختصر الكتاب الفقهي اتريخ

 د.عندهم فيما بع العمدة وصار هو

 ،شروحو ، الشافعي بنحو اختصار التصنيف، مث سار الشافعية اعتمدوا على ذلك

بدأ  خر القرن اخلامسواأ ، ويفاهلجري واخلامس، الرابع القرن أتى إىل أن شروحو  اختصاراتو 

 .إليها نوع آخر من املؤلفات أتيت اإلشارة
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احلافظ اإلمام  من بعدهم كتبالتابعني، و الف اليت اعتنت خب املهمةالشافعية  الكتبمن 

هو كتابه املهم يف ذلك ، و كما هو معروف رمحه هللا تعاىل صاحب السنن الكربىالبيهقي 

اآلاثر فيه كالم كثري عن و  معرفة السنن، فكتاب وهو مطبوع، اآلاثرو  ،معرفة السننكتاب: 

الصحابة يف أقوال و  ،التابعني أقوالو  ،التابعنيبني  الفاخلو ، مةئاخلالف بني األ، و املذاهب

 .املسائل

 

 [حنبل بن أحمد مذهب]

 .عبد هللاأبو ، أما مذهب اإلمام أمحد بن حنبل

يتبعه أن كان يكره عين، و  وايقول ال تكتبو  ،يكره الكتابة تعاىل كانرمحه هللا  حنبلأمحد بن  

 جترداة و داين ،ال تصحبوين أحد يقولإذا خرج من املسجد ال يريد أن يتبعه  كانأحد، و 

خوفا ؛ تويف يف السجن بسبب ذلكو  سجنو ء، رفض القضا و حنيفة، فأبخوفا من األتباعو 

يكون قاضيا خلوفه من يريد أن  أيضا الو  ،من هللا ال يريد أن يكون قاضيا عند العباسيني

الشافعي و ، ن احلنفيةم ةالقضا على ولة العباسية معتمدة  فكتب هللا أن تكون الد ،القضاء

مالك بن اإلمام و  ،الذي مأل الدنيا االسم عمره نسبة إىل غريه لكن كان هو ر  ص  رمحه هللا ق  

،  العامل اإلسالمي  نصفيف مذهبه انتشرو ، مل يطلب الناس أيتونهو ، أنس يف املدينة مل يرحل

ال أن و  ،أحد ال أن يتبعهو  ،إليه مجع كثري من الناس جيلسأن  مام أمحد مل يكن يرضىاإلو 

مل تكن و  ،يسألونه فيجيبفكانوا كثريين و  ،خاصة تالمذته هإمنا كان يسألالفقه، و ب عنه ت  كم ي  

إمنا كانوا يسألونه عن ، و كما حرره شيخ اإلسالم ابن تيمية يف موضعأسئلة مباشرة  كلها 

 ،عن مسائل األوزاعي هاآلخر يسألو  ،إسحاق مسائلمسائل العلماء ففالن يسأله عن 
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عن  هاآلخر يسألو  ،عن مسائل الشافعي لهالرابع يسأو  ،عن مسائل أيب حنيفة هالثالث يسألو 

عن اإلمام أمحد رمحه هللا  فجمعوا أسئلة ابحليلة ، وهكذا، مسائل الليثو  ،مسائل مالك

 :حيب كتابني لهكان فقد   ،كان حيبهاملسند، و إمنا كتب تعاىل، و 

 التفسري.كتاب حيب  و  ،ملسندكتاب   ان حيبك  

د ناملسو  فإنه سيكون للناس إمامااملسند،  احتفظ هبذا عبد هللااي  :عبد هللا قال البنه نداملسو 

 .سلمو  ديث عن النيب صلى هللا عليهاحأإمنا كلها تعاىل، و هللا  كالمه رمحهشيء من   ليس فيه

لكن ال كامال، و فسر القرآن   قدو  ،كامال  التابعني للقرآنو ، تفسري الصحابةهو  إمناوالتفسري،  

وقد  ،الفوائد ئعابن القيم رمحه هللا تعاىل نقل عنه أشياء يف بدا، و اآلنشيء إىل  يوجد منه

 .هو معروف عنهكذلك، و نقل عنه غريه  و  كثرية  صفحاتيف عنه نقل 

 

 [حنبل بن أحمد فقه تدوين في الخالل دور ]

دونوا عنه مسائل و  ،سجلوا كان الذينو  ،علمه يف أصحابه تفرق ، وقدجدا كثر صحابهأ

 الذين هلم املنة علينا حبفظ فاظ الثقاتحلا تالمذتهطالب  أحد فأتى ستني،أكثر من  الفقه

 اجلامع.يف كتابه مجعها  اخلالل أبو بكراإلمام هو احلافظ أمحد، و اإلمام  لومع

صاحب لكل بلد يذكر فيها  لرح، و اإلمام أمحد ما روي عناجلامع للخالل مجع كل  

احلنابلة عليه، ف الناس عيال فكانهبا، بو  مث  ،ن عنهدو  و  منه، أخذو  استمع إليهو  أمحد،إلمام ل

 .أمحدفيما مجعه عن اإلمام  لللخال بينيأبناء قلو  ،روحيني أبناء أي: عيال
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 [أحمد فقه تدوين في والخرقي الخالل غالم دور ]

 :يقال له غالم اخلالل امسه صاحبهغالم يله  انكاجلامع، و كتب   لاخلالأبو بكر اإلمام 

 . كتب خمتصراو  ،ثقة فقيه مجع ذلك حافظ عزيزعبد ال 

ب يف ت  ك   عد اخلالل، فباهلجري يف أول القرن الرابع ابلةهذا املختصر كان مهما جدا عند احلن

 ن:تصران خمكتااب  نابلةاتريخ احل

 .غالم اخلالل عزيزبد الع خمتصر :أحدمها

 .قيخمتصر اخلر  :اآلخرو  

 هللا. ما شاء إىلبقي  اخلرقي خمتصرو ، مل يشتهرو  أما خمتصر غالم اخلالل فذهب

 

 [والخرقي الخالل غالم بين أحمد مذهب في الخالف]

يف  اخلرقي يف ستني مسألة ينخالف :غالم اخلالل قالأن  الطبقات يعلى يف أبوقد ذكر  

أوائل التدوين الفقهي احلنبلي يف املختصرين املشهورين خمتصر غالم  أن يعين وهذا، رهخمتص

يقول أبو يعلى ، و صغريةجيزة و  على أهنابينها فرق  كان هناكف خمتصر اخلرقيو  ،اخلالل

 فوجدت اخلالف بينهما يفقد تتبعت ذلك و  :يف كتابه الطبقات يف أول اجمللد الثاين احلافظ

تكون و  احدة مما ميكن أن تفردو  احدةو  ساقهاو  ،تسعني مسألةو  قال مثانأو وتسعني،  ست

اخلالف املبكر يف النقل عن مذهب اإلمام أمحد ما بني يف ، وهذه املسائل هي رسالةيف 

 .هو خالف مبكر يوحي لك أبسباب كثريةخمتصريهما، و يف  اخلللغالم و  ياخلرق

 ؟بلةمجع اخلالف بني احلناو ، الوجهنيو  مجع الروايتني يعلى ملاذا أبو 
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 اليت تراها يف الرواايت الكثرية يف مذهب اإلمام أمحدملاذا هذه و  ،؟ملاذا صار هذا اخلالفو  

 ؟مرداويلل اإلنصاف

موجزة تعطيك  حملة فهذه نطيل أكثر يف مثل هذا املوضوعحىت ال ، و صلنا إىل هذا احلدو  إذا    

 .ب الفقهياملبكر للكتا تاريخلل ،يااترخي امسح

 

 [الفقهي للكتاب املبكر للتدوين التاريخية اللمحة ملخص]

 مذهبكاملذاهب األخرى اندثرت  و  ،لك أن املذاهب األربعة اآلن هي اليت بقيت ذكرت

مذهب و  ،مذهب سفيان الثوريي، و ابن جرير الطرب مذهب ، و األوزاعي مذهب، و الليث

 .اخل داوود الظاهري

ميكن أن تفهمها على هذا  حماور على ثالثت صار للمذاهب  الكتب الفقهية ملا جاءت 

 :النحو

شرح لكتب و  ،شرح للمدونة عند املالكيةفهناك ، املبكرة للمختصراتشرح  :احملور األول

عند  خمتصر األم أواملزين شرح ملختصر و  ،رواية كتب حممد بن حسن عند احلنفيةالظاهر 

 هو إنتاج، و إىل اآلن ساراملختصرات  ح  رم ش  ، و بلةعند احلنا قيختصر اخلر ملشرح و  ،الشافعية

 .ستطراد فيهاالغزير كبري تعلمونه ال حاجة إىل 

 

 :الثاين النوع

تعطي  ألهنا ؛هي مهمةاملذاهب، و هذه كثرية يف و ، كتب ألفها أصحاهبا استقالال  ،هو مهمو  

 .عامل الراسخ يف الفقه للمذهب مستقالال فهم
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 [أصحابها عند املذاهب حررت التي الكتب]

 .حررت املذاهبالكتب اليت  :الثالث احملور

 أمحد بن حنبل يقسم الفقهاء كتب املذهب إىل عبد هللاعندان مثال يف مذهب إمامنا أيب  

 :ثالثة

 كتب متقدمة إىل حنو سنة مخسمائة -

 أو إىل املرداوياملقنع، بن مفلح يف شرح امث بعد ذلك كتب املتوسطني إىل   -

 ذلك.حنو و  ابن النجارو  املتأخرين كشروح الشيخ منصور بعد ذلك كتبما مث   -

عند املالكية كذلك ما بني الشروح والرملي، و  جرابن حشروح  عند الشافعية كذلك ما بني 

ختصرات األخرية اليت مجعت املذلك  اء بعدة، وجالعتيبيشروح  أواملوضحة،  شروح املدونة أو

 طالبنيفجاء منهاج ال املتقدمني يف املذاهبو  مجعت مذهب املتوسطنيوقد  ،عند املتأخرين

 ،عند احلنفية للنسفيكنز الدقائق  جاءو  ،خمتصر خليل عند املالكية اءجو  ،عند الشافعية

 جدا. ةحها كثري و شر و  عليها ،وامث اعتمد ،بلةعند احلنا حنوهو  ،املستقنعاد ز  جاءو 

 

 [الفقهي التدوين في العلمي الحراك إلدراك املثلى الطريقة]

شيء سهل بأوصي الطلبة  لكن أانو ؛ الفقهي صعب فهمها كثرة احلراك العلمي يف التدوين

طريق التشجري  عن ذلكاج، و دون إزع يف أذهاهنم احلركة الفقهية للكتب يبقيميكن أن 

تشجري كتب املذاهب  ، أي:طبعت يف التشجريو  ،هلل احلمدو  ت كتبب  ت  قد ك  الفقهي، و 

 اخلرقي خمتصر : تعطيكمثال كتب التشجريو  ؛هكتبت  قد شجر إال و ما من مذهب و  ،الفقهية
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حىت تعرف ابلتشجري من أخذ هكذا؛ و الرابع و  ،الثالثو الثاين و األول فتذكر شارحه  ،مشجرا  

 .سيأيت كما  عمن

 

 [الفقهية مصنفاتلل املشجرات كتب في خلل وجود لىع تنبيه]

 :مالحظة مهمة كالبحث تشجري الفقه مهم لكن هنا ة يفالصاخل

 ،غري دقيقنيو  دقيقني ،غري متخصصنيو  ،ما بني متخصصني الفقهي جرييف التش ب  ت  ك    كثري    

 .مونيفه من الالكتب، و يفهمون و  يفهمون الفقه

 لكتب خذ التشجريف ،مذهبه من علماءمجع تشجري الفقه يف كل مذهب ا   لكن الوصية

 .عيمن شاف فقه الشافعية خذ تشجريو  ،حنبليمن  نابلةاحل

شافعية وهم  –م جدت عندهو ى، و الفتو  اإلفتاء يف دارزران و  زايرة يل يف تنزانياان كنت يفو 

أمامنا طويلة حنو مرتين  ذينلوحة كبرية جدا تكون ما بني اجلهازين ال - كما هو معروف

 ؟صنعها من الذي، و فيها تشجري كتب الشافعية

 .صنعها أحد علماء الشافعية :الذي صنعها قال ناملفيت م سألت 

، فيها الكثري من الغلطلكن و  ؛وقد اجتهد الكثري يف تشجري الكتب الفقهية عندان يف اململكة

غري املهم يف و  املهمو  ،خراآلو  ،الكثري من عدم معرفة األولو  ،من عدم معرفة الكتب الكثريو 

من بعض  هناك اجتهاد أن يكون فحبذا  هلذاذلك، أشباه و ،  غري الكاملو  الكامل، و ذلك

من القرن اخلامس  الفقهيةغريه أن جيمع تشجري الكتب ول ،لنفعا ن أراد لنفسهملطلبة العلم 

مذهب على أهل من كل  يجمعهافقتنا احلاضر و  من سنة أربعمائة فما بعد إىل أي:اهلجري 
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 ةمن احلنفيو  ،تشجري الشافعية الشافعية منو احلنابلة، تشجري نابلة يجمع من احلف حدة

 . ةاملالكي جريتش كية ملالا مناحلنفية، و  تشجري

 [الختامية التوصيات]

 :توصيات الكلمة ختاما يف هذه اجلولة السريعة

 تدوين الفقهي املبكرالرصينة ابلبحوث اليف  أن يكون هناك عناية]التوصية األوىل:[  -

، اخللفاء الراشدينو  ،سلمو  الفقهي املبكر يف عصر النيب صلى هللا عليه التدوينأي: 

الفقهي املبكر بتفصيل اجتهد من لتدوين ، فالعناية ابعشرينو  مائة التابعني إىل سنةو 

الدكتور امتياز يف دالئل التوثيق و  ،األعظميو  ،زكنيمثل س- ذكرت لك من العلماء

 أخر، فهناك لكن هناك أشياءأشياء، و اجتهدوا يف كتابة  -غريهمو  ،سنة النبويةللاملبكر 

 مع رس املخطوطات يف العامل انتشرت اآلنافهو  ،اكتشافات حديثة يف املخطوطات

، ارس من أمريكا إىل أندونيسيافهأن جتد ، وسهل لشبكةسائل البحث اجلديدة يف او 

ألن ذلك؛ جتد الكثري من اجلديد يف و  ،تقلبو  ،بالكتو  ،رس املخطوطاتافه تجدف

يلقيها من الشبهات اليت يلقيها و ،  سنةاملبكر كان قبل أربعني يف التدوين آخر حبث  

أو يف املؤمترات العلمية حول السنة املعارف، أو يف دوائر العلمي،  أو يف البحثلينا، إ

التشكيك يف قوة يف من على شاكلتهم ، و نياملستشرقمن   املبكر تدوين الفقهو  ،النبوية

هذه الوصية و  فيه من حبوث تطرح إىل اآلن فالبد ال تزال =علمهو  يف تدوينهو  ،اإلسالم

 .إلسالميا التوثيق املبكر للفقه من حبوث جادة يف دراسةالبد توصية األوىل ، فالاألوىل
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 .يكون هناك إعادة دراسة لكتب أئمة املذاهب الثانية: أن]التوصية[  -

 هو العلم األقرب للسلف صنيالعلم الر ، و اجلهد كله ينصب يف كتب املتأخرين أنأان أجد 

 ألم حباجة إىل إعادة، واتدقيقو ، حباجة إىل إعادة نظر ةاملدونف، الذي كان يف القرون الثالثة

 ،اإلمام أمحد املوجود من مسائل ونشر، و  حباجة إىل مجع لاجلامع للخال، و تدقيقو ، نظر

الشيباين كتب ظاهر الرواية حباجة  احلسنبن  كتب حممد، و حباجة إىل نشرمسائل أصحابه و 

ن خدمة إل ؛اهلجري حباجة إىل إعادة نظر املبكرة يف القرن الثاين ياحلواشو ، إىل الشروح عليها

هو توفر و سبب، له  ، وهذا اهلجري كتب العلم أجدها كثرية فيما بعد القرن اخلامس

 . هناك الرصانةو  لكن القوة، و توفر املخطوطات، و كتبال

يف ، و الواثئقتوثيق  كذلك يف املسائل يف مباحث الطالق يف مباحث القضاء يف مباحث

 :الدولة مباحث

الدويل العام الذي يسمى كتب السري  لقانوناف، كتب السري  يف الدويل املبكر القانونمثال : 

 .عنايةو  عند املتقدمني هذا حباجة إىل إعادة نظر

 ها.غري و  األموال أليب عبيدو  ،كاألموال البن زجنويه،  كتبوا مبكرين يف األموال انؤ علما كذلك

اجلهاد،  يفهي  السري، و رييف السكذلك  وكتبواا، أو شبيه هبهذه،  اخلراج ومثليف  كتبواو 

 فيف العر  هو ما يسمىبغريها، و لكن فيها كثري من املسائل يف عالقة الدولة اإلسالمية و 

 .احلديث القانون الدويل العام

قت مبكر يف و  حقوقهم يفو  والنصارى، اليهودك املوجودةيف األقليات اإلسالمية  اكتبوا كثري و  

ألن إليه؛  أشرت هذاو ، اخلاصأن تكون ضمن حبوث القانون الدويل  ميكنو  ،كتب مستقلة

 للقضاء.هذه من األشياء اليت هتم الباحثني يف املعهد العايل 



 
 

40 

 [العلم هالك]

 للعلم.أن يكون هناك تداول  :الثالثة التوصية

  :إال يف حالتني هلكالعلم ال ي

 ي منه أن يقتصر على الرمس  -

  يكون سرا أو أن -

 -دخل عليهم و  أتى لتالمذته األوزاعي حم هللار و  ،أن يتداولو  البد للعلم أن ينتشر 

رمحن عبد الكان عاملا جليال فحال قيل فيه إن مذهبه، و  وامل ينشر و  ،الذين مل يربوا به

رآهم يتحدثون يف  فلما -الدنياو  يف الدين هفهمو  علمه من قوة فةاألوزاعي يصلح للخال

 إذا مل يتداوله العلم ألنابلعلم؛ ابلعلم حتدثوا  العلم تناظروا واتداول ؟كمأمورهم قال ما ابل

 هلك وانتهى. طالب العلم

الزمن حيتاج إىل  أخرى تكلم يف أمورال ت، و أن تكون الدروس فيها تداول للعلم ،إذا  

 ابلعلم. حفظ اإلسالم و  ،العلم

جدت عندهم كتب بال و  إمنااملستقى، و العلم الصحيح  هم مل حيفظواو  ،إذا أتى من بعدان

حبث و بد أن يكون هناك عناية بتداول العلم  فسوف تكون جناية على اإلسالم ال، فهم

 .الصرب عليهاو  ،املسائل

ىت ا حادتر و  طال النقاشو ، مسألةيف  ش معهفتناق أظنه إسحاق أاته أمحداإلمام    

 ،فلما انتهوا قام ضيف اإلمام أمحد :ابن اإلمام أمحد قال فعجب ا؛أصواهتم ارتفعت

 .دابته باأخذ بركو  فتبعه اإلمام أمحد
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لما ف يف العلم، ةومراد  ، يف العلم تداول   ،صياح يف مسألة للحقو  ،ترادواو  ،وااختلففهم 

ما هذا األدب السيارة ابب له  كأنه: فتحته يعين  اباب دأتى االنصراف أخذ برك

 ؟!العظيم

احلديث يف العلم و  ،احلديث يف الكتبو  ،أن تكثر من حبث العلم الوصية الثالثة ،إذا  

فليكن أكثر ه، إليإال ما اشتدت احلاجة  تكلم يف أمور أخرىال ت ،فأكثر أكثر أكثر

 .كتبهو  ،علمائهو  ،محلتهو  ،شأنك يف العلم

 ضير  جيعلنا ممن والسداد وأن ملا فيه الرشد إايكمو  عال أن يوفقينو  أسأل هللا جل  

والة أموران و  فقو ، فقناو  اللهم .رافنا يف أمرانسإو  ،أن يغفر لنا ذنوبناو  ،أرضاهمو  ،عنهم

 سليمانالسالم عبد الفضيلة الدكتور و  ،شكرا ملعايل مدير اجلامعةو ، السدادو  فيه اخلري ملا

الفضيلة و  ،أصحاب املعايلو  ،هذه اجللسة الذين حضرواالسمو األمراء  ألصحابو 

 ،رزقين هللا، و إخواين طالب العلم شكرا للجميعو ، كبار العلماء العلماء أعضاء هيئة

على كل شيء  احلق إنه اان يفقو و  ،اخلامتة احلسنةو  ،العمل الصاحلو  ،إايكم العلم النافعو 

 .ابرك على نبينا حممدو  سلمو  هللا صلىر و قدي
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 بعد مان،يالسل سالمال عبد الدكتور  الشيخ معالي املعهد عميد فضيلة شكر

 للمداخالت الشيخ ليمعا محاضرة

 هللا سبحانه نسألالوصااي هذه و ، شكر هللا لك معايل الشيخ على هذه احملاضرة القيمة 

 .هبا العمل تعاىل أن يعيننا علىو 

 :أبصحاب السمو امللكي األمراءأرحب  أحب أن

عزيز بن عبد الامللكي األمري  صاحب السموو ، صاحب السمو امللكي األمري سعود بن فهد 

صاحب و  ،عزيزعبد ال صاحب السمو امللكي األمري فيصل بن حممد بن انصر بنو ، سطام

الشيخ صاحل  معايلكذلك و العزيز، عبد بن  رمحنعبد العزيز بن عبد الالسمو امللكي األمري 

 مشاركتهمو  على حضورهم ،عبد هللابن الشيخ حممد و  ، بن خننيعبد هللاالشيخ و ، بن محيد

 .خري اجلزاءعنا تعاىل أن جيزيهم و  معنا يف هذا اللقاء نسأل هللا سبحانه
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 مرياأ.د أمحد بن سامل الع كلمة معايل مدير اجلامعة

 الرمحن الرحيم بسم هللا

 :هاالو  منوصحبه، و  على آلههللا، و السالم على رسول و  الصالةو  احلمد هلل 

رحاب  األفاضل يف بكم أيها نلتقي سعادة أنسعداء أميا  حنن يف هذا املساء املبارك حقيقة

 اجلامعة اليتهذه  .العلماءو  العلم معقل جامعتكم جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

 .يف خمتلف علوم املعرفة والحقا ،الشريعةخرجت العديد من العلماء األفاضل يف علوم 

األفاضل بوجود معايل الشيخ صاحل آل الشيخ بيننا يف إلقاء هذه احملاضرة  أيهااليوم  سعادتنا

 .فقهيعن اتريخ الكتاب ال القيمة

على  هبتعرجي املساء ه هذاحديث اتعنملكن أ؛ حقيقة أان لست متخصصا يف هذا اجلانب 

كثريا فما   أان شخصيا استفدتو  ،خاصة يف القرون األربعة األوىلو  ؟،تدوين الفقه كيف بدأ

 !ابلك بطالب العلم الذين حضروا اليوم بيننا

طرحها يف هناية حديثه نتمىن أن تكون من الوصااي اليت  خاصةو ، ابلفعل استفادوا مأمتىن أهن  

 .الحقا إن شاء هللا معريف يستفيد منه علمي ابكورة إنتاج

 االمتنان على تلبيةو ، له بعظيم الشكر اإلمام أتقدماسم مجيع منسويب جامعة و  ،أيضا ابمسي  

م سالعبد الالشيخ  مبتابعة من أخي فضيلةو  ،دعوة اجلامعة ممثلة يف املعهد العايل للقضاء

أرحب أبصحاب  ال يفوتين حقيقة أنو ، سليمان على تشرفه إبلقاء هذه احملاضرة القيمةال

أمران ممثلني أبصحاب  الةو  هذه داللة على حرصو  ،السمو امللكي األمراء الذين حضروا بيننا

الثقافية اليت و  ،التفاعل مع النشاطات العلميةو  ،املعرفةو  ،السمو على االستزادة من العلم

 .تقيمها اجلامعة



 
 

44 

 .أيضا إىل أصحاب الفضيلة العلماء الذين حضروا بيننا الشكرو  

أو للقضاء، املعهد العايل يف أن مجيع زمالئنا سواء كان  أان متأكدو ، لنا مثينة جدا تهممشارك 

مجيعهم اليوم  مرحلة البكالوريوسو  ،الدراسات العليا ة يفطلبالأيضا و  ،يف بقية كليات اجلامعة

 مسرية طرحنعدكم إن شاء هللا أبن اجلامعة ستواصل و  ،يستمعوا لكمو ، سعداء أن يلتقوا بكم

 .املعرفة إبذن هللا تعاىلو  نواصل نشر الثقافةأن و ، املفيدة اللقاءات العلميةو ، احملاضرات القيمة

ان لكن أ؛ ميكن أن نقيمها هذا العام سبقنا بعض احملاضرات هذه من أوائل احملاضرات اليت 

 وال على متابعةأنفسي  شجعأان ىل أإبذن هللا تعاو أحضر هذه احملاضرةو  أول مرة أشارك

احتفنا  ملعايل الشيخ صاحل الذي الشكر كل الشكرو ، القيمةمثل هذه احملاضرات  حضورو 

شاركوان  خوة الذينالشكر جلميع اإلو  ،يف هذا املساء هبذه احملاضرة القيمةو  ،هذه الليلة

 يلعل ن هناك بعض املداخالتأأان متأكد و  ،أمتىن أن تكون ليلة سعيدةو  ،هذه الليلةاحلضور 

شكرا لكم   ناآخر كالمو ، داخالتامللرتتيب ؛ سالمعبد الزميلي الشيخ و  رك اجملال ألخيأت

 .العون إبذن هللا تعاىلو  السدادو  لكم التوفيقو ، نسأل هللا لناو ، مجيعا
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 . بن محيدعبد هللا بن صاحل بن عبد هللامداخلة معايل الشيخ الدكتور 

 الرمحن الرحيم  بسم هللا

 :أتباعهم إبحسانو ، أصحابهو  على آلههللا، و السالم على رسول و  الصالةو  احلمد هلل

عبد الشيخ لكن و تعليقاهتم، هلم و  ،هم أقدر مين .... املعلقنيديت أن أعقب أوالليس من عا

هذا و أجيب، فليس يل إال أن تعقب، أريدك أن قال: ، و ذلك قبلمن  طلب مين سالمال

أمام معايل  فأضعين أ جدتو  مث من، و أقل عادة يكونالذي ليس له عنده و  عاديتليس من 

فال أحب املدح شيئا، ال أقول و  لقامةهذا االشيخ عزيز بن حممد آل عبد البن الشيخ صاحل 

ضعه و  الذي هللاحلمد ، و هلقبو و  له حضورهاحلمد هلل و  فالشيخ ،لكن أقول شيئا أعتقده ،املبالغ

 .الشيء العجيبهبذا  تعينأممث ما قدمه هذه الليلة  هذه املنزلةو  ،املكان هذا يف

ممتنع حينما  سهلأنه يل فعال تبني و ، أنه سهل ممتنع الفقهي أجد كتاباتريخ ال عنوانال :أوال

سهال أمام معايل  جدتهو  لكن ؛متنيو  صعبو  عسر هو فعلالشيخ، و مسعت كلمات معايل 

 .القبولو  املزيد من العنايةو  ا مزيد من التوفيقالشيخ فأسأل هللا له أيض

ما و  على اجلامعةالشيخ، و علم  هو يدل علىالطالب، و من أبنائنا  ضور جدا يسراحلهذا و 

فإن نضيفه، ليس عندان ما ، و تستقطبه من أمثال معايل الشيخمبا  واهتمام ثقة حتظى به من

 :فأيضا ،كان من تطفل

هذا مهم املؤلفني، و صد مبقا نايةعجيب أن تكون هناك و  ،لعناية ابلتشجريأؤكد على ا  -

 .ى معاليه ابلتشجريأوص  كما به   جدا أوصي

فال يكاد مؤلف إال أن يذكر مقصده يف مقدمة املؤلفني،  ابلعناية مبقاصد أوصي وأان -

 .على الفهم البعيد ملا يورده املؤلفو الفهم، كتابه مما يعني جدا على 
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حقيقة هو األربعة بعد األئمة خاصة  حينما يقال أنه أقفل ابب االجتهاد :واألمر الثاين -

 ا،انوا كبار كو  ،هذه املذاهب كانوا أئمة ذةتالمخ هذه املذاهب أن رس  مما و ، مل يقفل

ال ابب االجتهاد  بقفل والكنهم حينما قال ؛مث من جاء بعدهم ،املذاهب خدموا هذهو 

عن، مل هتتز عن اإلجابة راءه بدليل أن الشريعة و  بل مااحلقيقي، أظنهم يقصدون املعىن 

الفقه مبحث عملي  فالفقه يعين النظر إىل احلياة و  قفت،و  ما، و أي سؤال إىل اآلن

فالعلماء ما توقفوا أبدا عن  ،العبادات إخلو ، العملية فيشمل حياة الناس من املعامالت

توقف مع أن التأليف يف املذاهب مل ت، فاملذاهب تقريبا يف أصلها اإلجابة عن كل النوازل

ما عليه اجملامع و  ،املؤلفات فيما يسمى بفقه النوازلو  ،اآلن دراستنا كلها مقارنة، فتوقف

ما عليه الرسائل اجلامعية كلها ليست مذهبية هي اآلن اجتهادية بقطع النظر و  ،الفقهية

لكن املذاهب من حيث الكتابة املذهبية تكاد تكون انتهت  ؛قوته إخلو  فيها عن دقة ما

يف الذي عليه الناس و ت، مخسني سنة تقريبا تكاد تكون توقفو  فمؤلفات املتون من مائة

اإلفتاء فيها ال يكاد يكون على مذهب مبا فيها الفتوى  =وازل كلهاالنو  املسائل اجلديدة

هذا أيضا ملحظ مهم أن ينظر يف اتريخ و مذهب، يفتون على  يف اللجنة الدائمة ال

 .الكتاب الفقهي

عليكم  أو شوشتحجبتكم، صح التعبري إن أكون  أالأرجو و  هذا ما ميكن أن يقال 

عبد فإن كان من لوم يل فالشيخ مؤصل، مع ما قدمه معاليه من كالم مرتب مسلسل 

 .سلمو  صحبهو  على آلهو حممد، صلى هللا على و فيه،  سالم شريك يلال
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 الشيخ صاحل آل الشيخ على مداخلة معايل الشيخ صاحل بن محيد تعليق معايل

 فضيلة الشيخ الدكتور صاحل ابن الشيخ العالمة الصديق العزيزو  ،ملعايل أستاذان الكرمي أشكر

قد لفت العميقة، و   بن محيد رمحه هللا تعاىل أشكر له هذه الكلمات الوجيزة املعربةعبد هللا

 كتابالهو الفقهي، و هو مهم جدا يف الكتاب السرد، و يف إليه نظري إىل شيء مل نتطرق 

لكن فيه مستقل، و  إىل اآلن هذا حيتاج إىل حبث من مئة سنة الفقهي يف القرن الرابع عشر

 صاحل.قد أشار إليها فضيلة الشيخ سبق، و إضافات كثرية على ما 

ن أب ،االستفادة منهاكتب فقهية عميقة حتتاج إىل هي   املتخصصة اجلامعية الرسائلهذه 

اجملامع الفقهية و  ،عن طريق هذه الرسائل من جديد قهتدوير للف إعادةو  ،يكون هناك رصانة

جدا سواء يف الفتاوى اليت تعم  غزيرله إنتاج ، و اإلسالمي الدويل اليت يرأس معاليه جممع الفقه

خاصة و  ،اجلهات تعتمدها، فهي عرب قراراته اليت يعتمدها الناسو اجملمع  أو عرب جملةاألمة، 

جزء هي و  ،منشورةة الفقهيفتاوى اجملامع ، و الغرب إخلالعملية يف  اجلهاتو  ،اليةاجلهات امل

 ،الفقهية كاملوسوعة الفقهية الكويتية اتاملوسوعكذلك ، و اجلديد من الكتاب الفقهي

من حنو ذلك و  ،الشبكةى الفقهية املوجودة عل عاتسو املو و  ،املوسوعة الفقهية املصريةو 

 ذهفهآخر، لكن هي تقريب للفقه بشكل لألول، و  أهنا كتابةصحيح ، و الفقهية اتاملوسوع

 جزاه هللا خريا كعادته الكثري هفتح لنا معاليف ،أيضا البد أن ترصد يف مسرية الكتاب الفقهي

 .بعلمه نفعناو  ههللا في ابرك من األبواب يف تتمة هذا املوضوع
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  بن خننيعبد هللامداخلة معايل الشيخ 

 على آلهحممد، و نبينا  املرسلنيو  ،السالم على أشرف األنبياءو  الصالةو  هلل رب العاملنياحلمد 

 :صحبه أمجعنيو 

 ؟ فقه هللاو  صاحل الشيخا شيخنأقول بعد كالم  ماذا 

ن أب سالمعبد اللكن املشاركة اليت طلبها الشيخ عروس، و بعد  إال كما قال األول العطر 

 .أتكلم مبا تيسر مما فهمت

 العلم وأالتداول  ا ذكر منمبخامتته اخلاصة أوصى به يف و  ،ما ذكره الشيخ صاحل  علىأثين   و  

ذلك مما املسائل، و من فيما بينهم يتداولونه و  ،أيخذونهالعلم  بل أهلالرمسية،  وقةر يبقى يف األ

لو و نراه، املناظرة للعامل يف الفن ساعة خري ما  :قد قال اإلمام النوويو ويزكيه،  العلمينمي 

رفع تو  زيد طالب العلمتو  معلثري الت كال ش، فاملناظرة يف الفن أسابيعو  اطالت أايمو  استمرت

ذكر الشيخ ال شك كما و  فهي مدوانتالفقهية، ملدوانت ابق لأما ما يتعو شكاالت، اإله نع

 .البداية يف

 مع األسفألننا  ؛ التنوير الفقهي أمر مهم جدا تسجيل اتريخو  طرحهو  ،تناول هذا املوضوع 

ما هو  إمنااإلسالمي،  أن الفقهمن املستشرقني من يرون  -إشارةقد أشار الشيخ و  - جند

مثال من أن اإلمام األوزاعي عاش  ببعض الشبهات يستدلونو  ،من القانون الروماينمأخوذ 

فقه و ، جالها قدالشيخ نها كلها شبه لك، و امنه أخذو  ،بريوت القانون يف ةمدرسو  ،يف الشام

مشاركة العلماء األوائل و ، السنةو  من الكتابنابته هذه هي مهنا، و هللا بطريقة هذا الوصف 

 أنه قائم مستقلهي تدل على هذا، و إىل يومنا  ممن بعدهواتبعيهم، و  التابعنيو ، من الصحابة

قد قال مثال فغريهم، من الكبار، و من بعض من األئمة بعضهم  تفيدسي العلماء الزالو 
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من ألنه عامل  ، قال:أو كما قالالشافعي، قول بفيها  تجاءت مسألة أخذذا إ :اإلمام أمحد

استمرار و  ،قلته تقليدا لعطاء يقول:  يف احلج سألةم يفكان أيضا الشافعي رمحه هللا قريش، و 

جعل له من و  ،ثرى الفقهيف هذا اجلانب مما أ تواصلهمو  هم البعضبعض يف أخذهم من العلماء

الفقه إال  انبأهل يف جال ميكن ألحد أن يتو  ،صلت إلينا اليومو  هذه املؤلفات اليت

 الكتب اليت صنفت يفو ، يتهاتقو و ، إلثراء ملكته ؛لى جانب من هذه اجلوانبابالطالع ع

، منهاحىت يشارك يف االستفادة  مهاراتو ، البد أن يكون عند اإلنسان ملكاتهذا الفن 

لكن املهم أن تفهم كتااب، و فظ  حت ليس املهم أنو  ،هو املهمهذا و الفهم، أن يفهمها حق و 

 .ابهذا الكت

إىل عللها، و إىل أصوهلا، و إعادة املسائل إىل أو مطوال يتطلب خمتصرا، لكتاب هذا افهم و 

حىت يستطيع أن يفهم ما أطلقه  ؛فقهية شاملة ثقافة أيضا عند اإلنسانأن يكون و  ،دلتهاأ

رمبا  تطلقاامل هراء هذو  أن االسرتسال أخرى؛ إالمقيداته يف مواضع و ، العلماء يف موضع

 مصطلحات الفنفهم هكذا و  ،ن يستصحب مثل هذه املسائلأبأخطاء أحياان يؤدي إىل 

أمور مطلوبة من و  مهارات كل هذه، و الكتبالقدرة على حتليل و  اء يف تقريرهأساليب العلمو 

 .قهيمن االستفادة من الكتاب الف هتمكنللم؛ طالب الع

هلل احلمد يف و  قد كنا نستفيد منه، و انأفادو  أثراان هذه الليلة مبا اضرشيخنا احمل الشكر ملعايل 

 حماضراته املتلفزةإىل  أو كان عن طريق االستماعابحلضور، مناسبات سابقة سواء كان 

عميد و  ديرهاممثلة يف م هلذه اجلامعة مث الشكر، غريي من طلبة العلمو  استفدت منها أان

سلم على نبينا و  صلى هللاو  الذي أفادان هبذه الفوائد العظيمة الشيخو ، ءاملعهد العايل للقضا

 .ه أمجعنيابتصحو  على آلهحممد، و 
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  الشثريعبد هللامداخلة فضيلة الشيخ الدكتور 

 الرمحن الرحيم بسم هللا

 :االهو  منو وصحبه،  على آلههللا، و السالم على رسول و  الصالةو  

الذي أحبر فيه شيخنا العالمة بنا إىل و ، اللقاء املبارك الطيبعال على هذا و  أشكر هللا جل

ملعايل مدير اجلامعة على  لشكري، وااملتعددة يف جانب الكتاب الفقهاملعارف و ، هذه العلوم

النافعة و  ،على هذه األعمال اجلليلة ثلة يف املعهد العايل فجزاهم هللا خرياهذه احملاضرة ممتنظيم 

اليت قد ال  املفيدة فرائد النافعةالو  لفوائده إذا تكلم أتى ابكعادتشيخنا العالمة  و ، املفيدة

 .حيصل عليها

 تتعلق مبذهب اإلمام أمحدالشيخ صاحل  به شيخنا العالمةتكلم  يل مداخلتان على ما 

على املؤلفني كتب يف بعض   وجه تعدد الرواايت عن اإلمام أمحد ما .اليت عنه لرواايتاو 

 ؟املذهب

على  كتب مؤلفةو  ،الروايتنيكتب مؤلفة على و  ،روايةمؤلفة على ننا جند أن هناك كتبا أل 

د يف كتب اخلالف عند األئمة جن كذلك  .كتابه الكايف  قدامة يفالثالث كما عند ابن 

يذكرون  اندرا ما =يشريون إىل اخلالف م الذينغريهو  ،كتاب شرح املهذبو  ،ككتاب احمللى

كذلك يف كتب و املوضوع، إال أن ابن قدامة توسع يف هذا  ؛اإلمام أمحد يف هذامذهب 

املذاهب، هم يذكرون و  غريهمو ، كيا اهلراسو ، قرآن كالقرطيبال م يفاألحكاعن التفسري اليت 

 .إشارة إىل مذهب اإلمام أمحد فنطلب من شيخنا جتلية هذا ابرك هللا فيهليس هناك و 
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 . الشثريعبد هللاتعليق معايل الشيخ صاحل آل الشيخ على مداخلة الشيخ الدكتور 

 لقيكنت أملا  أتذكر أان و ، أبدا  الشثري على ماعبد هللاالشيخ الدكتور  فضيلةشكرا ل

 يف الصف األول يف القاعة عبد هللاكان الشيخ الدين، و كلية أصول  احملاضرات يف اجلامعة يف

 الكن اجلواب اآلن أسهل مم ؛الدقائقو  ،فيها شيء من املضائق أبسئلة مثل هذهكان أييت 

 .عبد هللال اي شيخ قب

املغين يف مسألة ما يف تعددة أكثر ما نقل عن أمحد حسب املعن اإلمام أمحد  أما الرواايت

 .أنه نقل عنه سبع رواايت

يكاد يكون له قول يف  جدا، والفكثرية جدا  ايتانأما الرو و فكثري، الثالث رواايت  أماو 

 السنةو  أو منصوصا عليها يف الكتابإمجاعا، احدة إال إذا كانت و  رواية، أو احدو  املسألة

 .السابقنياألئمة عليها مذهب و 

، ما ذكرت لكه ككالمإمنا دوهنا تالميذه من  منه، و اليت دونت ليست  أن: الرواايت السببو 

يف غريها أهنم كانوا يسألونه عن و ، تيمية رمحه هللا يف الفتاوى يف مواضعابن  ذكرهاهذه و 

 عن مسائلو  األوزاعي،عن مسائل و  ،عن مسائل إسحاق هانوا يسألونفك ،مسائل العلماء

 .فـ ي د و ن ،مسائل الثوريو  ،مسائل أيب حنيفةو  ،عن مسائل مالكو  ،الشافعي

تالمذة اإلمام أمحد الذين دونوا مسائله كانت ، و اإلمام أمحد حابأص -نقطة مهمة وهذه -

فإن األجوبة تكون خمتلفة وابلتايل،  أهنم سألوه عن مذاهب الناسمنها األكثر ، و متنوعة

من رواايته أن يكون  هذا فارق دقيق فيما يقبلتيمية، و ابن  كما ذكر  حبسب اإليرادات

ال و  :احملققون حىت أبو يعلى أحياان يقولو  ،ابن القيمو ، لذلك ابن تيمية ؛يقبل ما الخالفا، و 

 ؛اإلمام أمحد قولمن ال يصح أن يكون هذا و  ،محداإلمام أهذا من قول  ينبغي أن يكون
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أهل و ، ألن اجلواب يكون على حنو ماأمحد؛  ألنه خمالف ألصل =حىت لو نقلت فيه الرواية

 .السؤالحنو ما حبسب  اجلواب يكون علىف ملذهب أكثر فهما يف ذلكابو  الشريعةيف الفقه 

ال أن تصح هذه الرواية و  ال ينبغي أن يكون هذا القول ألمحد :إىل األصول يقول إذا رجع 

 .أمحد أصل ألهنا ختالف ؛عن أمحد

قل أن و ، لكن مذهب أمحد هو ما اجتمعوا عليهخمتلفة، و تعددة أسباهبا امل الرواايت ،ا  إذ

 تكون روايتني، وقد تكونقد أن رواايت اإلمام أمحد  فاحلاصل، من رواية هناك أكثريكون 

ابن و  ،ثالث رواايتالفإنه يرى قدامة، بن الكايف ال من سرد، فثالث رواايت يف مسائل قليلة

هو على امسه موفق املوفق، و ن قدامة ب أمحد  بنعبد هللاوهو قدامة له فضل كبري جدا جدا 

هو ف ،العظيمة خدم املذهب صاحب الفوائدشيخنا و  بلاحلنابلة، شيخ و  ،شيخ املذهب

 االنتشار.الذي نقل املذهب من االختصار إىل 

التالمذة، قوي و  هبا قوي املذهبو ، كتب عظيمة يف املذهب عليها اعتماد الناس أربعة بكت  

 :مرتبة منهجية. وهي هي كتب منهجيةو 

 ا.همسائل قليلة يف الباب بدليلناه على ب العمدة يف الفقه  -

 جدا على روايتني كثرية  حمعروف املقنع هذا الذي له شرو  هوو املقنع،  -

  رواايت يف بعض املسائل اليت فيها ثالث ثالث رواايت الكايفو   -

فرتبها ترتيبا  ،السلف يف ذلك املذاهب وخالف خالفو  الف العايلاخليف ذكر  واملغين -

 .النحو، وشكراخترج عن هذا  رواايت اإلمام أمحد الف منهجيا عظيما
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  السلميعبد هللامداخلة فضيلة الشيخ الدكتور 

 الرمحن الرحيم بسم هللا

سلم و  صحبهو  على آلهحممد، و على نبينا ابرك و  ،سلمو  صلى هللاو  ،احلمد هلل رب العاملني 

 .تسليما كثريا

 ابكورة هذه اللقاءات من شيخناه، و لقاءاتمن له  لقاء   يكون أولأن املعهد  بركة هذا إن من

أن  احلقيقةو   .عزيز بن حممد بن إبراهيم آل الشيخ حفظه هللاعبد الالعالمة الشيخ صاحل بن 

 موضوع شيئا جديدا قد ضفي أليطلبة العلم البد أن يو  ،اإلخوة يلتقي به شيخنا ءأي لقا

 هذا األمر.عن  أن يتحدث ال يكون ظاهرا لكل من أراد

 :يف أربع نقاط التوجيهات شيخنا بعضأريد من و  

يف أن األئمة  -عن اتريخ الكتاب الفقهي حنن نتحدثو  - من املعلوم: النقطة األوىل -

احلديثة اليت مل  لتخرجيات الفقهية للمسائلاباألربعة اهتموا يف عصورهم املتأخرة املذاهب 

كتاب اهلداية  أو، يعلىكتاب اجملرد أليب كأو أصحابه الكبار  املذهب، ينص عليها إمام 

من  أليس .مثل ذلك يف كتب األئمة اآلخرين لم ق  و ، الكلوذاين اخلطاب حمفوظ أليب

طلبة العلم أن يكون االهتمام ابلتخريج و  كذا العلماءاجلامعات، و األمهية أن تعىن 

 ؟احدو  يف املسائل العصرية على مذهب إمام الفقهي

يؤلف كتااب آخر على و  ،النوازل على مذهب اإلمام أمحدو  التخريج الفقهي للمسائل قاليف

االضطراب الذي و  ألن االهتمام يف هذا الفن مينع إبذن هللا من التناقضالشافعي؛ مذهب 

 املعاصرة.البحوث يف راء اآل يراه القارئ لبعض
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يقوم  الكتاب الفقهي املطول الذيمن املعلوم أن دراسة الفقه عن طريق األمر اآلخر  -

املذهب  أو بنياملذاهب، املتعلق ابلفقه املقارن بني  منها سواء   جاحلجو  ،على االستدالل

ن قت قريب حىت ذكر مو  إىلدروسهم، و عند الفقهاء املتقدمني يف  الواحد كان قائما

بسبب كثرة القراءة أئمة الدعوة أنه كان يستظهر املغين من  علمائنا ذكر يف ترمجة بعض

هم من علماء املالكية اختصار و ، ابن شاسو  بابن احلاجو  ملا أراد ابن البشريو  ،عليه

  بال استدالالت اتيبتبو  جعل املسائل علىو  ،عند املالكية ةاملطول الكتب املعتمدة

علماء املالكية  رهك  =عقد اجلواهر الثمينة البن شاسو ، بن احلاجبكجامع األمهات ال

املذهب املالكي هبذه الطريقة حىت قال بعض  وا على تقريبنفعو  ،رختصاهذا اال

 .ونشريسيالو  الفقه كما ذكر ذلك الشاطيب وادإهنم فس  : املالكية 

املساجد  سؤايل ما توجيه شيخنا حفظه هللا يف إحياء هذا النوع من الكتب يف دروسو    -

مبا  توضيح األقيسةو ، إزالة اإلغالقظيفة الشيخ هو و  يكوناملطوالت، و حبيث تقرأ كتب 

تقوى امللكة و  اءال يهدم فائدة قراءة الكتاب املطول حىت يستفيد الطالب لغة الفقه

 ؟الفقهية

 جملتمعه علم حيتم على الفقيه أن يكون خمالطا قهالنقطة الثالثة من املعلوم أن علم الف -

 بطها متخصصها عن طريقفهو ليس من العلوم التجريبية البحتة اليت يضله، مشاركا و 

معرفة أبحوال و ، بل هو علم يقوم على مباشرة الفقيه ألسباب احلياةالعقلي، النظر 

هلذا كانت كتب األئمة ابختالف تنوعها كانت على حسب وحاجاهتم، و  الناس

األربعة، األئمة و  لئن كان هذا األمر ظاهرا جليا عند علمائناو  ما حيتاجونهو  ،عصورهم

 بسبب طريقة معاش الناسغري ظاهر  املتأخرة فإنه يف العصور، مبعدهمن جاء و 
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املتخصصني اليوم قد يدرك  حىت أصبح الفقيه يف غالب؛ وظائفهم خاصة طلبة العلمو 

 :مسطرة يف كتب الفقه مثلو  ،كانوا يتبايعون فيها  ةقدمي الشراء يف أزمانو  تعامالت البيع

يدرك ذلك ، فهو بيعة أهل املدينةو  ،ستجراربيع االو  ،الطحان فيزقو  ،عجوة مسألة مد

البيع  : لكنه يف البيوع املعاصرة اليت هلا مسمى عاملي اقتصادي كمسألة ؛إدراكا اتما

 يف رو سطليس املالواقعي، و املصريف يف حقيقة تعامله  قأو مسألة التور املكشوف، على 

 ي،ل العراقطالفرق بني الر و  ،طلالر و  ،ةيدرك مقدار القل دق، و ال يدرك ذلك البحوث

 ،أو األونصة من الذهبالنفطي، ربميل القياس مدرك يلكنه ال  ؛احلجازي لالرطو 

 ذلكأسباب يف افية و  ال شك أن هذا األمر يتطلب دراسةو  احد منهماو  مقدار كلو 

 ؟اخلطأ يف سبب الكتابة الفقهيةو  ةالعرب  هلو  توضيح سبب هذا العالمة من شيخنا فهال  
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 . السلميعبد هللاالشيخ الدكتور مداخلة معايل الشيخ صاحل آل الشيخ على تعليق 

 ،نستمع إليه يف كثري من مسائله مي الذي السلعبد هللا يخألخ العزيز الدكتور الشل شكرأ

 .نرجو له التوفيق يف مستقبل أايمهو  فتاواهو 

 ه:حنو االستفادة من الفق إىلفيها  حنىا، و املسائل الثالث اليت ذكره 

 .احدو  مسألة التخريج على مذهب :األوىل املسألة 

حنو ذلك أن يكون النظر الفقهي يف و  ،أنظمة اجلامعاتو  ،الرسائل العلمية احلديثة مقتضى

واحد،  أما التخريج على مذهباملقارن، الفقه يعين اجلامعية على املذاهب املختلفة  الرسائل

ألن التخريج على جامعية؛ قرارات و ، باستصدار أوامر فيه فيما أحسو  ،نظر فهذا حيتاج إىل

فإنه يفقد الطالب فهم التخريج إذا كان على العلمية، يف الرسائل  احد إذا كانو  مذهب

 .العلمية ليس هو أن يكون مفتيا لرسائل، ومقصود امذهب آخر

ليس ليتعلم، و رسالة الدكتوراه و  اجستريامل رسالةالطالب  ، فيحضرميتعل أبن هي مقصودة  

 .م يف ذلكمث يعل    ،لكن ليتعلمليتصدر، و 

ت املسائل أفضل من أن يكون على لو قل  األربعة، و كان على املذاهب  التخريج إذاف 

ألن إحداث امللكة الفقهية يكون بنحو أمثلة من التخريج يف املسائل؛  تكثرو ، احدو  مذهب

ضبط العلم يكون  فإن  الرسائل، خارج يف لكن الدكتوراه، و يف مرحلة  املذاهب كلها خاصة

 .شك احد الو  ابلتخريج على مذهب
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 .حنو ذلكو  املغينكيف املطوالت   يف القراءة يهالشيخ، و ذكرها  اليت: الثانية أما املسألة

 س  س  ب العلم الذين أ  لطال   مفيدفهو  .ال يؤسس العلم هلكنو  ،فإن القراءة يف املطوالت مفيد

 علم   طلبة  هم املغين  يقرأ يفالذي ف ،فهمهاو ، شروحهاو ، املختصرات دراسة العلم منلديهم 

 .ليستفيدوايقرأون  متمكنون أساتذة

عن  التلكن أن يستغىن ابملطو ؛ يفيدو د يستفيلمن يعاين اإلفتاء يقرأ يف املطوالت ف

العلم، طوالت كان موجودا عند أهل املجرد و ، العلمه فائدة يف فهذا ال يكون فياملختصرات، 

 .أصحاب فائدة وايكون لكنو 

يف رفع درجته و  تعاىلرمحه هللا  - بن ابز عبد هللاعزيز بن عبد المساحة الشيخ اجلليل  سألت

سنن كإبراهيم قراءة يف كتب السنن  بن د الشيخ حممد اجل حضرت عند الشيخهل مرة  -اجلنة

 ؟حنوهاو  ،ذيللرتم اجلامعو  ،داوودأيب 

كان و للرتمذي، هم يقرأون اجلامع و  ،دخلت عليهم مرةو  ،كنت صغريا  هاقتو  يف أان ،ال :قال 

أحد آل الشيخ تويف  ، بل هوالرايض يس قاضيوهو ل- عزيزعبد الالشيخ صاحل بن  يقرأه

حنضر  يؤذن لنا أن كان  وما -كان يقرأ على الشيخ، و كان طالب علم متمكنصغريا، و 

 .طولة حىت أمتمنا الكتب األوىلاملأو شروح كتب السنة املطوالت، 

 ،السننشروح و  ،شروح الصحيحنيمثل شروح املطوالت  العلم أن فكانت طريقة أهل 

ب إذا أخذوا بعض ألن الطال  يستفيد؛ للخاصة ملن  الفقهية املطولة أهنا كانتشروح الكتب و 

 .أن يضبطوا أسس املسائل اخلالف يف الكتب املطولة مل يكن سهال عليهم

أو يف واملوازين،  ليهي عدم العناية ابألمور املعاصرة خاصة يف املكايو : الثالثة أما املسألة

األمور احلديثة مثل البيع و  ،القدميةحنوها من األمور و  عجوة مد :كما مثل املعاصرة لصورا
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بد أن يكون يف الكليات الأو حنو ذلك ال شك أهنا مسألة مهمة اخليار، أو بيع املكشوف، 

 .القضاء عناية ابملسائل اجلديدةو  ،الشرعية

 ووجدان إىل بعض الدول يف آسياو ، ذهبنا إىل أفريقيا، و ال بد أن تقرأ كما هي كتب الفقهأما  

وجدت الناس يف القرى و  لبلدان فيها ضعف ذهبتو  .املسائل الفقهية هذه موجودة عندهم

 .بعض األشياء املوجودة عندهمو  ،اععندهم صو  ،عندهم مدو  ،يسألون

أرى أنه  ال= أول درجات امللكة الفقهية ث  د  جود العناية ابملسائل القدمية اليت حت م و  فعدم

خاصة و  درسها يضاف إليه املسائل احلديثةو  لكن إذا قرأها ؛من املفيد لطالب العلم يكون

 .املوازينو  ييلاملكا

 ييلمسألة كبرية يف املكا هذه، و غريهأو النفط، مسألة برميل ك  أمثلة: عبد هللاالدكتور  بضر و 

أو احلاضر، من العصر  هذه ليست، و املوازينو  كاييلأن يعرف طلبة العلم امل املوازين قل  و 

الفقه حىت من  طلبةو ، هو حيدث إشكال عند الفقهاءقدمي، و من بل اآلن، طالب العلم 

 .ييلاملكاو  عنده عناية ابلفقه حيصل عنده خلل يف املوازين

كم   ؟كم هوسق  الو  ؟ب من غريهيواكماذا و  ؟ثقالامل كم  ؟ما هو نصاب الزكاة ابلذهب: مثال 

 ؟ من الذهب كل هذا النصاب إذا كان يعادل من

مثانية عشر غري عن  ،عشرين قرياطو  احدو  عشرين قرياط غري عنو  أربع ؟الذهب هل خيتلف

 .يف نصاب الزكاة

 مث هناك ؟كيف، و ؟هوكم و  ؟يف أربعة برد ما هو الربد المث امليل ،أتكلم عن املسافات عندما

 التقريب؟أم يراد هبا  املوازين هل يراد هبا التحديدو  ييلقاعدة هل هذه املكا
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أو يراد هبا التحديد، هبا  املسافات يرادو  املوازينو  لكاييل امله أي: هذا خالف فقهي قوي 

، رمحه هللا تعاىل ألف فيه النوويو  ،القواعد الفقهيةو  ،هذا خالف فقهي موجودو  ؟ التقريب

 ييلمكا هناكاملوازين ختتلف فو  ييلاملوازين كثر لكن املكاو  يلييف املكامن كتب  هناكو 

 وبغداد. يف الشامو  ،موازين يف احلجازو  ييلمكاو  ،مصر موازين يفو 

 املسافة؟ كيف تقاس  ختتلف املسافات

الذراع كذا و  حيسبون يقولون كذا ذراع سب؟كيف حي وامليل ه المثال يف الزمن األول يق

احدة يف بطن و  حنطات بعض احلنطة ضع عشرو  وهاألصبع و  ،كذا أصبعالشرب هو  و  ،شرب

 عشر.األخرى حىت جتمع 

 وتدريب لكن هي تدريب رايضيهلا، و دقة نعم ال حاجة  يعين تفاصيل التفاصيل تنبئك عن

حيسب  ذمتهم. وكيفأن العلماء كانوا دقيقني يربئون و  ،يفكر لذهن الفقيه حىت يتعلم كيف

 املوازينأي:  انتبه انتبه يف هذه املسألةو  ،براءة الذمة أن القصد من الفقه؟ أي احلسبةهذه 

املد النجدي هل هو نفسه و  ،الصاع النجديف ةخمتلف يل يف الزمن األولياملكا، فاملسافاتو 

اختالف يف و  ،فإذا هناك احتاد يف املسميات، أكرب ينجدال الصاع خمتلفال،  ؟النبوي

 .التدريس الفقهيو  ال ميكن أن تنتزع من البحث الفقهيهذه ، و احلقائق

يضاف و س القدمي كما هو أن يدر   -عبد هللاالدكتور  مثل ما تفضل به فضيلةو - املناسبو  

 ويؤتى ،ملسافاتيف ااملقاييس و  ،املكاييلو  ،املوازينالقدمي يف  اخلالف عليه شروحات

أو حبث بذلك، هي حرية واملكاييل، و  املوازينيف  أو تكون مادة مستقلة يف اجلديدابجلديد، 

 .كثري من األمور أو دراسات مستقلة ألهنا متفرعة يفمستقل، 



 
 

60 

 أكثر من أربع الليل فيها يكون أوتغيب، بالد اليت الشمس فيها ال إىل الرحل ملن  مثال : اليوم

، تستمر أشهر موجودة الشمسإىل مشال أورواب  ذهببعضكم  ، وميكنعشرين ساعةو 

 ؟الصالةقت و  تكون موجودة كيف يقدر الشمسف

 ؟أو بدوران الشمس يف األفق، ؟بلدأو أبقرب ، ؟ابلتوقيتقدرها يوهل 

ألنه مل  ؛حزم خيطئ يف احلج يكون كابنلكن من مل يذهب  ،هل العلمألأقوال و  ،مذاهب

 :حيج فيتكلم يقول

ترى حركة الشمس يف و ، تذهبأن  بدأوقات الصلوات ال ه.على أقرب البلدان إلي يقيس 

يف اليوم و  ،فرتى أهنا ابتدأت من مكان ،ساعة يف كبد السماء كيف تكون عشرينو  أربع

 .فإذا سيقسم اليوم ابعتبار ذلكاملكان، تدور نفس  رجعت إىل نفس املكان

 حتسبها؟ أو أشهر كيفأايم، إذا كان الليل يستمر  

ا عصراي هلكن فهمالكتب، و الفقه القدمي املوجود يف  حنو تفهمها على مسائلفإذا هناك 

العلمية، يف اجملامع  مهم، وخاصةاملشاهدة و  اجلمع بني املمارسة . مشاهدةو  ،البد من ممارسة

ال يسمح ألحد أن يكتب يف فالتخصصات  يف رسائل املاجستري يفو  هرسائل الدكتورا ويف

 تكتب رسالة علميةأن لوصف ابميكن  ال يراها بعينهو  ال يذهبو ، العاملمسألة موجودة يف 

 .تكتبه نظرايأن نقص كبري  هذا؟ مل تسافر حىت تراها بعينك، و ترحلمل و  ،أنت مل تذهبو 

، يف البيوع املعاصرة يف البورصات العاملية مسألة مثال يف اخليار املوجود كتبيكذلك 

 .يرى كيف ينفذو  نكبل هو مل يذهب، و ؟يتمكيف و ومعناه؟، 

الورق، الوصف نظراي من  أر قيستو  ،يذهب كان الطالب  إذاف ،وخلل ،قصور هيحصل عندف  

 .إليها اذهبيف الواقع  فإنه ال ميكن أن يدرك الفقه إذا كانت الصورة موجودة
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 ؟كيف تتم حالياالقدمية، و  ةالسوفتجبيع صورة و  ،اخليارصورة بيع  

كيف   ؟ لذلك كيف تبىن احلضارة؛ و ؟فعليا اكيف ينفذوهن  وترىتذهب للبنك أن  بدال 

 ال بد من اجلمع ما بني العلم الصحيح ؟كيف يبىن االنفتاح الفقهي املدلل ور؟يكون التط

 .ابرك هللا فيكم الواقعية ما بني املشاهدةو 
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 مداخلة فضيلة الشيخ الدكتور يوسف الشبيلي:

 الرمحن الرحيم بسم هللا

أما أمجعني،  صحبهو  على آلهحممد، و السالم على نبينا و  الصالةو  احلمد هلل رب العاملني 

 :بعد

االستهالل هبذه  هبذا الباكورةأهنئ جامعة اإلمام على هذه و  ،أهنئ املعهد العايل للقضاء 

عزيز آل عبد الصاحل بن  معايل شيخنا الشيخ الرائعة مناللقاءات العلمية هبذه احملاضرة القيمة 

على هذا النسق ستكون  هذا احلقيقة يعطي انطباعا أبن اللقاءات إن شاء هللا تعاىلالشيخ، و 

 يف مساء املدوانت حلق بناو  ،هبا معاليه أمتعناو  ،هبذه املتانة اليت مسعناهاو  ،هبذه القوة

كلمات و  بديع صفو  احلاضر يف العصر األول، وحىتمن العصر  االتصنيف الفقهي بدءو 

 .مهمة للغاية ختمها بوصاايو  يتدوين الفقهلموجزة بينت الكثري مما يتعلق اب

هي اجلرح، و ضع إصبعه على و  أرى أنه، و ن معاليهاستوقفتين الوصية الثانية م يف احلقيقةو 

 .املصادر الفقهية األوىل ابلرجوع إىلتتعلق 

خيتلف عن وهو  ،الفقهية عصر الثورة يف النوازله عترب أالذي  اآلن احلقيقة حنن يف هذا العصر 

دراسة و  أتصيلو حباجة إىل نظرو  ،االجتهاد الفقهي ة  فهو حباجالسابقة، سائر العصور 

 -ةاألقسام العلمي -اجلامعات  :النوازل املعاصرة من خالل هيئات االجتهاد اجلماعي

 .غريهاو  الرسائل العلميةو  ،البحوث

الرجوع إىل املصادر و  ،أجد فجوة كبرية جدا ما بني الباحثني يف هذا العصر لكن احلقيقة

 املصادر.أنه ينبغي لطلبة العلم أن يرجعوا إىل تلك و ، تفضل معاليه بذكرها األوىل اليت
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أو طلبة العلم قد حتكمهم يف احلكم والباحثني،  املعاصرة جند أن الناظرين يف كثري من النوازل

املتأخرة مما يؤدي إىل تضييق على  صنفاتالتصورات اليت ذكرهتا املو  ،بعض القيود على النازلة

ال بسبب عدم مشولية و  ،الناس يف كثري من املسائل ليس بسبب قصور يف الشريعة كثري من

أو من بعض الناظرين لبعض العلم، فهم خاطئ من بعض طلبة لكن من الشريعة، و هذه 

ن أب ،التعبري ن  س  ح   نإبوا إىل أهنم حياولون أن يقول ىمما حد النصوص يف املصنفات املتأخرة

فما ذكره معاليه من  ،ضعت يف تلك املصنفات املتأخرةو  القوالب اليت جيعلوا هذه املسائل يف

الفقهية األوىل يف العصور األوىل هي احلقيقة املصدر القريب من  إىل املصنفات الرجوعضرورة 

، جتربة قام هبا معهد البحوث هناكاحلقيقة يف و  ،نرجع إليهو  هيأن حني عصر النبوة الذي ينبغي

 اليةللتنمية حول هذا املوضوع يف جزئية يسرية من املعامالت امل التدريب يف البنك اإلسالميو 

فوجدوا يف احلقيقة كنوزا عظيمة ميكن أن  ،املصنفات الفقهية األوىل رجع فيها إىل املعاصرة

 .املعاصرة نستأنس هبا يف النوازل

 عملي قطربه أن خترج هذه التوصية ب ناعتمتاحلقيقة مبا أو  ،ضورك هذه الليلةحبشيخنا  أان أمتىن

 بطهر و  ،إحياء الرتاث األوليف تتبىن جامعة اإلمام شيئا على هذا النحو ميكن أن ابدرة عمل و 

فإن األشياء، ضبط هذه كلية يالاألستاذ يف و  ،حبيث يستطيع طالب العلم يف النوازل املعاصرة

نسمع شيئا حول  معاليكمن أمتىن  هلذا األمرخيصص،  أو مركزمشروعي، كان من عمل 

 .هذا املوضوع

أان مدين لكم بكوين  واحلقيقة ،عمق علميو  ،من كلمات ثريةمسعناه شكر هللا لكم ما و 

األشرطة السيما احملاضرات و  ،حماضراتكم من من الطلبة الذين استفادوا كثرياطالبا عن بعد 

اهلمة يف و  يف نفسي احلرص ثريت قيقةاحل يف يف طلب العلم ال تزالو  ،يف التأصيل العلمي
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أن و  ما تقدمهو  ما قدمتهعلى ك خري اجلزاء يتعاىل أن جيز و  تباركهللا نسأل و  ،طلب العلم

 ك.جيعل ذلك يف ميزان حسنات

 

 الشبيلي يوسف الدكتور  مداخلة على الشيخ آل صالح الشيخ معالي تعليق

مل  حقيقة .أان أتفق معهو  أشكر ألخي الشيخ الدكتور يوسف الشبيلي ما ذكره ،هللا فيك ابرك

ملن  هي أهم أومهمة،  الكتب الفقهية قبل سنة أربعمائة هجرية هيإن  ألن أقولأجتاسر؛ 

 .يدرس النوازل احلديثة من الكتب املتأخرة

أو والتابعني،  أو من سعة الصحابةالنص، من  اةذلك أن الكتب الفقهية األوىل كتب مستقو 

 .القياس الصحيحو  العقل الصحيحو  من الرأي

خلية من  ،خلية من الشروط ،من التعريف -كتب قبل األربعمائةالكل -جتدها خلية 

 ال جتد فيهو  ،ال جتد فيه أركانا، و اصطالحو  ،يبتدئ ابلتعريف لغة ابفال جتد الباألركان، 

 أثينمث صارت  ،مث صارت سبعة يف بعض الكتب ،أربعة هاليت ابتدأت يف البيع يف أول شروطال

 ،مخسةها يف بعض املؤلفات بعد مث صارت ،أو ثالثةاثنني، يف النكاح كانت  طو الشر و  ،عشر

 .مث حنو ذلك التعاريف ،صارت مخسة عشر مث ،مث صارت عشرة

، ة الشريعةعأن ينظر للنوازل بس يريدي ذالعميق و  ،تفضل به الدكتور يوسف دقيق الذي

املتأخرة  لكتبا .النص سعةو  ،ألئمة األربعة األوىل اليت ذكرانايفهم الفقه بطريق كتب  إنهف

  .لذلك كثرية األمثلةو ، صعب أن جتعلها تقيدك يف فهم النوازل املعاصرةيلكن ، هبا الفقه فهمت

راجع للخالف يف  التعاريف اآلن جزء من اخلالف الفقهي القوي يف املسائل املعاصرة

 -التعاريف؟ علم مستقل كيف نشأت هذا و  -الفقه التعاريف يف كتب  التعاريف. نشأت
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أنيت يف املعامالت  اآلن -احلجو  الصيامو  الزكاةو  الصالة تعريفأترك -البيع مثال: تعريف 

، املساقات ةتعريف املزارع ،تعريف الراب نفسه ،تعريف احلوالة ،تعريف الشركة ،البيع تعريف

 .تعريف االستصناع

 .صفحة ونثالثو  احلوالة تعريف ؟ مثالهذه من أين أتت التعاريف

)من أحيل على ملئ وسلم، ) لى هللا عليهاحد عن النيب صو  حديثهي ليس فيها إال 

 .(1)فليحتل(( 

 نشأ التعريف -الذي يقيدان لفهم احلياة املعاصرة - ؟هذه كيف نشأ التعريف لتعاريفا

ألهنا ملا جاءت  ؛كحركة جتميعية ألقوال املذاهب ألقوال كتب املذهب قبل نشوء التعريف

د البد حلاو  ،حدله ل ع  كل شيء ج  و  ،صارت العلوم كلها ابحلدود تفهمو  ،املنطقو  ،الفلسفة

 .نشأت التعاريف= كذاكذا، و صفاته   أن يكون من

مسائل املذهب حبسب الكتب اليت  أواإلمياء، املسائل ينظرون يف مسائل  دالتعريف أييت بع

مصنوعة ليست هي  هذه التعريفات ينطبق على تلك املسائلينشئون تعريفا و  ،بني أيديهم

سعة ل لكن أن تكون مضيقة لنا؛ نفهم هبا العلم نعم .العلم نعم بر   ق  تـ  هي  .أقوال األئمة

 ؟الشريعة يف فهم الواقع املعاصر الفقهي

لفهم الفقه بناء النوازل خيتار هذا التضييق  يعاين معاصر   د فقه  ه  ت  ال أظن جم م و  ،ال أختار ذلك

 .الشروط املوجودة يف كتب الفقهو  ،على التعاريف

                                            

 : إسناده صحيح على شرط الشيخني.شعيب األرنؤوط( تعليق 9974، ح)2/463مسند اإلمام أمحد بن حنبل مسند أيب هريرة رضى هللا تعاىل عنه،  ( 1)
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هو  به البناء األركان هي ما تقوم به ماهية الشيء فما يقومو  ،فالركن سهل ،أما األركان

 ماأركان النكاح و  ،البيع أركان البيع ما يقوم بهو  ،ألهنا تقوم حبقيقة الشيء ؛فهو سهلالركن، 

 .يف سائر األركانهكذا و  النكاح يقوم به

 .شكال إذا تقيدت هبااإل فيهااليت الشروط هي و  ،لكن التعاريف إشكال ليس هناك

ما ميشي هذا اي  ،ذااحلوالة بك يقول هم عرفواو  عن مسألة معاصرةتكلم فقيه سيما أييت: عند 

 !!أخي

بعد سنة تعريف البيع جاء للهجرة، مخسمائة  احلوالة جاء متأخرا بعد سنة ألن تعريف 

 ستمائة للهجرة

مبال  مبادلة مال اجملامع الفقهية أرادت أن حتل البيع :مثال أنيت عندما مال مبال مبادلة البيع

مائة سنة  شركة هلا مخسني ستني رباند تباع هلا قيمة"، النيمزبراند "يف بيع العالمات التجارية 

 .مليار امسها بعشرةتبيع  ريد أنت

 ؟ مال ما هو املالللأنيت إىل تعريف كتب الفقه  عندما

الفقهي قبل حنو عشرين  جاء اجملمع، فذلكغري ليس هناك معىن لو  اعيناملال ن و كبد أن يال 

دخلوا  ؟ لكن املال ما هو: قالوا ذلك ملا أتوا لبيع الرباند هذه العالمات التجارية وأو حنسنة، 

، أو معاينأعيان، ما يتمول من  :قالوا املال .ئاف شييف التعري واحىت ال يغري  ؛يف تعريف املال

أدخلوها يف معىن ف ،مكتسب مكتسبة نتاج جهد فأدخلوا العالمات التجارية اليت هي معان  

مجامع للو  جتارية كثرية كانت سعة كبرية بيعت هبا عالماتالتعريف، و املال حىت ينطبق على 

يرأسه اآلن فضيلة الشيخ الدكتور صاحل  ذيال مي الدويلالفقه اإلسال خاصة جممعو - الفقهية
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لة اجملو  ،عميقو  ،ألن هناك نقاش حرصيبة؛ امل الكثري من االجتهادات هلا -فقه هللاو  بن محيد

 .اليت يصدرها فيها الكثري

يف  الدكتور يوسفأظن  -كثري من اإلصدارات  هلم اإلسالميةاللجان العلمية اليت يف البنوك   

 .خاصة يف البيوع اجلديدةو  الكثري من اإلصدارات املهمة وفيها ،- أدريال اللجان أحد هذه

 :اخلالصة

هي جزء  تالميذهم يف الفقهو  ،عادة حتقيق كتب السلف كتب األئمة األربعةإبأن الرجوع  

اليت غلب عليها  ألهنا ختلو من تقييدات املتأخرين ؛املعاصر للفقه اإلسالمي التجديدمهم من 

 .ما أشبه ذلكو  صنع الشروطو  ،التعاريفرعاية األقوال السالفة يف صنع و  ،الفلسفةو  ،املنطق

 

 قال الصحابة هم أولو العرفان*** العلم قال هللا قال رسوله 

 بني رأي فالنو  بني الرسول هة**سفا للخالف كما العلم نصب

 

فقه تلحول هذا املعىن فا تدور الكتب السالفةو  ،ألئمة األربعة يدورون حول هذا املعىن كلهما 

لكن الفقه ال ميكن  رة؛هو مفيد جدا جدا يف النوازل املعاص =عليها مع الكتب اليت ذكرت

الفقه إال  احلنبلييفهم  ميكن أن ال ، أي:أن تفهمه إال بدراسة الكتب الفقهية املتأخرة

البد أن يدرس على هذا النحو فقه املالكية  املالكي، و فقه على حنو الكتب املتأخرةلابدراسة 

احلنفي  ،حنو ذلكو  هشروحو  يقرأ املنهاج الشافعي البد أن ،إىل آخره هشروحو  تأخر خليلامل

بن اأو الدر املختار حاشية وشروحها  الدقائق كنزو  يميالغنو  يالبد أن يقرأ خمتصرا القدور 

 .لكن االجتهاد يف النوازل هذا موضوع آخر البد أن تقرأها للتفقه ،إىل آخره ابدينع



 
 

68 

أرى أن حيال هذا املوضوع جمللس و  ،يوسف على هذه اللفتة املهمة يف ذلك شكرا الدكتور

 :أن يدرسو ، يف املعهد العايل للقضاء القسم

 ؟تالميذهمو ، األربعة يف الفقهي كتب األئمة يكيف حن  

إن شاء هللا يكون يف ذلك خري عظيم لدراسة اجلامعة، و دراسة ذلك عرب ذلك بيكمل و  

 .شكرا لكم الفقه اإلسالمي

 

سالم عبد الالشيخ الدكتور  معايلكلمة اخلامتة من عميد املعهد العايل للقضاء 

 .مانيالسل

ئيس قسم الفقه يتبىن هذه الفكرة خالد الوذيناين ر الدكتور لعل الشيخ، و معايل لكم  شكر هللا

القيمة، آل الشيخ على هذه احملاضرة  عزيزعبد البن  صاحل معايل الشيخ القسم. أشكركممع 

 ملعايل مدير اجلامعة على حضوره كذلك الشكرمجيعا، و لنا  موهاجهتو  على النصائح اليتو 

أصحاب و  امللكي األمراء لكم أيضا أصحاب السموشكرا و ، دعمه للمعهد العايل للقضاءو 

  .على نبينا حممدابرك و  سلمو  صلى هللاو ، احلضور الكرامو  املعايل


