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احلمد هلل ،وصىل اهلل وسلم ىلع عبده ورسوهل حممد ^ ،وبعد:
فمذهب احلنفية هو القول الصحيح عن أيب حنيفة وأصحابه ،ومذهب الشافعية هو

القول الصحيح عن الشافيع ،ومذهب املالكية هو القول الصحيح عن مالك ،واملذهب
دلى احلنابلة هو القول الصحيح عن أمحد ،وهذا ما جيب الزتامه حال نسبة املذهب اىل
مجاعة الفقهاء بقونلا :هذا مذهب احلنفية ،أو الشافعية ،أو املالكية ،أو احلنابلة ،وال حيل

نلا أن نأيت بقول إلمام املذهب -أيب حنيفة ،أو مالك ،أو الشافيع ،أو أمحد -ثم نقول:
وهذا مذهب احلنفية ،أو املالكية ،أو الشافعية ،أو احلنابلة إال بعد الرجوع إىل ما اعتمده

أهل لك مذهب يف مذهبهم؛ فأهل مكة أدرى بشعابها!

وهلذا ال بد من معرفة أعيان علماء لك مذهب من املذاهب ،وطبقاتهم ،وما اعتمدوه

من مصنفات؛ حىت يتسىن نلا إدراك عني مذهب اإلمام املتفق ىلع جواز تقليده ،وجيب
ً
فارقا ً
كبريا بني ما اعتمده أصحاب لك مذهب من قواعد وضوابط
أن نتفطن إىل أن ثمة

َّ
وقيود تلحرير مذهبهم ،وما رآه الفاضل من كون اتباع قول إمام املذهب هو املقدم ،وأنه
حال وجود قول إلمام املذهب وخمالفه ألصحابه فإنه يُنبذ قول األصحاب -هذا غري
ً
َّ
صحيح وال مسلم ،ولكن علينا بضبط ودراية املعتمد عندهم أوال ،واتلنقيب ثانيًا عن
علة ترك الرواية املزعومة -فإنها ال ختىف عليهم ً
اغبلا -فربما تكون منسوخة أو جاءت
ً
ً
ُ
ُ
من طريق غري معتمد؛ فُتكت من أجل ذلك ،ثم انقد -إن كنت فحًل اعرفا -ما شئت
ُ
من غري حجر عليك وال لوم ،فإن لم ُتسن فعليك بصدق النسبة حال حاكية األقوال،
ِّ
ِّ
وتضعف وترجح بني أقوال اإلمام إال إذا
وال ُتسنها إال إذا تمذهبت ،وال تنتيق وتصحح
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ً
أصبحت جمتهدا يف مذهبك ،وال تقوى ىلع اخلروج عنه وتضعيفه باجلملة إال إذا
ً
اكتملت اآللة ،ورصت جمتهدا يف املسألة املبحوثة ،وهذه الرسالة بابها وأصل حبثها:
كيفية معرفة معتمد املذاهب األربعة ،وليس من شأنها معرفة أصول لك مذهب من
ا
ً
املذاهب ،فبابها كتب املداخل ،وال أعلم مصنفا يف هذا مستقًل يف موضوعها ،وإنما يه
لكمات مبثوثة يف بطون الكتب تتبعتها منها ،ومن أحباث ومقاالت أفاضل من معارصينا.
َ
فاهلل أسأل السداد وابلصرية يف انلظر واتلحرير ،وأن جيعلها فاُتة خري؛ فإنه هو
الكريم املتعال ،صاحب املنن العايلة ،ومسبغ انلعم الغامرة ،سبحانه وتعاىل ،وصىل اهلل
ىلع اهلادي البشري انلذير ،حممد ^ ،وىلع أصحابه الغر امليامني ،ومن بعدهم من
اتلابعني وتابعيهم وأئمة ادلين.
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E
من الكذب ىلع العلماء نسبة قول إيلهم لم يتقدلوه ،ولم يقولوا به ،ومنه:

تلقني العامة شواذ األقوال غري املعتمدة يف املذاهب:

قال تعاىل ﴿ :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ﴾

[آل عمران]61:

وقال ﴿ :ﭟ ﭠ ﴾ [اذلريات ،]10:أي :الاكذبون ،وقال ﴿ :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﴾ [اغفر.]28:

وقال« :Jوإن الكذب يهدي إل الفجور ،وإن الفجور يهدي إل

الار ،وإن الرجل يلكذب حّت يكتب عند الل كذابا» .Y
وقال« :آية المنافق ثلثة-وإن صام وصّل وزعم أنه مسلم :-إذا حدث
()1

كذب» .احلديث .
وقال عمر بن اخلطاب ÷« :أيها انلاس إين أكلمكم بالالكم ،فمن حفظه
فليحدث به حيث انتهت به راحلته ،ومن لم حيفظه فأحرج باهلل ىلع امرئ أن

()2
يقول ع َّ
ل ما لم أقل» .

ً
()3
وقال العثيمني ‘« :الواجب ...أن يتثبت أوال من صحة نسبة القول إىل العالم» .

( )1أخرجه ابلخاري ( ،)6094ومسلم (.)103( ،)2607

( )2مسند الفاروق (.)143 /3
( )3جمموع فتاوى ورسائل العثيمني (.)517 /26
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فيف هذا ُتريم الكذب ىلع العلماء واالفُتاء عليهم ،وتقويلهم ما لم
يقولوا ،ونسبة األقوال ابلاطلة إيلهم ،وأن هذا من أعظم اإلثم والعدوان ،فمن
َّ
علم وكذب هلدم الرشيعة فهو زنديق ،ومن سولت هل نفسه فهو متوعد بانلار،
ومن أخطأ فوقع يف الكذب فهو بني العذر واملؤاخذة.

فانلاظر يف كتب وفتاوي ( )1ومباحث معارصينا جيد أنها ُّ
تعج بالكذب يف
()2

النسبة إىل املذاهب الفقهية ؛ فاحلذر احلذر من اتلهاون بهذا األمر.
قطعوووا سووبيل السووالكني وغو َّ
ووروا

سوووبل اهلووودى جبهالوووة وضوووًلل

( )1وخباصة مبتدعة األزهر الرشيف منارة العلم وفؤاد قلب املرصيني ،فقد ينتيق املتعالم منهم أوساخ األقوال
ً
اَ
وزالت الفقهاء وشواذ املذاهب ،ويلقمها إىل فيه ،ثم يقيئها يف وجوه العوام؛ يلتخذوها ً
دينا معموال به،
وحسبنا اهلل ونعم الوكيل!
َ َ َ َ
َ
َّ
ُ
( )2وال نتهمهم بهذا ،ولكن هو كما قال انليب ^ «كذب أبو السن ِاب ِل» ،ويف انلهاية يف غريب احلديث واألثر
َ َ َ َُ
( :)159 /4ومنه حديث صًلة الوتر «كذ َب أبُو حم َّمد» أي :أخطأ ،سماه كذبًا؛ ألنه يشبهه يف كونه ضد
الصواب ،كما أن الكذب ضد الصدق وإن افُتقا من حيث انلية والقصد؛ ألن الاكذب يعلم أن ما يقوهل
كذب ،واملخطىء ال يعلم ،وهذا الرجل ليس بمخرب ،وإنما قاهل باجتهاد أداه إىل أن الوتر واجب ،واالجتهاد
ال يدخله الكذب وإنما يدخله اخلطأ ...وقد استعملت العرب الكذب يف موضع اخلطأ ،قال األخطل:
غلوووس الظوووًلم مووون الربووواب خيووواال
كذبتك عينوك أم رأيوت بواسوط
ومنه :حديث عروة «قيل هل :إن ابن عباس يقول :إن انليب ^ بلث بمكة بضع عرشة سنة ،فقال :كذب» أي:
ً
صًلة حىت يقضيها ،فقال:
أخطأ ،ومنه« :قول عمر لسمرة حني قال :املغىم عليه يصل مع لك صًلة
كذبت ،ولكنه يصليهن ً
معا» أي :أخطأت ،وقد تكرر يف احلديث.
ويف املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري ( :)528 /2فالكذب هو اإلخبار عن اليشء خبًلف ما هو ،سواء
فيه العمد واخلطأ ،وال واسطة بني الصدق والكذب ىلع مذهب أهل السنة ،واإلثم يتبع العمد.
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احلنفية
تلحرير معتمد مذهب احلنفية ال بد أن نعلم أن املسائل املراد ُتريرها ال
خترج عن صورتني:
أوًل :أن تكون املسألة متفقا عليها بني املتقدمني -أئمة املذهب-
واملتأخرين من احلنفية:
ً
ً
فحينها يكون املعتمد ما قرروه ،ويلزم األخذ به قوال واحدا.
قال ابن اعبدين:
إذ لم يأذنوا يف االجتهاد فيما خرج عن املذهب باللكية مما اتفق عليه
()1
أئمتنا؛ ألن اجتهادهم أقوى من اجتهاده .
()2
ثانيا :أن يقع اًلختلف بني أئمة املذهب وفقهائه ،فحينها حيرر تبعا ملا ييل:
-1أن يعلم الُتجيح من أهله يف املذهب ،فاملعتمد ما رجحوه ،ويلزم األخذ به
ً
ً
قوال واحدا.
ً ()3
فيف ادلر املختار وحاشية ابن اعبدين« :وال خيري إال إذا اكن جمتهدا» ،
( )1رشح املنظومة املسماة بعقود رسم املفيت ،البن اعبدين (ص.)19 :
َُ
وزفر ،واحلسن بن زياد» ،قال يف ادلر املختار وحاشية ابن
( )2وهم« :أبو حنيفة ،و أبو يوسف ،وحممد بن احلسن،
اعبدين (رد املحتار)( :)360 /5( :ويأخذ) القايض اكملفيت (بقول أيب حنيفة ىلع اإلطًلق ،ثم بقول أيب
يوسف ،ثم بقول حممد ،ثم بقول زفر ،واحلسن بن زياد) ،وهذا الُتتيب إلزايم عندهم ىلع املقدل ،قال يف ادلر
ً
جمتهدا) أي :ال جيوز هل
املختار وحاشية ابن اعبدين (رد املحتار) (( :)360 /5قوهل :وال خيري إال إذا اكن
خمالفة الُتتيب املذكور إال إذا اكن هل ملكة يقتدر بها ىلع االطًلع.
( )3رد املحتار (.)360 /5
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بل املقدل مىت خالف معتمد مذهبه ال ينفذ حكمه.
قال يف احلاشية« :قوهل :معتمد مذهبه» أي :اذلي اعتمده مشايخ املذهب،
ً ()1
سواء وافق قول اإلمام أو خالفه كما قررناه آنفا .
وقال أيضا :ال خيىف أن املتأخرين اذلين أفتوا بالعرش كصاحب اهلداية،
وقايض خان ،وغريهما من أهل الُتجيح هم أعلم باملذهب منا؛ فعلينا اتباعهم،
ويؤيده ما قدمه الشارح يف رسم املفيت ،وأما حنن فعلينا اتباع ما رجحوه وما
()2
صححوه ،كما لو أفتونا يف حياتهم .
وابن جنيم املرصي يسلك هذا املسلك ،فريجح ً
تبعا ملا يف املتون ،واألمثلة
()3
ىلع هذا كثرية يف كتابه .
 -2أال يقع ترجيح من أهله ،فيسلك فيه مسلاكن:
()4
األخذ بظاهر الرواية ،قال ابن اعبدين :اعلووم بووأن الواجووب اتبوواع مووا

ترجيحووه عوون أهلووه قوود علووم

أو اكن ظوووواهر الروايووووة ولووووم

يرجحووووا خوووًلف ذاك فووواعلم

ً
تقديما هل ىلع ما يف الرشوح ،وكذا ما يف
الصريورة إىل اعتماد ما يف املتونً
تقديما هل ىلع ما يف الفتاوى.
الرشوح
()5
قال :
( )1وينظر :رشح عقود رسم املفيت (ص.)28
( )2ادلر املختار وحاشية ابن اعبدين (رد املحتار) (.)192 /1
( )3ابلحر الرائق رشح كزن ادلقائق (...:)247 /1وكذا صححه يف ادلقائق ،واألوىل :اعتماد اتلصحيح األول؛
ملوافقته ملا يف املتون.
( )4املصدر السابق.
( )5رشح املنظومة املسماة بعقود رسم املفيت ،البن اعبدين (ص.)29 :
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ُ
ً
فووووذاك توووورجيح هل ضوووومنا أىت
ولك قووووول يف املتووووون أثبتووووا
13

فرجحت ىلع الرشوح والشووروح

ىلع الفتاوى القدم من ذات رجوح

ً
لفظوا ُصو ِّ
ححا
ما لم يكون سوواه

فوواألرجح اذلي بووه قوود ُ ِّ
رصحووا

املراد بتقديم املتون ىلع الرشوح والرشوح ىلع الفتاوى :إذا اكن اللفظ
()1
رصحيًا يف ذلك .
ثاثلا :أن يقع اخللف بينهم ،مع خلو املسألة من الرواية.
إذا لم يوجد قول يف املسألة أليب حنيفة يؤخذ بظاهر قول أيب يوسف ،ثم بظاهر
َ
قول حممد ،ثم ُزفر ،ثم احلسن ،فإن فقدنا عنهم الرواية نعتمد ما قاهل املشايخ
املتأخرون ،فإن اختلفوا يؤخذ بقول مجهورهم مما اعتمده الكبار املعروفني ،مثل:
أيب حفص (أمحد بن حفص ابلخاري= أبا حفص الكبري). الطحاوي (أيب جعفر الطحاوي) ،من كتبه :خمترص الطحاوي. أيب الليث (أيب الليث نرص بن حممد بن أمحد بن إبراهيم بن اخلطاب،()2
السمرقندي ،احلنيف) .قاهل ابن اعبدين .
ثم اعتماد ما يف املتون ،كما مر معنا.
قال اللكنوي :واعلم أنه ينبيغ للمفيت أن جيتهد يف الرجوع إىل الكتب
املعتمدة ،وال يعتمد ىلع لك كتاب ،ال سيما الفتاوى اليت يه اكلصحاري ما لم يعلم
حال مؤلفه وجًللة قدره ،فإن وجد مسألة يف كتاب لم يوجد هلا أثر يف الكتب
( )1هذا هو املشهور تقريره ،قرره ابن اعبدين يف حاشيته ( ،)73/1وكذا يف العقود ادلرية ( ،)175/2وبعضهم
عمم وأطلق ،قال احلموي :ما يف املتون والرشوح ولو اكن بطريق املفهوم مقدم ىلع ما يف الفتاوى .ينظر:
غمز عيون ابلصائر (.)172/3
( )2رشح املنظومة املسماة بعقود رسم املفيت ،البن اعبدين (ص.)19 :
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املعتمدة فينبيغ أن يتصفح ذلك فيها ،فإن وجد فيها -أي :بغيته -وإال ال جيُتئ ىلع
اإلفتاء بها ،وكذا ال جيُتئ ىلع اإلفتاء من الكتب املخترصة وإن اكنت معتمدة ما
()1
لم يستعن باحلوايش والرشوح ،فلعل اختصاره يوصله إىل الورطة الظلماء .
()2

أوًل :كتب ظاهر الرواية :
 -2اجلامع َّ
الصغري.
 -1األصل.
ِّ -5
السري الكبري.
 -4الزيادات.

 -3اجلامع الكبري.
ِّ -6
السري الصغري.

َ
ُ
وواهر الروايووو ِة أتوووت
وكتوووب ظو ِ

ً
ا
أيضووا ُس ا
ووميَت
وباألصووول
سووتا
ِ

ُ
ُ
ُ
والكبووووري
الصووووغري
اجلووووامع

ِّ
ُ
ُ
ُ
والصووووغري
الكبووووري
ووووري
والس

ُ
َ
ثو َ
ووم الزيوووادات موووع املبسوووو ِ

َ
تَووووواترت َّ
بالس
ووووند المضووووبو ِ
ِ

َّ َ ُ
َّ
َصوووونفها حمموووود الشوووويباين

َ
َّ
املووذهب ُّ
انلعموواين
حوور َر فيهووا

 -1بداية املبتدي ،لربهان ادلين أيب احلسن عل بن أيب بكر بن عبد اجلليل
الصدييق الفراغين املرغيناين.
 -2خمترص القدوري ،ألمحد بن حممد بن أمحد بن جعفر بن محدان أيب احلسني القدوري.
 -3كزن ادلقائق ،أليب الرباكت عبد اهلل بن أمحد بن حممود حافظ ادلين النسيف.
 -4جممع ابلحرين وملتىق انلريين ،ألمحد بن عل بن ثعلب ابن السااعيت
( )1اجلامع الصغري مع رشحه انلافع الكبري (ص.)26
( )2سميت بظاهر الرواية؛ ألنها رويت عن حممد بروايات اثلقات ،فيه ثابتة عنه إما متواترة أو مشهورة عنه،
وإذا اختلفت الفتوى عند احلنفية اكن الُتجيح ملا يف هذه الكتب ،قال يف ابلحر الرائق رشح كزن ادلقائق
( :)239 /3الفتوى إذا اختلف ...اكن الُتجيح لظاهر الرواية.
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احلنيف مظفر ادلين.
()1
-5ملتىق األحبر ،ملحمد بن إبراهيم احلليب احلنيف .
 -6تنوير األبصار وجامع ابلحار ،ملحمد بن عبداهلل بن حممد بن تمرتاش.
ُ-7تفة الفقهاء ،ملحمد بن أمحد بن أيب أمحد ،أيب بكر عًلء ادلين السمرقندي.
 -1بداية املبتدي:

 اهلداية يف رشح بداية املبتدي :للمؤلف نفسه.ابلناية يف رشح اهلداية :بلدر ادلين حممود بن أمحد بن موىس أيب حممدالعيين املرصي.
العناية :للمحقق أكمل ادلين حممد بن حممود بن أمحد ابلابريت.فتح القدير :لكمال ادلين بن عبد الواحد السيوايس ،املعروف بابن اهلمام. -2مخترص القدوري:

َّ
يدي
 اجلوهرة انلرية :أليب بكر بن عل بن حممد احلدادي العبادي الزبِ ِايلمين احلنيف.
اللباب يف رشح الكتاب :لعبد الغين بن طالب بن محادة بن إبراهيمالغنييم ادلمشيق امليداين احلنيف.
 -3كنز الدقائق:
 -تبيني احلقائق رشح كزن ادلقائق :لعثمان بن عل ،فخر ادلين الزيليع احلنيف.

 -ابلحر الرائق رشح كزن ادلقائق :لزين ادلين بن إبراهيم بن حممد ،املعروف

بابن جنيم املرصي.

( )1مجع فيه «مسائل القدوري» ،و«املختار» ،و«الكزن» ،و«الوقاية» ،و«اهلداية».
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 -4مجمع البحرين وملتقى النريين:
()1

 املستجمع :بلدر ادلين حممود بن أمحد العيين .-5ملتقى األبحر:
 جممع األنهر يف رشح ملتىق األحبر :لعبد الرمحن بن حممد بن سليمان ،املدعوبشييخ زاده ،يعرف بداماد أفندي.
 -6تنوير األبصار وجامع البحار:
 ادلر املختار رشح تنوير األبصار وجامع ابلحار :ملحمد بن عل بن حممدحلصين ،املعروف بعًلء ادلين احلصكيف احلنيف.
ا ِ
وحاشيته انلفيسة:

 -در املحتار ىلع ادلر املختار :البن اعبدين ،حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز

اعبدين ادلمشيق احلنيف.
-7تحفة الفقهاء:
 -بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع ،للصااغين.

( )1ذكر ادلكتور صالح يوسف معتوق يف كتابه «ابلدر العيين وأثره يف علم احلديث» (ص  )105 ،104هذا
الكتاب ضمن كتب العيين املخطوطة باسم« :املستجمع يف رشح املجمع ،واملنتىق يف رشح امللتىق» ،ثم
قال« :ذكره العيين ،والسخاوي ،والسيويط ،وطاش كربى زاده ،واتلمييم ،وحايج خليفة ،وعبد اللطيف
بن ريايض زاده ،وابن العماد ،والشواكين ،واللكنوي ،وبرولكمان ،وتوجد منه نسخة يف دار الكتب املرصية
يف جزأين :األول يف ( )350ورقة ،ورقمه ( )418فقه حنيف ،واثلاين يف ( )220ورقة ،ورقمه ( )790فقه حنيف،
وهذا الكتاب رشح لكتاب «جممع ابلحرين وملتىق انلهرين» يف فقه احلنفية ،ألمحد بن عل بن تغلب،
املعروف بابن السااعيت املتوىف (694ه) ،وقد ذكر السخاوي أن العيين ألفه وهو ابن إحدى وعرشين سنة
يف حياة كبار شيوخه ،فوقفوا عليه وقرظوه.
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املالكية
ا
أوًل :مسائل قررها اإلمام ونقلت عنه:

19

()1



()2

فاملعتمد حينها قول اإلمام فيما هل فيه نص .
ثانياا :مسائل يتم تخريجها عىل قوله أو بناؤها عىل أصوله.
بداية :خيتلف معرفة املعتمد يف املذهب املاليك باختًلف علماء املذهب يف لك
ا
عرص ومرص ،وهذا شائع جدا يف مذهب اإلمام مالك ،حيث توجد أكرث من مدرسة

داخل املذهب :املدنيني ،واملرصيني ،والعراقيني ،واألندلسيني ،واملغاربة ،ويف لك
مدرسة ومرحلة من هذه املدارس واملراحل اكن هناك ترجيحات لألئمة يف أزمانهم،

قد ختتلف حسب املعطيات السابقة.

-وهلذا ال يتم االعتماد بداية ىلع كتب مرحليت النشوء واتلطوير -مع استثناء

نص اإلمام -حىت نرجع اىل املعتمد عن أصحاب مرحلة االستقرار.

وأهم كتب هذه املرحلة «خمترص خليل» ،فمنذ ميجء اإلمام خليل ابن إسحاق،

وكتب هذا املخترص الفقيه املشهور ،اذلي بناه ىلع كتب األئمة :ابن رشد اجلد،

واملازري ،واللخيم ،وابن يونس ،مع عبارة مكثفة ،وُترير وتدقيق للفروع،

فاجتمعت لكمة علماء املالكية عليه.
ولكن ً
نظرا لوجود بعض املسائل اليت حىك فيها اإلمام خليل القولني ،دون أن
يرجح بينهما ،قام إمام املالكية يف زمانه اإلمام ادلردير بتحرير تلك املسائل يف
( )1ينظر «الكتب الفقهية املعتمدة عند السادة املالكية» ،يلاسني بن سيدي أمحد.
( )2برشو وقيود معروفة عندهم ،منها ثقة انلاقل ،وعدم شذوذه.
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رشحه ىلع املخترص املسىم «الرشح الكبري».

ثم قام بكتابة «أقرب املسالك إل مذهب اإلمام مالك» ،فصار املعتمد يف

املذهب ىلع كتاب اإلمام ادلردير إىل يومنا هذا.

فًل بد قبل أن نعرف الكتب املعتمدة ىلع خليل وأقرب املسالك ،أن ندرك

املراحل اليت مر بها املذهب املاليك ،ويه ىلع ثًلث طبقات:
ا
أوًل :مرحلة النشوء.

ويه مرحلة اتلأصيل واتلأسيس ،وتبدأ من نشوء املذهب ىلع يد اإلمام مالك ‘،

وتنتيه بنهاية القرن اثلالث.

()1

ثانياا :مرحلة التطور :
وبداية هذه املرحلة تقريبًا ببداية القرن الرابع اهلجري ،ونهايتها بوفاة اإلمام
()2

ابن شاس .

ثاثلا :مرحلة اًلستقرار:

تبدأ هذه املرحلة من القرن السابع أو إبان ظهور «خمترص ابن احلاجب» ،وتستمر

إىل عرصنا هذا.

()3
ا
أوًل :الكتب املعتمدة يف مرحلة النشوء .

« -املوطأ» :إلمام املذهب مالك بن أنس األصبيح ÷.

 «املدونة» :لإلمام سحنون بن سعيد اتلنويخ ‘ (ت 240ه).( )1واملقصود باتلطور هنا« :اتلفريع واتلطبيق والُتجيح» ،وتتمزي هذه املرحلة بأئمة علماء َّ
فرعوا ىلع
أصول اإلمام مالك ،وطبقوا ،ثم رجحوا ،وشهروا.
ُ ِّ
( )2ابن شاس أبو حممد عبد اهلل بن جنم اجلذايم بن شاس ،السعدي ،املرصي ،املاليك ،مصنف كتاب

(اجلواهر اثلمينة يف فقه أهل املدينة) ،ينظر :سري أعًلم انلبًلء (.)98 /22
( )3الكتب وادلواوين يف هذه املرحلة تتفق يف مادتها العلمية ىلع السمااعت عن إمام املذهب وتًلميذه.

حترير معتمد املذاهب الفقهية

21

ثانياا :الكتب املعتمدة يف مرحلة التطور.

()1

 -انلوادر والزيادات ىلع ما يف املدونة من غريها من األمهات ،والرسالة  ،البن

أيب زيد القريواين.

 املنتىق رشح املوطأ ،أليب الويلد سليمان بن خلف ابلايج. -ابليان واتلحصيل واملقدمات املمهدات والفتاوي

الويلد حممد بن أمحد.
ثالثاا :الكتب املعتمدة يف مرحلة اًلستقرار:

()2

 ،البن رشد «اجلد» ،أيب

 -1خمترص خليل ،خلليل بن إسحاق:
 رشح بهرام ىلع خليل -ادلرر يف رشح املخترص -وهو الرشح الصغري ىلع خمترص()3

()4

خليل  ،بلهرام بن عبد اهلل بن عبد العزيز بن عمر ادلمريي ،أيب ابلقاء .

 -اتلاج واإللكيل ملخترص خليل ،ملحمد بن يوسف ،أيب عبد اهلل املواق املاليك.

 مواهب اجلليل لرشح خمترص اخلليل ،ملحمد بن حممد بن عبد الرمحنالطرابليس املغريب ،املعروف باحلطاب ُّ
الرعيين.
 -الرشح الكبري ىلع خمترص خليل ،ألمحد بن حممد ادلردير ،وحاشيته للشيخ

( )1ومن أهم رشوحه :رسالة ابن أيب زيد القريواين :الفواكه ادلواين ىلع رسالة ابن أيب زيد القريواين (أمحد
بن غنيم بن سالم انلفراوي) ،واثلمر ادلاين رشح رسالة ابن أيب زيد القريواين (صالح بن عبد السميع
اآليب األزهري).
( )2فتاوى ابن رشد اليت مجعها تلميذه ابن الوزان.
ً
( )3وهل ثًلثة رشوح :الكبري ،واألوسط ،والصغري ،واألوسط هو األشهر ،والصغري أكرث ُتقيقا ،والرشوح اثلًلثة
ىلع األخص الكبري والصغري ،معتمدة يف الفتوى ،وقد طبع بهامشه شفاء العليل يف حل مقفل خليل.
(ُ )4تقيق حافظ بن عبد الرمحن خري ،وأمحد بن عبد الكريم جنيب ،طبعة وزارة األوقاف والشؤون
اإلسًلمية ،قطر.
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ادلسويق املسماة :حاشية ادلسويق ىلع الرشح الكبري ،ملحمد بن أمحد بن عرفة

ادلسويق املاليك.

 -منح اجلليل رشح خمترص خليل ،ملحمد بن أمحد بن حممد عليش ،أيب عبد

اهلل املاليك.

 رشح ُّالزرقاين ىلع خمترص خليل

الزرقاين املرصي.

()1

 ،لعبد ابلايق بن يوسف بن أمحد بن حممد

 -2أقرب املسالك ملذهب اإلمام مالك ،ألدمحد بن محمد بن أدمحد ادلريير.
 -الرشح الصغري ىلع أقرب املسالك إىل مذهب اإلمام مالك ،للمؤلف.

 -بلغة السالك ألقرب املسالك ،املعروف حباشية الصاوي ىلع الرشح الصغري،

أليب العباس أمحد بن حممد اخللويت ،الشهري بالصاوي املاليك.

َّ
املقدم يف فهم عبارة خليل حال اختًلف العبارة هو «الرشح الكبري» لدلردير،

وهكذا إذا حىك خليل قولني فاملعتمد ما رجحه ادلردير ،ويراجع حينها «أقرب

املسالك» ،فإن وافق ترجيحه يف «الرشح الكبري» معتمد «أقرب املسالك» فهو املذهب،

وإن اختلف فاملذهب حينها ىلع ما يف «أقرب املسالك».

( )1ونضم هل كتاب (الفتح الرباين فيما ذهل عنه الزرقاين) ،ملحمد بن احلسن بن مسعود ابلناين ،وكتاب
(طالع األماين حاشية ىلع رشح الزرقاين ملخترص خليل) ،ملحمد اتلاودي بن الطالب بن سودة.
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الشافعية
القول املعتمد يف املذهب :أقوال اإلمام الشافيع ،واألوجه ألصحابه املنتسبني إىل
مذهبه اليت خيرجونها ىلع أصوهل ،ويستنبطونها من قواعده.
املرحلة األوىل :مرحلة البناء والتأسيس.
ويه تنقسم إل قسمني:
 -1املذهب القديم.

 -2املذهب اجلديد.

ويف هذه املرحلة إذا اكن لإلمام الشافيع قول واحد فهو نص يف املوضوع ،وهو
َّ
فاملعول عليه:
املعمول به يف املذهب ،وإذا ورد عن اإلمام الشافيع أكرث من قول
ً
كتابة أو إ ً
فتاء ،ومن رواة املذهب
القول اجلديد ،وهو ما قاهل اإلمام الشافيع بمرص،

اجلديد :ابلويطي ،واملزين ،والربيع املرادي ،والربيع اجلزيي ،ويونس بن عبد األىلع،
وعبد اهلل ابن الزبري امليك.
ويقابل اجلديد :القول القديم ،أو املذهب القديم ،وهو ما قاهل اإلمام الشافيع قبل
ً
انتقاهل اىل مرص كتابة أو إفتاء ،سواء رجع عنه أم لم يرجع ،ويمثل مذهب الشافيع
القديم كتابه املسىم بو «احلجة» ،ومن رواة مذهب الشافيع القديم :اإلمام أمحد بن
حنبل ،وأبو ثور ،والكرابييس ،والزعفراين يف آخرين.
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َّ
إذا تعارض قديم مع قديم حيث ال جديد ،أو جديد مع جديد -يُقدم الراجح
بانلظر إىل قوة ديلل لك منها ،ويسىم الراجح باألظهر إذا اكن االختًلف بني القولني
ً
أو األقوال ا
قويا ،وأما إذا اكن االختًلف ضعيفا فيسىم الراجح باملشهور.
املرحلة الثانية :مرحلة التبليغ والتعريف باملذهب:

وهذه املرحلة ُتمل نلا أقوال أئمة املذهب بعد وفاة اإلمام الشافيع ،واجتهاداتهم
اليت َّ
خرجوها واستنبطوها ىلع أصول اإلمام ،ويطلق عليهم (األصحاب) ،وتسىم

اجتهاداتهم( :الوجوه) ،والوجوه يف املذهب كثرية ،وقد اتفق األصحاب ىلع مجلة
ً
كبرية منها ،واختلف اجتهادهم يف مجلة كبرية أيضا ،وظهرت املدرستان الفقهيتان
املشهورتان يف املذهب:

املدرسة العراقية :واكن رأسها وشيخها :اإلمام أبو حامد أمحد بن حممد
اإلسفراييين (.)406-344

واملدرسة اخلراسانية :واكن رأسها وشيخها :اإلمام أبو بكر عبد اهلل بن أمحد

املروزي ،املعروف بالقفال الصغري (417 -327ه) ،وقد تكاثرت املصنفات يف هذه

املرحلة ،فمن هذه املصنفات:

 -1خمترص املزين ،أليب إبراهيم إسماعيل بن حيىي بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق املزين.

 -2احلاوي الكبري رشح خمترص املزين :لإلمام العًلمة أيب احلسن عل بن حممد املاوردي.
 املهذب واتلنبيه :لإلمام أيب إسحاق ابراهيم بن حممد الشريازي. -3نهاية املطلب يف دراية املذهب ،أليب املعايل اجلويين ،امللقب بإمام احلرمني.
 -4حبر املذهب ،لشافيع زمانه أيب املحاسن الروياين.
املرحلة الثالثة :مرحلة التنقيح األول وتحرير املذهب.

واكن عمودها اإلمام أبو القاسم عبد الكريم الرافيع ،املتوىف سنة 624ه ،واإلمام
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أبو زكريا حيىي بن رشف انلووي ،املتوىف سنة 676ه.
 -1الرافيع:
وقد رشع يف تنقيح املذهب ،وأخرج جمموعة من الكتب ،منها:
 -1املحرر:

قال انلووي يف «املنهاج»« :وهو كتاب كثري الفوائد ،عمدة يف ُتقيق املذهب،

معتمد للمفيت وغريه من أويل الرغبات ،وقد الزتم أن ينص ىلع ما صححه معظم
األصحاب ووىف بالزتامه».

 -2الرشح الصغري :وهو رشح لكتاب الوجزي للغزايل.
 -3العزيز رشح الوجزي :ويسىم بالرشح الكبري.

قال فيه اإلمام انلووي يف «الروضة»:

«فوفق اهلل سبحانه وتعاىل -وهل احلمد -من متأخري أصحابنا َمن مجع هذه
َّ
الطرق املختلفات ،ونقح املذهب أحسن تنقيح ،ومجع منترشه بعبارات وجزيات،

وحوى مجيع ما وقع هل من الكتب املشهورات ،وهو اإلمام اجلليل املربز املتضلع من
علم املذهب :أبو القاسم الرافيع ،ذو اتلحقيقات ،فأىت يف كتاب (رشح الوجزي) بما
ال كبري مزيد عليه من االستيعاب مع اإلجياز واإلتقان وإيضاح العبارات».
-2الووي:
ثم جاء اإلمام أبو زكريا حيىي بن رشف انلووي ،املتوىف سنة 676ه ،فأكمل ما بدأه

اإلمام الرافيع -عليهما رمحة اهلل -وصارت كتبه عمدة املذهب ،فمن كتبه:

 -1روضة الطابلني وعمدة املفتني ،وهو اختصار لرشح وجزي اإلمام الغزايل لإلمام الرافيع.
 -2املجموع رشح املهذب ،مات اإلمام ولم يتمه.

 -3منهاج الطابلني ،وهو خمترص لكتاب حمرر اإلمام الرافيع ،وقد حرره اإلمام انلووي،
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ً
وأتمه فصار عمدة املذهب ،وعليه اتلعويل ،وتناوهل علماء املذهب ً
درسا وحفظا
ً
ً
ونظما ،حىت زادت رشوحه ىلع األلف رشح.
ورشحا
 -4اتلحقيق رشح اتلنبيه ،أليب إسحاق الشريازي ،مات ولم يتمه.

 -5اتلنقيح رشح الوسيط أليب حامد الغزايل ،مات ولم يتمه.
 -6تصحيح اتلنبيه.

 -7انلكت ىلع اتلنبيه.
 -8رشح صحيح مسلم.
املرحلة الرابعة :مرحلة التنقيح الثاني.
َ
ُ
وهذه املرحلة َّ
شهاب ادلين أبو العباس أمحد اهليتيم املرصي امليك،
خط طريقها
ُ
املتوىف سنة  974ه ،وشمس ادلين حممد الرمل املرصي املتوىف سنة  1004ه ،وشيخ
اإلسًلم زكريا األنصاري.

أسىن املطالب يف رشح روض الطالب ..رشح منهج الطًلب ،وهو كتاب اخترصه زكريا
األنصاري من منهاج الطابلني للنووي ،ثم رشحه يف رشح منهج الطًلب.
ُ تفة املحتاج برشح املنهاج.

 حوايش ُتفة املنهاج برشح املنهاج.
 نهاية املحتاج رشح املنهاج.

 اغية ابليان يف رشح زبد ابن رسًلن.
تلحرير معتمد مذهب الشافعية نضع نصب أعيننا مخسة من علماء املذهب ،وهم:

-1الرافيع ،وكتبه :فتح العزيز برشح الوجزي= الرشح الكبري ،وهو رشح لكتاب
الوجزي يف الفقه الشافيع أليب حامد الغزايل (املتوىف 505 :ه).
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-2الووي ،وكتبه :روضة الطابلني ،املجموع رشح املهذب ،منهاج الطابلني،
اتلحقيق رشح اتلنبيه ،اتلنقيح رشح الوسيط ،رشح صحيح مسلم ،انلكت ىلع
اتلنبيه ،تصحيح اتلنبيه.

 -3اهليتيم ،وكتابهُ :تفة املحتاج برشح املنهاج.
 -4الرميل ،وكتابه :نهاية املحتاج رشح املنهاج.

 -5زكريا األنصاري ،وكتبه :أسىن املطالب يف رشح روض الطالب ،ورشح منهج
الطًلب ،وهو كتاب اخترصه زكريا األنصاري من منهاج الطابلني للنووي ،ثم
رشحه يف رشح منهج الطًلب.

فإذا علمت هؤالء اخلمسة :فاعلم أن اتلعويل عند متأخري الشافعية ىلع كتب
اإلمامني الرافيع ،وانلووي بني علماء املذهب ،أما الكتب املتقدمة فًل يعتمد ىلع

يشء منها إال بعد الفحص واتلحري.

قال الووي يف «املجموع» (:)47/1

«ال جيوز ملفت ىلع مذهب الشافيع إذا اعتمد انلقل أن يكتىف بمصنف
ومصنفني وحنوهما من كتب املتقدمني وأكرث املتأخرين؛ لكرثة االختًلف بينهم يف
اجلزم والُتجيح؛ ألن هذا املفيت املذكور إنما ينقل مذهب الشافيع وال حيصل هل
وثوق بأن ما يف املصنفني املذكورين وحنوهما هو مذهب الشافيع ،أو الراجح منه؛ ملا
ُ
فيها من االختًلف ،وهذا مما ال يتشكك فيه من هل أدىن أنس باملذهب ،بل قد جيزم
حنو عرشة من املصنفني بيشء وهو شاذ بالنسبة إىل الراجح يف املذهب ،وخمالف ملا
ً
نصوصا هل».
عليه اجلمهور ،وربما خالف نص الشافيع أو
وقال الرميل:

«ومن املعلوم أن الشيخني قد اجتهدا يف ُترير املذهب اغية االجتهاد ،وهلذا
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اكنت عنايات العلماء وإشارات من سبقنا من األئمة متوجهة إىل ما عليه الشيخان
من األخذ بما صححاه بالقبول واإلذاعن ،مؤيدين ذللك بادليلل وبالربهان».
وقال الشيخ الكريي:

()1

«وقد أمجع املحققون ىلع أن املفىت به ما ذكراه» .
()2
إن اختلف اإلمامان فيقدم قول انلووي  ،وإن ُو ِجد للرافيع ترجيح دون

انلووي فهو املعتمد ،إال إن ثبت أن ما قااله سهو ،فاملعتمد حينئذ قول املتأخرين.
قال ابن حجر اهليتيم:

ُ
«وهكذا أن املعتمد ما اتفقا عليه ،أي :ما لم جي ِمع ُمتعقبو الكمهما ىلع أنه سهو،
()3

وأىن به ....فإن اختلفا فاملصنف (انلووي) ،فإن وجد للرافيع ترجيح دونه فهو» .

ثم صار الشيخان -ابن حجر اهليتيم ،والرمل -عمدة املذهب عند املتأخرين

يف فهم عبارات وإشارات انلووي والرافيع ،وما اختلفا فيه ،وكذا اتلخرجيات.

ثم إن اختلفا -يف غري رشح «منهاج الطابلني» للنووي فيقدم القول اذلي يف

رشح «املنهاج» للك منهما.

وأما إذا اختلفا يف رشح «املنهاج» فاخللف قائم حينها:

 -1اعتمد أهل الشام وحرضموت واألكراد وداغستان وأكرث أهل ايلمن ما َّ
قرره ابن
( )1الفوائد املدنية (ص .)190
( )2تتفاوت كتب اإلمام انلووي من حيث الُتجيحات ىلع انلحو اتلايل :أوهلا :اتلحقيق ،فاملجموع ،فاتلنقيح،
فالروضة ،فاملنهاج ،ثم الفتاوى ،فرشح صحيح مسلم ،فتصحيح اتلنبيه ،ثم انلكت .قال ابن حجر اهليتييم
َ
يف «اتلحفة» :بل الغالب تقديم ما هو متبع فيه اكتلحقيق ،فاملجموع ،فاتلنقيح ،ثم ما هو ُمتَت َّبع فيه
َ
اكتلحقيق ،فاملجموع ،فاتلنقيح ،ثم ما هو خمترص فيه اك َّلروضة.
(ُ )3تفة املحتاج (.)39/1

حترير معتمد املذاهب الفقهية

31

حجر اهليتيم.

 -2اعتمد أهل مرص ما اَ
قرره الرمل.
 -2أما أهل احلجاز ،فلهم طريقان:

فمنهم من اعتماد تقريرات ابن حجر اهليتيم.-ومنهم من يكتيف حباكية ما يقرره الشيخان دون ترجيح.

هذا ما قرره الكردي يف «الفوائد».

ذكر الشيخ الكردي يف «الفوائد» عن الشيخ سعيد سنبل قوهل:

«إذا اختلفت كتب ابن حجر اهليتيم فاملعول عليه اتلحفة ،ثم فتح اجلواد ،ثم
اإلمداد ،ثم الفتاوى ،ورشح العباب».
ما فات ابن حجر والرميل:

 -4ذكر الكردي يف «الفوائد» أن ما فات ابن حجر والرمل يكون حبسب اآليت:
 -1يؤخذ باختيارات شيخ اإلسًلم زكريا األنصاري ،واملقدم من كتبه «رشح
ابلهجة» الصغري ،ثم كتاب «املنهج» ورشحه هل.

 -2اختيارات اخلطيب الرشبيين.

 -3اختيارات أصحاب احلوايش ىلع رشوح «املنهاج» -رشيطة عدم خمالفة رشيح
املنهاج البن حجر والرمل ،-وهم ىلع الُتتيب:
 -عل بن حيىي الزيادي املرصي ،املتوىف سنة  1024ه ،هل حاشية ىلع رشح فتح

الوهاب برشح منهج الطًلب ،لشيخ اإلسًلم زكريا األنصاري.
 -أمحد بن قاسم العبادي ،املتوىف سنة 994ه.

 -شهاب ادلين أمحد الربليس الشافيع ،املشهور بعمرية ،صاحب احلاشية املشهورة.
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 أبو الضياء نور ادلين عل بن عل الشربامليس القاهري ( 1087 -997ه)،صاحب احلاشية املشهورة ىلع «نهاية املحتاج».
 -أبو احلسن عل بن ابراهيم بن أمحد بن عل احلليب القاهري ،نور ادلين (،)1044 -975

صاحب السرية احللبية املشهورة.

 -1ما اتفق عليه انلووي والرافيع.

 -2فإن اختلفا فانلووي.

 -3الُتجيح يف فهم العبارة واتلخريج يكون ىلع انلحو اآليت:

 -4اهليتيم ،والرمل.

 -5فإن اختلفا -فعىل اخلًلف السابق.-
 -6ثم زكريا األنصاري.

 -7ثم أصحاب احلوايش.
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احلنبلي
 -1الطور األول :دور النشوء والتكوين.
وهو عرص مؤسس املذهب اإلمام أمحد بن حنبل (ت 241ه).

والكتب املعتمدة يف هذا ادلور :املسائل والرسائل لإلمام ‘.

 -2الطور الثاني :دور التوسع والنمو.
ويمتد من  241ـهإىل 403ه.

والكتب املعتمدة يف هذا ادلور :كتاب الفقيه ،أمحد بن حممد اخلًلل (ت  311ه):

«اجلامع لعلوم اإلمام أمحد» ،اذلي بلغ حنو مائيت جزء.

وكتابا عمر بن حسني اخلريق (ت 343ه) )2( ،وأيب بكر عبد العزيز بن جعفر

(غًلم اخلًلل) (ت 363ه) ،فمن املعلوم أنهما اخترصا جامع اخلًلل ،ورجح لك
منهما رواية من بني الروايات اليت أوردها اخلًلل يف جامعه يف لك مسألة ،واعتمدها

ىلع أنها يه املذهب ،واتفقا يف الُتجيح إال يف بضع وثمانني مسألة ،أوردها ابن أيب
يعىل يف طبقاته يف ترمجة غًلم اخلًلل.

واعتمد ابن قدامة يف املغين ترجيحات اخلريق ً
اغبلا؛ حيث إن املغين هو رشح

ىلع خمترص اخلريق ،واعدة تكون أشهر رواية بعد الرواية اليت اختارها اخلريق يه
الرواية اليت اختارها أبو بكر.

 -3الطور الثالث :دور اًلنتشار.
ويشمل هذا ادلور طبقة املتوسطني ،وتبدأ هذه املرحلة من زمن تًلميذ ابن
حامد ،ىلع رأسهم :القايض أبو يعل َّ
الفراء ،وتنتيه بوفاة الربهان ابن مفلح (ت
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 ،)884وهذه املرحلة يه اليت اكن فيها كثري من أئمة الفقه احلنبل.

والكتب املعتمدة يف هذا ادلور :كتب أيب يعىل ،وأيب اخلطاب اللكوذاين ،وابن

اجلوزي ،وابن قدامة ،وشمس ادلين ابن مفلح ،والربهان ابن مفلح.
 -4الطور الرابع :دور اًلستقرار.

ويمتد من  885ه إىل العرص احلايل:
ُ َ ُا
وتبدأ هذه الطبقة من رأس املتأخرين ورئيسهم :إِمام املذهب يف زمانه ،ومنقح
ً
مرورا بطبقته إىل
املذهب ،العًلمة أبو احلسن عًلء ادلين املرداوي( ،ت  885ه)
عرصنا هذا.

والكتب املعتمدة يف هذا ادلور :كتب املرداوي ،وابن انلجار ،واحلجاوي،

وابلهويت ،ومريع.

املشهور من املذهب عند متأخري احلنابلة :ما اتفق عليه كتابا «اإلقناع»،
ً
ُتريرا ،فإن اختلفا فاخلًلف حينها قائم:
و«املنتىه»؛ ألنهما أكرث كتب املذهب
-منهم من قال :نقدم من وافقه صاحب اغية املنتىه:

قال السفاريين (ت1188 :ه) يف وصيته ألحد تلميذه الجديني:

«عليك بما يف الكتابني :اإلقناع ،واملنتىه ،فإذا اختلفا فانظر ما يرجحه صاحب

الغاية» .اه.

وقال الشيخ محمد آل إسماعيل:

«واذلي أراه أنهما إذا اختلفا -يعين :املنتىه ،واإلقناع -فالرجوع إىل اغية
()1

املنتىه يف اجلمع بني اإلقناع واملنتىه ،ورشحه مطالب أويل انلىه» اه .

( )1الآللئ ابلهية يف كيفية االستفادة من الكتب احلنبلية (ص .)78
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قال الشيخ سليمان بن عبدالردمحن بن دمحدان (ت1397ه) -بعد أن ذكر «املنتىه»:-

قال صاحب «السحب» يف «إجازته للشيخ مصطىف بن خليل اتلونيس» :وإذا

أراد انلقل عن املذهب فليعتمد ىلع «املنتىه» ،و«اإلقناع» ،فإن ختالفا فاملرجح من
َ َّ
تبعه صاحب «الغاية» ،و«املنتىه» ُمقدم ىلع اإلقناع إال يف مسائل يسرية معدودة.
ً
َ َّ
فإن قيل :قد الزتم املصنف أن ال يذكر قوال غري ما قد َم أو َص َّح َح يف «اتلنقيح» إال إذا
ُ
يشري إيله مع أنه ذكر يف رشو
اكن عليه العمل أو شهر أو قوي اخلًلف ،فربما

القصاص أن املاكتب ال يقتل بقية ولو اكن ذا رحم ً
تبعا «لإلنصاف» و«تصحيح الفروع»،
َ
َ
وهذا خًلف ما ن َّص عليه يف «اتلنقيح» ،و«اإلقناع» من قتل املاكتب بعبده ذي الرحم،
قال يف «املبدع» :يف األشهر واألصح.

قلت« :قد أجاب عن ذلك العًلمة املحقق عثمان انلجدي يف «حاشيته» بأن

حكمة عدول املصنف عما يف «اتلنقيح» تلأخر «اتلصحيح» عنه ،قال :فتنبه
()1

ذللك »...ا.ه .
قال الشيخ العلمة ابن عقيل:

َ
اإلقنوووااع
واملنوووتىه إن وافوووق

وإن خيالفوووه فموووا يف املنوووتىه
وقيووول :موووا رجحوووه يف الغايووو ِة
مفهوم ُ
َ
وووه
وإن خيوووالف نطقوووه
َ
وفاري
واختووار مووا يف الغاي و ِة السو ِ

( )1كشاف انلقاب عن مؤلفات األصحاب.

َ
ُ
ووووزااع
فووووذلك املووووذهب ال نِ

ُّ َ
ُ
انلوىه
األصحاب ِمن أهول
معتمد
ِ

ُ
صوواحب ادلرايوو ِة
مووريع الفقيووه

َ
ِّ
َ
ترومووووه
فقوووودم املنطوووووق إذ

تموواري.ا.ه
فوواحفظ وحققووه وال
ِ
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ومنهم من قدم ما يف اإلنصاف للمرياوي إذا اجتمع مع أحدهما:قال الشيخ يلع اهلندي:
«املذهب عند املتأخرين :هو ما أخرجه املرداوي يف كتابه اتلنقيح ،واحلجاوي

يف كتابه اإلقناع ،وابن انلجار يف كتابه املنتىه ،واتفقوا ىلع القول به ،وإن اختلفوا:
فاملذهب ما اتفق ىلع إخراجه والقول به اثنان منهم ،وإذا لم يتفقوا :فاملذهب ما
أخرجه صاحب املنتىه ،ىلع الراجح؛ ألنه أدق ً
فقها من االثنني ،وقد يفضل بعضهم:
()1

اإلقناع لكرثة مسائله ،وال مشاحة يف االصطًلح» اه .
وقال أدمحد بن عوض (ت1101:ه):

ً
«قال شيخنا -أي :الشيخ عثمان بن قائد انلجدي (ت1097 :ه) -نقًل عن

بعضهم :رصيح املنتىه مقدم ىلع رصيح اإلقناع ،ورصيح اإلقناع مقدم ىلع مفهوم
املنتىه ،ومفهوم املنتىه مقدم ىلع مفهوم اإلقناع ،وإذا اختلف قول صاحب املنتىه
()2

وقول صاحب اإلقناع يف حكم مسألة؛ فاملرجح قول صاحب الغاية» اه .

( )1مقدمة يف بيان املصطلحات الفقهية ىلع املذهب احلنبل ،لعل بن حممد اهلندي (ص .)4
( )2علماء جند ،البن بسام ( ،)135/5يف أثناء ترمجة الشيخ عثمان انلجدي.
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