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مل يعلم، وصىلَّ اهللا وسلَّم وبارك عىل نبيِّنا حممٍد أفضل من َعِلَم  احلمد هللا الذي علَّم بالقلم، علَّم اإلنسان ما  
ا بعــد                                   .     فعمل، فاللهمَّ انفعنا بالعلم، وارفعنا بالعمل، وباركه لنا يف احلياة وبعد املامت                                      :)١(أمَّ

                    

مة اإلمام النَّووي   يف كتابه املجموع الذي رشح فيه جزءاً من كتاب  _ ~ _ فهذا اختصاُر جزٍء من مقدِّ
ب للشريازي مٌة مليئٌة بالفوائِد والفرائد، تستوحي منها تضلُّع ا_ ~ _ املهذَّ إلمام النَّووي يف العلوم ، وهي مقدِّ

ومدى استيعابه واستظهاره ملحفوظاته، عالوًة عىل إحتافه القارئ بتعليقاٍت دقيقٍة، ، وحتقيقها، وسعة اطِّالعه
، وطريقٍة . وحتريرات جليلٍة، منثورٍة يف فنون وأبواب شتَّى ٍ حرصت قدر استطاعتي تلخيصها بأسلوٍب ميرسَّ

طٍة دون إخالٍل بأصلها، فم اماً أحتنيَّ فيها منشطي، حتى خترج كام ارتضيتمبسَّ  .كثت فيه أيَّ

قة يف    مات حني يصوغه كبار العظامء؛ تصري معلًام؛ ألهنا استهالل كتبهم، فتجد فيها من الدِّ وفنُّ املقدِّ
ذه العبارة، وخالصة الذهن واعتصاره، ما ال جتده يف ثنايا الكتاب؛ ولذا نحمد لشيخنا الكريم لفت انتباهنا هل

مة، ونحن نلتمس منه إفادتنا بمثيالهتا لعلامء أجالَّء تثري حني مطالعتها إن َس   .ظرف َح مَ وقٌت، وَس  َح نَ املقدِّ

                                                        

ل من قال  )١( ): ٦/٥٥٦(يف الفـتح ~    حجـر  والشـعبي، قـال احلـافظ ابـن  أبو موسى األشعري  : داود عليه السالم، وهو فصل اخلطاب، قاله) أما بعد: (أوَّ
صحيح عن الشعبي مثله أخرجه ابن أيب حاتم، وذكر عن ابن جرير (  ،)٧/٥٩(ريكثـ  ، وتفسـري ابـن)١٠/٥٦٥(ربيتفسري ابن جريـر الطـ: ُينظر[، )بإسنادٍ 

 )].١١٢-٧/١١١(، وزاد املسري)١٥/١٦٢(واجلامع ألحكام القرآن
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ه، بِ  مـحيث يتجىلَّ إنصافه ملن يرى أنَّه ُهض علًام وَأَدباً، ،_ ~ _وال ُأغفل استفاديت منه ه وإبراز   ردِّ ـحقُّ حقِّ
م ـالَّب العلـع لطــــرب املثل البديـو هبذا يضـاول، وهـدبه حيال املصنِّف، دونام جتريٍح أو تطمكانه، مع ظهور أ

  { :_ارك وتعاىلــتب_قِّ ــول احلــاراً لقـم عىل من سبقهم من العلامء، امتثاالً واستشعـيف استدراكه

                     

املذهبي، ب د، ولوثة التعصُّ ـأة التقليــعن مح ادهــ، وابتع]١٠:احلرش[}     
ليل واالستنبـاط، وممَّا يظهــوتع والتَّصنيف،  فـه يف التأليــوُّ مهَّتـه، وعلــول نفســارئ طــللق رــويله عىل الدَّ

لعمل، فرمحه اهللا وا م والتعليمــأله بالعلــوى الوقت الذي مـل؛ ســل ما يتأمَّ ـرد كـرى معوقــاً له يف ســـوال ت
م ألمة اإلسالم  رمحًة واسعًة، وجزاه خرياً    .عامَّ قدَّ

 

**

ريازي ق الشِّ ا، أليب اسح))بذَّ هَ املُ   (( هو من أمجع الكتب يف فقه الشافعية، رشح به اإلمام النووي كتاب 
 . وهو كتاب جليل القدر،  وهذا الكتاب أهم رشوحه ،)هـ٤٧٦ت(

 لغاته وألفاظه، مع تعريف املصطلحات الفقهية، بنيَّ  منهجه يف الرشح بأنْ  _ ~ _وبني اإلمام النووي 
ويذكر األحاديث الصحيحة واحلسنة والضعيفة واملرفوعة، والرواة، ثم يسهب يف بيان األحكام بعبارة سهلة، 

د ما اتفق عليه أصحاب الشافعي، وما انفرد ويضم الفروع والتتامت والزوائد والقواعد والضوابط يف الفقه، وحيد
 . به بعضهم، ملتزماً ببيان الراجح واملعتمد يف املذهب
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وتتبع النووي فتاوى األصحاب يف كتب األصول والطبقات والرشوح، فإن كان القول مشهوراً أو 
مذاهب السلف من الصحابة للجمهور ذكره من غري تعيني قائله، وإن كان القول غريبًا أضافه إىل قائله، كام يذكر 

 . والتابعني مع أدلتها، كام ينقل مذاهب األئمة والعلامء

واعلم أن هذا الكتاب، وإن سميته رشح املهذب، فهو رشح للمذهب كله، بل ((: _ ~ _ وقال النووي
 . ))ملذاهب العلامء كلهم، وللحديث ومجل من اللغة والتاريخ واألسامء

 

جملدات، ثم  ٩ يتم الكتاب، وإنام وصل إىل ربع األصل تقريبا، ورشحه يف مل _ ~ _ولكن اإلمام النووي 
، _ ~ _وصنف ثالث جملدات، ثم مات) هـ ٧٥٦( اخرتمته املنية، وجاء تقي الدين عيل بن عبد الكايف السبكي 

 .ثاً وأمته غريه فلم يكمل إال عىل يد احلرضمي والعراقي قديًام، وعىل يد الشيخ حممد نجيب املطيعي حدي

 
 

 

 

 

 

 



 اموع مقدمة من جزء أهم اختصار يف الينبــــوع

6  
 مجيع احلقوق حمفوظة مللتقى املذاهب الفقهية والدراسات العلمية

  

 

  

  

  

  

  


))))((((

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 اموع مقدمة من جزء أهم اختصار يف الينبــــوع

7  
 مجيع احلقوق حمفوظة مللتقى املذاهب الفقهية والدراسات العلمية

)٢( 

ريازي، الشيخ، اإلمام، القدوة، املُْجتَهد،شيُخ اإلسالم، أبو إسحاَق، إبراهيُم بُن عيل  :هــو أبو إسحاق الشِّ
، الشافعي،  ،الشريازيُّ  .َلَقبُه مجاُل الدين: نزيُل بغداد، قيلبِن يوسَف الَفْريوزاباديُّ

 .)هـ٣٩٣(يف سنة ثالٍث وتسعني وثالثِامئة :دهــمول

وزاباذ ـ ُبليدة بفارس ـ(( :قال ابُن النجار ونشأ هبا، وقرأ الفقَه بشرياز عىل أيب القاسم  ُولَد أبو إسحاق بِفْريُ
ِجيس، وع يِّب الطربي صاحب املاَرسْ اَركي، وعىل أيب الطَّ اجي صاحِب ابن القاص، وقرأ الكالَم عىل أيب الدَّ ىل الزجَّ
 .))حاتٍِم الَقْزويني صاحِب ابن الباِقالَّين، وَخطُّه يف غاية الرداءة

َمْرَقندي، وأبو البَدر الَكْرخي،  ،اخلطيُب  :ث عنهحدَّ  ، وإسامعيُل بن السَّ وأبو الوليد البَاجي، واحلَُميديُّ
ان والزاهُد يوسُف بُن أيوب، وأبو  نٍرص أمحُد بُن حممٍد الطُّويس، وأبو احلسِن بُن عبد السالم، وأمحُد بُن نرص بن ِمحّ

 .اهلََمذاين خاِمتَُة من روى عنه

معاين س النِّظامية، وشيخ العرص(( :قال السَّ رحل الناُس إليه من البالد، وَقصُدوه، . هو إماُم الشافعيّة، وُمَدرِّ
د بالعلم الوافر مع السريةِ  جاءته الدنيا صاغرًة، فأباها، واقترص عىل ُخشونة . اجلميلة، والطريقِة املَْرِضيَّة وتفرَّ

صنَّف يف األصول والفروِع واخلالِف واملَذهب، وكان زاهداً، َوِرعاً، ُمتواضعاً، ظريفاً، كريًام، . العيش أياَم حياتِه
ثَ . جوادًا، َطْلَق الوجه، دائِم البِْرش، مليَح املُحاورة  .))نا عنه مجاعٌة كثريةَحدَّ

                                                        

 .)١٣/١٦(، سري أعالم النبالء)٤/٢٢٦(، طبقات الشافعية الكربى)٣/٤١٥(،)١/١٦٣(روضة الطالبني :ينظر   )٢(
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هيل قال شجاع ُم عليهم يف وقته ببغداد((  :الذُّ كان ثقًة، ورعًا، صاحلًا، عاملاً باِخلالف . إماُم أصحاب الشافعي واملقدَّ
 .))ِعلًام ال ُيشاركه فيه أحد

ىل هذا، وكنُت كنُت أُِعيُد كلَّ قياٍس ألَف مرة، فإذا َفرغُت، أخذُت قياسًا آخر ع(( :قال الشيخ أبو إسحاق
 .))ُأعيد كل َدْرس ألف مرة، فإذا كان يف املسألة بيٌت ُيستشهُد به َحفظُْت القصيدة التي فيها البيت

معاين ملا خرج أبو إسحاق إىل نيسابور، خرج معه مجاعٌة من تالمذته كأيب بكٍر الشايش، وأيب عبد (( :قال السَّ
َربي، وأيب ُمعاذ األندليس، والقايض عيل املَيَانَجي، وقايض البرصة ابِن فتيان، وأيب احلسن اآلِمدي، وأيب  اهللا الطَّ

َطبي ْنجاين، وأيب عيل الَفاِرقي، وأيب العباس بن الرُّ  . ))القاسم الزَّ

ُة املدرسني بالعراق واجلبال تالمذَته وأتباَعه  .ُيرضب املثُل بَفصاحته وقوِة ُمناظرته ،وكان عامَّ

جُت إىل خراسان، فام دخلُت بلدة إال كان قاضيها أو خطيبُها أو ُمفتيها من خر (( :وعن أيب إسحاق قال
 .))أصحايب

وال يكوَن عامالً (( :وعنه قال  .))العلُم الذي ال َينْتَِفُع به صاحبُه أن يكوَن الرجل عاملاً 

؟ فاهللا اهللا يا أوالدي اجلاهُل بالعامل َيقتدي، فإذا كان العاِملُ ال يعمُل، فاجلاهُل ما َيرجو من نفسه(( :وقال
 .))نعوُذ باهللا من علٍم يصري ُحجًة علينا

حرضُت مع قايض القضاة أيب احلسن املاوردي عزاًء، : حكى أيب قال  (( :قال حممُد بُن عبد امللك اَهلَمذاين
ل بهما رأيُت كأيب إسحاق لو رآُه الشافع: فتكلم الشيُخ أبو إسحاق َواِجالً، فلام خرجنا، قال املاوردي  .))يُّ لتََجمَّ
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يا رسول اهللا بَلغني عنك : كنُت نائًام ببغداد، فرأيُت النبي ومعه أبو بكٍر وعمر، فقلُت  (( :ُحكي عنه قال
ُف به يف الدنيا، وأجعُله ُذخراً لآلخرة، فقال يل : أحاديُث كثريٌة عن ناقيل األخبار، فُأريد أن أسمَع منك حديثاً أترشَّ

. من أراد السالمَة، َفْليَْطُلبها يف سالمِة غريه: قل عني: وكان َيْفَرح هبذا ـ. )٣(، وخاطبني بهيا شيخ وسّامين شيخاً 
معاين  .)) سمعُت هذا بمرَو من أيب القاسم حيدر بِن حممود الشريازي، أنه سمع ذلك من أيب إسحاق: قال السَّ

أما . َق، وقايض القضاة أبو عبد اهللا الَداَمغاينإماماِن ما اتَّفق هلام احلج، أبو إسحا((  :قال القايض ابن هانىء
ندس واإلْستَْربق. أبو إسحاق فكان فقريًا، ولو أراده حلملوه عىل األعناق  .))واآلخر لو أرادُه ألمكنه عىل السُّ

رأيُت الشيخ كان ُيصيل عند فراغ كل : سمعُت بعض أصحاب أيب إسحاق يقول :قال أبو بكر بُن اخلاِضبة
باملُ «فصٍل من   .»هذَّ

س هبا    (( :قال الذهبي الشيُخ أبو إسحاق بعَد َمتَنُّع، ومل يتناول َجاَمِكيًَّة أصالً،  _يعني املدرسة النِّظاميَّة  _درَّ
وكان يقتِرصُ عىل ِعاممٍة صغرية وثوٍب ُقطني، وَيقنَُع بالُقوت، وكان الفقيُه رافُع احلامل رفيَقه يف االشتغال، فيحمل 

باألجرة، وُينِْفُق عىل نفِسه وعىل أيب إسحاق، ثم إن رافعاً حجَّ وجاور، وصار فقيَه احلرم يف حدود شطَر هناِره 
ف درمهاً، وال عليه درهمٌ  األربعني وأربِعامئة لِّ ج فيام أعلم، . ومات أبو إسحاق، ومل ُخيَ وكذا َفْليَُكِن الزهُد، وما تزوَّ

ب« الدنيا، وبُِحْسن نيتِه يف العلم اشتهرْت تصانيُفه يف رشح «، و»اللَُّمع يف أصول الفقه«، و»التنبيه«، و»كاملهذَّ
 .))، وغري ذلك»امللخص يف أصول الفقه«، و»املعونة يف اجلدل«، و»اللمع

 
                                                        

ريازي؛ هلذه الرؤيا التي رآهاالشيخ يف املذهب الشافعي، فال يراد به إالَّ ا عليه وهلذا ُأطلق  )٣(  .لشِّ
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 :أَنشدين أبو إسحاَق الشريازي لنفسه :قال ُأْنوشتِكني الرضواين

 َؤالِ ـــــملَا َقاَتْلُت إال بالسُّ  َوَلْو َأينِّ ُجِعْلُت أمَري َجيْشٍ 

 وقد َثبَتُوا ألطراِف الَعوايل ِمنْهُ   ونَ ـاَس َينْهِزمُ ـألنَّ النَّ 

 

 ُتويف ليلَة احلادي والعرشين من مجادى اآلخرة، سنة سَت وسبعَني وأربِعامئة ببغداد :وفــاته
ة باب أبرز، وعمل العزاُء ، وُأحرض إىل دار أمري املؤمنني املُقتدي باهللا، فصىلَّ عليه، وُدفَِن بمقرب)هـ٢١/٦/٤٧٦(

َربي ِة، وصّىل عليه صاحبُه أبو عبد اهللا الطَّ  .بالنِّظاِميّ
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 )٤( 

  

الشافعي، أبو زكريا، حميي الشافعي، أبو زكريا، حميي ) ) النواويالنواوي((حييى بن رشف بن مّري بن حسن احلزامي احلوراين، النّووي حييى بن رشف بن مّري بن حسن احلزامي احلوراين، النّووي   ::ووــــهه
من من ((هـ يف نوىهـ يف نوى٦٣١٦٣١ط من املحرم سنة إحدى وثالثني وستامئة ط من املحرم سنة إحدى وثالثني وستامئة الدين، عّالمة بالفقه واحلديث، ولد يف العرش األوسالدين، عّالمة بالفقه واحلديث، ولد يف العرش األوس

وأقام هبا زمنًا وأقام هبا زمنًا هـ، هـ، ٦٤٩٦٤٩حيث قدم إليها سنةحيث قدم إليها سنة  وإليها نسبته، تعلم يف دمشق،وإليها نسبته، تعلم يف دمشق،) ) بسوريةبسورية  جنويب دمشقجنويب دمشق  قرى حورانقرى حوران
ر املذهب الشافعي ر املذهب الشافعيطويًال، صاحب التصانيف املفيدة املباركة، حمرِّ   ..طويًال، صاحب التصانيف املفيدة املباركة، حمرِّ

  
واملراقبة، وتصفية النفس واملراقبة، وتصفية النفس   هدة بنفسه والعمل بدقائق الورعهدة بنفسه والعمل بدقائق الورعمع ما هو عليه من املجامع ما هو عليه من املجا((: : _ ~ _  قال الذهبيقال الذهبي

وائب وحمقها من أغراضها كان حافظًا للحديث وفنونه ورجاله وصحيحه وعليله يف معرفة املذهب وائب وحمقها من أغراضها كان حافظًا للحديث وفنونه ورجاله وصحيحه وعليله يف معرفة املذهبمن الشَّ   ..)٥( ))من الشَّ
أمحد بن قدامة املقديس ثم أمحد بن قدامة املقديس ثم   اإلمام شمس الدين أبو الفرج عبدالرمحن بن حممد بن اإلمام شمس الدين أبو الفرج عبدالرمحن بن حممد بن   ::من شيوخه يف احلديثمن شيوخه يف احلديث

  ..احلنبيلاحلنبيلالصاحلي الصاحلي 
  

افعي، واحلافظ   ::من تالميذهمن تالميذه افعي، واحلافظ احلافظ عالء الدين عيل بن إبراهيم بن داوود بن سليامن أبو احلسن العطَّار الشَّ احلافظ عالء الدين عيل بن إبراهيم بن داوود بن سليامن أبو احلسن العطَّار الشَّ
مجال الدين أبو احلجاج يوسف بن الزكي عبدالرمحن بن يوسف املزي الُقضاعي، وأمحد الرضير الواسطي أيب مجال الدين أبو احلجاج يوسف بن الزكي عبدالرمحن بن يوسف املزي الُقضاعي، وأمحد الرضير الواسطي أيب 

  ..العباس امللقب باخلاللالعباس امللقب باخلالل

                                                        

 .)١/٢٦٨(، طبقات الفقهاء)١٥٠-٨/١٤٩: (األعالم: ينظر  )٤(

 ).٤/١٤٧٢(تذكرة احلفاظ  )٥(
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  : : ة، منهاة، منهاكتبه كثرية مشهوركتبه كثرية مشهور  ::مؤلفاتهمؤلفاته
ه باملجموع، واخرتمته املنيَّة قبل إمتامه_ _  ب، سامَّ ه باملجموع، واخرتمته املنيَّة قبل إمتامهرشح املهذَّ ب، سامَّ مته هنا. [. [رشح املهذَّ مته هناالذي اخترصت جزءاً من مقدِّ   ].].الذي اخترصت جزءاً من مقدِّ
افعي، ابتدأ يف تأليفها يوم اخلميس_ _  افعي، ابتدأ يف تأليفها يوم اخلميسالروضة، خمترص الرشح الكبري للرَّ هـ، وختمها يوم هـ، وختمها يوم ٦٦٦٦٦٦//٩٩//٢٥٢٥الروضة، خمترص الرشح الكبري للرَّ

  ..هـ، وهي عمدة املذهب اآلنهـ، وهي عمدة املذهب اآلن٦٦٩٦٦٩//٣٣//١٥١٥األحداألحد
ه باملنهاجرشح صحيح مسلم، رشح صحيح مسلم، _ _  ه باملنهاجسامَّ   ..سامَّ
ر، وهو اآلن عمدة الطالبني واملدرسني واملفتني_ _  ر، وهو اآلن عمدة الطالبني واملدرسني واملفتنياملنهاج خمترص املحرَّ   ..املنهاج خمترص املحرَّ
  ..)٦(هتذيب األسامء واللغاتهتذيب األسامء واللغات_ _ 
  ..رياض الصاحلنيرياض الصاحلني_ _ 
  ..األذكاراألذكار_ _ 

 

، ومل يتجاوز عمره اخلامسة ، ومل يتجاوز عمره اخلامسة هـهـ٦٧٦٦٧٦سنة سنة   ليلة األربعاء الرابع والعرشين من رجب،ليلة األربعاء الرابع والعرشين من رجب،  تويفتويف  ::وفــاتهوفــاته
  ..بنوىبنوى  ، ودفن صبيحتها، ودفن صبيحتها)٧(واألربعنيواألربعني

  
  

  
                                                        

 .))وهو كتاب جليل ال يستغني طالب علم من العلوم كلها عن مثله((: قال عنه النووي يف املقدمة  )٦(

ل _ ~ _ اعلم أنَّ الشيخ حميي الدين: _هامتيف أول امل_سنوي قال الشيخ مجال الدين اإلوهلذا   )٧( للنَّظـر والتَّحصـيل،  ملَّا تأهَّ
فجعـل تصـنيفه حتصـيالً وحتصـيله  النَّـاظر فيـه، له ويقف عليه تصنيفًا ينتفع بهرأى املسارعة إىل اخلريات، أْن جعل ما حيصِّ 

 .انيف ما تيرسَّ لهلتَّصا منتصنيفاً، وهو غرٌض صحيٌح وقصٌد مجيل، ولوال ذلك مل يتيرسَّ له 
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  : _ ~ _ قال اإلمام النووي

ب ويدخل كثٌري منها وأكثرها يف غريه أيضاً (((( ة تتعلَّق باملهذَّ ب ويدخل كثٌري منها وأكثرها يف غريه أيضاً باٌب يف فصول مهمَّ ة تتعلَّق باملهذَّ   ))))باٌب يف فصول مهمَّ

  هو إمجاعاً قول الصحايب إذا مل خيالفه غريه ومل ينترش فليس. 

 :ويف حجيَّته قوالن للشافعي

ةأنه ليس بحُ  :الصحيح اجلديد _١  .جَّ

ة :والقديم _٢  .أنه ُحجَّ

 

 .تقديم القياس عىل قول الصحايب :عىل القول األول

م قول الصحايب عىل القياس، ويلزم العمل به، وال جتوز خمالفته :عىل القول الثاين  .يقدَّ

 م؟ _ } _ إذا اختلفت أراء الصحابة  عىل قولني فمن نقدِّ

 .ال جيوز تقليد أحد من الفريقني؛ بل يطلب الدليل :عىل القول األول

ح أحدمها عىل اآلخر بكثرة العدد، وإال فاألئمة :عىل القول الثاين  .يرجَّ
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 ٌف  _َحَسٌن  _َصَحْيٌح : (( احلديث ثالثة أقسام   )).َضِعيْ

ِحيْح واحلََسن _١  .جيوز االحتجاج من احلديث يف األحكام والعقائد باحلديث الصَّ

ِعيْف يف األحكام والعقائد، وجتوز روايته  _٢  _ما مل يكن موضوعاً _ال جيوز االحتجاج باحلديث الضَّ
 .هيبوالعمل به يف غري األحكام، كالقصص، وفضائل األعامل، والرتغيب والرت

 فع إىل النَّبي   ._ } _ من أقوال الصحابة_ @ _ماله حكم الرَّ

نة ، ُأمرنا بكذا، أو ُهنينا عن كذا :إذا قال الصحايب نة بكذا، أو السُّ نة كذا، أو مضت السُّ أو من السُّ
، ، عىل الصحيح املشهور من مذهب الشافعي، وهو مذهب اجلامهري_ @ _ كذا، فكله مرفوع إىل النَّبي

  .أو بعده _ @ _ وال فرق بني أن يقول ذلك يف حياة الرسول

  

_ @ _  

   ُكنَّا نفعل كذا، أو نقول كذا، أو كانوا يقولون كذا، ويفعلون كذا، أو ال يرون بأسًا
  .فعل كذابكذا، أو كان يقال أو يُ 

 أو يف زمنه، أو وهو فينا، أو وهو بني أظهرنا، _ @ _ ُكنَّا نفعله يف حياة رسول اهللا ،
 .أو يف عهده
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أنه مرفوٌع مطلقًا،  :_الشافعي_وظاهر استعامل كثريين من املحدثني واألصحاب يف كتب الفقه 
 .فيحتّج به، سواًء أضافه أم مل يضفه، وهذا قويٌّ 

 ِة احلـديِث املرسـل يـَّ  .يف ُحجِّ

 :انقسم العلامء يف هذه املسألة إىل فريقني

عدم االحتجاج باحلديث املرسل، وهو مذهب مجهور املحدثني ومجاعة من الفقهاء، ومجاهري  :الفريق األول
 .أصحاب األصول والنظر

لك يف املشهور عنه وأمحد وأكثر االحتجاج باحلديث املرسل، وهو مذهب أيب حنيفة وما :الفريق الثاين
 .الفقهاء

 

 

واختلف أصحاب الشافعي  ،))وإرسال ابن املسيّب عندنا َحَسن(( :_ ~ _ قال اإلمام الشافعي
مون يف معنى قوله هذا عىل ق  :ولنياملتقدِّ

ة عنده بخالف مراسيل غريه :القول األول  .أنه ُحجَّ

ة عنده بل هو كغريه من املراسيل :القول الثاين  .أنه ليس بُحجَّ
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جوا قوله عىل أنه ح بمرسله؛ والرتجيح باملرسل جائز :وخرَّ  .إنام يرجِّ

 وإال )٨(يهاقبول مراسيل كبار التابعني برشط انضامم ما يؤكدها إل ،
فال، سواء كان مرسل ابن املسيّب أو غريه، وهو املنقول عن األئمة املحققني والفقهاء املحدثني كاخلطيب 

وقد ذكرنا مراسيل البن املسّيب مل يقبلها الشافعي حني مل : البغدادي وأيب بكر البيهقي، ، وقال البيهقي
 .انضم إليها ما يؤكدهاينضم إليها ما يؤكدها، ومراسيل لغريه قال هبا حيث 

 

 _الشافعي_شاع يف ألسنة كثريين من املشتغلني بمذهبنا ... ((: قال اإلمام النووي مؤكدًا ملا مىض
. ال حيتج باملرسل مطلقاً وال حيتج بمرسل ابن املسيّب به مطلقاً  _ ~ _بل أكثر أهل زماننا أن الشافعي 

. ))رسل ابن املسّيب مطلقًا، بل الصواب ما قدمناه واهللا أعلموهذا غلطان، فإنه ال يرّده مطلقًا وال حيتّج بم
  .وهو ما خلصته سابقاً : قلت

 

فاملذهب الصحيح املشهور الذي قطع به مجهور أصحابنا ومجاهري أهل العلم  :أما مراسيل الصحابة  
ة،  حيح _بل_أنه ُحجَّ ة(( :القائلون بأن املرسل وأطبق املحّدثون املشرتطون للصَّ عىل االحتجاج  ))ليس بُحجَّ

  !!.به، وادخاله يف الصحيح، ويف صحيح البخاري ومسلم من هذا ما ال حيىص

  

                                                        
 .جيده ُمسندًا من جهٍة أخرى، أو وافق قول بعض الصحابة، أو أفتى أكثر العلامء بمقتضاه كأنْ  )٨(
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 احلديث يف الرواية اختصار.  

: اختلف املحدثون وأصحاب األصول يف جواز اختصار احلديث يف الرواية عىل مذاهب، أصّحها
غري مرتبٍط بام حذفه، بحيث ال ختتلف الرواة، وال يتغري احلكم بذلك، وقد أكثر  جواز رواية بعضه إذا كان

ب، وهكذا أطبق عليه الفقهاء من كل الطوائف، وأكثر منه أبو عبداهللا اإلمام  من ذلك املصنِّف يف املهذَّ
 .البخاري يف صحيحه؛ وهو القدوة

  

 يف توجيه مقولة الشافعي الشهرية.  

 فقولوا بُسنَّة رسول اهللا _ @ _ إذا وجدتم يف كتايب خالف ُسنَّة رسول اهللا(( :_ ~ _ شافعيقال اإلمام ال  

إذا صحَّ احلديث خالف قويل فاعملوا باحلديث واتركوا ((: _يضاً أ_، وروي عنه ))ودعوا قويل _ @ _
 .، وروي هذا املعنى بألفاٍظ خمتلفة))فهو مذهبي _:أو قال_قويل 
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*  

وكان مجاعٌة من متقدمي أصحابنا إذا رأوا مسألة فيها حديث، ومذهب الشافعي خالفه عملوا 
 .مذهب الشافعي ما وافق احلديث: وأفتوا به قائلني. باحلديث

 

 هل هذا لكلِّ أحٍد أن يقوله؟ :س

م من صفته أو قريٍب منه :ج  .ال، وإنام هذا فيمن له رتبة االجتهاد يف املذهب عىل ما تقدَّ

 وما رشطه؟ :س

ته _ ~ _ أن يغلب عىل ظنِّه أن الشافعي :ج  .مل يقف عىل هذا احلديث أو مل يعلم صحَّ

 وكيف يتحقق لنا ذلك؟ :س

أصحابه اآلخذين عنه وما ال يتحقق إال بعد مطالعة كتب الشافعي كلها ونحوها من كتب  :ج
 .أشبهها

عب فقلَّ من يتصف به؟ :س  ومل هذا االشرتاط الصَّ

ليل عنده عىل  _ ~ _ألن الشافعي  :ج ترك العمل بظاهر أحاديث كثرية رآها وعملها، لكن قام الدَّ
  .طعٍن فيها أو نسخها أو ختصيصها أو تأويلها أو نحو ذلك
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ة من أصحاب الشافعي من صحَّ  :س عنده حديث فنسب إىل الشافعي قوالً مل يقله؛ العتبار هل ثمَّ
  .؟))إذا صحَّ احلديث فهو مذهبي(( :مقولة الشافعي

 .نعم، ومنهم من أصاب يف مسائل، ومنهم من أخطأ :ج

القائلون بالعمل يف مسألة التثويب واشرتاط التحلُّل من اإلحرام بعذر املرض، وأنه  :فأصاب
وهو معروف يف كتب . مظنة خفائه عىل الشافعي وعدم اطالعه عليهمذهب الشافعي؛ لصحة احلديث و

ف ذلك عن األصحاب فيهام  .املذهب، وحكى املصنِّ

أفطر احلاجم (( :صحَّ حديث: أبو الوليد موسى بن أيب اجلارود ممَّن صحب الشافعي قال :وأخطأ
 .أفطر احلاجم واملحجوم: ، فأقول قال الشافعي))واملحجوم

 

تركه مع علمه بصحته؛ لكونه منسوخًا عنده، وبنيَّ الشافعيُّ  _ ~ _الشافعي أن  :وسبب خطئه
؛ ولذا ردُّوا عىل أيب الوليد؛ ولذا فليس ]وانظر كتاب الصيام يف املجموع رشح املهذَّب[نسخه واستدلَّ عليه 

ًة من احلديث، وأبو الوليد ممَّن سلك هذا املسلك من  ُكلُّ فقيٍه يسوغ له أن يستقلَّ بالعمل بام يراه ُحجَّ
ته؛ ملانٍع اطََّلَع عليه وخفي عىل  _ ~ _ الشافعيني من عمل بحديث تركه الشافعي عمدًا، مع علمه بصحَّ

م_غريه،    !!.، َفَتنَبَّه_كام تقدَّ
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 ه عن النبي   ._ @ _ االحتجاج برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّ

_ 

، فعمرو بن شعيب هذا باسم _ { _ عمرو بن العاصبن  عبداهللاشعيب بن حممد بن  عمرو بن: هو
ه الثالث   .من كبار الصحابة األجالء عمرو بن العاص: جدِّ

  

_ 

ه(( :تفسري لفظة ه، فهل األب هو ))عن أبيه عن جدَّ ، فحني يروي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدَّ
ه األول ))شعيب((أبوه فيكون  ؛ فيصبح حديثه مرسل؛ ألن حممدًا تابعٌي ))حممد((؛ وعليه فيكون اجلد هو جدُّ

  ._ @ _مل يعارص النبي 

وعليه فيكون اجلّد هو جّد أبيه  ،))حممد(( :وإن كان األب هو األب ألبيه شعيبًا فيكون األب هنا هو
عبداهللا هو ابن عمرو بن العاص الصحايب ؛ فيصبح حديثه متَّصل؛ ألن ))عبداهللا(( _جدُّ عمرٍو الثاين: أي_

  ._ { _اجلليل 
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_ 

  .، كلهم ثقات))حممد((، و))شعيب((، و))عمرو((  *

عىل الصحيح ممَّا حكاه  ،))عمرو بن عبداهللا((:_جّده_ومن  ))حممد((:_أبيه_ثبت سامع شعيب من   *
قون واجلامهري من أهل الع   .لماملحقِّ

  

_ 

 :اختلف العلامء يف االحتجاج بروايته عىل قولني

منع االحتجاج بروايته؛ خترجياً عىل اإلرسال، كام سبق، وبه قال طائفة من املحدثني، كام منعه  :األول
 .، وغريه من الشافعية_الشريازي_املصنِّف 
  

ة االحتجاج بروايته؛ خت :الثاين رجيًا عىل االتِّصال، كام سبق، وإليه ذهب أكثر املحدثني، قال صحَّ
  .))وهو الصحيح املختار(( :_ ~ _ النووي

  

رأيت أمحد بن حنبل وعيل بن املديني (( :أحيتجُّ به؟، فقال _ ~ _ أنه سئل اإلمام البخاري :ويؤيده
ون ب هواحلميدي وإسحاق بن راهوية حيتجُّ ، ما تركه أحد من املسلمني، َمِن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّ

  !)).النَّاُس بعدهم؟
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وهم أهل هذا الفن وعنهم يؤخذ، ويكفي فيه ما (( :تعليقًا عىل هذا النقل _ ~ _ قال اإلمام النووي
  .))عبداهللا: ذكرناه عن إمام املحدثني البخاري؛ ودليله أن ظاهره اجلد األشهر املعروف بالرواية وهو

  

ه(( :قال _ ~ _ ق بن راهويهبل إن اإلمام إسحا أيوب عن ، كعمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّ
وهذا التشبيه هناية اجلاللة من (( :تعليقًا عىل هذه املقولة _ ~ _، قال اإلمام النووي ))نافع عن ابن عمر

  .))_ ~ _ِمْثِل إسحاق

  

 الطريقتني((، و))الوجهني((، و))القولني(( :يف بيان((:  

  .هي للشافعي :))األقوال((

  

ألهنم خيرجوهنا عىل أصوله، ويستنبطوهنا من قواعده، وجيتهدون  ألصحابه املنتسبني ملذهبه؛ :))األوجه((
 .يف بعضها وإن مل يأخذوه من أصله

  

وقد يستعملون الوجهني يف موضع الطريقني عند اختالف األصحاب يف حكاية املذهب،  :))الطُُّرق((
  .ف يف املهذَّب النوعنيوعكسه، وقد استعمل املصنِّ 
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 :مثال استعامل الوجهني موضع الطريقني* 

 .))ويف موضع القولني وجهان(( :ولوغ الكلب: قوله يف مسألة _
  

 :مثال استعامل الطريقني موضع الوجهني* 

يغلب حكم املكان، : وإن وجد يف البلد بعض األصناف فطريقان، أحدمها(( :قولھ في قسم الصدقات_ 
 .))األصناف: والثاين

  

 العمل بأهيام؟)) الوجهني((و))القولني((:مسألةيشافعي فلذهب اهل للمفتي املنتسب مل.  

 :ليس له ذلك؛ بل

حه الشافعي، أو البحث عن أرجحهام،  :))القولني(( * عليه العمل بآخرمها إن علمه، وإال فبالذي رجَّ
 . ويعمل به

فًا ذلك من نصوص الشافعي ومأخذه وقواعده استقلَّ  :إن كان أهًال للتخريج والرتجيح _  .به؛ متعرِّ

ف :فإن مل يكن أهالً للتخريج والرتجيح _  .نقله عن األصحاب املوصفني بالرتجيح والتخريج، وإال توقَّ

يعرف الراجح منهام بام سبق، وال اعتبار للتقدم والتأخر إال إذا وقع من شخٍص واحد،  :))الوجهني(( *
جاً واآلخر  نصوصاً موإذا كان أحدمها    .فاملنصوص هو الصحيح الذي عليه العمل، ُخمرَّ
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ووجد خالفاً بني األصحاب يف الراجح  من مل يكن أهالً للتخريج والرتجيح* 
 فامذا يصنع؟ ))وجهني((أو))قولني((:من

 :عليه أحد أمرين

حه األكثر واألعلم واألورع، فإن تعارض األعلم واألورع قدِّ  _١  .م األعلمأن يعتمد ما صحَّ

ما رواه البويطي والربيع املرادي واملزين عن الشافعي : والوجهني للقولنيوإال اعترب صفات الناقلني  _٢
 .ُمقدمًا عند األصحاب عىل ما رواه الربيع اجليزي وحرمله

 :ميزة نقل األصحاب العراقيني واخلراسانيني *

وجوه متقدمي األصحاب، وأثبت من نقل أتقن يف نقل نصوص الشافعي وقواعد مذهبه و :العراقيون
 .اخلراسانيني غالباً 

 .أحسن ترصفاً وبحثًا وتفريعًا غالباً  :اخلراسانيون

وذكر اآلخر يف غري بابه؛ كأن جيري ، أن يكون الشافعي ذكره يف بابه ومظنته :مما يرجح به أحد القولني
ره يف موضعه بعد فكٍر طويٍل فالذي ذكره يف بابه أقوى؛ ألنه أ، بحثه وكالٌم جرَّ إىل ذكره تى به مقصودًا وقرَّ

ح األصحاب بمثل هذا الرتجيح ، بخالف ما ذكره يف غري بابه استطراد؛ فال يعتني به اعتناء األول وقد رصَّ
ب  .يف مواضع ال تنحرص يف املهذَّ
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 :اخلراسانينيكتب متأخري  *

كتب _وكتب الصيدالين_حممد اجلوينيكتب الشيخ أيب _كتاب املسعودي_تعليق القايض حسني_اإلبانة(
 ).والعدة وأشباهها_والتهذيب_والتتمة_كتب الغزايل_النهاية_وهؤالء تالمذته- أيب عيل السنجي

 اجلديد((و ))القديم((: أقوال الشافعي يف((: 

 .هو قول الشافعي أوالً : ))القديم((

 .هو قول الشافعي آِخراً  :))اجلديد((

 .مرجوٌع عنه :))القديم((فـ :وعليه

 .هو الصحيح وعليه العمل :))اجلديد((و    

 

، وقالوا ُيفتى فيها بالقديم، ونقل إمام احلرمني عن األئمة أن )٩(استثنى مجاعٌة من األصحاب مسائل 
 :)١٠(اجلديد أصّح إال يف ثالث مسائل 

                                                        
ها؛ فبعضهم حرصها يف نحو عرشين، وبعض املتأخرين جعلها أربع عرشة، ومل يتفـق عليهـا،  )٩( عىل اختالف بني األصحاب يف عدِّ

حوا اجلديدبل خالف مجاعات من األصحاب يف بعضه  ).النووي. (ا أو أكثرها ورجَّ
باب األذان، وذكر يف خمترص النهاية أن الثالثة تأيت يف زكاة التجـارة، ثـم ذكـر : باب املياه، والثانية يف: ذكرها يف النهاية، األوىل يف )١٠(

 ).النووي. (الثالثة يف النهاية



 اموع مقدمة من جزء أهم اختصار يف الينبــــوع

27  
 مجيع احلقوق حمفوظة مللتقى املذاهب الفقهية والدراسات العلمية

 . يشرتطأنه ال: التباعد عن النجاسة يف املاء الكثري، القديم :مسألة _١

بح، القديم :مسألة _٢ ثويب يف أذان الصُّ  .استحبابه: التَّ

 .وعليه العمل. أنه ال يستحب: قراءة السورة يف الركعتني األخريتني، القديم: مسألة _٣

* 

ح األصحاب  حرص املسائل التي ُيفتى فيها بالقديم ضعيٌف؛ ألن ة مسائل ُأَخر غري ما ذكروه صحَّ ثمَّ
 :أو كثري منهم فيها القديم، منها

حيح عند : اجلهر بالتأمني للمأموم يف صالة جهرية، القديم :مسألة _١ استحبابه، وهو الصَّ
 .األصحاب

حيح عند املحِققني لألحادي: من مات وعليه صوٌم، القديم :مسألة _٢ ث يصوم عنه وليه، وهو الصَّ
حيحة فيه  .الصَّ

                                                                                                                                                                                                     

أن األقوال القديمة ليست من مذهب الشافعي حيث كانت؛ ألنه جـزم  معتقدي: ((_اآلنية، من النهاية: يف باب_قال إمام احلرمني 
 )).يف اجلديد بخالفها، واملرجوع عنه ليس مذهبًا للراجع
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* 

  .))ال فتوى عليه(( أو))مرجوٌع عنه((أو ))القديم ليس مذهباً للشافعي(( 

قديٌم نصَّ يف اجلديد عىل خالفه.  

 ويفتى  ويعمل به، فهو مذهب الشافعي واعتقاده، فالقديم الذي مل خيالفه أو يتعرض له يف اجلديد
 .وهذا النوع وقع منه مسائل كثرية، عليه

   

هذا . الذين أفتوا هبذه املسائل من القديم ال تعدُّ مذهباً للشافعي؛ ألنه رجع عنه فلم يبق مذهبًا له _١
قون، وجزم به املتقنون من أصحابنا وغريهم واب الذي قاله املحقِّ  .الصَّ

فعلهم عىل أنه أداهم اجتهادهم إىل القديم، لظهور دليله وهم الذين أفتوا بالقديم ُحيمل  _٢  
جمتهدون، وال يلزم من ذلك نسبته للشافعي، ومل يقل أحٌد من املتقدمني يف هذه املسائل أهنا مذهب 

اه اجتهاده إليه. الشافعي  .فيكون اختيار أحدهم للقديم من قبيل اختياره مذهب غري الشافعي إذا أدَّ

خريج يتعنيَّ عليه العمل واإلفتاء باجلديد من غري استثناء، ومن هو أهٌل من ليس من  _٣   أهل التَّ
خريج واالجتهاد يف املذهب يلزمه اتِّباع ما اقتضاه الدليل يف العمل والفتيا، مبيِّناً يف فتواه أن هذا رأيه،  للتَّ

 .وأن مذهب الشافعي كذا، وهو ما نصَّ عليه يف اجلديد
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 بيف إطال  .قات الشريازي يف مصنَّفه املهذَّ

 : من الصحابة •
 ._  _ابن مسعود الصحايب اجلليل : ، فهو))عبداهللا((إذا أطلق  _١

  :، فهام اثنان، وقد يلتبسان عىل من ال دراية له بأسامء الرجال))عبداهللا بن زيد((إذا أطلق  _٢

، وليس له ذكر يف املهذَّب ذي رأى األذانال: ، وهو))عبداهللا بن زيد بن عبد ربه األويس(( :األول* 
  .إال يف باب األذان

  .، متكرٌر ذكره))عبداهللا بن زيد بن عاصم املازين(( :واآلخر* 

 :، فهام اثنان))معاوية(( إذا أطلق _٣

 .، ويأيت مقيَّدًا، وليس له ذكر يف املهذَّب إال يف باب ما ُيفسد الصالة))معاوية ابن احلكم(( :األول* 

 .ويأيت ذكره مطلقاً ، ، متكررٌ ))معاوية بن أيب سفيان(( :اآلخرو* 

  :، فهام اثنان))معقل((إذا أطلق  _٤

  .، ويأيت ذكره يف أول اجلنائز))معقل بن يسار(( :األول* 

  .، ويأيت ذكره يف كتاب الصداق))معقل بن سنان(( :واآلخر* 
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 :من الفقهاء •
 .يج أمحد بن عمر بن رسيج، وإذا أراد به ابن القاص قيَّدهابن رس: ، فهو))أبا العباس(( إذا أطلق _١

 .املروزي: ، فهو))أبا إسحاق((إذا أطلق  _٢

 .األصطرخي: من الفقهاء، فهو ))أبا سعيد((إذا أطلق  _٣

 :، فهام اثنان وال يلتبسان لتقييدمها))أبا حامد((إذا أطلق  _٤

 .روذيأبو حامد املرو: ، فهو))القايض((فإذا قيَّده بـ * 

 .أبو حامد اإلسفراييني: ، فهو))الشيخ((وإذا قيَّده بـ * 

 :، فهام مجاعة))أبا القاسم((إذا أطلق  _٥

 )الصريمي_ابن كج_الداركي_األنامطي(

 :، فهام اثنان وال يلتبسان لوصفهام))أبا الطيب((إذا أطلق  _٦

ف: ، فهو))القايض((فإذا قيَّده بـ *   .أبو الطيب شيخ املصنِّ

  .))ابن سلمة((ال فهـو وإ* 



 اموع مقدمة من جزء أهم اختصار يف الينبــــوع

31  
 مجيع احلقوق حمفوظة مللتقى املذاهب الفقهية والدراسات العلمية

بيع بن سليامن املرادي صاحب الشافعي، وليس يف : من األصحاب، فهو ))الربيع((إذا أطلق  _٧ الرَّ
بيع بن سليامن اجليزي((املهذَّب غريه ال من الفقهاء وال من غريهم إال  ، يف مسألة دباغ اجللد هل يطهر ))الرَّ

 .الشعر؟

ون عطاء، وال ذكر ألحد ابن أيب: ، فهو))عطاء((إذا أطلق  _٨  رباح، مع أن يف التابعني مجاعات يسمَّ
 .منهم يف املهذَّب

 .البلخي: فهو، من األصحاب ))أبا حييى(( إذا أطلق _٩

، يف آخر قتال أهل البغي _  _من يروي عن عيل بن أيب طالب : فهو، ))أبا حتيى((إذا أطلق  _١٠
 .وال ذكر له يف غري هذا املوضع

ال((لق إذا أط _١١ ال الكبري الشايش: فهو، ))القفَّ وال ذكر له يف غري هذا ، ذكره يف أول النكاح، القفَّ
ب، املوضع ال الصغري املروزي ذكر يف املهذَّ لكنه هو املتكرر ذكره يف كتب متأخري . وليس لـ القفَّ

  .اخلرسانيني

* ال(( :إذا أطلق النووي يف نقل املذهب؛ بل مدار طريقة املروزي؛ ألنه أشهر : فهو، ))القفَّ
ايش قيَّده بوصفه ايش((: خراسان عليه، وإذا أراد الشَّ   .))الشَّ
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 َزين(( يف ذكر ب ))أبو بكر بن املُنِْذر((و ))أبو ثور((و ))املُ  .يف املهذَّ

أبو َثور فصاحبان املَُزين وأبو َثور وأبو بكر بن املُنِْذر أئمٌة جمتهدون، وينسبون للشافعي، فأما املَُزين و
 .وابن املُنِْذر متأخٌر عنهام، للشافعي حقيقة

 

 .عدم ذكرهم من أصحاب الوجوه يف املذهب _١

وهو ظاهر إيراد ، ورصح به يف مواطن كثرية من املهذَّب :جعله الثالثة من أصحاب الوجوه يف املذهب _٢
: دته يف ذكر األئمة أصحاب املذاهب غري أصحاب املذهب أن يذكرهم يف نحو قولهاملصنِّف؛ ألن عا

، يستحبُّ كذا خروجاً من خالف جماهد أو مالك ونحوهم، وال يذكر هؤالء الثالثة إال ذكر الوجوه
 .ويستدلُّ له وجييب عنه

ج للشافعي قوالً إذا انفرد املَُزين برأي فهو صاحب مذهب، وإذا خرَّ (( :_ ~ _قال إمام احلرمني 
 .))فتخرجيه أوىل من ختريج غريه، وهو ُملتحٌق باملذهب ال حمالة

ٌ (( :_ ~ _قال النووي    .))وهذا الذي قاله اإلمام حسٌن ال شكَّ أنَّه متعنيِّ
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 *__ 

نن، استشه _١ اده بأحاديث كثرية جعلها مرسلة، وهي ُمسندة صحيحة مشهورة يف الصحيحني وكتب السُّ
 .))حديث ناقة الرباء، وحديث اإلغارة عىل بني املصطلق، وحديث الوليمة يف اليوم الثالث(( :مثاله

حيحة بصيغة التمريض، كـ _٢ ألحاديث ُرِوَي، ويف ا: تساهل املصنِّف كثريًا يف ذكر األحاديث الصَّ
واب، وتساهٌل قبيٌح أخلَّ به مجاهري الفقهاء من : الضعيفة بصيغة اجلزم، كـ قال، وَرَوى، وهذا حيٌد عن الصَّ

 .أصحابنا وغريهم

ه عن  _٣ ؛ مع أنه نصَّ يف كتابه _ @ _أكثر املصنِّف من االحتجاج برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّ
ح عنده حال تصنيفه للمهذَّب جواز االحتجاج به؟، . به هكذا بأنه ال جيوز االحتجاج __اللُّمع  فهل ترجَّ

 .أو تساهل فيه، العلم عند اهللا

استعامله يف حكاية املذهب الوجهان يف موضع الطريقان وعكسه، وكأنه مأخٌذ معه اعتذاٌر عنه؛ إلنه  _٤
 .سري األصحاب يف املذهب، فتبعهم عىل ذلك

بأهنم من  ))أبو بكر بن املُنِْذر((و ))أبو ثور((و ))املَُزين((: ارة إىل كل مناضطراب املصنِّف يف اإلش _٥
واعتامد أقواهلم وجوهاً يف املذهب؛ وتارًة يشري إىل أن أقواهلم ليست وجوهاً يف ، أصحاب الوجوه يف املذهب

 .املذهب
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؛ والتزم هذه !!و خطأقال أبو ثور كذا وه: حني ذكره دون إنصاٍف، فيقول إكثاره من ذكر أيب ثورٍ  _٦
العبارة يف أقواله، وربَّام كان قول أيب ثور أقوى دليًال من املذهب يف كثٍري من املسائل، وال يستعمل املصنِّف 

هذه العبارة غالباً يف آحاد أصحابنا أصحاب الوجوه الذين ال يقاربون أبا ثور، وربَّام كانت أوجههم ضعيفة؛ 
ة أيب ثور وإمامته وبراعته يف احلديث والفقه، وحسن مصنَّفاته فيهام، مع بل واهية، وقد أمجعوا عىل جالل

  .)١١(_  ~ _اجلاللة واإلتقان، وأحواله مبسوطة يف هتذيب األسامء، ويف الطبقات 

                                                        
سـمع . أبو عبداهللا، وأبو ثوٍر لَقب، صاحب الشـافعي:إبراهيم بن خالد بن أيب اليامن الكلبي، الفقيه البغدادي، يقال كنيته: وهو )١١(

ث عنه. يع بن اجلراح وابن ُعَليَّة من سفيان بن عيينه ووك سئل عنه . أبو داود، وابن ماجه، ومسلم خارج الصحيح، وأبو حاتم: حدَّ
سل غرينـا، : أعرفه بالسنة منذ مخسني سنة وهو عندي يف مسالخ الثوري، وقال لرجل سأله عن مسألة: اإلمام أمحد بن حنبل فقال

كان أحد أئمة الدنيا فقهاً وعلًام وورعًا : وقال أبو حاتم بن حبان. أمون، أحد الفقهاء ثقة م: وقال النسائي. سل الفقهاء، سل أبا ثور
ع عىل السنن، وذبَّ عنها، رمحه اهللا تعاىل ف الكتب وَفرَّ كان فقيه أهل بغداد ومفتيهم يف عرصـه، وأحـد : قال احلاكم. وفضال، صنَّ

ثني املتفنِّنني هبا، وقال عبداهللا بن اإل يت عـىل : انرصفت من جنازة أيب ثور، فقال يل أيب أين كنت؟ فقلت: مام أمحدأعيان املحدِّ َصـلَّ
وَعّدوه أحد أئمة الفقهاء، ولد يف حدود سنة سبعني ومئة، وكانـت وفاتـه : قال ابن عبد الربّ . رمحه اهللا إنه كان فقيهاً : أيب ثور، فقال

، والتقريـب ص )٢١١(، رقـم الرتمجـة )١٤١_١/١٤٠(ذيبهتـذيب التهـ: ينظـر.[لثالٍث بقني من صفر، سنة أربعني ومئتـني 
   )].٧٦_١٢/٧٢(، وسري أعالم النبالء )١٧٤(، رقم الرتمجة)١٠٧(
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عبداهللا بن : يف استعامل هذه العبارة حتى مع الصحايب اجلليل _عفا اهللا عنه_ وأفرط املصنِّف
حابة  ، الذي حملُّه _  _ مسعود فضالً عن  _ } _يف الفقه وأنواع العلم معروف قل من يساويه فيه من الصَّ
 .غريهم

عة ابن مسعود،  :مثاله يف الفرائض، حكى عنه يف باب اجلد واألخوة مذهبه يف املسألة املعروفة بمربَّ
 !.وهذا خطأ: ثم قال

آحاد أصحابنا أصحاب  وال يستعمل املصنِّف هذه العبارة غالبًا يف(( :_ ~ _قال النووي 
 )).الوجوه

 

عدم ذكره أبا إسحاق اإلسفراييني األستاذ املشهور بالكالم واألصول؛ مع أن له وجوهاً كثريًة  _٧
 .يف كتب األصحاب
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 :ه حني يقول يف ثنايا مقدمتهتَ تطالع ِمهَّ * 

هاء من ذكرته منهم أكمل من ذلك وأوضح، وأشبعت القول فيهم، وأنا وذكرت يف كتاب طبقات الفق _ 
 !.ساٍع يف إمتامه، أسأل اهللا الكريم توفيقي له ولسائر وجوه اخلري

ح أصحابنا بمثل هذا الرتجيح يف مواضع ال تنحرص، سرتاها يف هذا الكتاب يف مواطنها إن شاء  _ وقد رصَّ
 .اهللا تعاىل، وباهللا التَّوفيق

 

 :حني يقول يف ثنايا مقدمته هُ ع َمهَّ تطال* 

وقصدت ببيان هذه األحرف تعجيل فائدٍة ملطالِع هذا الكتاب؛ فربَّام أدركتني الوفاة أو غريها من  _
ة ال يستغني مشتغٌل باملَُهذَّب عن معرفتها، وأسأل اهللا خامتة اخلري !القاطعات قبل وصوهلا ، ورأيتها مهمَّ
طف، وباهللا التَّوفيق  .واللُّ

ة ف مات، ولوال خوف إمالل مطالعه لذكرت فيه جملدات، من النفائس املُهمَّ هذا آخر ما تيرسَّ من املُقدِّ
قًة يف مواطنها من األبواب وأرجو اهللا النَّفع بكلِّ ما  والفوائد املستجادات؛ لكنَّها تأيت إن شاء اهللا تعاىل ُمفرَّ

اب ذكرته وما سأذكره إن شاء يل ولوالدي ومشاخيي  !!.وسائر أحبايب واملسلمني أمجعني إنه الواسع الوهَّ
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  ]]خامتةخامتة[[
يف قصة اخلرض مع ، _ @ _ من َقول النَّبِيِّ  )١٢(ومع هذه احلال نذكر ما أخرجه اإلمام البخاري*  

ا (( :موسى  .))َيْرَحُم اهللاَُّ ُموَسى لََودِْدَنا َلْو َصَربَ َحتَّى ُيَقصَّ َعَليْنَا ِمْن َأْمِرِمهَ

 

ة، قبل : يف ختام استخالص هذه الفوائد ال نقول إالو يرحم اهللا النووي لو َذَكَر لنا من النفائس املهمَّ
 .!!ما اخرتمته املنيَّة

 

م وباركبته ورتَّ تهذا آخر ما استخلص نا حممٍد وعىل آله ه، وصىلَّ اهللا وسلَّ إىل يوم  موصحبه ومن تبعه عىل نبيِّ
ر يف يوم اإلربعو(، الدين  ).هـ١٩/١١/١٤٢٦اء ُحرِّ


 

                                                        

  ).١٢٠(أي الناس أعلم فيكل العلم إىل اهللا، ح ما يستحب للعامل إذا سئل: بابكتاب العلم، :يف  )١٢(


