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األئمة األربعة ومذاىبهم
أوال  -اإلمام أبو حنيفة ومذىبو :
 / 1مولده ونسبو :
 ولد اإلماـ أبو حنيفة بالكوفة سنة  80من ا٢تجرة النبوية ،ا١توافقة لسنة  699من ا١تيبلد ،على روايةاألكثرين اليت يكاد ٬تمع عليها ا١تؤرخوف.
 وأبوه  :ىو ثابت بن النعماف بن زوطى بن ماه  ،وىناؾ خبلؼ ُب ٖتديد أنتماءه العرقي ،حيث توجدروايات متعددة ،منها أنو من أصل فارسي وىذه الرواية متداولة ومعروفة والقوؿ أنو من أصل بابلي ،عراقي منذ
القدـ.
 / 2نشأتو العلمية :
أ  /أسرتو والبيئة التي نشأ فيها :
نشأ أبو حنيفة بالكوفة وترىب هبا ،وعاش أكثر حياتو فيها ،متعلماً و٣تادالً ومعلماً ،ومل تُبُت ا١تصادر حياة أبيو
وحالو وما كاف يتواله من األعماؿ ،ولكن قد يُستنبط منها شيء من أحوالو ،فقد يستفاد منها أنو كاف من أىل
اليسار والغٌت ،وأنو كاف من التجار ،وأنو كاف مسلماً حسن اإلسبلـ  .ولقد روي أف علياً بن أيب طالب دعا
لثابت عندما رآه بالربكة فيو وُب ذريتو ،ويؤخذ من ىذا أنو كاف مسلماً وقت ىذه الدعوة ،وقد صرحت كتب
التاريخ بأف ثابتاً ولد على اإلسبلـ ،وعلى ذلك يكوف أبو حنيفة قد نشأ أوؿ نشأتو ُب بيت إسبلمي خالص.
ولقد كانت الكوفة وىي مولد أيب حنيفة إحدى مدف العراؽ العظيمة ،بل ثاين مصريو العظيمُت ُب ذلك الوقت،
وُب العراؽ ا١تلل والنحل واألىواء ،وقد كاف موطناً ١تدنيات قدٯتة ،كانالسرياف قد انتشروا فيو وأنشأوا ٢تم مدارس بو
الفرس ،كما كاف ُب العراؽ قبل اإلسبلـ
قبل اإلسبلـ ،وكانوا يدرسوف فيها فلسفة اليوناف وحكمة ُ
مذاىب نصرانية تتجادؿ ُب العقائد ،وكاف العراؽ بعد اإلسبلـ مز٬تاً من أجناس ٥تتلفة وفيو اضطراب وفنت ،وفيو
آراء تتضارب ُب السياسة وأصوؿ العقائد ،ففيو الشيعة ،وُب باديتو ا٠توارج ،وفيو ا١تعتزلة ،وفيو تابعوف ٣تتهدوف
ٛتلوا علم من لقوا من الصحابة ،فكاف فيو علم الدين سائغاً موروداً ،وفيو النحل ا١تتنازعة واآلراء ا١تتضاربة.
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فتحت عُت أيب حنيفة فرأى ىذه األجناس ،ونضج عقلو فانكشفت لو ىذه اآلراء ،وابتدأ منذ الصبا ٬تادؿ مع
اجملادلُت ،ولكنو كاف منصرفاً إىل مهنة التجارة ،وٮتتلف إىل األسواؽ وال ٮتتلف إىل العلماء إال قليبلً ،حىت ١تح
بعض العلماء ما فيو من ذكاء وعقل علمي ،فضن بو ،ومل يرد أف يكوف كلو للتجارة ،فأوصاه بأف ٮتتلف إىل
العلماء كما ٮتتلف إىل األسواؽ .ويروى عن أيب حنيفة أنو قاؿ :مررت يوماً على الشعيب وىو جالس فدعاين،
فقاؿ يل« :إىل من ٗتتلف؟» ،فقلت« :أختلف إىل السوؽ» ،فقاؿ« :مل أعن االختبلؼ إىل السوؽ ،عنيت
االختبلؼ إىل العلماء» ،فقلت لو« :أنا قليل االختبلؼ إليهم» ،فقاؿ يل« :ال تغفل ،وعليك بالنظر ُب العلم
و٣تالسة العلماء ،فإين أرى فيك يقظة وحركة» ،قاؿ« :فوقع ُب قليب من قولو ،فًتكت االختبلؼ إىل السوؽ،
وأخذت ُب العلم ،فنفعٍت اهلل بقولو».
ب  /تجارتو :
نشأ أبو حنيفة ُب بيت من بيوت أىل اليسار والغٌت ،فأبوه وجده كانا تاجرين ،ويغلب على الظن أف
ٕتارهتما كانت ُب ا٠تز (وىو نوع من األقمشة) ،وىي ٕتارة تدر على صاحبها ا٠تَت الوفَت ،وأخذ أبو حنيفة
عنهما ىذه التجارة ،فنشأ أوؿ نشأتو ٮتتلف إىل السوؽ ،وال يعكف على االستماع إىل العلماءٍ ،ب إتو إىل
العلم ،ولكنو مل ينقطع عن التجارة ،بل استمر تاجراً إىل أف مات ،وكاف لو شريك يظهر أنو أعانو على االستمرار
ُب طلب العلم وخدمة الفقو ورواية اٟتديث.
اتصف أبو حنيفة التاجر بصفات ٕتعلو مثبلً كامبلً للتاجر ا١تستقيم ،فقد كاف ثري النفس مل ِ
يستوؿ عليو الطمع

الذي يفقر النفوس  .ويُروى أنو قد جاءتو امرأة بثوب من اٟترير تبيعو لو ،فقاؿ« :كم ٙتنو؟» ،فقالت« :مئة»،
فقاؿ« :ىو خَت من مئة ،بكم تقولُت؟» ،فزادت مئة مئة حىت قالت« :أربعمئة» ،قاؿ« :ىو خَت من ذلك»،
قالت« :هتزأ يب» ،قاؿ« :ىاٌب رجبلً يقومو» ،فجاءت برجل ،فاشًتاه ٓتمسمئة.

ولقد كاف أبو حنيفة شديد اٟترج ُب كل ما ٗتالطو شبهة اإلٍب ولو كانت بعيدة ،فإف ظن إٙتاً أو تو٫تو ُب ماؿ
خرج منو ،وتصدؽ بو على الفقراء واحملتاجُت ،ويُروى أنو بعث شريكو حفص بن عبد الرٛتن ٔتتاع ،وأعلمو أف ُب
ثوب منو عيباً ،وأوجب عليو أف يبُت العيب عند بيعو ،فباع حفص ا١تتاع ونسي أف يبُت ،ومل يعلم من الذي
اشًتاه ،فلما علم أبو حنيفة تصدؽ بثمن ا١تتاع كلو.
ج  /توجهو إلى طلب العلم :
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انصرؼ أبو حنيفة إىل العلم بعد نصيحة الشعيب ،وصار ٮتتلف إىل حلقات العلماء ،وكانت حلقات العلم ُب
ذلك العصر ثبلثة أنواع  :حلقات للمذاكرة ُب أصوؿ العقائد ،وىذا ما كاف ٮتوض فيو أىل الفرؽ ا١تختلفة،
وحلقات ١تذاكرة األحاديث النبوية وروايتها ،وحلقات الستنباط الفقو من الكتاب والسنة ،والفتيا فيما يقع من
اٟتوادث.
وقد ذكرت ا١تصادر عدة روايات عن أيب حنيفة تدؿ على أنو عندما تفرغ لطلب العلم إتو إىل الفقو بعد أف
استعرض العلوـ ا١تعروفة ُب ذلك العصر ،واختار أوالً علم الكبلـ واٞتدؿ مع الفرؽٍ ،ب انصرؼ عنو إىل الفقو.
وقد كانت تلك البيئة الفكرية ٢تا أثرىا ُب نفسو ،حىت قاؿ« :كنت ُب معدف العلم والفقو ،فجالست أىلو
ولزمت فقيهاً من فقهائهم» .
د  /مالزمتو
لزـ أبو حنيفة ٛتاد بن أيب سليماف ،وٗترج عليو ُب الفقو ،واستقر معو إىل أف مات ،وإف ٛتاداً قد مات ُب
سنة 120ىػ ،فكأنو مات وأبو حنيفة ُب األربعُت من عمره ،وعلى ذلك فإف أبا حنيفة مل يستقل بالدراسة إال
وىو ُب سن األربعُت ،وقد بلغ أشده ُب اٞتسم والعقل معاً  ..وقد ثبت أف أبا حنيفة الزمو ٙتاين عشرة سنة .
جلس أبو حنيفة وىو ُب األربعُت من عمره ُب ٣تلس شيخو ٛتاد ٔتسجد الكوفة ،وأخذ يدارس تبلميذه ما يعرض
لو من فتاوى ،وما يبلغو من أقضية ،ويقيس األشياء بأشباىها ،واألمثاؿ بأمثا٢تا ،حىت وضع تلك الطريقة الفقهية
اليت اشتُق منها ا١تذىب اٟتنفي.
 / 3فقهو وأصول مذىبو :
ُروي عن اإلماـ أيب حنيفة أنو قاؿ« :آخذ بكتاب اهلل تعاىل ،فإف مل أجد فبسنة رسوؿ اهلل  ،فإف مل أجد
ُب كتاب اهلل وال ُب سنة رسوؿ اهلل أخذت بقوؿ الصحابة ،آخذ بقوؿ من شئت منهم وأدع قوؿ من شئت
منهم ،وال أخرج عن قو٢تم إىل قوؿ غَتىم ،فإذا انتهى األمر إىل إبراىيم والشعيب وابن سَتين واٟتسن وعطاء
وسعيد بن ا١تسيب -وعدَّد رجاالً -فقوـ اجتهدوا ،فأجتهد كما اجتهدوا».
ىذه النقوؿ وغَتىا تدؿ على ٣تموع ا١تصادر الفقهية عند اإلماـ أيب حنيفة ،فهي :القرآف الكرمي ،والسنة
العرؼ والعادة.
النبوية الشريفة ،واإلٚتاع ،والقياس ،واالستحساف ،و ُ
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غَت أف فقهاء اٟتنفية ال يأخذوف باٟتديث إال إذا كاف متواتراً أو مشهوراً ،أما حديث اآلحاد فهو يشًتط
لقبولو والعمل بو ما يلي:
 -1أف ال يعمل راوي اٟتديث ٓتبلؼ ما رواه ،وإال كاف ذلك عبلمة على نسخ اٟتديث.
 -2أف يكوف ُب غَت ما تعم بو البلوى ،أي أال يكوف اٟتديث ُب ا١تسائل اليت يكثر وقوعها ألنو إذا كاف
كذلك فبل بد أف يرويو عدد كبَت وإال فإف الرواية الفردية من عبلمة ضعفو.
 -3أف يكوف موافقاً لؤلصوؿ الشرعية والقياس .

وكاف أبو حنيفة يعمل بالقياس عند عدـ النص واآلثار واإلٚتاع  ..فإذا أدى القياس إىل الغلو أو ا٠تروج عن
قواعد الشريعة ،فإنو يعدؿ عنو إىل االستحساف ،وقد توسع أبو حنيفة ُب العمل باالستحساف حىت اشتهر ا١تذىب
اٟتنفي فيو  ..وإذا مل ٬تد اٟتكم ُب القياس واالستحساف كاف يعمل بالعرؼ الصحيح الذي جرى بُت الناس.
 / 4محنتو :
أ  /محنتو األولى وىروبو إلى مكة :
عاش أبو حنيفة  52سنة من حياتو ُب العصر األموي ،و 18سنة ُب العصر العباسي ،فهو قد أدرؾ دولتُت
من دوؿ اإلسبلـ .ويُروى أنو ١تا خرج زيد بن علي زين العابدين على ىشاـ بن عبد ا١تلك سنة 121ىػ كاف أبو
حنيفة من ا١تؤيدين لئلماـ زيد  ..وانتهت ثورة اإلماـ زيد بقتلو سنة 132ىػ
كاف يزيد بن عمر بن ىبَتة وايل الكوفة آنذاؾ ،فأرسل إىل أيب حنيفة يريد أف ٬تعل ا٠تاًب ُب يده ،وال ينفذ كتاب
إال من ٖتت يد أيب حنيفة ،فامتنع أبو حنيفة عن ذلك ،فحلف الوايل أف يضربو إف مل يقبل فحبسو صاحب
الشرطة ،وضربو أياماً متتالية ،فجاء الضارب إىل الوايل وقاؿ لو« :إف الرجل ميت» ٍب أمر الوايل بتخلية سبيلو،
فركب دوابو وىرب إىل مكة بعد أف َّ
مكن لو اٞتبلد من أسباب الفرار ،وكاف ىذا ُب سنة 130ىػ .ولقد وجد
ُب اٟترـ ا١تكي أمناً ،فعكف على اٟتديث والفقو يطلبهما ٔتكة اليت ورثت علم ابن عباس ،والتقى أبو حنيفة

بتبلميذه فيها ،وذاكرىم علمو وذاكروه ما عندىم ،وظل مقيماً ٔتكة حىت صارت ا٠تبلفة للعباسيُت ،فقدـ الكوفة
ُب زمن أيب جعفر ا١تنصور.
ب  /محنتو الثانية ووفاتو :
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استقبل أبو حنيفة عهد العباسيُت بارتياح ،فقد رأى اضطهاد األمويُت لبٍت علي بن أيب طالب وأىل بيت النيب
٤تمد ،واستمر على والئو للدولة العباسية حملبتو آلؿ البيت ٚتيعاً ،ولقد كاف ا٠تليفة أبو جعفر ا١تنصور يدنيو ويعليو
ويرفع قدره ويعطيو العطايا اٞتزيلة ،ولكنو كاف يردىا وال يقبل العطاء.
وعندما دعا أبو جعفر ا١تنصور أبا حنيفة ليتوىل القضاء امتنع ،فطلب منو أف يَرجع إليو القضاة فيما يشكل عليهم
ليفتيهم فامتنع ،فأنزؿ بو العذاب بالضرب واٟتبس ،أو اٟتبس وحده على اختبلؼ الروايات ،ويروى أف أبا جعفر
ضرب مئة وعشرة أسواط ،ولكن اختلفت
حبس أبا حنيفة على أف يتوىل القضاء ويصَت قاضي القضاة ،فأىب حىت ُ
الرواية :أمات ٤تبوساً بعد الضرب الذي تكاد الروايات تتفق عليو أيضاً؟ أـ مات ٤تبوساً بالسم فلم يُكتف بضربو
ومنع من التدريس واالتصاؿ
بل سقي السم ليعجل موتو؟ أـ أُطلق من حبسو قبل موتو فمات ُب منزلو بعد احملنة ُ
بالناس؟ كل ىذه الروايات ُرويت.

توُب أبو حنيفة سنة 150ىػ ، ،وقيل توُب ُب اليوـ الذي ُولد فيو اإلماـ الشافعي ،وكانت وفاتو ُب بغداد ،ودفن
ُب مقربة ا٠تيزراف ،وقربه ىناؾ مشهور يُزار ،وشيعت بغداد كلها جنازة فقيو العراؽ ،واإلماـ األعظم ،ولقد قُدِّر
عدد من صلوا عليو ٓتمسُت ألفاً ،حىت لقد صلى أبو جعفر نفسو على قربه بعد دفنو.
 / 5مؤلفاتو وأسباب قِلَّتها :
لقد ثبت عن اإلماـ أيب حنيفة أنو ألف ُب علم الكبلـ كتايب "الفقو األكرب" و"الفقو األوسط" ،وكتاب "العامل
وا١تتعلم" .
 / 6فضلو وثناء الناس عليو :

 :أنس بن
يُعد اإلماـ أبو حنيفة تابعياً من التابعُت ،قاؿ أبو حنيفة« :لقيت من أصحاب رسوؿ اهلل
مالك ،ويُروى عن أيب حنيفة أنو قاؿٝ« :تعت أنس بن مالك رضي اهلل عنو يقوؿٝ :تعت رسوؿ اهلل يقوؿ:
«طلب العلم فريضة على كل مسلم» .

قاؿ وكيع بن اٞتراح وىو شيخ اإلماـ الشافعي« :كاف أبو حنيفة عظيم األمانة ،وكاف يؤثر رضا اهلل تعاىل على
كل شيء ،ولو أخذتو السيوؼ ُب اهلل تعاىل الحتملها».
وقاؿ اإلماـ الشافعي :سئل مالك بن أنس« :ىل رأيت أبا حنيفة وناظرتو؟» ،فقاؿ« :نعم ،رأيت رجبلً لو
نظر إىل ىذه السارية وىي من حجارة ،فقاؿ إهنا من ذىب لقاـ ْتجتو» .وقاؿ« :الناس عياؿ على أيب حنيفة ُب
القياس واالستحساف».
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وقاؿ اإلماـ الشافعي« :من أراد اٟتديث الصحيح فعليو ٔتالك ،ومن أراد اٞتدؿ فعليو بأيب حنيفة ،ومن أراد
التفسَت فعليو ٔتقاتل بن سليماف» .وقاؿ« :من أراد أف يتبحر ُب الفقو فهو عياؿ على أيب حنيفة ،كاف أبو
حنيفة ٦تن ُوفق لو الفقو».
وقاؿ اإلماـ أٛتد بن حنبل« :إف أبا حنيفة من العلم والورع والزىد وإيثار اآلخرة ٔتحل ال يدركو أحد ،ولقد
ِ
لي للمنصور فلم يفعل ،فرٛتة اهلل عليو ورضوانو».
ُ
ضرب بالسياط ليَ َ
وقاؿ عبد اهلل بن ا١تبارؾ « :ما رأيت ُب الفقو مثلو»

وقاؿ اإلماـ أبو يوسف« :كانوا يقولوف :أبو حنيفة زينة اهلل بالفقو والعلم ،والسخاء والبذؿ ،وأخبلؽ القرآف اليت
كانت فيو».
وقاؿ اإلماـ سفياف الثوري« :ما مقلت عيناي مثل أيب حنيفة».
وقاؿ ٭تِت بن سعيد القطاف (إماـ اٞترح والتعديل)« :إف أبا حنيفة -واهلل -ألعلم ىذه األمة ٔتا جاء عن اهلل
ورسولو».
 / 7شيوخو :
شيوخ اإلماـ أيب حنيفة كثَتوف ال يسع ذكرىم ،و نذكر منهم اآلٌب ٛ :تاد بن أيب سليماف وبو تفقو ،الليث
بن سعد ،ومالك بن أنس إماـ دار ا٢تجرة.وقد روى اإلماـ أبو حنيفة عن كثَت من الشيوخ منهم :عطاء بن أيب
رباح ،وىو أكرب شيخ لو وأفضلهم على ما قاؿ ،والشعيب ،وطاووس ،وجبلة بن سحيم ،وعدي بن ثابت ،وعبد
الرٛتن بن ىرمز األعرج ،وعمرو بن دينار ،وأيب سفياف طلحة بن نافع ،ونافع موىل ابن عمر ،والقاسم بن عبد
الرٛتن بن عبد اهلل بن مسعود ،و٤تارب بن دثار ،وعلقمة بن مرثد ،وعبد العزيز بن رفيع ، ،وٝتاؾ بن
حرب ،وعبد ا١تلك بن عمَت ،وأيب جعفر الباقر،وابن شهاب الزىري ،و٤تمد بن ا١تنكدر ،وعطاء بن
السائب ،وىشاـ بن عروة ،وخلق سواىم.
 / 8تالميذه :
خلق كثَت منهم :أبو يوسف يعقوب بن إبراىيم ،و٤تمد بن اٟتسن الشيباين ،وأبو
حدَّث عن اإلماـ أيب حنيفة ٌ
ا٢تذيل زفر بن ا٢تذيل العنربي ،وابنو ٛتاد بن أيب حنيفة ،وإبراىيم بن طهماف عامل خراساف ،وأبيض بن األغر بن
الصباح ا١تنقري ،وأسد بن عمرو البجلي ،وإٝتاعيل بن ٭تِت الصَتُب ،واٟتسن بن زياد اللؤلؤي ،وحفص بن عبد
الرٛتن القاضي ،وٛتزة الزيات وىو من أقرانو ،وداود الطائي ،وعبد اهلل بن ا١تبارؾ ،وعبد اهلل بن يزيد ا١تقرئ.
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وإليك الترجمة اآلتية ألشهر تالميذه :
 -1أبو يوسف  :وىو يعقوب بن إبراىيم األنصاري ،ولد سنة  113ى و١تا شب اشتغل برواية اٟتديث،
ٍب اشتغل بالفقو فتفقو أوالً على ابن أيب ليلىٍ ،ب انتقل إىل أيب حنيفة ،فكاف أكرب تبلميذه.
وىو أوؿ من صنف الكتب ُب مذىبو ،ونشر علمو ُب ٚتيع األمصار  ..وىو أوؿ من توىل منصب قاضي
القضاة ُب عهد ىاروف الرشيد ،وىو أوؿ من اٗتذ للعلماء ِزياً خاصاً هبم .وكاف يعلم التفسَت ،وا١تغازي ،وأياـ
العرب ،ومل يكن ُب أصحاب أيب حنيفة مثلو .وقد رحل أبو يوسف إىل مالك والتقى بو ،وأخذ عنو ،فكاف أوؿ
من قرب بُت ا١تذىبُت .وبلغ رتبة االجتهاد ،ولو آراء خالف هبا شيخو أبا حنيفة .وكانت وفاتو عاـ  182ى .
وأشهر مؤلفاتو :
كتاب  :ا٠تراج ،وىو كتاب نظم فيو سياسة الدولة ا١تالية .دوف فيو ا١تسائل ا١تختلف فيها بُت أيب حنيفة وابن أيب ليلى.
كتاب  :اختبلؼ أيب حنيفة وابن أيب ليلى ،وقد ّ كتاب  :اآلثار ويعد ىذا الكتاب مسنداً أليب حنيفة حيث ٚتع فيو الفتاوى اليت رواىا عن أيب حنيفة. – 2محمد بن الحسن الشيباني:
ىو ٤تمد بن اٟتسن بن فرقد الشيباين ،كاف والده من الشاـ ،وقدـ إىل العراؽ فولد لو ٤تمد بواسط سنة
 132ى ،ونشأ ٤تمد بن اٟتسن ُب الكوفة ،طلب اٟتديث ،وٝتع من مالك ،واألوزاعي ،والثوري ،وصحب أبا
حنيفة وأخذ عنو الفقو ،ومل ٬تالسو كثَتاً ،بسبب وفاة أيب حنيفة وىو صغَتٍ ،ب أخذ العلم عن أيب يوسف .وقد
رحل إىل ا١تدينة ،وأخذ عن مالك ،ولػو رواية خاصة ُب ا١توطأ ،وقابل الشافعي ببغداد ،وناظره ُب كثَت من ا١تسائل
وقرأ كتبو ،ونبغ نبوغاً كبَتاً حىت صار مرجع أىل الرأي ُب حياة أيب يوسف ،وكاف أعلم الناس بكتاب اهلل ،وماىراً
ُب علوـ اللغة واٟتساب ،وتوىل القضاء فًتة من الزمن ُب عهد ىاروف الرشيد  ،وإليو يعود الفضل ُب نشر علم أيب
حنيفة بتصانيفو ،مات بالري ودفن هبا سنة 198ى .
ومن أشهر تصانيفو :
كتاب ا١تبسوط  :وفيو ٚتع اإلماـ ٤تمد ا١تسائل اليت أفىت هبا اإلماـ أبو حنيفة ،وا١تسائل اليت خالف فيها ٤تمداإلماـ أبا يوسف ،ومسائل أخرى كانت ٤تل اتفاؽ بينهم.
كتاب اٞتامع الصغَت  :وٚتع فيو اإلماـ ٤تمد ا١تسائل اليت رواىا أبو يوسف عن اإلماـ أيب حنيفة.كتاب اٞتامع الكبَت :وفيو ٚتع اإلماـ ٤تمد ا١تسائل اليت رواىا أبو يوسف عن أيب حنيفة ،وأضاؼ عليهااإلماـ ٤تمد ما تلقاه عن فقهاء العراؽ.
كتاب السَت الصغَت.كتاب السَت الكبَت ... .وفيهما ْتث اإلماـ ٤تمد ُب أحكاـ اٞتهاد واٟتروب وا١تعاىدات ومعاملة األسرى.كتاب الزيادات:وفيو ا١تسائل اليت رويت عن أيب يوسف و٤تمد وأيب حنيفة ٦تا مل يذكره ُب الكتب السابقة. وقد ٚتع ىذه الكتب اٟتاكم الشهيد وىو فقيو حنفي ُب كتابو ( الكاُب ) . وقاـ السرخسي من بعده بشرحو ُب كتابو ( ا١تبسوط ) ُب ثبلثُت ٣تلداً . -3زفر بن الهذيل :
أخذ فقو أىل الرأي عن أيب حنيفة ،وغلب عليو األخذ بالقياس ،وكانت وفاتو عاـ  158ى.
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 / 9انتشار المذىب الحنفي عبر التاريخ :
مذىب أىل الرأي ،وىو أقدـ ا١تذاىب األربعة ،وصاحبو ىو اإلماـ أبو حنيفة
ا١تذىب اٟتنفي
يُسمى
َ
ُ
النعماف ،وقد نشأ ا١تذىب اٟتنفي بالكوفة موطن اإلماـ أيب حنيفةٍ ،ب تدارسو العلماء بعد وفاة شيخو ببغدادٍ ،ب
شاع من بعد ذلك وانتشر ُب أكثر البقاع اإلسبلمية ،فكاف ُب مصر والشاـ وببلد الروـ والعراؽ وما وراء النهرٍ ،ب
اجتاز اٟتدود فكاف ُب ا٢تند والصُت ،حيث ال منافس لو وال مزاحم إىل اآلف.
ويقاؿ ألصحاب ا١تذىب اٟتنفي أىل الرأي ،ألف اٟتديث كاف قليبلً بالعراؽ ،فاستكثروا من القياس ومهروا فيو.
وروي أف أصحاب أيب حنيفة الذين دونوا مذىبو أربعوف رجبلً منهم ثبلثة كبار :
ُ
 أبو يوسف يعقوب بن إبراىيم. ٤تمد بن اٟتسن الشيباين. -أبو ا٢تذيل زفر بن ا٢تذيل العنربي.

أ  /إيثار الحنفية بالقضاء في العصر العباسي :
١تا توىل ىاروف الرشيد ا٠تبلفة ،وىل القضاء أبا يوسف صاحب أيب حنيفة ،وذلك بعد سنة 170ىػ،
وأصبحت تولية القضاء بيده ،فلم يكن يويل بببلد العراؽ وخراساف والشاـ ومصر (إىل أقصى إفريقية) إال من أشار
بو ،وكاف ال يويل إال أصحابو وا١تنتسبُت إىل مذىبو ،فاضطرت العامة إىل أحكامهم وفتاواىم ،وفشا ا١تذىب ُب
ىذه الببلد فشواً عظيماً ،حىت قاؿ ابن حزـ « :مذىباف انتشرا ُب بدء أمر٫تا بالرئاسة والسلطاف :اٟتنفي با١تشرؽ،
وا١تالكي باألندلس » .ومل يزؿ ىذا ا١تذىب غالباً على ىذه الببلد إليثار ا٠تلفاء العباسيُت بالقضاء ،حىت تبدلت
األحواؿ وزاٛتتو ا١تذاىب الثبلثة األخرى.
ب  /انتشاره في مصر :
كاف أىل مصر ال يعرفوف ا١تذىب اٟتنفي حىت َوَّىل ا٠تليفة ا١تهدي قضاءىا إلٝتاعيل بن اليسع الكوُب
سنة 146ىػ  ،وىو أوؿ ٍ
قاض حنفي ٔتصر ،وأوؿ من أدخل إليها ا١تذىب اٟتنفي ،وكاف من خَت القضاة .
ٍب فشا ا١تذىب اٟتنفي فيها بعد ذلك مدة ِّ
٘تكن العباسيُت ،إال أف القضاء هبا مل يكن مقصوراً على اٟتنفية ،بل
كاف يتواله اٟتنفيوف تارة ،وا١تالكيوف أو الشافعيوف تارة أخرى ،إىل أف استوىل عليها الفاطميوف ،وأظهروا
مذىب الشيعة اإلٝتاعيلية ،وولوا القضاة منهم ،فقوي ىذا ا١تذىب بالدولة ،وعمل بأحكامو ،إال أنو مل يَقض
على ا١تذاىب السنية ..
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ٍب ١تا قامت الدولة األيوبية ٔتصر ،وكاف من سبلطينها شافعية ،قضوا على التشيع فيها ،وأنشأوا ا١تدارس للفقهاء
الشافعية وا١تالكية  ..وكاف نور الدين الشهيد حنفياً ،فنشر مذىبو بببلد الشاـ ،ومنها كثرت اٟتنفية ٔتصر ،وقدـ
إليها أيضاً عدة فقهاء منهم من ببلد ا١تشرؽ .
ٍب ١تا فتح العثمانيوف مصر حصروا القضاء ُب اٟتنفية ،وأصبح ا١تذىب اٟتنفي مذىب أمراء الدولة وخاصتها،
ورغب كثَت من أىل العلم فيو لتويل القضاء ،ومل يزؿ كذلك إىل اليوـ.
ج  /انتشاره في البالد اإلسالمية األخرى
أما بدء دخوؿ ا١تذىب اٟتنفي ُب سائر الببلد اإلسبلمية فكاف ُب القرف الرابع ا٢تجري ،وقد كاف ا١تذىب
اٟتنفي ىو الغالب على أىل صنعاء وصعدة باليمن ،والغالب على فقهاء العراؽ وقضائو ،وكاف منتشراً بالشاـ،
تكاد ال ٗتلو فيو قصبة أو بلد من حنفي ،وكاف ا١تذىب اٟتنفي ُب إقليم الشرؽ أي خراساف وسجستاف وما وراء
النهر وغَتىا ،إال ُب ببلد منها كاف أىلها شافعية ،وكاف أىل جرجاف وبعض طربستاف من إقليم الديلم حنفية.
وكاف غالباً على أىل دبيل من إقليم الرحاب الذي منو الراف وأرمينية وأذربيجاف وتربيز ،وكثَتاً ُب
إقليم خوزستاف ا١تسمى قدٯتاً األىواز ،وكاف ملوؾ بنجالة با٢تند ٚتيعاً حنفية.
د  /انتشاره في البالد اإلسالمية في العصر الحالي
يغلب على ببلد ا١تغرب العريب  :ا١تغرب واٞتزائر وتونس وطرابلس ا١تذىب ا١تالكي ،وال تكاد ٕتد فيها من
مقلدي غَته إال اٟتنفية بقلة ،وىم من بقايا األسر الًتكية وأكثرىم ُب تونس ،وإ٪تا امتاز اٟتنفي بذلك لكونو
مذىب األسرة ا١تالكة سابقاً.
ويغلب ُب مصر الشافعي وا١تالكي :األوؿ ُب الريف ،والثاين ُب الصعيد ،ويكثر اٟتنفي وىو مذىب الدولة سابقاً
وا١تتبع ُب الفتوى والقضاء ،واٟتنبلي قليل بل نادر .ويغلب ا١تذىب اٟتنفي ُب ببلد الشاـ ،فيكاد يشمل نصف
أىل السنة هبا ،بينما ربعهم شافعية ،والربع اآلخر حنابلة  ..ويغلب ا١تذىب الشافعي على فلسطُت ،ويغلب
ُب السوداف ا١تذىب ا١تالكي.
والغالب على اٟتجاز اٟتنبلي ،وأىل السنة ُب اليمن وعدف وحضرموت شافعية أيضاً ،وقد يوجد بنواحي عدف
حنفية.
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وأىل السنة من أىل فارس أغلبهم شافعية وقليل منهم حنفية .والغالب على ببلد األفغاف ا١تذىب اٟتنفي ،وكاف
الغالب على تركستاف الشرقية (ا١تسماة أيضاً بالصينية) ا١تذىب الشافعيٍ ،ب تغلب ا١تذىب اٟتنفي ٔتسعى العلماء
الواردين إليها من ٓتارى .والغالب على ببلد القوقاز وما واالىا ا١تذىب اٟتنفي ،وفيهم الشافعية .والغالب
ُب ا٢تند ا١تذىب اٟتنفي ،ومسلمو سريبلنكا (سرنديب أو ِسيبلف) وجزائر الفلبُت واٞتاوة وما جاورىا من اٞتزائر:
شافعية ،وكذلك مسلمو سياـ ،وهبا قلة من اٟتنفية  ،وىم النازحوف إليها من ا٢تنود .ومسلمو ا٢تند
الصينية شافعية ،وكذلك مسلمو أسًتاليا .والغالب على مسلمي الربازيل ا١تذىب اٟتنفي ،وُب الببلد األمريكية
األخرى ٗتتلف مذاىب ا١تسلمُت.
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ثانيا  -اإلمام أنس بن مالك ومذىبو :
 / 1نسبو ومولده :
ىو« :أبو عبد اهلل مالك بن أنس بن مالك بن أيب عامر ،أمو :العالية بنت شريك بن عبد الرٛتن بن شريك
األزدية» ،وأزد من أشهر قبائل العرب القحطانية ،فهي تلتقي مع زوجها أنس بأهنما من عرب اليمن.
 جده « :مالك بن أيب عامر األصبحي اٟتمَتي» ،كاف من كبار التابعُت وعلمائهم ،روى عن عمر بنا٠تطاب وعثماف بن عفاف وطلحة بن عبيد اهلل وعائشة أـ ا١تؤمنُت وأيب ىريرة وحساف بن ثابت وعقيل بن أيب
طالب ،وىو أحد األربعة الذين ٛتلوا عثماف ليبلً إىل قربه وغسلوه ودفنوه .
 أبو جده « :أبو عامر نافع بن عمرو األصبحي اٟتمَتي» ،يُقاؿ إنو صحايب ،قاؿ القاضي بكر بن العبلءالقشَتي« :إف أبا عامر جد أيب مالك رٛتو اهلل من أصحاب رسوؿ اهلل  ،وشهد ا١تغازي كلها خبل بدراً.
وكاف ١تالك أربعة أوالد ىم :٭تِت ،و٤تمد ،وٛتاد ،وفاطمة أو أـ البنُت.
 -اختلف العلماءُ ُب السنة اليت ُولد فيها اإلماـ مالك  ،ولكن األكثرين على أنو ُولد سنة 93ىػ ُب

خبلفة سليماف بن عبد ا١تلك ،ولقد ُروي أف مالكاً قاؿُ « :ولدت سنة ثبلث وتسعُت».وقد ُولد مالك با١تدينة
ا١تنورة.

 / 2نشأتو :
نشأ اإلماـ مالك ُب بيت اشتغل بعلم األثر ،وُب ٍ
بيئة كلُّها لؤلثر واٟتديث ،أما بيتو فقد كاف مشتغبلً بعلم
اٟتديث واستطبلع اآلثار وأخبار الصحابة وفتاويهم ،فجده مالك بن أيب عامر كاف من كبار التابعُت وعلمائهم،
وقد روى عن ٣تموعة من الصحابة ،أما أبوه أنس فلم يكن اشتغالو باٟتديث كثَتاً ،كما كاف أخو مالك
وىو النضر بن أنس مبلزماً للعلماء يتلقى عليهم ويأخذ عنهم.
حفظ اإلماـ مالك القرآف الكرمي ُب صدر حياتو ،وإتو بعد حفظ القرآف الكرمي إىل حفظ اٟتديث ،فوجد من
بيئتو ٤ترضاً ،ومن ا١تدينة موعزاً ومشجعاً ،ولذلك اقًتح على أىلو أف يذىب إىل ٣تالس العلماء ليكتب العلم
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ويدرسو ،فذكر ألمو أنو يريد أف يذىب فيكتب العلم ،فألبستو أحسن الثياب وعممتوٍ ،ب قالت« :اذىب فاكتب
اآلف» ،وكانت تقوؿ« :اذىب إىل ربيعة فتعلم علمو قبل أدبو».ويظهر أنو ٢تذا التحريض من أمو جلس إىل ربيعة
الرأي أوؿ مرة ،فأخذ عنو فقو الرأي وىو حدث صغَت على قدر طاقتو .
لقد جالس مالك العلماءَ ناشئاً صغَتاً ،ولزـ فقيهاً من فقهائهم وعا١تاً من علمائهم ،وقد ذكر اإلماـ مالك ذلك

فقاؿ :وانقطعت إىل ابن ىرمز سبع سنُت (وُب روايةٙ :تاين سنُت) مل أخلطو بغَته ،وكنت أجعل ُب كمي ٘تراً،
وأناولو صبياناً وأقوؿ ٢تم« :إف سألكم أحد عن الشيخ فقولوا مشغوؿ» .وقاؿ ابن ىرمز يوماً ٞتاريتو« :من
بالباب؟» ،فلم تر إىل مالكاً ،فرجعت فقالت« :ما ٍب إال ذاؾ األشقر» ،فقاؿ« :ادعيو فذلك عامل الناس».
لقد كانت ا١تدينة ا١تنورة ُب عصر مالك مهداً للعلم ،إذ كاف هبا عدد من التابعُت ،وقد الزـ مالك ابن ىرمز

مبلزمة مل ٮتلطو فيها بغَتهٍ ،ب إتو إىل األخذ من غَته من العلماء مع ٣تالسة شيخو األوؿ ،فوجد ُب نافع موىل
ابن عمر بغيتو ،فجالسو مع ٣تالسة ابن ىرمز وأخذ عنو علماً كثَتاً ،قاؿ اإلماـ مالك « :وكاف فيو حدة».
كما أخذ اإلماـ مالك عن ابن شهاب الزىري ،قاؿ مالك :قدـ علينا الزىري فأتيناه ومعنا ربيعة ،فحدثنا نيفاً
وأربعُت حديثاًٍ ،ب أتيناه ُب الغد ،فقاؿ« :انظروا كتاباً حىت أحدثكم ،أرأيتم ما حدثتكم بو أمس؟» ،قاؿ لو
ربيعة« :ىهنا من يرد عليك ما حدثت بو أمس» ،قاؿ« :ومن ىو؟» ،قاؿ« :ابن أيب عامر» ،قاؿ« :ىات»،
فحدثتو بأربعُت حديثاً منها ،فقاؿ الزىري« :ما كنت أرى أنو بقي أحد ٭تفظ ىذا غَتي».
التاـ لؤلحاديث النبوية ،فكاف ال يتلقاىا إال وىو ُب حاؿ من االستقرار
ولقد الزـ مالكاً منذ صباه االحًت ُاـ ُّ

وا٢تدوء توقَتاً ٢تا وحرصاً على ضبطها ،ولذلك ما كاف يتلقاىا واقفاً ،وال يتلقاىا ُب حاؿ ضيق أو اضطراب ،حىت
ال يفوتو شيء منها  ..كما أف مالكاً مل يكن يدخر ماالً ُب سبيل طلب العلم ،حىت قاؿ ابن القاسم« :أفضى
سقف بيتو فباع خشبَوٍ ،ب مالت عليو الدنيا من بعد».
طلب العلم إىل أف نَقض َ
ٔتالك ُ
َ / 3ع َملو ومصدر رزقو :
أخبار منثورةٌ تكشف عن
ارد رزؽ اإلماـ مالك ّ
كتب ا١تناقب واألخبار مو َ
موضحةً مبيّنةً ،ولكن جاءت ٌ
مل تَذكر ُ
موارد رزقو ،والراجح أف مالكاً كاف يعمل بالتجارة  ..كما كاف اإلماـ مالك يَقبل ىدايا ا٠تلفاء ،وال يعًتيو شك
ُب حل أخذىا ،وإف كاف يتعفف عن األخذ ٦تن دوهنم .
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 / 4جلوسو للدرس واإلفتاء :
الفتيا ،اٗتذ لو ٣تلساً ُب ا١تسجد النبوي للدرس واإلفتاء ،ولقد قاؿ ُب ىذا
بعد أف اكتملت دراسة مالك لآلثار و ُ
ا١تقاـ وُب بياف حالو عندما نزعت نفسو إىل الدرس واإلفتاء« :ليس كل من أحب أف ٬تلس ُب ا١تسجد للحديث
ِ
أىل الصبلح والفضل واٞتهة من ا١تسجد ،فإف رأوه لذلك أىبلً جلس ،وما
والفتيا جلس ،حىت يشاور فيو َ

جلست حىت شهد يل سبعوف شيخاً من أىل العلم أين موضع لذلك»  . .وقد كاف جلوس مالك لئلفتاء ُب
ا١تسجد النبوي بعد أف اكتمل عقلو ونضج فكره ،وُب حياة بعض شيوخو .

٣تلسو ُب ا١تسجد النبوي ُب
جلس مالك ُب ا١تسجد النبوي يُفيت ويروي اٟتديث النبوي لطبلب اٟتديث ،وكاف ُ

ا١تكاف الذي كاف عمر بن ا٠تطاب ٬تلس فيو للشورى واٟتكم والقضاء ،وكاف مالك باختياره ذلك اجمللس يتأثر
بعمر بن ا٠تطاب ُب جلوسو كما تأثر بو ُب فتاويو وأقضيتو ،وىو ا١تكاف الذي كاف يوضع فيو فراش النيب ٤تمد
إذا اعتكف ،وقد كاف يسكن ُب دار عبد اهلل بن مسعود ،ليقتفي بذلك أثر عبد اهلل بن مسعود.

 / 5صفة درسو :
درسو ُب بيتو بسبب مرضو الذي مل يكن يعلنو،
 كاف درس اإلماـ مالك أوؿ األمر ُب ا١تسجدٍ ،ب صار ُفقد كاف مصاباً بسلس البوؿ ،ومل ٮترب بذلك إال يوـ وفاتو ،قاؿ اإلماـ مالك« :لوال أين ُب آخر يوـ ما أخربتكم،
مرضي سلس بوؿ ،كرىت أف آٌب مسجد رسوؿ اهلل بغَت وضوء ،وكرىت أف أذكر عليت فأشكو ريب».
االبتعاد عن لغو القوؿ وما ال َ٭تسن ٔتثلو ،وكاف يرى
الوقار والسكينةَ ،و َ
 وقد التزـ ُاإلماـ مالك ُب درسو َ
ذلك الزماً لطالب العلم ،وقد قاؿ الواقدي ُب ٣تلس درسو« :كاف ٣تلسو ٣تلس وقار وعلم ،وكاف رجبلً مهيباً
نبيبلً ،ليس ُب ٣تلسو شيء من ا١تراء واللغط وال رفع صوت ».
مطرؼ تلميذ اإلماـ مالك حالو عندما انتقل درسو إىل بيتو فيقوؿ :كاف مالك إذا أتاه الناس
 ويصفٌ

خرجت إليهم اٞتارية ،فتقوؿ ٢تم« :يقوؿ لكم الشيخ :أتريدوف اٟتديث أـ ا١تسائل؟» ،فإف قالوا ا١تسائل خرج
إليهم فأفتاىم ،وإف قالوا اٟتديث قاؿ ٢تم« :اجلسوا» ،ودخل مغتسلو ،فاغتسل وتطيب ولبس ثياباً جدداً،
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عود فبل يزاؿ يتبخر حىت يفرغ من حديث رسوؿ
وتعمم ،فيخرج إليهم قد لبس وتطيب ،وعليو ا٠تشوع ،ويوضع ٌ
اهلل .
 وكاف اإلماـ مالك يتحرز أف ٮتطئ ُب إفتائو ،وكاف يبتدئ إجابتو بقولو« :ما شاء اهلل ال قوة إال باهلل»،وكاف يكثر من «ال أدري» ،وكاف يعقب كثَتاً فتواه بقولو« :إف نظن إال ظناً وما ٨تن ٔتستيقنُت» .ولقد قاؿ عبد
الرٛتن بن مهدي :سأؿ رجل مالكاً عن مسألة ،وذكر أنو أُرسل فيها من مسَتة ستة أشهر من ا١تغرب فقاؿ لو:
«أخرب الذي أرسلك أف ال علم يل هبا» ،فقاؿ« :ومن يعلمها؟» ،قاؿ« :الذي علمو اهلل» .وقاؿ معن بن
عيسىٝ :تعت مالكاً يقوؿ« :إ٪تا أنا بشر أخطئ وأصيب ،فانظروا ُب رأيي ،فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا
بو ،وما مل يوافق الكتاب والسنة فاتركوه».

 / 6فقهو وأصول مذىبو :
أصوؿ ا١تذىب ا١تالكي فهي :القرآف الكرمي ،والسنة النبوية ،واإلٚتاع ،وعمل أىل ا١تدينة ،والقياس ،وا١تصاحل
ا١ترسلة ،واالستحساف ،والعرؼ والعادات ،وسد الذرائع ،واالستصحاب.

 / 7محنتو :
ومدت يده
نزلت بو ٤تنة ُب العصر العباسي ُب عهد أيب جعفر ا١تنصور ،وقد ُ
ضرب ُب ىذه احملنة بالسياطُ ،

حىت ا٩تلعت كتفاه ،وقد اختلفوا ُب سببها على أقواؿ كثَتة أشهرىا  :أنو كاف ٭تدث ْتديث  « :ليس على

مستكره طالق » ،فاٗتذ مروجو الفنت من ىذا اٟتديث حجةً لبطبلف بيعة أيب جعفر ا١تنصور ،فنُهي عن أف
فضرب.
٭تدث هبذا اٟتديثٍ ،ب ُدس إليو من يسألو عنو ،فحدث بو على رؤوس الناسُ ،
ويظهر أف أىل ا١تدينة عندما رأوا فقيهها وإمامها ينزؿ بو ذلك النكاؿ سخطوا على بٍت العباس ووالهتم،
وخصوصاً أنو كاف مظلوماً  .وعندما جاء أبو جعفر ا١تنصور إىل اٟتجاز حاجاً أرسل إىل مالك يعتذر إليو ،قاؿ
اإلماـ مالك١« :تا دخلت على أيب جعفر ،وقد عهد إيل أف آتيو ُب ا١توسم ،قاؿ يل« :واهلل الذي ال إلو إال ىو ما
أمرت بالذي كاف وال علمتُو» .فقلت« :عاَب اهلل أمَت ا١تؤمنُت وأكرـ مثواه» ،قاؿ« :فعفا اهلل عنك ووصلك».
ُ
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 / 8وفاتو :
مرض اإلماـ مالك اثنُت وعشرين يوماًٍ ،ب جاءتو منيتو ،وأكثر الرواة على أنو مات سنة 179ىػ  ..وُب رواية عن
بكر بن سليم الصراؼ قاؿ :دخلنا على مالك ُب العشية اليت قبض فيها ،فقلنا« :يا أبا عبد اهلل كيف ٕتدؾ؟»،
قاؿ« :ما أدري ما أقوؿ لكم ،أال إنكم ستعاينوف غداً من عفو اهلل ما مل يكن لكم ُب حساب» ،قاؿ« :ما برحنا

أحد من ٛتل
حىت أغمضناه » .وصلى عليو عبد اهلل بن ٤تمد بن إبراىيم أمَتُ ا١تدينة ،وحضر جنازتو ماشياً ،وكاف َ
نعشو.
َ
 / 9أخالقو وصفاتو :
أ  /قوة الحفظ :
كاف اإلماـ مالك إذا استمع إىل شيء استمع إليو ْترص ووعاه وعياً تاماً  ..قاؿ اإلماـ مالك :ساء حفظ الناس،

لقد كنت آٌب سعيد بن ا١تسيب وعروة والقاسم وأبا سلمة وٛتيداً وسا١تاً -وعدَّد ٚتاعة -فأدور عليهم ،أٝتع من
كل واحد من ا٠تمسُت حديثاً إىل ا١تئةٍ ،ب أنصرؼ وقد حفظتو كلو من غَت أف أخلط حديث ىذا ُب حديث
ىذا.
ب  /الصبر :

ب الفقر حىت باع أخشاب سقف بيتو ُب سبيل العلم،
كاف اإلماـ مالك صبوراً مثابراً ،مغالباً لكل الصعاب ،غالَ َ

وكاف يذىب ُب ا٢تجَت إىل بيوت العلماء ،ينتظر خروجهم ،ويتبعهم حىت ا١تسجد ،وكاف ٬تلس على باب دار
شيخو ُب شدة الربد ،ويتقي برد اجمللس بوسادة ٬تلس عليها ،وكاف يقوؿ« :ال يبلغ أحد ما يريد من ىذا العلم
حىت يضر بو الفقر ،ويؤثره على كل حاؿ» .وكاف اإلماـ مالك يأخذ تبلميذه بذلك ،فيحثهم على احتماؿ
ا١تشاؽ ُب طلب العلم بالقوؿ والعمل ]74[.وكاف اإلماـ مالك يعمل ُب نفسو ما ال يُلزمو الناس ،وكاف يقوؿ« :ال
يكوف العامل عا١تاً حىت يعمل ُب نفسو ٔتا ال يفيت بو الناس ،٭تتاط لنفسو ما لو تركو مل يكن عليو فيو إٍب».
ج  /الذكاء والفراسة :
ِ
رت إىل ا١تدينة ولقيت مالكاً وٝتع
اتصف اإلماـ مالك بقوة الفراسة ،ولقد قاؿ اإلماـ الشافعي ُب فراستو١ :تا س ُ

كبلمي ،نظر إيل ساعةً ،وكانت لو فراسةٍ ،ب قاؿ يل« :ما اٝتك؟» ،قلت٤« :تمد» ،قاؿ« :يا ٤تمد ،اتق اهلل،
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واجتنب ا١تعاصي ،فإنو سيكوف لك الشأف من الشأف» .ولقد قاؿ أحد تبلميذه« :كاف ُب مالك فراسةٌ ال
ٗتطئ».
د  /الهيبة والوقار :
الرجل ليدخل إىل ٣تلسو فيُلقي السبلـ عليهم فبل ُيرُّد
كاف اإلماـ مالك ذا ىيبة ووقار ،يهابو تبلميذه ،حىت أف َ
عليو أحد إال ٫تهمة وإشارة ،ويشَتوف إليو أال يتكلم مهابةً وإجبلالً ،كما كاف يهابو اٟتكاـ ..قاؿ ابن ا١تاجشوف:
«دخلت على أمَت ا١تؤمنُت ا١تهدي ،فما كاف بيٍت وبينو إال خادمو ،فما ىبتو ىيبيت مالكاً» ،وقاؿ سعيد بن أيب
مرمي « :لقد كانت ىيبتو أشد من ىيبة السلطاف».
ىـ  /صفتو الشكلية
كاف اإلماـ مالك طويبلً جسيماً ،شديد البياض إىل الشقرة ،عظيم ا٢تامة ،حسن الصورة ،أصلع ،أزرؽ العينُت،
وكاف يأخذ أطراؼ شاربو ال ٭تلقو وال ٭تفيو ،ويرى حلق الشارب ُمثلة  ..وكاف اإلماـ مالك يُعٌت بلباسو عنايةً
إعظاـ العلم ورفعةَ العامل ،ويتطيب بطيب جيد ويقوؿ« :ما أُحب ألحد أنعم اهلل عليو إال أف
تامةً ،ويَرى بذلك
َ
أثر نعمتو عليو» .وكاف يقوؿ« :أحب للقارئ أف يكوف أبيض الثياب».
يُرى ُ
 / 10كتبو ومصادر الفقو المالكي :
يُعد كتاب الموطأ من أوائل كتب اٟتديث وأشهرىا ُب ترتيبو وتركيبو ،وُب اجتهاده ونقلو ،وُب حديثو وفقهو ،وقد

أقدمو  ..وقد قاـ كثَت من العلماء بشرح كتاب ا١توطأ ،ومن أشهر ىذه الشروح:
أعظم مرجع ُب عصره و َ
كاف َ
«التمهيد١ ،تا ُب ا١توطأ من ا١تعاين واألسانيد» و«االستذكار١ ،تذاىب فقهاء األمصار وعلماء األقطار ،فيما
تضمنو ا١توطأ من معاين الرأي واآلثار» ،أليب عمر يوسف بن عبد اهلل بن ٤تمد بن عبد الرب القرطيب ،ا١تتوَب
سنة 463ىػ  ..ولو تآليف غَت ا١توطأ ،قاؿ ابن فرحوف ُب كتابو "الديباج ا١تذىب"« :فمن أشهرىا -غَت ا١توطأ-
رسالتو ُب القدر ،والرد على القدرية ،وكتابو ُب النجوـ ،وحساب مدار الزماف ومنازؿ القمر ،ورسالتو ُب األقضية،
ورسالتو ا١تشهورة ُب الفتوى ،ورسالتو ا١تشهورة إىل ىاروف الرشيد ُب اآلداب وا١تواعظ .
أ  /نبذة عن الموطأ  :وىو أىم مؤلفاتو وأجل آثاره  ،اشتغل ُب تأليفو ما يقارب من  40سنة .وىو الكتاب
الذي بلغت شهرتو اآلفاؽ  ،واعًتؼ لو األئمة بالسبق على كل كتب اٟتديث ُب عهده وبعد عهده إىل عهد
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االماـ البخاري .وقاؿ اإلماـ الشافعي" :ما ظهر على األرض كتاب بعد كتاب اهلل أصح من كتاب مالك"،
وىذا القوؿ قبل ظهور صحيح البخاري .وقاؿ البخاري "أصح األسانيد كلها :مالك عن نافع عن ابن عمر"،
وكاف البخاري يسمي ىذا اإلسناد بالسلسلة الذىبية  ،وكثَتا ما ورد ىذا اإلسناد ُب ا١توطأ .وقاؿ القاضي أبو بكر
بن العريب ُب شرح الًتمذي" :ا١توطأ ىو األصل واللباب  ،وكتاب البخاري ىو األصل الثاين ُب ىذا الباب،
وعليهما بٌت اٞتميع كمسلم والًتمذي".
ب  /منهجيتو في الموطأ  :التزـ مالك ُب كتابو شروطا من أوثَق الشروط وأشدِّىا ،فقد كاف يسلك
منهج التحري والتوخي وانتقاء الصحيح .كما اتبع فيو طريقة ا١تؤلفُت ُب عصره ،فمزج اٟتديث بأقواؿ الصحابة
والتابعُت واآلراء الفقهية ،حىت بلغت آثار الصحابة  613أثرا ،وأقواؿ التابعُت  285قوال ،فكاف يقدـ ُب الباب
اٟتديث ا١ترفوع ٍب يػُْتبعو باآلثار ،وأحيانا يذكر عمل أىل ا١تدينة ...فكتابو كتابفقو وحديث ُب وقت واحد ،وليس
كتاب ٚتع للروايات فقط ،لذلك ٕتد بعض األبواب ٗتلو من ا١ترويات  ،ويتكوف كتاب «ا١توطأ» من  16فصبل
ٝتّاىا مالك بالكتاب ،يبدأ بكتاب أوقات الص بلة  ،وينتهي بكتاب أٝتاء النيب صلى اهلل وعليو وسلم ،وقد ٝتي
«ا١توطأ» هبذا االسم ألف مؤلفو وطَّأَهُ للناسٔ ،تعٌت أنو َّ
ومه َده ٢تم .ونُِقل عن مالك أنو قاؿ« :عرضت
ىذبَو َّ
كتايب ىذا على سبعُت فقيها من فقهاء ا١تدينة ،فكلهم واطَأَِين عليو ،فسميتو ا١توطأ» .ومكث اإلماـ مالك أربعُت
سنة يقرأ «ا١توطَّأَ» على الناس ،فيزيد فيو وينقص ويُ ِّ
هذب ،فكاف التبلميذ يسمعونو منو أو يقرؤونو عليو خبلؿ
ذلك ،فتعددت روايات «ا١توطأ» واختلفت ،بسبب ما قاـ بو اإلماـ من تعديل على كتابو ،فبعض تبلميذه رواه
عنو قبل التعديل ،وبعضهم أثناءه ،وبع ضهم رواه ُب آخر عمره ،وبعضهم رواه كامبل ،وآخروف رووه ناقصا،
فاشتهرت عدة روايات لػ«ا١توطأ» ،أ٫تها رواية ٭تِت بن ٭تِت الليثي  ،وىي أشهر رواية عن اإلماـ مالك ،وعليها بٌت
أغلب العلماء شروحاهتم.
ج  /أىم مصادر الفقو المالكي :
ُد ّونَت كتب متعددة ُب ا١تذىب ا١تالكي ،تعد مصادرا لو  ،ومن أشهرىا:
 )1ا١تدونة الكربى :لئلماـ مالك بن أنس ،مؤسس ا١تذىب ،برواية سحنوف بن سعيد التنوخي عن اإلماـ عبد الرٛتن
بن القاسم عنو ُّ .
وتعد " ا١تدونة " أصل ا١تذىب ا١تالكي وعمدتو ،وقد تداو٢تا أربعة من اجملتهدين ىم( :مالك،
وابن القاسم ،وأسد ،وسحنوف) .وا١تشهور أف مالكا مل يدوهنا بنفسو  ،بل رواىا وتلقاىا عنو تلميذه  :عبد
الرٛتن بن القاسم الذي ٝتعها منو أسد بن الفرات...قاؿ سحنوف" :عليكم بػ "ا١تدونة" :فإهنا كبلـ رجل صاحل
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ورأيو" .وكاف يقوؿ" :إ٪تا "ا١تدونة" من العلم ٔتنزلة أـ القرآف من القرآفٕ ،تزئ ُب الصبلة عن غَتىا ،وال ٬تزئ
غَتىا عنها"..
 )2الواضحة :لعبد ا١تلك بن سليماف بن حبيب (ت 238ىػ) ،وىى من أجل الكتب الفقهية ُب ا١تذىب.
 )3ا١تستخرجة العتبية على ا١توطأ :ويطلق عليها "العتبية" حملمد العتيب بن أٛتد القرطيب (ت 255ىػ).
 )4ا١توازية :حملمد بن إبراىيم اإلسكندري ،ابن ا١تواز (ت 269ىػ).
 )5الرسالة  :ويطلق عليها ( :باكورة السعد)  .البن أىب زيد القَتواين (ت 386ىػ).
ضخما.
 )6نوادر ابن أيب زيد ٚ :تع فيو ابن أيب زيد بُت األمهات  :فجاء كتابا ً
 )7الذخَتة :للقراُب.
 )8ا١تختصر٥" :تتصر خليل " ُب الفقو ا١تالكي للشيخ أيب الضياء خليل بن إسحاؽ (ت 776ىػ) وقد اختصره من
جامع األمهات البن اٟتاجب.
ومن أىم الشروح لـ "مختصر خليل":
"مواىب اٞتليل لشرح ٥تتصر خليل " أليب عبد اهلل ٤تمد ا١تعروؼ بػ "اٟتطاب" (ت 953ىػ).
"شرح الزرقاين على ٥تتصر خليل " وىو من الشروح اليت القت القبوؿ عند متأخري ا١تالكية.
"فتح اٞتليل على ٥تتصر خليل " أليب عبد اهلل ٤تمد ا٠ترشي (ت 1101ىػ(.
"حاشية الرىوين على شرح الزرقاين ١تختصر خليل.
"حاشية الدسوقي على الشرح الكبَت " للعبلمة مشس الدين ٤تمد بن عرفة الدسوقي (ت 1230ىػ(.
"اإلكليل شرح ٥تتصر خليل " للشيخ ٤تمد األمَت (ت 1232ىػ(.
"شرح منح اٞتليل على ٥تتصر العبلمة خليل " للشيخ ٤تمد عليش.
ىذه ىي أىم مصادر الفقو ا١تالكي اليت يستقى منها ا١تذىب،وىناؾ كتب كثَتة ُب الفقو ا١تالكي ال ٯتكن حصرىا
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 / 11شيوخو :
أدرؾ اإلماـ مالك من الشيوخ ما مل يدركو أحد بعده ،فقد أدرؾ من التابعُت نفراً كثَتاً ،وأدرؾ من تابعيهم نفراً
أكثر  ..فكاف من أخذ عنهم  :تسعمئة شيخ ،منهم ثبلٙتئة من التابعُت ،ومن شيوخو :ابن ىرمز ،وىو أوؿ شيخ
لو ،ونافع موىل ابن عمر ،وزيد بن أسلم ،وابن شهاب الزىري ،وأبو الزناد ،وربيعة بن أيب عبد الرٛتن.

 / 12تالميذه والرواة عنو :
كاف تبلميذه من شىت بقاع األرض؛ ألنو كاف مقيماً با١تدينة ا١تنورة  ،وكاف اٟتجاج يذىبوف لزيارة مسجد الرسوؿ

صلى اهلل عليو وسلم فيجلسوف ٨توه يتعلموف منو العلم ،فمنهم من كاف يطوؿ بو ا١تقاـ عنده ومنهم من كاف
يقصر بو ا١تقاـ ،وألنو كاف معمراً فقد عاش تسعُت عاماً .وأحصى لو الذىيب ما يزيد عن ألف وأربعمائة تلميذ:
أ  /ومن أشهر تالمذة مالك المصريين :
 )1أبو عبد اهلل عبد الرٛتن بن القاسم (ا١تتوَب ٔتصر عاـ  191ىػ) ،تفقو على مالك مدة عشرين سنة ،وتفقو

على الليث بن سعد فقيو مصر (ا١تتوَب عاـ  175ىػ) ،كاف ٣تتهداً مطلقاً  ،حىت قاؿ عنو ٭تِت بن ٭تِت " :أعلم
ا١تدونة ) ُب مذىب مالك.
األصحاب بعلم مالك ،وآمنهم عليو "  ،وىو الذي نظر وصحح ( َّ
 )2أبو ٤تمد عبد اهلل بن وىب بن مسلم (ولد عاـ  125وتوُب سنة  197ىػ)  ،الزـ مالكاً عشرين سنة ،ونشر
فقهو ُب مصر ،وكاف لو أثر ُب تدوين مذىبو ،وكاف مالك يكتب إليو" :إىل فقيو مصر" و "إىل أيب ٤تمد ا١تفيت".
وتفقو أيضاً على الليث بن سعد ،وكاف ٤تدثاً ثقة  ،وكاف يسمى ( ديواف العلم ).
 )3أشهب بن عبد العزيز القيسي (ولد ُب السنة اليت ولد فيها الشافعي وىي سنة 150ىػ ،وتوُب سنة  204ىػ)
بعد الشافعي بثمانية عشر يوماً ،تفقو على مالك والليث بن سعد ،وانتهت إليو رياسة الفقو ٔتصر بعد ابن
القاسم ،ولو مدونة روى فيها فقو مالك تسمى ( مدونة أشهب ) وىي غَت مدونة سحنوف .قاؿ عنو الشافعي:
"ما رأيت أفقو من أشهب".
 )4أبو ٤تمد عبد اهلل بن عبد اٟتكم (ا١تتوَب عاـ  214ىػ) أعلم أصحاب مالك ٔتختلف أقوالو ،وإليو صارت رياسة
ا١تالكية بعد أشهب.
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والء (ا١تتوَب عاـ 225ىػ) تفقو على ابن القاسم وابن وىب وأشهب السابق ذكرىم،
ْ )5
أصبَغ بن الفرج األموي ً
وكاف من أعلم خلق اهلل ٔتذىب مالك ومسائلو.
٤ )6تمد بن عبد اهلل بن عبد اٟتكم (ا١تتوَب عاـ  268ىػ) ،أخذ الفقو والعلم عن أبيو ،ومن عاصره من الفقهاء
الفتيا ٔتصر.
ا١تالكيُت السابق ذكرىم ،كما أخذ عن الشافعي ،حىت صار علماً ُب الفقو ،وانتهت إليو الرياسة و ُ
٤ )7تمد بن إبراىيم االسكندري بن زياد ،ا١تعروؼ بابن الْ َم َّواز( ،وا١تتوَب عاـ 269ىػ) ،أخذ الفقو عن علماء
عصره ،حىت صار راسخاً ُب الفقو والفتيا ،ولو كتابو ا١تشهور با١توازية ،وىو أجل كتاب ألفو ا١تالكيوف ،وأصحو
مسائبل ،وأبسطو كبلماً وأوعبو ،بٌت فيو الفروع على األصوؿ .
ب  /ومن أشهر تالمذة مالك المغاربة:

 -1أبو اٟتسن علي بن زياد التونسي(،ا١تتوَب عاـ 183ىػ)  ،أخذ عن مالك والليث بن سعد ،وكاف فقيو إفريقية.
بشبطوفٝ ،تع ا١توطأ عن مالك ،وكاف أوؿ
 -2أبو عبد اهلل زياد بن عبد الرٛتن القرطيب (ا١تتوَب عاـ  )193يلقب ْ
من أدخلو األندلس.
 -3عيسى بن دينار القرطيب األندلسي( ،ا١تتوُب عاـ (212ىػ ) ،كاف فقيو األندلس.
 -4أسد بن الفرات بن سناف التونسي ،أصلو من خراساف من نيسابور (ولد عاـ  ،145وتوُب عاـ 213ىػ) وقد
مات شهيداً بسرقوسة ،إذ كاف أمَت اٞتيش الذي ذىب لفتح صقلِّية ،وكاف عا١تاً فقيهاً٣ ،تاىداً يقود اٞتيوش،

وٚتع بُت فقو ا١تدينة ،إذ ٝتع ا١توطأ من مالك  ،وفقو العراؽ إذ لقي أبا يوسف و٤تمد بن اٟتسن ،ولو كتاب
(األسدية) اليت ىي األصل ١تدونة سحنوف.
 -5٭تِت بن ٭تِت بن كثَت الليثي (ا١تتوَب عاـ  234ىػ) أندلسي قرطيب ،نشر مذىب مالك ُب األندلس.
السلَمي (ا١تتوَب عاـ 238ىػ) ،انفرد برياسة الفقو ا١تالكي بعد ٭تِت ا١تذكور
 -6عبد ا١تلك بن حبيب بن سليماف ُّ
آنفاً.
َ -7سحنوف ،عبد السبلـ بن سعيد التػَّنُوخي (ا١تتوَب عاـ 240ىػ) تفقو بعلماء مصر وا١تدينة ،حىت صار فقيو أىل
زمانو ،وشيخ عصره ،وعامل وقتو ،وىو صاحب ( ا١تدونة ) ُب مذىب مالك اليت يعتمد عليها ا١تالكية.
ج  /ومن أشهر تالمذة مالك الذين نشروا مذىبو في الحجاز والعراق:
 )1أبو مرواف عبد ا١تلك بن أيب سلَمة ِ
ا١تاجشوف (ا١تتوَب عاـ 212ىػ) كاف مفيت ا١تدينة زمانو ،وقيل :إنو كتب
َ
(موطأ) قبل مالك.
 )2أٛتد بن الْ ُم َع َّذؿ بن غيبلف العبدي معاصر ابن ا١تاجشوف ومن أصحابو ،كاف أفقو أصحاب مالك ُب العراؽ ،ومل
يعرؼ تاريخ وفاتو.
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 )3أبو إسحاؽ ،إٝتاعيل بن إسحاؽ،القاضي (ا١تتوَب عاـ 282ىػ) أصلو من البصرة ،واستوطن بغداد ،تفقو على
ابن ا١تعذؿ ،السابق الذكر ،ونشر مذىب مالك ُب العراؽ.
 / 13مدارس الفقو المالكي وانتشاره :
كاف ١تالك تبلمذة من شىت بقاع األرض  ،نشروا مذىبو ُب اآلفاؽ  ،وأسست كل طائفة منهم مدرسة مالكية
ا١تذىب ُب ا١توطن الذي استقرت فيو  ،وفيما يلي بياف ا١تدارس ا١تالكية وانتشار ا١تذىب بإ٬تاز :
أ  /المدرسة المدنية:

وىي ا١تدرسة اليت نشأة ُب ا١تدينة ا١تنورة بعد وفاة األماـ مالك رضي اهلل عنو  ,ومن أقطاهبا :ابن ِ
ا١تاجشوف  ،وابن
مطرؼ  ،وابن دينار  ،وابن كنانة  ،وابن نافع وغَتىم  ،عملوا على تدريس مذىب اإلماـ مالك با١تدينة ا١تنورة
فازدىر ازدىارا كبَتا ُب عصرىم ومن بعدىم  ،إىل أف استوىل الفاطميوف على ا١تدينة ا١تنورة فضعف ا١تذىب
ا١تالكي كغَته من ا١تذاىب السنية  ،بسبب تنكيل الفاطميُت بأىل السنةٍ ،ب استعاد ا١تذىب ا١تالكي
نشاطو وقوتو ُب ا١تدرسة ا١تدنية بعد سقوط الفاطميُت  ،وأشتهر فقهاء كثَتوف على رأسهم الفقيو
ا١تالكي (بن فرحوف) صاحب كتاب  ( :تبصرة اٟتكاـ ُب األقضية واألحكاـ).
وأىم ما تتميز بو ىذه المدرسة :تقدٯتها للحديث عن عمل أىل ا١تدينة وعمل الصحابة  ،ومن ىنا ٧تد أف ىذه

ا١تدرسة أضافت للفقو ا١تالكي شيئا جديدا يتمثل ُب أخذىا باألحاديث الصحيحة اليت جاءت ٥تالفة لعمل
أىل ا١تدينة  ،وُب ذلك ثراء وتنوع للفقها١تالكي.
ب  /المدرسة العراقية:

ظهر ا١تذىب ا١تالكي ُب العراؽ على يد تبلميذ اإلماـ مالك األوائل كابن ا١تهدي والقعنيب وابن ِّ
ا١تعذؿ  ,ىذا
األخَت الذي كاف لو دورا كبَتا ُب انتشار ا١تذىب ا١تالكي ُب العراؽ ،وبالضبط ُب البصرة  ,وبلغ ا١تذىب ا١تالكي
مرحلة االزدىار بتويل آؿ ٛتاد القضاء ا١تالكي بالعراؽ  ،فظهر القاضي إٝتاعيل الذي بلغ مرتبة كبَتة ُب الفقو ،
حىت قاؿ عنو الفقيو الباجي انو بلغ مرتبة االجتهاد ،واىل جانبو ابن القصار و االهبري وابن اٞتبلب  ،واستمرت
ىذه ا١تدرسة ُب العطاء ١تدة ثبلثة قروف  ،ولكنها بدأت ُب االختفاء بانتقاؿ القاضي عبد الوىاب إىل مصر ٍ ،ب
اختفت هنائيا ومل يعد ٢تا ذكر إال ُب بطوف الكتب ٖتت ما يعرؼ بطريقة العراقيُت.
ومن أىم ما تميزت بو المدرسة العراقية :ما أضافتو للفقو ا١تالكي من الربىنة ا١تنطقية على آراء ا١تذىب ا١تالكي،
وٗتر٬تهاا١تسائل ا١تستجدة على القياس  ،وىذا ا١تنهج اكتسبتو ا١تدرسة العراقية من تأثرىا بالبيئة اليت نشأت فيها ،
حيث كاف كل مذىب ٭تاوؿ االنتصار لرؤية ما أمكنو باألدلة ا١تنطقية.
ج  /المدرسة المصرية:
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ِ ٍ
أكثرىم
تعترب ىذه ا١تدرسة من أكثر مدارس الفقو ا١تالكي تأثَتا فيو ؛ ذلك ألف ا١تصريُت ىم أكربُ تبلميذ مالك و ُ
عددا  ،فكاف من أوائل من تتلمذ على اإلماـ مالك عبد الرٛتن بن القاسم  ،وأشهب ابن عبد العزيز  ،وابن
وىب  ،وابن اٟتكم وغَتىم كثَت  ،ىؤالء التبلميذ نقلوا مذىب اإلماـ مالك إىل مصر ،فأصبح ىو ا١تذىب
السائد ُب مصر إىل أف جاء اإلماـ الشافعي إىل مصر قادما من العراؽ  ,وازدىرت ىذه ا١تدرسة ازدىارا
كبَتا  ،ولكنها شهدت بعد ذلك تراجعا أثناء سيطرة الفاطميُت على مصر  ،فضعف شأف ا١تذاىب السنية على
العموـ ٍ ،ب بعد زواؿ الدولة الفاطمية  ,عاد ا١تذىب ا١تالكي أقوى وأشد  ,وقد نبغ ُب ىذىا١ترحلة نوابغ أمثاؿ
القراُب وخليل بن إسحاؽ والدردير  ,وغَتىم كثَت.
وأىم ما تميزت بو ىذه المدرسة :ىو أخذىا بالسنة األثرية اليت ٕتمع سنة الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم

ا١تدعمة بالعمل ا١تديٍت  ،و عمل الصحابة وا٠تلفاء الراشدين  ،وال تأخذ بسنة اآلحاد إذا خالفها عمل أىل

ا١تدينة .

د  /المدرسة المغربية:
كاف أوؿ من أوصل ا١توطأ وأدخلو إىل ا١تغرب ىو :علي ابن زياد التونسي  ،الذي تتلمذ على اإلماـ مالك ٍ ،ب
جعل حلقة علمية بتونس  ،فتخرج على يديو ٚتلة من الطلبة  ،من بينهم :سحنوف  ،وأسد بن الفرات  ،ودارس
ابن إٝتاعيل الذي ادخل ا١تدونة إىل فاس  ،وأسس هبا ا١تدرسة ا١تغربية.

وال تكاد تتميز ىذه ا١تدرسة عن ا١تدرسة ا١تصرية  ،إال أف أىم ما أضافتو للمذىب ىو مؤلَف ا١تدونة  ،الذي يعترب
من أكرب أمهات ا١تذىب ا١تالكي  ،وقد ألفو اإلماـ سحنوف بناء على اإلجابات اليت كاف ٬تيبو هبا ابن القاسم
على أسئلتو.
ه  /المدرسة األندلسية:

كاف أوؿ من أدخل موطأ مالك إىل األندلس ىو الفقيو زياد بن عبد الرٛتاف ا١تعروؼ بشبطوف ،وتتلمذ على يديو
٣تموعة من التبلميذ منهم  :٭تي بن ٭تي الليثي ا١تعروؼ با١تلك بن اٟتبيب  ،وكاف ا١تذىب ا١تنتشر ُب األندلس
قبل مذىب اإلماـ مالك ىو مذىب اإلماـ االوزاعي  ,إىل أف أصبح ٭تي بن ٭تي الليثي مستشارا للخليفة
األموي فأصبح يشَت على ا٠تليفة بتولية القضاء لتبلميذ اإلماـ مالك فأخذ ا١تذىب يفشو ُب األندلس إىل أف
أصبح ىو السائد ُب األندلس ،فازدىر ا١تذىب ا١تالكي ازدىارا كبَتا على يد ثلة من العلماء األفذاذ من أمثاؿ :
ابن العريب  ,وابن عبد الرب و الباجي  ,والشاطيب و ابن جزي الكليب  ,وابن عاشر  ,وغَتىم كثَت.
ومنهج ىذه ا١تدرسة يعترب امتدادا ١تنهج ا١تدرسة ا١تصرية ا١تغربية ا١تتوسعة ُب األخذ بالعمل ا١تديٍت  ،وقد انقرضت
ىذه ا١تدرسة بسقوط األندلس على يد األسباف والربتغاؿ سنػة 1492ـ .
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 / 14فضلو وثناء الناس عليو :
أ  /تبشير النبي محمد

بو :
قاؿ« :يوشك أن يضرب الناس أكباد اإلبل يطلبون

روى اإلماـ الًتمذي عن أيب ىريرة أف النيب ٤تمداً
العلم ،فال يجدون أحداً أعلم من عالم المدينة» .وروى ابن حباف ُب صحيحو عن أيب ىريرة أنو قاؿ :قاؿ

رسوؿ اهلل

« :يوشك أن يضرب الرجل أكباد اإلبل في طلب العلم ،فال يجد عالماً أعلم من عالم

المدينة» .قاؿ إسحاؽ بن موسى« :فبلغٍت عن ابن جريج أنو كاف يقوؿ :نرى أنو مالك بن أنس» .وقاؿ ٭تِت
بن معُتٝ« :تعت سفياف بن عيينة يقوؿ :نظن أنو مالك بن أنس».
ب  /ثناء بعض العلماء عليو :
 قاؿ اإلماـ الشافعي« :إذا ذُكر العلماء فمالك النجم ،ومالك حجة اهلل على خلقو بعد التابعُت»  ..وقاؿأيضا« :إذا جاء األثر فمالك النجم» ،وقاؿ« :مالك وابن عيينة القريناف ،لوال٫تا لذىب علم اٟتجاز» ،وقاؿ :
فش َّد يدؾ بو» .
«إذا جاءؾ اٟتديث عن مالك ُ
 وقاؿ عبد اهلل بن أٛتد بن حنبل :قلت أليب« :من أثبت أصحاب الزىري؟»،قاؿ«:مالك أثبت ُب كل شيء» وقاؿ اإلماـ النووي« :أٚتعت طوائف العلماء على إمامة مالك وجبللتو ». وقاؿ اإلماـ الذىيب« :قد اتفق ١تالك مناقب ما علمتها اجتمعت ألحد غَته ». وأخرج البخاري عن ٭تِت بن سعيد القطاف أنو قاؿ« :مالك أمَت ا١تؤمنُت ُب اٟتديث»* من أدق فتاويو  :أف مغسلةً كانت تغسل امرأ ًة -واهللُ أعلم بصحة ىذه القصة ،لكن ٢تا معٌت دقيق -يد ىذه

ا١تغسلة التصقت ّتسد ا١تيت ،وال سبيل إىل نزعها ،جرت ٤تاوالت يائسة ،ويد ا١تغسلة وجسم ا١تيتة شيء واحد،
اقًتحوا قطع ٟتم ا١تيتة ،أو اقًتحوا قطع جزء من يد ا١تغسلةٍ ،ب سألوا اإلماـ مالك ,فقاؿ :ىذه ا١تغسلة اغتابت
ت يدىا عن جسدىا  ..قاؿ
ىذه ا١تيتة ،واهتمتها بالزنا ،فقاؿ :اضربوىا ٙتانُت جلدة ،ومع الضربة الثمانُت ,فَ َّك ْ
ِ
ِ ِ
ت الْم ْؤِمنَ ِ
تعاىل﴿ :إِ َّن الَّ ِذين يـرمو َن الْمح ِ ِ ِ
ات لُِعنُوا فِي ُّ
يم﴾
الدنْـيَا َو ْاآلَخ َرة َولَ ُه ْم َع َذ ٌ
ُْ َ
َ َْ ُ
اب َعظ ٌ
صنَات الْغَاف َال ُ
سورة النور اآلية" 23 :

إجماع أىل المدينة
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أوال  -تعريف إجماع أىل المدينة :
بناءً على تعريف اإلٚتاع  ،يكوف إٚتاع أىل ا١تدينة ىو  :إتفاق مجتهدي المدينة في عصر من العصور على

أمر من األمور  ..وىو من اإلجماعات المختلف فيها

ثانيا  -مراتب إجماع أىل المدينة :
قاؿ ابن تيمية  :مراتب إجماع أىل المدينة أربع مراتب :
األوىل  :ما ٬تري ٣ترى النقل عن النيب صلى اهلل عليو وسلم  ،مثل نقلهم ١تقدار الصاع وا١تد  ،وكذلك صدقة
ا٠تضراوات واألحباس  ،وىو حجة .
الثانية  :العمل القدمي با١تدينة قبل مقتل عثماف بن عفاف  ،فهذا حجة ُب مذىب مالك  ،وىو ا١تنصوص عن
الشافعي .
الثالثة  :إذا تعارض ُب ا١تسألة دليبلف كحديثُت وقياسُت  ،جهل أيهما أرجح  ،وأحد٫تا يعمل بو أىل ا١تدينة ؛
ففيو نزاع  :فمذىب مالك والشافعي أنو يرجح بعمل أىل ا١تدينة  ،ومذىب أيب حنيفة ال يرجح بعمل أىل ا١تدينة
الرابعة  :العمل ا١تتأخر با١تدينة  ،فهذا ىل ىو حجة شرعية ٬تب اتباعو أـ ال ؟ فالذي عليو أئمة الناس أنو ليس
ْتجة شرعية  ،ىذا مذىب الشافعي وأٛتد وأيب حنيفة وغَتىم  ،وىو قوؿ احملققُت من أصحاب مالك ثالثا -
حجية أنواع عمل أىل ا١تدينة :
النوع األول :
اتفق العلماء على أف إٚتاع أىل ا١تدينة ُب كل ما كاف طريقو النقل من النيب صلى اهلل عليو وسلم سواء كاف نقبلً
لقولو  :كاألذاف واإلقامة وغَتىا  ،أـ لفعلو  :كصفة صبلتو وعدد ركعاهتا ومثل ذلك  ،أـ نقبلً إلقراره عليو الصبلة
والسبلـ ١تا شاىده منهم ومل ينكره عليهم  ،أـ نقبلً لًتكو أموراً شاىدىا منهم  ،وأحكاماً مل يلزمهم إياىا  .ىذا
النوع من اإلٚتاع اتفقت أكثر النقوؿ على أنو حجة يلزـ العمل بو وترؾ ما خالفو من قياس أو خرب واحد ؛ ألنو
نقل متواتر  ،فهو موجب للعلم القطعي وال يًتؾ العمل بو
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النوع الثاني  :وىو ما كاف طريقو االجتهاد واالستدالؿ واالستنباط  ،وىذا النوع ىو ٤تل النزاع وا٠تبلؼ ُب كونو
حجة ملزمة أـ ال ! يقوؿ "ابن القيم" فيو  " :وأما العمل الذي طريقو االجتهاد واالستدالؿ فهو معًتؾ النزاؿ
و٤تل اٞتداؿ .
 وقد اعترب ابن تيمية العمل القدمي (ا١ترتبة الثانية) حجة ُب مذىب مالك  ،وىو ا١تنصوص عن الشافعي ،وظاىر مذىب أٛتد  ،واحملكي عن أيب حنيفة  ،وما يعلم ألىل ا١تدينة عمل قدمي على عهد ا٠تلفاء الراشدين
٥تالف لسنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم .
 وأما العمل الذي وافقو دليل وخالفو آخر من جنسو (ا١ترتبة الثالثة) ففي حجيتو نزاع  ،فمذىب مالكوالشافعي أنو يرجح بعمل أىل ا١تدينة ومذىب أيب حنيفة ال يرجح بعمل أىل ا١تدينة  ،وألصحاب أٛتد وجهاف
 وأما العمل ا١تتأخر با١تدينة (ا١ترتبة الرابعة) فقد جزـ ابن تيمية بعدـ حجيتو  ،حيث قاؿ  " :والناس على عدـحجيتو  ،وىو مذىب الشافعي وأٛتد وأيب حنيفة وقوؿ احملققُت من أصحاب مالك .

رابعا  -العمل بقول أىل المدينة وترك خبر الواحد.
وأما حجة مالك أنو كاف ُب بعض األحياف يقدـ عمل أىل ا١تدينة على خرب اآلحاد  ...ىو أف ذلك الرأي
ا١تشهور ا١تعموؿ بو ُب ا١تدينة ىو سنة مأثورة مشهورة  ،والسنة ا١تشهورة مقدمة على خرب اآلحاد .
وتفصيل القوؿ فيو :
 أنو إف كاف إٚتاع أىل ا١تدينة أساسو النقل  ،فإنو مقدـ على خرب اآلحاد ؛ ألنو نقل متواتر  ،وخرب اآلحاد اليعارض ا١تتواتر ألنو ظٍت  ،وا١تتواتر قطعي  ،وىذا أمر ال خبلؼ فيو عند ا١تالكيُت – .وغَتىم  -أما إذا كاف عمل
أىل ا١تدينة أو إٚتاعهم أساسو االجتهاد  ،فا٠ترب أوىل عند ٚتهور ا١تالكيُت  ،وبعضهم ّقرر أف إٚتاع أىل ا١تدينة
كيفما كانت أسبابو حجة مضعفة ٠ترب االحاد.
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خامسا  -بعض المسائل ألثر االختالف في العمل بقول أىل المدينة :
ىذه بعض ا١تسائل ا١تتنوعة اليت احتج فيها اإلماـ مالك بعمل أىل ا١تدينة :
المسألة األولى  :القراءة خلف اإلمام.
ذىب اإلماـ مالك رٛتو اهلل تعاىل إىل استحبابو لقراءة الفاٖتة ُب الصبلة السرية وتركو ٢تا ُب القراءة اٞتهرية
وحجتو  :أنو األمر الذي عليو أىل ا١تدينة  ..فقد جاء ُب "ا١توطأ "  :قاؿ ٭تي ٝ :تعت مالكاً يقوؿ  :األمر
عندنا أف يقرأ الرجل وراء اإلماـ  ،فيما ال ٬تهر فيو اإلماـ بالقراءة  ،ويًتؾ القراءة فيما ٬تهر فيو اإلماـ بالقراءة.
المسألة الثانية  :توريث ذوي األرحام.
ذىب اإلماـ مالك رٛتو اهلل إىل أنو ال مَتاث لذوي األرحاـ  ،وحجتو  :إٚتاع أىل ا١تدينة  ،قاؿ ُب "ا١توطأ"
 " :األمر اجملتمع عليو عندنا  ،الذي ال اختبلؼ فيو  :و الذي أدركت عليو أىل العلم ببلدنا  :أف ابن األخ لؤلـ
 ،و اٞتد أبا األـ  :و العم أخا األب لؤلـ  :و ا٠تاؿ  ،و اٞتدة أـ أيب األـ  ،و ابنة األخ لؤلب و األـ  :و العمة
و ا٠تالة  :ال يرثوف بأرحامهم شيئاً
المسألة الثالثة  :قتل المسلم بالذمي.
اختلف األئمة ُب قتل ا١تسلم بالذمي ،إذا قتلو ا١تسلم عمداً  ،ىل يقتل بو ؟ قاؿ مالك رٛتة اهلل تعاىل  :ال يقتل
مسلم بكافر إال أف يقتلو ا١تسلم قتل غيلة فيقتل بو  ..حجة اإلماـ مالك رٛتو اهلل تعاىل  :عمل أىل ا١تدينة.
المسألة الرابعة  :المقدار المحرم في الرضاع.
اتفق العلماء على أف الرضاع يثبت حرمة النكاح كما يثبتها النسب  ،و إ٪تا اختلفوا ُب مسائل متعلقة بالرضاع ،
منها  :ا١تقدار الذي يثبت بو التحرمي ؟
 فذىب مالك و أبو حنيفة رٛتهما اهلل تعاىل  :إىل أف قليل الرضاع و كثَتة سواء ُب ثبوت التحرمي .قاؿ اإلماـمالك ُب ا١توطأ  :الرضاعة قليلها و كثَتىا إذا كاف ُب اٟتولُت ٖترـ  ..حجة اإلماـ مالك  :عمل أىل ا١تدينة .
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الخالصة :
 -1انفراد اإلماـ مالك بالقوؿ بعمل أىل ا١تدينة  ..وا١تقصود بعمل أىل ا١تدينة  :أقاويل أىلها  ،ومنو ما كاف
أصلو سنة عن النيب صلى اهلل عليو وسلم  ،ومنو ما كاف سنة خلفائو الراشدين رضي اهلل عنهم ومنو ما كاف
اجتهاداً ٦تن بعدىم من الصحابة والتابعُت .
 -2بطبلف الدعوى القائلة بأف اإلماـ مالك يرى أف إٚتاع األمة ىو إٚتاع أىل ا١تدينة وأف إٚتاع أىل ا١تدينة
حجة ُب كل عصر .
 -3حجية العمل النقلي سواء أكاف مصدره قوالً أو فعبلً أو تقريراً مباشراً من النيب صلى اهلل عليو و سلم ،و
ٖترمي ٥تالفتو .
 -4أف ا٠تبلؼ ُب إٚتاع أىل ا١تدينة فيما طريقو االجتهاد واالستدالؿ واالستنباط .
 -5أف العمل القدمي ألىل ا١تدينة حجة .
 -6عدـ حجية العمل ا١تتأخر با١تدينة عند ٚتهور ا١تالكيُت .
 -7أف عمل أىل ا١تدينة الذي وافقو دليل وخالفو آخر  ،اختلف فيو  :فمنهم من يرجح بعمل أىل ا١تدينة ،
ومنهم ال يرجح .
 -8أف خرب اآلحاد داللتو ظنية عند اإلماـ مالك،لذا فهو ال يعمل بو عند مصادمتو لعمل أىل ا١تدينة ا١تتواتر.
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ثالثا  -اإلمام محمد بن إدريس الشافعي ومذىبو :

أحد األئمة األربعة عند أىل السنة وإليو نسبة الشافعية كافة .
 / 1نسبو :
أ  /نسبو من جهة أبيو :
ىو  :أبو عبد اهلل٤ ،تمد بن إدريس بن العباس بن عثماف بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن
ىاشم بن ا١تطلب بن عبدمناؼ بن قصي الشافعي ا١تطَّلِ
القرشي .
يب
ّ
ّ
ّ

الرسوؿ ٍ
ِ
٬تتمع مع
٤تمد ُب عبد مناؼ بن قصي ،وقيل« :وىو ابن عم النيب ٤تمد ،وىو ٦تن ٖترـ عليو الصدقةُ
من ذوي القرىب الذين ٢تم سهم مفروض ُب ا٠تُمس ،وىم بنو ىاشم وبنو ا١تطلب».
وشافع بن السائب ىو الذي ينتسب إليو الشافعي لقي النيب صلى اهلل عليو وسلم  ،وأسر أبوه السائب يوـ
بدر ُب ٚتلة من أسر وفدى نفسو ٍب أسلم .
ب  /نسبو من جهة أمو :
ففيو قوالف:
 األوؿ :أهنا أزدية ٯتنية ،واٝتها فاطمة بنت عبد اهلل األزدية ،وىو القوؿ الصحيح ا١تشهور الذي انعقد عليواإلٚتاع .
 -الثاين :أهنا قرشية علوية ،أي من نسل علي بن أيب طالب ،وىذه الرواية شاذةٌ ٗتالف اإلٚتاع .

 / 2مولده ونشأتو :
أ  /مولده  :ولد الشافعي بغزة ُب ببلد الشاـ سنة  150ىػ ،وعلى ذلك اتفق رأي اٞتمهرة الكربى من
مؤرخي الفقهاء وكاتيب طبقاهتم  ،وىو العاـ الذي توُب فيو اإلماـ أبو حنيفة ،وقيل« :ولد ُب اليوـ الذي توُب فيو
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أبو حنيفة» ،إال أف ابن كثَت قاؿ« :وال يكاد يصح ىذا ويتعسر ثبوتو جداً» .وكاف ابوه قد ىاجر من مكة اىل
غزة بفلسطُت ْتثا عن الرزؽ لكنو مات بعد والدة ٤تمد ٔتدة قصَتة فنشأ ٤تمد يتيما فقَتا .
ب  /نشأتو  :نشأ الشافعي من أسرة فقَتة كانت تعيش ُب فلسطُت ،وكانت مقيمة باألحياء اليمنية منها،
عمره سنتُت عندما
وقد مات أبوه وىو صغَت ،فانتقلت ُّأمو بو إىل مكة خشية أف يضيع نسبو الشريف ،وقد كاف ُ
ويعيش بينهم ،ويكو َف منهم.
ويتثقف بثقافتهم،
ليقيم بُت ذويو،
َ
َ
انتقلت بو أمو إىل مكة ،وذلك َ
عاش الشافعي ُب مكة عيشة اليتامى الفقراء ،مع أف نسبو كاف رفيعاً شريفاً ،بل ىو أشرؼ األنساب عند
عظيم ُب حياتو وأخبلقو.
ا١تسلمُت ،ولكنو عاش عيشة الفقراء إىل أف استقاـ ُ
أثر ٌ
عوده ،وقد كاف لذلك ٌ
لقد حفظ الشافعي القرآف الكرمي وىو ُب السابعة من عمره٦ ،تا يدؿ على ذكائو وقوة حفظوٍ ،ب إتو إىل
حفظ اٟتديث النبوي ،فحفظ موطأ اإلماـ مالك ،قاؿ الشافعي« :حفظت القرآف وأنا ابن سبع سنُت ،وحفظت
ا١توطأ وأنا ابن عشر سنُت» .وكاف الشافعي يستمع إىل احملدِّثُت ،فيحفظ اٟتديث بالسمعٍ ،ب يكتبو
على ا٠تزؼ أو اٞتلود  . .وروي عنو أيضاً أنو قاؿ« :كنت يتيماً ُب حجر أمي ،ومل يكن معها ما تعطي ا١تعلم،
وكاف ا١تعلم قد رضي من أمي أف أخلفو إذا قاـ ،فلما ختمت القرآف دخلت ا١تسجد ،وكنت أجالس العلماء،
فأحفظ اٟتديث أو ا١تسألة ،وكاف منزلنا ٔتكة ُب ِشعب ا٠تَْيف ،فكنت أنظر إىل العظم فأكتب فيو اٟتديث أو
ا١تسألة ،وكانت لنا جرة عظيمة ،إذا امتؤل العظم طرحتو ُب اٞترة».

 / 3رحالتو :
التفصح ُب اللغة
أ  /رحلتو إلى البادية  :إضافةً إىل حفظ القرآف الكرمي واألحاديث النبوية ،إتو الشافعي إىل ِّ

العربية ،فخرج ُب سبيل ىذا إىل البادية ،والزـ قبيلة ىذيل ،قاؿ الشافعي« :إين خرجت عن مكة ،فبلزمت ىذيبلً
بالبادية ،أتعلم كبلمها ،وآخذ طبعها ،وكانت أفصح العرب ،أرحل برحيلهم ،وأنزؿ بنزو٢تم ،فلما رجعت إىل مكة
جعلت أنشد األشعار ،وأذكر اآلداب واألخبار» .ولقد بلغ من حفظو ألشعار ا٢تذيليُت وأخبارىم
أف األصمعي الذي لو مكانة عالية ُب اللغة قاؿ« :صححت أشعار ىذيل على فىت من قريش يقاؿ لو ٤تمد بن
رضي اهلل عنو ُب ابتداء أمره يطلب الشعر ،وأياـ الناس ،واألدبٍ ،ب أخذ ُب الفقو بعد
إدريس» .وكاف الشافعي َ
 ..فقصد ٣تالسة الز٧تي بن خالد مفيت مكةٍ ،ب قدـ علينا فلزـ مالك بن أنس رٛتَو اهلل.
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طلب العلم فيها على من كاف فيها
ب  /عودتو إلى مكة واإلذن لو باإلفتاء ١ :تا عاد الشافعي إىل مكة َ
تابع َ
من الفقهاء واحملدثُت ،فبلغ مبلغاً عظيماً ،حىت أذف لو مسلم بن خالد الز٧تي مفيت مكة بالفتيا ،فقد روي عن
مسلم بن خالد الز٧تي أنو قاؿ للشافعي« :أفت يا أبا عبد اهلل ،فقد واهلل آف لك أف تفيت» ،وىو ابن ٜتس عشرة
سنة ،وقيل :وىو ابن ٙتاين عشرة سنة ،وقيل :وىو ابن دوف عشرين سنة.

ج  /رحلتو إلى المدينة المنورة ١ :تا انتشر اسم إماـ ا١تدينة مالك بن أنس ُب اآلفاؽ ،وتناقلتو الركباف ،وبلغ
مبلغاً عظيماً ُب العلم واٟتديثٝ ،تت ٫تة الشافعي إىل ا٢تجرة إىل ا١تدينة ا١تنورة ُب طلب العلم  ..و٦تا روي عن
الشافعي ُب ىذا ا١تقاـ أنو قاؿ« :فارقت مكة وأنا ابن أربع عشرة سنة ،فرأيت ركباً فحملٍت شيخ منهم إىل ا١تدينة،
فختمت من مكة إىل ا١تدينة ست عشرة ختمة ،ودخلت ا١تدينة يوـ الثامن بعد صبلة العصر ،فصليت العصر
ُب مسجد رسوؿ اهلل  -صلَّى اهلل عليو وسلَّم ،ولذت بقربه ،فرأيت مالك بن أنس رٛتو اهلل متزراً بربدة متشحاً
بأخرى ،يقوؿ« :حدثٍت نافع عن ابن عمر عن صاحب ىذا القرب» ،يضرب بيده قرب رسوؿ اهلل صلَّى اهلل عليو
مالك قاؿ لو:
اإلماـ ٌ
وسلَّم ،فلما رأيت ذلك ىبتو ا٢تيبة العظيمة»  ..وذىب الشافعي إىل اإلماـ مالك ،فلما رآه ُ
يا ٤تم ٌد اتق اهلل ،واجتنب ا١تعاصي ،فإنو سيكوف لك شأف من الشأف ،إف اهلل قد ألقى على قلبك نوراً ،فبل تطفئو
با١تعصية.
ٍب قاؿ لو« :إذا ما جاء الغد ٕتيء و٬تيء ما يقرأ لك» .يقوؿ الشافعي« :فغدوت عليو وابتدأت أف أقرأ
ظاىراً ،والكتاب ُب يدي ،فكلما هتيبت مالكاً وأردت أف أقطع ،أعجبو حسن قراءٌب وإعرايب ،فيقوؿ« :يا فىت
زد» ،حىت قرأتو عليو ُب أياـ يسَتة».
وحكى اإلماـ أٛتد عن الشافعي أنو قاؿ« :أنا قرأت على مالك وكانت تعجبو قراءٌب» ،قاؿ اإلماـ أٛتد:
«ألنو كاف فصيحاً» ،وقاؿ ابن كثَت« :وكذلك كاف حسن الصوت بتبلوة القرآف».
وُب رواية أخرى عن الشافعي أنو قاؿ :وقدمت على مالك وقد حفظت ا١توطأ ،فقاؿ يل« :أحضر من يقرأ
لك» ،فقلت« :أنا قارئ» ،فقرأت ا١توطأ حفظاً ،فقاؿ« :إف يك أح ٌد يفلح فهذا الغبلـ»  ..وبعد أف روى
اإلماـ سنة
ويدارسو
الشافعي عن اإلماـ مالك موطأه لزمو يتفقوُ عليو،
ا١تسائل اليت يفيت فيها اإلماـ ،إىل أف مات ُ
ُ
َ
 179ىػ ،وقد بلغ الشافعي شرخ الشباب ،ويظهر أنو مع مبلزمتو لئلماـ مالك كاف يقوـ برحبلت ُب الببلد
اإلسبلمية يستفيد منها ،ويتعلم أحواؿ الناس وأخبارىم ،وكاف يذىب إىل مكة يزور أمو ويستنصح بنصائحها.
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د  /رحلتو إلى اليمن وواليتو بأرض نجران :
١تا مات اإلماـ مالك ،وأحس الشافعي أنو ناؿ من العلم أشطراً ،وكاف إىل ذلك الوقت فقَتاً ،إتهت نفسو إىل
عمل يكتسب منو ما يدفع حاجتو ،وٯتنع خصاصتو ،وصادؼ ُب ذلك الوقت أف قدـ إىل مكة
ا١تكرمة وايل اليمن ،فكلمو بعض القرشيُت ُب أف يصحبو الشافعي ،فأخذه ذلك الوايل معو .

ه  /رحلتو إلى بغداد ومحنتو  :جاء وايل ٧تراف العباسيُت  ،واهتم الشافعي بأنو مع العلوية ،فأرسل إىل
ٖتركوا»ٍ ،ب قاؿ ُب كتابو« :إين أخاؼ أف ٮترجوا ،وإف ىا ىنا رجبلً
ا٠تليفة ىاروف الرشيد« :إف تسعة من العلوية َّ
من ولد شافع ا١تطليب ال أمر يل معو وال هني» ،وقيل أنو قاؿ ُب الشافعي« :يعمل بلسانو ما ال يقدر عليو ا١تقاتل
النفر التسعةُ من العلوية ومعهم الشافعي .ويقاؿ أنو قتل التسعة ،و٧تا
ضر أولئك ُ
بسيفو» ،فأرسل الرشيد أف َ٭ت َ
الشافعي؛ بقوة حجتو ،وشهادة القاضي ٤تمد بن اٟتسن الشيباين :
 أما قوة حجتو فكانت بقولو للرشيد وقد وجو إليو التهمةَ بُت النطع والسيف« :يا أمَت ا١تؤمنُت ،ما تقوؿ ُبرجلُت أحد٫تا يراين أخاه ،واآلخر يراين عبده ،أيهما أحب إيل؟» ،قاؿ« :الذي يراؾ أخاه» ،قاؿ« :فذاؾ أنت
يا أمَت ا١تؤمنُت ،إنكم ولد العباس ،وىم ولد علي ،و٨تن بنو ا١تطلب ،فأنتم ولد العباس تروننا إخوتكم ،وىم
يروننا عبيدىم»

 وأما شهادة ٤تمد بن اٟتسن الشيباين فذلك ألف الشافعي استأنس ١تا رآه ُب ٣تلس الرشيد عند االهتاـ ،فذكرالرشيد
بعد أف ساؽ ما ساؽ أف لو حظاً من العلم والفقو ،وأف القاضي ٤تمداً بن اٟتسن يعرؼ ذلك ،فسأؿ
ُ
انظر ُب أمره»،
٤تمداً ،فقاؿ« :لو من العلم ح ٌ
ظ كبَت ،وليس الذي ُرفع عليو من شأنو» ،قاؿ« :فخذه إليك حىت َ
وهبذا ٧تا.
كاف قدوـ الشافعي بغداد ُب ىذه احملنة سنة  184ىػ ،أي وىو ُب الرابعة والثبلثُت من عمره ،فكانت ىذه
قبل يسمع باٝتو وفقهو ،وأنو
احملنة خَتاً لو ،فقد َّ
وجهتو إىل العلم ،ذلك بأنو نزؿ عند ٤تمد بن اٟتسن ،وكاف من ُ
وناشره ،ورٔتا التقى بو من قبل.
حامل فقو العراقيُت ُ
ُ
أخذ الشافعي يدرس فقو العراقيُت ،فقرأ كتب اإلماـ ٤تمد وتلقاىا عليو ،وبذلك اجتمع لو
فقو اٟتجاز وفقو العراؽ ،اجتمع لو الفقو الذي يغلب عليو النقل ،والفقو الذي يغلب عليو العقل ،وٗترج بذلك
على كبار الفقهاء ُب زمانو ،ولقد قاؿ ُب ذلك ابن حجر« :انتهت رياسة الفقو ُب ا١تدينة إىل مالك بن أنس،
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فرحل إليو والزمو وأخذ عنو ،وانتهت رياسة الفقو ُب العراؽ إىل أيب حنيفة ،فأخذ عن صاحبو ٤تمد بن اٟتسن
أصل
ٛتبلً ،ليس فيو شيء إال وقد ٝتعو عليو ،فاجتمع علم أىل الرأي وعلم أىل اٟتديث ،فتصرؼ ُب ذلك حىت َّ
وقعد القواعد ،وأذعن لو ا١توافق وا١تخالف ،واشتهر أمره ،وعبل ذكره ،وارتفع قدره حىت صار منو ما
األصوؿَّ ،
صار».
و  /عودتو إلى مكة ووضع أصول الفقو :
أقاـ الشافعي ُب بغداد تلميذاً البن حسن ،ومناظراً لو وألصحابو على أنو فقيو مدين من أصحاب مالكٍ ،ب
ِ
أكثر الرواة مدة إقامتو ُب بغداد ُب ىذه
انتقل بعد ذلك إىل مكة ،ومعو من كتب العراقيُت ٛت ُل بعَت ،ومل يذكر ُ
القدمة ،وال بد أنو أقاـ مدة معقولة تكفي للتخرج على أىل الرأي ومدارستِهم ،ولعلها كانت ٨تو سنتُت.
عاد الشافعي إىل مكة ،وأخذ يُلقي دروسو ُب اٟترـ ا١تكي ،والتقى بو أكرب العلماء ُب موسم اٟتج ،واستمعوا
إليو ،وُب ىذا الوقت التقى بو أٛتد بن حنبل ،وقد أخذت شخصية الشافعي تظهر بفقو جديد ،ال ىو فقوُ ِ
أىل
ِ
وحدىم ،وال فقوَ ِ
وحدىم ،بل ىو مزيج منهما وخبلصةُ عقل الشافعي الذي أنضجو علم
أىل العر ِاؽ َ
ا١تدينة َ

وعلم العربية وأخبار الناس والقياس والرأي ،ولذلك كاف من يلتقي بو من العلماء يرى فيو عا١تاً
الكتاب والسنةُ ،
وحده .
نسيج َ
ىو ٌ

أقاـ الشافعي ٔتكة ُب ىذه القدمة ٨تواً من تسع سنوات ،وال بد أف الشافعي بعد أف رأى نوعُت ٥تتلفُت من

الفقو ،وبعد أف ناظر وجادؿ ،وجد أنو ال بد من وضع مقاييس ١تعرفة اٟتق من الباطل ،أو على األقل ١تعرفة ما ىو
أقرب للحق ،فإنو ليس من ا١تعقوؿ بعد أف شاىد وعاين ما بُت نظ ِر اٟتجازيُت والعراقيُت من اختبلؼ،
وألصحاب النظرين مكا ٌف من احًتامو وتقديره ،أف ٭تكم ببطبلف ِ
أحد النظرين ٚتلةً من غَت ميزاف ضابط دقيق،
َ
٢تذا َّ
فكر ُب استخراج قواعد االستنباط ،فتوافر على الكتاب يعرؼ طرؽ دالالتو ،وعلى األحكاـ يعرؼ ناسخها
ومنسوخها ،وخصائص كل منهما ،وعلى السنة يعرؼ مكاهنا من علم الشريعة ،ومعرفة صحيحها وسقيمها،
وطرؽ االستدالؿ هبا ،ومقامها من القرآف الكرميٍ ،ب كيف يستخرج األحكاـ إذا مل يكن كتاب وال سنة ،وما
رسم للمجتهد فبل يعدوىا ،ليأمن من شطط االجتهاد .ألجل
ضوابط االجتهاد ُب ىذا ا١تقاـ ،وما اٟتدود اليت تُ َ
ىذا طاؿ مقامو ،مع أنو كاف صاحب سفر ،فهو ال بد ُب ىذه األثناء قد انتهى إىل وضع أصوؿ االستنباط وخرج
وعرضو للجمهرة من الفقهاء ،سافر إىل بغداد اليت
هبا على الناس ،ولعلو عندما انتهى إىل قدر ُّ
اجو ُ
يصح إخر ُ
ضَ
كانت َّ
عش الفقهاء ٚتيعاً ،إذ َ
ؤؿ ُ
أىل الرأي وأىلُ
أمر ا١تدينة بعد وفاة اإلماـ مالك ،وبعد أف صار ببغداد ُ
اٟتديث معاً.
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ز  /رحلتو الثانية إلى بغداد  :قدـ الشافعي بغداد للمرة الثانية ُب سنة  195ىػ ،وقد قدـ ولو طريقةٌ ُب
أحكامها وإىل ا١تسائل اٞتزئية يفيت فيها فقط ،بل جاء
يفصل
الفقو مل يسبق هبا ،وجاء وىو ال ينظر إىل الفروع ِّ
َ
أصل أصو٢تا ،وضبط هبا ا١تسائل اٞتزئية ،فقد جاء إذف بالفقو علماً كلياً ال فروعاً جزئيةً،
وىو ٭تمل قواعد كليةَّ ،
فتاوى وأقضيةً خاصةً ،فرأت فيو بغداد ذلك ،فانثاؿ عليو العلماء وا١تتفقهوف ،وطلبو احملدثوف وأىل
وقو َ
اعد عامةً ال ً

الرأي ٚتيعاً .وُب ىذه القدمة ذُكر أنو ألف ألوؿ مرة  :كتاب الرسالة الذي وضع بو األساس لعلم أصوؿ الفقو.
وقد ُروي أف عبد الرٛتن بن مهدي التمس من الشافعي وىو شاب أف يضع لو كتاباً يذكر فيو شرائط
االستدالؿ بالقرآف والسنة واإلٚتاع والقياس وبيانا لناسخ وا١تنسوخ ومراتب العموـ وا٠تصوص ،فوضع
الشافعي كتاب الرسالة وبعثو إليو ،فلما قرأه عبد الرٛتن بن مهدي قاؿ« :ما أظن أف اهلل عز وجل خلق مثل ىذا
الرجل»  ،وقيل أف الشافعي قد صنف كتاب الرسالة وىو ببغداد ،و١تا رجع إىل مصر أعاد تصنيف كتاب الرسالة.
و٬تادؿ على أساسها ،وينقد مسائل العلم
 أخذ الشافعي ينشر بالعراؽ تلك الطريقةَ اٞتديد َة اليت استنَّها،ُ
رجاؿ الفقو ،ومكث ُب ىذه القدمة سنتُتٍ ،ب عاد
على أصو٢تا ،ويؤلف الكتب وينشر الرسائل ،ويتخرج عليو ُ
بعد ذلك إليها سنة  198ىػ وأقاـ أشهراً فيهاٍ ،ب اعتزـ السفر إىل مصر ،فرحل إليها ،وقد وصل سنة  199ىػ.

ِ
مهاجراً وال َسعةً
ب للشافعي ُ
ا١تقاـ ببغداد ،وكاف ال بد من الرحيل منها ،ومل ٬تد َ
ز  /رحلتو إلى مصر  :مل يَط ْ
قرشي  ..قدـ الشافعي مصر سنة  199ىػ ،ومات فيها سنة 204
عباسي
إال ُب مصر ،ذلك أف واليَها
ىامشي ٌ
ٌ
ٌ
ىػ ،وقد ُروي عن الربيع بن سليماف أنو قاؿ :وقاؿ يل يوماً (يقصد الشافعي)« :كيف تركت أىل مصر؟»،

فقلت« :تركتهم على ضربُت :فرقةٌ منهم قد مالت إىل قوؿ مالك ،وأخذت بو واعتمدت عليو وذبَّت عنو
وناضلت عنو ،وفرقةٌ قد مالت إىل قوؿ أيب حنيفة ،فأخذت بو وناضلت عنو» ،فقاؿ« :أرجو أف أقدـ مصر إف
شاء اهلل ،وآتيهم بشيء أشغلهم بو عن القولُت ٚتيعاً» .قاؿ الربيع« :ففعل ذلك واهلل حُت دخل مصر».

 / 4مجادلتو لمخالفيو وأسلوبو في ذلك :
صاحب طريقة جديدة ُب
بعد قدوـ الشافعي إىل بغداد سنة  195ىػ ،بل قبل ذلك ُب دراستو ٔتكة ،كاف
َ
ٍ
ٍ
يتجو إىل آراء مالك بنقد أو تزييف ،بل
الفقو،
وصاحب آراء جديدة فيو تنفصل عن آراء اإلماـ مالك ،ولكنو مل ْ
َ
أي مالك من غَت نقد لو ،ولذلك كاف يػُ َع ُّد من أصحاب مالك ،وإف كاف
كاف يُلقي بآرائو خالفت أو وافقت ر َ
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بعض أصحاب أيب
بعض أصحاب مالك مالكاً ،وكما خالف ُ
ُب ٚتلة آراءه ما ٮتالفو قليبلً أو كثَتاً ،كما خالف ُ
حنيفة شيخهم ،ولكن حدث ما اضطر الشافعي إىل أف يتجو آلراء شيخو ٍ
مالك بالنقد ،ذلك أنو بلغو أف مالكاً
َ
آثاره وثيابُو ُب بعض الببلد اإلسبلمية ،وأف من ا١تسلمُت أناساً يُتحدَّث إليهم ْتديث رسوؿ اإلسبلـ
تُقدَّس ُ

٤تمد ،فيُعارضوف اٟتديث بقوؿ مالك ،فتقدـ الشافعي الذي لقبو العلماء ُب عصره بناصر اٟتديث ،ووجد طريقاً
بشر ٮتطئ ويصيب ،وأنو ال رأي لو مع اٟتديث،
معيَّناً ليسل َكو ،وىو أف َ
الناس أف مالكاً ٌ
ينقد آراءَ مالك ،ليعلم ُ
شيخو و ِ
١تالك ِ
فألف ُب ذلك كتاباً سماه "خالف مالك" ،ولكنو تردد ُب إعبلنو وفاء ٍ
أستاذه ،والذي كاف يقوؿ
ً
السنَّة من تقديس
عنو طواؿ حياتو أنو األستاذ ،يًتدد بُت إرشاد الناس ١تا رآه
ً
أخطاء ١تالك ،وىو ٮتشى على ُ
الناس لو ،وبُت الوفاء لو ،فطوى الكتاب ١تدة سنة وىو مًتددٍ ،ب استخار فنشره.
قاؿ الشافعي« :إف مالكاً آدمي قد ٮتطئ ويغلط» ،فصار ذلك داعياً للشافعي إىل وضع الكتاب على مالك،

نقد الشافعي لئلماـ مالك إىل
وكاف يقوؿ« :كرىت أف أفعل ذلك ،ولكٍت استخرت اهلل تعاىل فيو سنة»» .أدى ُ
األوؿ بُت اجملتهدين ُب مصر ،فثار على
اإلماـ مالكاً كاف لو ا١تكا ُف ُ
وقوعو ُب ا١تتاعب وا١تصاعب ،وذلك ألف َ
اجو .
ينقدونو ِّ
الشافعي ا١تالكيوف ُ
و٬ترحونو ويطعنوف عليو ،حىت ذىب ٚتهرُهتم إىل الوايل يطلبوف إخر َ

 / 5أصول مذىبو :
جاء الشافعي واٞتدؿ مشتعل بُت ا١تدرستُت فأخذ موقفا وسطا  ،وحسم اٞتدؿ الفقهي القائم بينهما ٔتا
تيسر لو من اٞتمع بُت ا١تدرستُت بعد اف تلقى العلم وتتلمذ على كبار اعبلمهما مثل مالك بن انس من مدرسة
اٟتديث و٤تمد بن اٟتسن الشيباين من مدرسة الرأي .
دوف الشافعي االصوؿ اليت اعتمد عليها ُب فقهو  ،والقواعد اليت التزمها ُب اجتهاده ُب رسالتو االصولية "الرسالة "
وطبق ىذه االصوؿ ُب فقهو  ،وكانت اصوال عملية ال نظرية  ،ويظهر ىذا واضحا ُب كتابو " االـ " الذي يذكر
فيو الشافعي اٟتكم مع دليلو ٍ ،ب يبُت وجو االستدالؿ بالدليل وقواعد االجتهاد واصوؿ االستنباط اليت اتبعت ُب
استنباطو  ،فهو يرجع اوال اىل القراف وما ظهر لو منو  ،اال اذا قاـ دليل على وجوب صرفو عن ظاىره ٍ،ب اىل سنة
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم حىت ا٠ترب الواحد الذي ينفرد راو واحد بروايتو  ،وىو ثقة ُب دينو  ،معروؼ
بالصدؽ  ،مشهور بالضبظ  .وىو يعد السنة مع القراف ُب منزلة واحدة  ،فبل ٯتكن النظر ُب القراف دوف النظر ُب
السنة ا ليت تشرحو وتبينو  ،فالقراف يأٌب باالحكاـ العامة والقواعد الكلية  ،والسنة ىي اليت تفسر ذلك ،فهي اليت
ٗتصص عموـ القراف او تقيد مطلقو  ،او تبُت ٣تملو .
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ومل يشًتط الشافعي ُب االحتجاج بالسنة غَت اتصاؿ سند اٟتديث وصحتو  ،فاذا كاف كذلك صح عنده وكاف
حجة عنده  ،ومل يشًتط ُب قبوؿ اٟتديث عدـ ٥تالفتو لعمل اىل ا١تدينة مثلما اشًتط االماـ مالك  ،او اف يكوف
اٟتديث مشهورا ومل يعمل راويو ٓتبلفو  .ووقف الشافعي حياتو على الدفاع عن السنة  ،واقامة الدليل على صحة
االحتجاج با٠ترب الواحد  ،وكاف ىذا الدفاع سببا ُب علو قدر الشافعي عند اىل اٟتديث حىت ٝتوه ( ناصر السنة
)  .ولعل الذي جعل الشافعي يأخذ باٟتديث اكثر من أيب حنيفة حىت انو يقبل خرب الواحد مىت توافرت فيو
الشروط  ،انو كاف حافظا للحديث بصَتا بعللو  ،اليقبل منو اال ما ثبت عنده  ،ورٔتا صح عنده من االحاديث
ما مل يصح عند أيب حنيفة واصحابو  .وبعد الرجوع اىل القراف والسنة يأٌب االٚتاع اف مل يعلم لو ٥تالف ٍ ،ب
القياس شريطة اف يكوف لو اصل من الكتاب والسنة  ،ومل يتوسع فيو مثلما توسع االماـ أبو حنيفة .

 / 6وفاتو :
يقاؿ أف سبب موت الشافعي ىو مرض البواسَت الذي أصابو ،وكاف عليبلً شديد العلة ،ورٔتا خرج الدـ وىو

راكب حىت ٘تتلئ سراويلو وخفو (يعٍت من البواسَت)» .وقاؿ الربيع أيضاً :دخل ا١تزينَّ على الشافعي ُب مرضو الذي
مات فيو فقاؿ لو« :كيف أصبحت يا أستاذ؟» ،فقاؿ« :أصبحت من الدنيا راحبلً ،وإلخواين مفارقاً ،ولكأس
ا١تنية شارباً ،وعلى اهلل وارداً ،ولسوء عملي مبلقياً» .ومات الشافعيُ ،ب آخر ليلة من رجب سنة  204ىػ ،وقد
بلغ من العمر أربعة وٜتسُت عاماً.
قاؿ ا١تزين“ :دخلت على الشافعي ُب مرضو الذي مات فيو فقلت :يا أبا عبد اهلل كيف أصبحت؟ فرفع رأسو
اردا ،ما أدري روحي تصَت إىل
وقاؿ :أصبحت من الدنيا ر ً
احبل وإلخواين مفارقًا ،ولسوء عملي مبلقيًا ،وعلى اهلل و ً
:اٞتنة فأىنيها ،أو إىل النار فأعزيهاٍ ،ب بكى وأنشأ يقوؿ
ت َم َذ ِاىِيب
ضاقَ ْ
َولَ َّما قَ َسا قَػْلِيب َو َ
ت َر َجائِي ُد ْو َف َع ْف ِو َؾ ُسلَّ ًما
َج َعْل ُ
تَػ َعاظَ َم ٍِت َذنِْيب فَػلَ َّما قَػَرنْػتُوُ
بِ َع ْف ِو َؾ َرِّيب َكا َف َع ْف ُو َؾ أ َْعظَ َما
الذنْ ِ
ت َذا َع ْف ٍو َع ِن َّ
ب َملْ تَػَزْؿ
فَ َما ِزلْ َ
ود َوتَػ ْع ُفو ِمنَّةً َوتَ َكُّرَما
َٕتُ ُ
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 / 7ذريتو :
أ٧تب الشافعي أربعة أبناء ىم٤ :تمد (أبو عثماف) ،وفاطمة ،وزينب من أـ واحدة ،و٤تمد (أبو اٟتسن) من
جاريتو ا١تسماة دنانَت  ..أما ٤تمد بن الشافعي :فهو الشيخ أبو عثماف القاضي ،وىو أكرب أوالد الشافعي .

 / 8أخالقو وصفاتو :
الناس بعلمو وعقلو ،شغلهم ُب بغداد وقد نازؿ أىل الرأي،
أ  /الذكاء وغزارة العلم  :لقد شغل
ُّ
الشافعي َ
وشغلهم ُب مكة وقد ابتدأ َٮترج عليهم بفقو جديد يتجو إىل الكليات بدؿ اٞتزئيات ،واألصوؿ بدؿ الفروع ..
وطب أسراره ومراميو ،وقد ألقى شيئاً من
فقد أوٌب الشافعي علم اللغة العربية ،وأوٌب علم الكتابَ ،فف ِقوَ معانيوَّ ،
ذلك ُب دروسو ،قاؿ بعض تبلميذه« :كاف الشافعي إذا أخذ ُب التفسَت كأنو شاىد التنزيل»،وأوٌب علم اٟتديث.
ذات مرةٍ جالساً مع اٟتميدي و٤تمد بن حسن يتفرسوف الناس ،فمر رجل فقاؿ
و٦تا روي عن ذكائو أنو كاف َ

٤تمد بن اٟتسن« :يا أبا عبد اهلل انظر ُب ىذا» ،فنظر إليو وأطاؿ ،فقاؿ ابن اٟتسن« :أعياؾ أمره؟» ،قاؿ:
«أعياين أمره ،ال أدري خياط أو ٧تار» ،قاؿ اٟتميدي :فقمت إليو فقلت لو« :ما صناعة الرجل؟» ،قاؿ« :كنت
٧تاراً وأنا اليوـ خياط».
ب  /التواضع والكرم  :كاف الشافعي متواضعاً مع كثرة علمو وتنوعو ،و٦تا يدؿ على ذلك قولو« :ما ناظرت
أحداً فأحببت أف ٮتطئ ،وما ُب قليب من علم إال وددت أنو عند كل أحد وال ينسب إيل».
ج  /الورع والعبادة  :كاف الشافعي ورعاً كثَت العبادة ،فقد كاف ٮتتم القرآف ُب كل ليلة ختمة ،فإذا
كاف شهر رمضاف ختم ُب كل ليلة منها ختمة ،وُب كل يوـ ختمة ،وكاف ٮتتم ُب شهر رمضاف ستُت ختمة،
وعن الربيع بن سليماف ا١ترادي ا١تصري أنو قاؿ« :كاف الشافعي ٮتتم القرآف ُب شهر رمضاف ستُت مرة ،كل ذلك
ُب صبلة».
الشافعي يدعو إىل طلب العلم فيقوؿ« :من تعلم القرآف عظمت
د  /الحث على طلب العلم  :كاف
ُّ
طبعو ،ومن نظر ُب
قيمتو ،ومن كتب اٟتديث قويت حجتو ،ومن نظر ُب الفقو نبُل قدره ،ومن نظر ُب اللغة َر َّؽ ُ
[]81

اٟتساب جزؿ رأيو ،ومن مل يصن نفسو مل ينفعو علمو» .وقال « :طلب العلم أفضل من صبلة النافلة».
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 / 9شيوخو  :تلقى الشافعي الفقو واٟتديث على شيوخ  ..فقد أخذ عن :
شيوخ ٔتكة وشيوخ با١تدينة وشيوخ باليمن وشيوخ بالعراؽ ،ومشاٮتُو الذين روى عنهم كثَتوف ،أما ا١تشهوروف
منهم والذين كانوا من أىل الفقو والفتوى فهم عشروفٜ ،تسة مكية ،وستة مدنية ،وأربعة ٯتانية ،وٜتسة عراقية
 أما الذين من أىل مكة منهم :سفياف بن عيينة . وأما الذين من أىل ا١تدينة منهم :مالك بن أنس بن مالك األصبحي ا١تدين. وأما الذين من أىل اليمن منهمُ :مطََّرؼ بن مازف الصنعاين. وأما الذين من أىل العراؽ منهم ٤ :تمد بن اٟتسن الشيباين اٟتنفي.ِ
أصحاب ا١تذاىب والنزعات
ومن ىذا السياؽ يُستفاد أف الشافعي قد تلقى العلم على عدد من الشيوخ
ا١تختلفة ،وبذلك يكوف قد تلقى فقوَ أكث ِر ا١تذاىب اليت قامت ُب عصره .

 / 10تالميذه والرواة عنو :
أناس كثَتوف منهم  :أٛتد بن
العلم على اإلماـ الشافعي ،كما روى عنو ٌ
تلقى كثَتٌ من طبلب العلم وا١تتفقِّهُت َ

٤تمد بن حنبل وىو أحد األئمة األربعة  ..أبو إبراىيم ا١تزين ا١تصري ،قاؿ فيو الشافعي« :ا١تزين ناصر مذىيب» ،
اٟتارث بن سريج البغدادي  ..وغَتىم
 / 11مصنفاتو  :للشافعي الكثَت من ا١تصنفات ُب أصوؿ الفقو وفروعو ،منها :
 .1كتاب الرسالة القدٯتة (كتبو ُب بغداد)
 .2كتاب الرسالة اٞتديدة (كتبو ُب مصر)
 .3كتاب اختبلؼ األحاديث
 .4كتاب ٚتَّاع العلم
 .5كتاب إبطاؿ االستحساف
 .6كتاب أحكاـ القرآف
 .7كتاب بياف فرض اهلل عز وجل
38

 .8كتاب صفة األمر والنهي
 .9كتاب اختبلؼ مالك والشافعي
.10

كتاب اختبلؼ العراقيُت

.11

كتاب الرد على ٤تمد بن اٟتسن

.12

كتاب فضائل قريش

فضلو وثناء الناس عليو :
 -ثناء النيب ٤تمد -صلَّى اهلل عليو وسلَّم -عليو  :روي عن أيب ىريرة عن النيب ٤تمد أنو قاؿ« :اللهم اىد

قريشاً فإن عالمها يمأل طباق األرض علماً  ،».قاؿ عبد ا١تلك بن ٤تمد أبو نعيم :ىذه الصفة ال تنطبق إال

رضي اهلل عنو ،فما خرج من قريش
رضي اهلل عنو  ..وقيل :فأٚتعت األمة على أف ىذا ُب الشافعي َ
على الشافعي َ
فقيو وإماـ يبلغ علمو ٚتيع ِ
األكناؼ واألطر ِ
ِ
اؼ ،ٯتناً وحجازاً وشاماً وعراقاً والثغور وخراساف وما وراء
الببلد و
ٌ ٌ
ُ َ

رضي اهلل عنو .-قاؿ األلباين عن ىذا اٟتديث  :ضعيف جدا-.
النهر  ..إال الشافعي َ -

وروي عن اإلماـ أٛتد بن حنبل أنو قاؿ :إذا سئلت عن مسألة ال أعرؼ فيها خرباً ،قلت فيها بقوؿ الشافعي
إماـ عاملٌ من قريش ،وقد ُروي عن النيب صلَّى اهلل عليو وسلَّم أنو قاؿ« :عالم قريش يمأل
رضي اهلل عنو ،ألنو ٌ
َ
األرض علماً»  ..وقاؿ عبد ا١تلك ا١تيموين :كنت عند أٛتد بن حنبل ،وجرى ذكر الشافعي ،فرأيت أٛتد يرفعو،
ِ
ِ ِ
صلَّى اللَّوُ َعلَْيو َو َسلَّ َم قَ َاؿ « :إِ َّف اللَّوَ
وقاؿ :يُروى عن النيب صلَّى اهلل عليو وسلَّمَ :ع ْن أِيب ُىَريْػَرَة َع ْن َر ُسوؿ اللَّو َ
ِ ِ ٍ
يػبػع ُ ِ ِ ِ ِ
ِّد َ٢تَا ِدينَػ َها » قال األلباني  :صحيح .
ث ٢تَذه ْاأل َُّمة َعلَى َرأْ ِس ُك ِّل مائَة َسنَة َم ْن ُ٬تَد ُ
َْ َ
رضي اهلل عنو على رأس ا١تائة ،وأرجو أف يكوف الشافعي عل رأس ا١تائة األخرى.
فكاف عمر بن عبد العزيز َ
وقاؿ أٛتد بن حنبل أيضا « :إين ألدعو حملمد بن إدريس ُب صبلٌب منذ أربعُت سنة ،فما كاف فيهم (يعٍت
الفقهاء) أتبع ٟتديث رسوؿ اهلل صلَّى اهلل عليو وسلَّم منو» .وقال أيضا « :ما أحد أمسك ُب يده ٤تربة وقلماً إال
وللشافعي ُب عنقو ِمنَّة».
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وقاؿ عبد اهلل بن أٛتد بن حنبل :قلت أليب« :أي رجل كاف الشافعي ،فإين أٝتعك تكثر من الدعاء لو؟» ،فقاؿ
يل« :يا بٍت ،كاف الشافعي كالشمس للدنيا ،وكالعافية للناس ،فانظر ىل ٢تذين من خلف أو منهما ِعوض».
 قاؿ أبو عبيد القاسم بن سبلـ« :ما رأيت رجبلً أعقل من الشافعي» ،وُب رواية« :ما رأيت رجبلً قط أعقلوال أورع وال أفصح من الشافعي».
 وقاؿ عبد الرٛتن بن مهدي « :ما أصلي صبلة إال وأنا أدعو اهلل للشافعي فيها». وقاؿ ٭تِت بن سعيد القطاف « :إين ألدعو اهلل -عز وجل -للشافعي ُب كل صبلة ،أو ُب كل يوـ».انتشار المذىب الشافعي عبر التاريخ :
بعضهم طريقة بعض األئمة ُب االجتهاد،
بعد أن أخذت ريح التقليد هتب على الببلد  ..اختار اجملتهدوف أو ُ

الناس بدراستو عن ا١تذىب
فكاف ا١تذىب الشافعي قد استقر ُب مصر ،واستقاـ أىلها على طريقتو ،إذ ُشغل ُ
مصر ا١تكا َف الذي صدر عنو ا١تذىب
ا١تالكي الذي كاف غالباً ،وا١تذىب اٟتنفي الذي كاف معروفاً ،لذلك كانت ُ
الشافعي.
وانتشر ا١تذىب الشافعي بعد مقامو ُب مصر ،فظهر ُب العراؽ ،وكثر أتباعو ُب بغداد ،وغلب على كثَت من
ببلد خراساف وتوراف والشاـ واليمن ،ودخل ما وراء النهر ،وببلد فارس واٟتجاز وهتامة ،وبعض ببلد ا٢تند ،وتسرب
إىل بعض مشاؿ إفريقيا ،واألندلس بعد سنة  300ىػ .
السائد فيها بعد
األوؿ للمذىب الشافعي ،فكاف ىو
انتشاره في مصر والسودان  :فأما مصر اليت تعترب
ا١توطن َ
َ
َ
أف تغلب على ا١تذىبُت اٟتنفي وا١تالكي ،واستمر كذلك إىل أف جاءت الدولة الفاطمية فأبطلت العمل بو،
وجعلت العمل على مقتضى مذىب الشيعة اإلمامية ،حىت جاء السلطاف صبلح الدين األيويب فأسقط سلطاهنم،
وأحيا ا١تذاىب ا١تعروفة وأبطل العمل با١تذىب الشيعي ،وجعل للمذىب الشافعي َّ
اٟتظ األكرب من عنايتو وعناية
من جاءوا بعده من األيوبيُت ،فقد كانوا ٚتيعاً شافعيةً
و١تا خلفت دولةُ ا١تماليك البحرية دولة األيوبيُت ،مل تنقص خطوة ا١تذىب الشافعي ،فقد كاف سبلطينها من

الشافعيُت ،إال سيف الدين قطز الذي كاف حنفياً ،ولقد كاف القضاء على ا١تذىب الشافعي مدة ىذه الدولة
كسابقتها ،إىل أف أحدث الظاىر بيربس فكرة أف يكوف القضاة أربعة ،لكل مذىب ٍ
قاض يقضي ٔتوجب مذىبو،
ولكن جعل للشافعي مكاناً أعلى من سائر األربعة .واستمرت اٟتاؿ ُب دولة ا١تماليك اٞتراكسة كما كانت ُب
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سابقتها حىت سيطر العثمانيوف على ملك مصر ،فأبطلوا القضاء با١تذاىب األربعة واختصاص الشافعي با١تكانة
االقتباس
العالية ،وحصروا القضاء ُب ا١تذىب اٟتنفي ألنو مذىبُهم ،ومل يزؿ األمر كذلك إىل اليوـ ،إال أنو قد أُخذ
ُ
من ا١تذاىب األخرى ُب األحواؿ الشخصية والوقف وا١تواريث والوصايا ،وىي ا١تسائل اليت بقي القضاء فيها على
مقتضى أحكاـ الشريعة اإلسبلمية دوف سواىا  ..وإذا كاف ا١تذىب الشافعي قد فقد مكانتو الرٝتية ُب الدولة،
فقد بقيت لو منزلتو ُب الشعب ا١تصري ،فإنو ىو وا١تذىب ا١تالكي قد تغلغبل ُب نفس الشعب ا١تصري ،حىت إف
ىذا الشعب يتديَّن ُب عبادتو على مقتضى ىذين ا١تذىبُت ُب ريف مصر وقراىا إىل يومنا ىذا ،فالناس ُب ريف
مصر ُب عباداهتم ٮتتاروف ىذين ا١تذىبُت ،وا١تالكي أغلب صعيد مصر ،والشافعي ُب الوجو البحري.
وأما ُب السوداف فإف ا١تذىب ا١تالكي ىو السائد ،إال أف بعض ا١تناطق ُب شرؽ السوداف كانت شافعية ،وقد يعود
ذلك إىل تأثَت الدوؿ اجملاورة باإلضافة إىل مكة واليمن .
انتشاره في بالد الشام :كاف أىل الشاـ على مذىب األوزاعي حىت ُوِّيل قضاء دمشق بعد قضاء مصر أبو زرعة
٤تمد بن عثماف الدمشقي الشافعي ،والذي توُب بدمشق سنة  302ىػ ،وال بد أف ا١تذىب الشافعي كاف قد
أوؿ ٍ
قاض شافعي
سرى إىل الشاـ من مصر١ ،تا بينهما من جوار ،وللهجرة اليت كاف يقوـ هبا العلماء ،ولكن ألنو ُ
ُويل قضاء الشاـ ،وكاف القاضي قبل ذلك أوزاعياً ،فقد عمل بنفوذه على إحبلؿ ذلك ا١تذىب ٤تل مذىب
األوزاعي ،وكاف يشجع على حفظو ومعرفتو با٢تبات ،فقد ُروي أنو كاف يهب ١تن ٭تفظ ٥تتصر ا١تزينِّ منو مئة
دينار .وبتوايل القضاة الشافعيُت على الشاـ أخذ مذىب األوزاعي ُب االنقراض ،ومذىب الشافعي ُب الغلب ،ومل
يتم لو الغلب ُب حياة أيب زرعة ،بل ُب عهد من جاءوا بعده من القضاة ،فقد استمر مذىب األوزاعي مع أف
القضاء أُخذ منو ،وكاف لو مكانتو ُب نفس الشعب الشامي ،حىت لقد كاف لو ُمفتوف ،وإف مل يكن لو ُب آخر
األمر قضاة ،فقد ُروي أنو ُب سنة  347ىػ مات مفيت دمشق على مذىب األوزاعي أبو اٟتسن أٛتد بن سليماف
 ..ويظهر أنو آخر ٍ
مفت ١تذىب األوزاعي ،ومن ىذا يُفهم أف مذىب األوزاعي كاف بالشاـ إىل منتصف القرف
ُ
الرابع ا٢تجري ،وأنو مل تتم الغلبة للمذىب الشافعي إال عند ذلك .

انتشاره في العراق  :كاف ١تذىب أيب حنيفة مكانُو عند خلفاء بٍت العباس ،ألف القضاة كانوا من ا١تذىب اٟتنفي
منذ أف َّ
وىل ا٠تليفة ىاروف الرشيد القاضي أبا يوسف اٟتنفي خطة القضاة  ..ومع ما كاف ١تذىب أيب حنيفة من
مكاف بالعراؽ ٢تذه الرياسة ،وألنو موطن أيب حنيفة ومقامو ،كاف ١تذىب الشافعي أيضاً مكاف لتبلميذ الشافعي
األولُت بو ،و٢تجرة كثَتين من أصحاب الشافعي إىل العراؽ ،وألف بغداد كانت حاضرة العامل اإلسبلمي ،فكاف
العلماء ِيفدوف إليها من كل ا١تذاىب و٥تتلف اآلراء ،لذلك كلِّو تزاحم ا١تذىب الشافعي ومذىب أيب حنيفة،
وكانت لو ّتواره كثرة ،وإف مل يكن معتنقوه ىم األكثر ،ولكن كاف كثَتوف من أىل بغداد فيهم تعصب شديد
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١تذىب أيب حنيفة ،حىت إف ا٠تليفة القادر باهلل وىل عهد القضاء قاضياً شافعياً ،فثار أىل بغداد وانقسموا حزبُت:
حزب ال يؤيد التعيُت وىو األكثر ،وحزب يناصره وىم األقل عدداً ،ووقعت الفنت بينهما ،فاضطر ا٠تليفة إلرضاء
الشافعي وأحل ٤تلو حنفياً ،وكاف ذلك ُب أواخر القرف الرابع ا٢تجري .ومهما يكن من
األكثرين ،وعزؿ القاضي
َ
األمر فقد كاف ١تذىب الشافعي مكا ٌف ببغداد ،ولعلمائو منزلة ،ولئن بػُ ِّعدوا عن الرياسة ،فقد سادوا بالعلم حىت
أكثرىم ُب موضع التجلة من ا٠تلفاء ،وإف كاف القضاء ُب غَتىم  .ا
كاف ُ

انتشاره في الحجاز  :يقوؿ تاج الدين السبكي :وأما ببلد اٟتجاز فلم تربح أيضاً منذ ظهور مذىب الشافعي،

وإىل يومنا ىذا ُب أيدي الشافعية القضاء وا٠تطابة واإلمامة ٔتكة وا١تدينة ،والناس من ٜتسمائة وثبلث وستُت سنة
ٮتطبوف ُب مسجد رسوؿ اهلل صلَّى اهلل عليو وسلَّم ،ويصلُّوف على مذىب ابن عمو ٤تمد بن إدريس ،يقنُتُوف ُب
الفجر ،و٬تهروف بالتسمية ،ويفردوف اإلقامة ،إىل غَت ذلك ،وىو صلَّى اهلل عليو وسلَّم حاضر يُبصر ويَسمع ،وُب
ذلك أوضح دليل على أف ىذا ا١تذىب صواب عند اهلل تعاىل .
انتشاره في اليمن  :كاف انتشار ا١تذىب الشافعي ُب اليمن ُب بداية القرف ا٠تامس ا٢تجري ،أي بعد استقرار
ا١تذىب ،ولؤليوبيُت دور كبَت ُب نشر دعائم ا١تذىب باليمن ،ولفقهاء الشافعية باليمن جهود مشهورة ُب خدمة
ا١تذىب.
انتشاره في البحرين وجنوب ُعمان ُ :ب البحرين :ا١تذىباف السائداف ٫تا ا١تالكية والشافعية]133[.وُب
جنوب ُعماف (ظفار) :انتشر فيها ا١تذىب الشافعي ْتكم ٣تاورهتا ٟتضرموت اليمن.
انتشاره في بالد فارس وخراسان وما ورائهما  :دخل ا١تذىب الشافعي ببلد فارس ،ويُقاؿ أنو مل يكن بفارس
سوى مذىب الشافعي ومذىب داود الظاىري (ظاىرية) ،ومل يزالوا شافعيةً أو ظاىريةً ،والغالب عليهم ظاىرية،
ا١تذىب الشيعي ،فإف فارس
ولكن يظهر أف ا١تذىب الظاىري قد انقرض بعد ذلك ،وغلب على ا١تذىب الشافعي
ُ
اليوـ (أي إيراف) تعتنق ا١تذىب اإلمامي اإلثٍت عشري ،وىو مذىب الدولة الرٝتي ،والقضاء فيها على نظامو.
كما انتشر ُب كردستاف وأرمينية والقوقاز وتركستاف الشرقية  ..وُب جنوب شرؽ آسيا وا٢تند  ..وا١تناطق اإلفريقية
القرب ،وغالبية
الشرقية ُب الصوماؿ وأريًتيا وجيبوٌب عن طريق اليمنيُت الذين ىاجروا إىل ىذه ا١تناطق ْتكم ُ
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 / 11شعر الشافعي :
إضافة إىل كوف الشافعي عا١تاً ُب عديد من العلوـ الشرعية اإلسبلمية ،كاف أديباً وشاعراً فصيحاً ،فقد ارٖتل
الشافعي إىل البادية ُب صغره ،والزـ قبيلة ىذيل اليت كانت أفصح العرب وتعلَّ َم كبلمها ،وقد بلغ علمو ُب اللغة
العربية أف األصمعي الذي لو مكانة عالية ُب اللغة قاؿ« :صححت أشعار ىذيل على فىت من قريش يقاؿ لو
٤تمد بن إدريس».
التقرب إىل أصحاب ا١تاؿ واٞتاه والسلطاف ،بل كاف
ب أو
شعر الشافعي أنو مل يكن يَقصد منو ُّ
َ
التكس َ
ويتميز ُ
شعره ُب أغلبو يتناوؿ اٟتكمة ومناجاة ا٠تالق ،والدعاء واالستغفار والتندـ على ا١تعاصي .ولذلك انتشر شعره بُت
ُ
الناس ،وال يزاؿ شعره متداوالً حىت اآلف ،وصارت بعض أبياتو أمثاالً يتداو٢تا الناس ُب حياهتم اليومية.
 /12نماذج من شعر الشافعي :
بعد ىذا العرض ا١توجز لتاريخ مذىب االماـ الشافعي  ،نتطرؽ اىل شعره  ..فقد عرؼ االماـ الشافعي كاماـ
من أئمة الفقو االربعة  ،لكن الكثَتين ال يعرفوف أنو كاف شاعرا.
لقد كاف الشافعي فصيح اللساف بليغا حجة ُب لغة العرب عاش فًتة من صباه ُب بٍت ىذيل فكاف لذلك اثر
واضحا على فصاحتو وتضلعو ُب اللغة واالدب والنحو  ،اضافة اىل دراستو ا١تتواصلو واطبلعو الواسع حىت اصبح
يرجع اليو ُب اللغة والنحو .فكما مر بنا سابقا فقد قاؿ االصمعي صححت اشعار ىذيل على فىت من قريش
يقاؿ لو ٤تمد بن ادريس  .وقاؿ اٛتد بن حنبل  :كاف الشافعي من افصح الناس  ،وكاف مالك تعجبو قراءتو النو
كاف فصيحا .وقاؿ اٛتد بن حنبل  :ما مس أحد ٤تربة وال قلما اال وللشافعي ُب عنقو منة  .وقاؿ ايوب بن
سويد  :خذوا عن الشافعي اللغة.
ويعترب معظم شعر االماـ الشافعي ُب شعر التأمل الذي يشبو االمثاؿ السائرة او اٟتكم اليت يتداو٢تا الناس
ومن ذلك :
 ما حك جلدؾ مثل ظفرؾ *** فتوؿ انت ٚتيع امرؾ -ما طار طَت وارتفع *** اال كما طار وقع
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 نعيب زماننا والعيب فينا *** وما لزماننا عيب سوانا -ضاقت فلما استحكمت حلقاهتا *** فرجت وكنت اظنها ال تفرج .

وقاؿ ايضا:
اذا رمت اف ٖتيا سليما من الردى *** ودينك موفور وعرضك صن
فبل ينطق منك اللساف بسوءة *** فكلك سوءات وللناس ألسن
وعيناؾ اف ابدت اليك معائبا *** فدعها وقل ياعُت للناس اعُت
وعاشر ٔتعروؼ وسامح من اعتدى *** ودافع ولكن باليت ىي أحسن .
وقاؿ ايضا:
الدىر يوماف ذا أمن وذا خطر *** والعيش عيشاف ذا صفو وذا كدر
أما ترى البحر تعلو فوقو جيف *** وتستقر بأقػصى قػاعو الدرر
وُب السماء ٧توـ ال عداد ٢تا *** وليس يكسف اال الشمس والقمر .
 وقاؿ ايضا:و١تا قسا قليب وضاقت مذاىيب *** جعلت الرجا مٍت لعفوؾ سلما
تعاظمٍت ذنيب فلما قرنتو *** بعفوؾ ريب كاف عفوؾ أعظما
فما زلت ذا عفو عن الذنب مل تزؿ *** ٕتود وتعفو منة وتكرمػػا
 اما قولو ُب الزىد فمنو :عليك بتقوى اهلل اف كنت غافبل *** يأتيك باالرزاؽ من جيث التدري
فكيف ٗتاؼ الفقر واهلل رازقا *** فقد رزؽ الطَت واٟتوت ُب البحر
ومن ظن أف الرزؽ يأٌب بقوة *** مػا أكػل الػعصفػور مػن النسػر
تزود عػن الدنػيا فػأنك ال تدري *** إذا جن ليل ىل تعش اىل الفجر
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فكم من صحيح مات من غَت علة *** وكم من سقيم عاش حينا من الدىر
وعن مكارـ االخبلؽ قولو:
١تا عفوت ومل احقد على أحد *** أرحت نفسي من ىم العداوات
إين أحيي عدوي عند رؤيتػو *** ألدفع الشػػر عػٍت بػالتحيػػات
وأظهر البشر لبلنساف أبغضو *** كما أف قد حشى قليب ٤تبات
الناس داء وداء الناس قرهبم *** وُب اعتػزالػهم قطػع ا١تػودات
ومن مناجاتو رٛتة اهلل قولو:
ٔتوقف ذيل دوف عزتك العظمى *** ٔتخفي سػر ال أحيط بو علما
باطراؽ رأسػي باعًتاُب بذليت *** ٔتد يدي استمطر اٞتود والرٛتى
بأٝتائك اٟتسٌت اليت بعض وصفها *** لعزهتا يستغرؽ النثر والنظما
أذقنا شراب األنس يا من إذا سقى *** ٤تبا شرابا ال يضاـ وال يظمأ
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اإلمام أحمد بن حنبل

أحد األئمة األربعة عند أىل السنة وإليو ينسب اٟتنابلة .

 / 1نسبو وأسرتو :
م - 1أ  /نسبو  :ىو :أبو عبد اهلل أٛتد بن ٤تمد بن حنبل بن ىبلؿ بن أسد بن إدريس بن عبد اهلل
الشيباين الذىلي أمو  :صفية بنت ميمونة بنت عبد ا١تلك الشيبانية ،كاف جدىا عبد ا١تلك بن سوادة من
وجوه بٍت شيباف ،وكانت قبائل العرب تنزؿ عليو فيضيفهم.
 إف أٛتد بن حنبل عريب النسب ،فهو ذىلي ُب نسبو ألبيو وشيباين ُب نسبو ألمو ،وشيباف وذىل أخوافمن بٍت بكر بن وائل إحدى قبائل ربيعة العدنانية اليت تلتقي مع النيب ٤تمد ُب نزار بن معد بن عدناف ،وقد
ُوصفت ىذه القبيلة بأف فيها ٫تة وإباء وٛتية ،وكاف منها ا١تثٌت بن حارثة الشيباين قائد اٞتيوش اإلسبلمية
الغازية للعراؽ ُب عهد أيب بكر الصديق ،كما اشتهرت با٢تمة والصرب وحسن الببلء ُب اٞتاىلية واإلسبلـ ،حىت
كانت أبرز القبائل العربية وأفخرىا ..
 ب  /أسرتو  :أصل أسرة أٛتد بن حنبل من البصرة فقد ُعرؼ بأنو "البصري"ُ ،ويروى أف أٛتد بن حنبلكاف إذا جاء البصرة صلى ُب مسجد مازف ،وىم من بٍت شيباف ،فقيل لو ُب ذلك فقاؿ« :إنو مسجد آبائي» ..
ولكن مقاـ أسرة أٛتد بن حنبل مل يستمر بالبصرة ،بل إف جده حنبل بن ىبلؿ انتقل إىل خراساف ،وكاف والياً
على سرخس ُب العهد األموي ،و١تا الحت الدعوة العباسية ُب األفق عاوف دعاهتا وانضم إىل صفوفهم حىت أوذي
ُب ىذا السبيل  ..أما أبو أٛتد فهو ٤تمد بن حنبل ،وقد كاف جندياً ،وقيل إنو كاف قائداً  ..ويظهر أف أسرتو
كانت بعد انتقا٢تا إىل بغداد تعمل للدولة العباسية ،ومل ينقطع اتصا٢تا هبا وإف مل يكن منها والة .
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 /2مولده ونشأتو وأزواجو وأوالده :
أ  /مولده ُ :ولد أٛتد بن حنبل ُب شهر ربيع األوؿ من سنة 164ىػ ،وىذا ىو ا١تشهور ا١تعروؼ ،وقد ذكر
ذلك ابنو صاحل وابنو عبد اهلل ،قاؿ عبد اهللٝ« :تعت أيب يقوؿ :ولدت ُب شهر ربيع األوؿ سنة أربع وستُت
ومئة» ،ومل ٮتتلف الرواة ُب زمن والدتو وذلك ألنو قد ذكر ىو تاريخ ىذه الوالدة وكاف على علم بو  ..أما موطن
ميبلده فقد اختلف فيو ا١تؤرخوف ،فقيل إنو ُولد ٔترو ُب ببلد فارس حيث كاف يعمل أبوه وجده من قبل ،وقيل إنو
ُولد ببغداد بعد أف جاءت أمو حامبلً بو من مدينة مرو اليت كاف هبا أبوه ،وىذا األخَت ىو القوؿ الراجح عند
ٚتهرة ا١تؤرخُت ،فقد روي عن عبد اهلل بن أٛتد بن حنبل أنو قاؿٝ :تعت أيب يقوؿ« :قدمت يب أمي حامبلً من
خراساف ،وولدت سنة أربع وستُت ومئة».
ب  /نشأتو  :فقد ابن حنبل أباه وىو طفل صغَت ،فقد قاؿ« :مل َأر جدي وال أيب» ،وا١تعروؼ أف أباه

مات بعد والدتو ،وال بد أف ذلك كاف وىو صغَت ال يعي وال يدرؾ شيئاً ،بدليل أنو نفى رؤيتو ألبيو وجده ،وقد
ذُكر أف أباه مات شاباً ُب الثبلثُت من عمره ،ولقد قامت أمو بًتبيتو ُب ظل َمن بقي من أسرة أبيو ،وكاف أبوه قد
ترؾ لو ببغداد عقاراً يسكنو ،وآخر يغل لو غلة قليلة تعطيو الكفاؼ من العيش ،فاجتمع لو بتلك الغلة الضئيلة
أسباب االستغناء عما ُب أيدي الناس ..
نشأ ابن حنبل ُب بغداد وترىب هبا تربيتو األوىل ،وقد كانت بغداد ٘توج بالناس الذين اختلفت مشارهبم،
وٗتالفت مآرهبم ،وزخرت بأنواع ا١تعارؼ والفنوف ،فيها القراء
واحملدثوف وا١تتصوفة وعلماء اللغة والفبلسفة واٟتكماء ،فقد كانت حاضرة العامل اإلسبلمي ،وقد توافر فيها ما
توافر ُب حواضر العامل من تنوع ا١تسالك وتعدد السبل وتنازع ا١تشارب و٥تتلف العلوـ ،وقد اختارت أسرة ابن
حنبل لو منذ صباه أف يكوف عا١تاً بكل العلوـ ا١تمهدة لو ،من
علم بالقرآف واٟتديث واللغة ومآثر الصحابة والتابعُت وأحواؿ النيب ٤تمد وسَتتو وسَتة أوليائو األقربُت ،وقد
اتفقت ىذه الًتبية أو ىذا التوجيو مع نزوعو النفسي ،وما كانت تصبو إليو ٫تتو من غايات ،فقد وجهتو أسرتو إىل
القرآف الكرمي منذ نشأتو األوىل فحفظو ،وظهرت عليو األ١تعية مع األمانة والتقى ،حىت إذا أًب حفظ القرآف الكرمي
وعلم اللغة ،إتو إىل الديواف ليتمرف على التحرير والكتابة ،ولقد قاؿ ُب ذلك« :كنت وأنا ُغلَيم أختلف إىل
الكتابٍ ،ب اختلفت إىل الديواف وأنا ابن أربع عشرة سنة».
ج  /أزواجو وأوالده  :مل يتزوج أٛتد بن حنبل إال بعد أف بلغ األربعُت ،وقيل أف ذلك كاف بسبب اشتغالو
بالعلم ،أو ألف أمو كانت موجودة ّتواره ترعى شؤونو ،أو ألنو كاف يكثر من الرحبلت وتطوؿ غيبتو عن بلده،
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فلما أف بلغ األربعُت وأصبح أقرب إىل االستقرار من ذي قبل فكر ُب الزواج ،وقد قاؿ ابن اٞتوزي ُب ذلك:
« كاف رضي اهلل عنو شديد اإلقباؿ على العلم ،سافر ُب طلبو السفر البعيد ،ووفر على ٖتصيلو الزماف الطويل ،ومل
يتشاغل بكسب وال نكاح حىت بلغ منو ما أراد»  ..كانت أوىل زوجاتو ىي العباسة بنت الفضل ،وىي
فتاة عربية من ربض بغداد أي من ضواحيها القريبة ،وقد عاشت مع أٛتد بن حنبل ثبلثُت سنة ،وأ٧تبت منو
ولد٫تا صاٟتاً ،وقد قاؿ ا١تروذي تلميذ أٛتد بن حنبل ُب شأف العباسةٝ« :تعت أبا عبد اهلل يقوؿ :أقامت معي أـ
اختلفت أنا وىي ُب كلمة» ،و١تا توفيت أـ صاحل تزوج أٛتد زوجتو الثانية ر٭تانة ،وأ٧تبت
صاحل ثبلثُت سنة فما
ُ
منو ولداً واحداً ىو عبد اهلل ،فلما ماتت أـ عبد اهلل اشًتى جاريةً اٝتها ُح ْسن ،فأ٧تبت لو زينب ٍب توأمُت ٫تا
اٟتسن واٟتسُت ،فماتا بعد والدهتماٍ ،ب َولدت اٟتسن و٤تمداًٍ ،ب َولدت بعد ذلك سعيداً .وقد نبغ ُب الفقو من
أوالده صاحل وعبد اهلل ،وأما سعيد فقد ويل قضاء الكوفة فيما بعد .
 / 3طلبو للحديث النبوي :
كاف بُت يدي أٛتد بن حنبل علماف من علوـ الشريعة اإلسبلمية عليو أف ٮتتار أحد٫تا ،فهو إما أف
ٮتتار مسلك الفقهاء ،وإما أف ٮتتار أف يكوف راوياً من رواة اٟتديث وحافظاً من حفاظو ،فقد ابتدأت الطريقتاف
تتميزاف ُب عصره ،وابتدأ العلماف ينفصبلف ،ولقد كاف ُب العراؽ ا١تنزعاف ،فقد كاف ُب بغداد فقو العراؽ ،كما كاف
فيها احملدثوف اٟتفاظ.
اختار أٛتد بن حنبل ُب صدر حياتو رجاؿ اٟتديث ومسلكهم ،فإتو إليهم أوؿ إتاىو ،ويظهر أنو قبل أف
يتجو إىل احملدثُت راد طريق الفقهاء الذين ٚتعوا بُت الرأي واٟتديث ،فقد ُروي أف أوؿ تلقيو كاف على القاضي أيب
يوسف صاحب أيب حنيفة ،ولكنو ماؿ بعد ذلك إىل احملدثُت الذين انصرفوا ّتملتهم للحديث ،فقد قاؿ« :أوؿ
من كتبت عنو اٟتديث أبو يوسف» ،ولكنو مل يدـ ُب األخذ عنو ،فقد انصرؼ إىل احملدثُت انصرافاً مل يقطعو عن
االطبلع على ما أنتجتو عقوؿ الفقهاء العراقيُت من فتاوى وأقضية وٗتريج ،بل إنو قد اطلع عليها ،ولكن ٫تتو مل
تكن إليها.
طلب أٛتد بن حنبل اٟتديث ُب فجر شبابو ،وكاف احملدثوف ُب كل بقاع األراضي اإلسبلمية ،وكاف ال بد
لئلماـ أٛتد أف يأخذ عن كل علماء اٟتديث ُب العراؽ والشاـ واٟتجاز  ،ولعلو أوؿ ٤تدث قد ٚتع األحاديث ُب
ودوهنا ،وإف مسنده لشاىد على ذلك ،فهو قد ٚتع اٟتديث اٟتجازي والشامي والبصري والكوُب
كل األقاليم َّ
ٚتعاً متناسباً .وقد بدأ إتاه ابن حنبل إىل اٟتديث من سنة 179ىػ ،واستمر مقيماً ببغداد يأخذ من شيوخ
اٟتديث فيها ويكتب كل ما يسمع حىت سنة 186ىػ ،أي أنو استمر بطلب حديث البغداديُت ٨تو سبع سنُت أو
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أكثرٍ ،ب ابتدأ ُب ىذه السنة رحلتو إىل البصرة ،وُب العاـ التايل رحل إىل اٟتجازٍ ،ب توالت رحبلتو بعد ذلك إىل
البصرة واٟتجاز واليمن وهتامة وغَتىا ُب طلب اٟتديث .
الزـ أٛتد بن حنبل منذ أف بلغ السادسة عشرة من عمره سنة 179ىػ إماماً من أئمة اٟتديث ،وىو ُى َشيم

بن بشَت بن أيب حازـ الواسطي (ا١تتوَب سنة 183ىػ) ،واستمر يبلزمو ٨تو أربع سنوات ،فلم يًتكو حىت بلغ
العشرين من عمره ،وقد ُروي عن ابن حنبل خربُ تلك ا١تبلزمة ومدهتا ،فقد قاؿ« :كتبت عن ىشيم سنة تسع
وسبعُت ،ولزمناه إىل سنة ٙتانُت ،وإحدى وٙتانُت ،واثنتُت وٙتانُت ،وثبلث ،ومات ُب سنة ثبلث وٙتانُت ،كتبنا عنو
كتاب اٟتج ٨تواً من ألف حديث ،وبعض التفسَت ،وكتاب القضاء وكتباً صغاراً» ،فسألو ابنو صاحل بعد ذلك
القوؿ« :يكوف ثبلثة آالؼ؟» ،قاؿ« :أكثر».

ومل تكن تلك ا١تبلزمة تامة ،أي أنو مل ينقطع لو انقطاعاً تاماً ومل يتصل بغَته مدة أربع سنوات ،بل كاف
يتلقى عن غَته أحياناً ،و٭تضر بعض ٣تالس سواه ،إذ يُروى أنو ٝتع من عمَت بن عبد اهلل بن خالد
سنة 182ىػ قبل موت ىشيم ،كما ٝتع ُب ىذه األثناء من عبد الرٛتن بن مهدي ،فقد ُروي أنو قاؿ« :قدـ
علينا عبد الرٛتن بن مهدي سنة ٙتانُت وقد خضب ،وىو ابن ٜتس وأربعُت سنة ،وكنت أراه ُب ا١تسجد اٞتامع»،
كما كاف يستمع إىل أيب بكر بن عباس ويروي عنو .وبعد موت الشيخ ىشيم بن بشَت ،أخذ أٛتد بن حنبل
يتلقى اٟتديث حيثما وجده ،ومكث ببغداد ٨تو ثبلث سنوات يأخذ من شيوخها ّتد ودأب ،ومن غَت أف ٮتص
أحداً بفضل مبلزمة دوف غَته كما كاف شأنو مع شيخو ىشيم ،إذ كاف قد بلغ العشرين عاماً أو قارهبا عند موت
ىشيم ،فسار ُب طلب اٟتديث ُب دأب وجد وعزـ ،وأمو تشجعو وترشده وتدعوه إىل الرفق بنفسو إف وجدت منو
إرىاقاً لنفسو ،وقد قاؿ ىو ُب ذلك« :كنت رٔتا أردت البكور ُب اٟتديث ،فتأخذ أمي بثيايب حىت يؤذِّف الناس أو
حىت يصبحوا».

 / 4رحلتو في طلب الحديث :
بدأ أٛتد بن حنبل رحبلتو سنة 186ىػ ليتلقى اٟتديث عن الرجاؿ ،فرحل
إىل العراؽ وإىل اٟتجاز وإىل هتامة وإىل اليمن ،وكاف يود أف يرحل إىل الري ليستمع إىل جرير بن عبد اٟتميد ،ومل
عظيم النفقة عليو ُب ىذا السبيل .وتوالت رحبلتو ليتلقى
يكن قد رآه قبل ُب بغداد ،ولكن أقعده عن الرحلة إليو ُ
عن رجاؿ اٟتديث شفاىاً ،ويكتب عن أفواىهم ما يقولوف ،فرحل إىل البصرة ٜتس مرات ،كاف يقيم فيها أحياناً
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ستة أشهر يتلقى عن بعض الشيوخ ،وأحياناً دوف ذلك وأحياناً أكثر ،على حسب مقدار تلقيو من الشيخ الذي
رحل إليو.
ورحل إلى الحجاز و تهامة خمس مرات  :أوالىا سنة 187ىػ ،والتقى ُب ىذه الرحلة باإلماـ الشافعي ُب مكة
ا١تكرمة ،وأخذ مع حديث أيب عيينة الذي كاف مقصده إليو فقوَ الشافعي وأصولو وبيانو لناسخ القرآف ومنسوخو،

وكاف لقاؤه بالشافعي بعد ذلك ُب بغداد عندما جاء الشافعي إليها ومعو فقهو وأصولو ٤تررة مقررة ،وكاف ابن
حنبل قد نضج ،حىت كاف الشافعي يعوؿ عليو ُب معرفة صحة األحاديث أحياناً ويقوؿ لو« :إذا صح عندكم
اٟتديث فأعلمٍت بو ،أذىب إليو حجازياً أو شامياً أو عراقياً أو ٯتنياً»  ..وقد ذكر ابن كثَت تفصيل رحبلت حجو
فقاؿ« :أوؿ حجة حجها ُب سنة سبع وٙتانُت ومئةٍ ،ب سنة إحدى وتسعُتٍ ،ب سنة ست وتسعُت ،وجاور ُب
سنة سبع وتسعُتٍ ،ب حج سنة ٙتاف وتسعُت ،وجاور إىل سنة تسع وتسعُت» ،كما قاؿ ابن حنبل« :حججت
ٜتس حجج ،منها ثبلث راجبلً ،وأنفقت ُب إحدى ىذه اٟتجج ثبلثُت در٫تاً ،وقد ضللت ُب بعضها عن الطريق
وأنا ٍ
ماش ،فجعلت أقوؿ :يا عباد اهلل دلوين على الطريق ،حىت وقفت على الطريق».
وقد استمر أٛتد على الرحلة ُب طلب العلم حىت بعد أف اكتملت رجولتو ونضج علمو ،وقد استمر ِجده ُب
طلب اٟتديث وروايتو حىت بعد أف بلغ مبلغ اإلمامة ،فقد رآه رجل من معاصريو واحملربة ُب يده يكتب ويستمع،
فقاؿ لو« :يا أبا عبد اهلل ،أنت قد بلغت ىذا ا١تبلغ ،وأنت إماـ ا١تسلمُت» ،فقاؿ« :مع احملربة إىل ا١تقربة» ،وكاف
يقوؿ« :أنا أطلب العلم إىل أف أدخل القرب».

 / 5جلوسو للتحديث والفتوى :
وطوؼ ُب األقاليم
بعد أف طلب أٛتد بن حنبل اٟتديث من رجالو واستمع إليهم وكتب عنهم ما استمعَّ ،

اإلسبلمية يطلب اٟتديث ،جلس للتحديث والفتيا ،ويُروى إنو مل ينصب نفسو للتحديث والفتوى إال بعد أف بلغ
األربعُت  ..ويظهر أف أٛتد بن حنبل مل ٬تلس للدرس واإلفتاء إال بعد أف قصده الناس للسؤاؿ عن
وتقويها ..
اٟتديث والفقو ،فاضطر ألف ٬تلس إلجابتهم ُب ا١تسجد ،وكانت حياتو بعد ذلك ِّ
تنمي ىذه الشهرة ِّ
ولقد ذكر بعض الروة أف عدة من كانوا يستمعوف إىل درسو ٨تو ٜتسة آالؼ ،وأنو كاف يكتب منهم ٨تو
ٜتسمئة ،ويدؿ ذلك على ِعظم مكانة أٛتد بن حنبل عند البغداديُت ،وإف كثرة ىؤالء الذين كانوا ٭تضروف درسو
ُب ا١تسجد كانت سبباً ُب كثرة رواة فقهو وحديثو.
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 / 6صفة درسو :
كاف لئلماـ أٛتد ٣تلساف للدرس والتحديث:
أحد٫تا ُب منزلو ُ٭تدِّث فيو خاصةَ تبلميذه وأوالده ،والثاين ُب ا١تسجد َ٭تضر إليو العامة والتبلميذ ،وقد كاف
الوقار والسكينةُ
٣تلسو ُ
وقت درسو ُب ا١تسجد بعد العصر ،أي قبل عتمة الليل وبعد وىج النهار ،وقد كاف يسود َ

مع تواضع واطمئناف نفسي ،وكاف ُب كل ٣تالسو ال ٯتزح وال يلهو ،وكاف ٥تالطوه ال ٯتزحوف ُب حضرتو ،بل إف
شيوخو كانوا ال ٯتزحوف ُب حضرتو ،فقد ُروي عن خلف بن سامل أنو قاؿ :كنا ُب ٣تلس يزيد بن ىاروف ،فمزح
يزيد مع مستمعيو ،فتنحنح أٛتد بن حنبل ،فضرب بيده على جبينو وقاؿ« :أال أعلمتموين أف أٛتد ىنا حىت ال
السنة عبادة ،وال مزاح ُب وقت العبادة  - - .وكاف
أمزح؟» ،وقد ٕتنب ابن حنبل ا١تزاح ألنو كاف يرى أف رواية ُّ
أٛتد بن حنبل ال يُلقي درسو من غَت طلب ،بل يسأؿ عن األحاديث ا١تروية ُب موضوع فيستحضر الكتب اليت
َّ
دوف فيها تلك األحاديث ،كما كاف إذا قاؿ حديثاً نبوياً ال يقولو إال من كتاب حرصاً على جودة النقل ،وإبعاداً
١تظنة ا٠تطأ ما أمكن ،وُب األحواؿ النادرة جداً كاف يقوؿ اٟتديث من غَت رجوع إىل كتاب ،فقد قاؿ ولده عبد
اهلل« :ما رأيت أيب حدث من حفظو من غَت كتاب إال بأقل من مئة حديث».
كانت دروس أٛتد بن حنبل من حيث موضوعها على قسمُت :أحد٫تا رواية اٟتديث ونقلو ،وىذه ٯتليها
على تبلميذه من كتاب وال يعتمد على حفظو إال نادراً ،وثانيهما فتاويو الفقهية اليت كاف يضطر إىل استنباطها،
وىذه ال يسمح لتبلميذه أف يدونوىا ،وال يسمح ٢تم أف ينقلوىا عنو ،إذ إنو ما كاف يستجيز التدوين إال
لؤلحاديث النبوية ،وكاف أبغض األشياء إليو أف يرى كتاباً قد دونت فيو فتوى لو .

 / 7فقهو وأصول مذىبو :
إف أصوؿ االستنباط اليت اتبعها أٛتد بن حنبل وبٌت فتاويو عليهاٍ ،ب صارت أصوالً للمذىب اٟتنبلي وأصحابو من
بعده ىي :القرآف الكرمي ،والسنة النبوية ،وفتوى الصحايب،واإلٚتاع ،والقياس ،واالستصحاب ،وا١تصاحل ،والذرائع.
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 / 8محنتو :
سبب احملنة اليت وقعت بأٛتد بن حنبل ىو أف الخليفة المأمون دعا الفقهاء واحملدثُت أف يقولوا مقالتو
٤تدث ،كما يقوؿ أصحابو من ا١تعتزلة الذين اختار منهم وزراءه وصفوتو،
ُب خلق القرآف ،فيقولوا إف القرآف ٥تلوؽ َ
ولكن أٛتد بن حنبل مل يوافق ا١تأموف ُب رأيو ،ومل ينطق ٔتثل مقالتو بل قاـ بتكفَت كل من يقوؿ ٓتلق القرآف ..
وقد أدى ذلك إىل نزوؿ األذى الشديد بو ،والذي ابتدأ ُب عصر المأمونٍ ،ب تواىل ُب عصر المعتصم والواثق

بوصية من ا١تأموف واتباعاً ١تسلكو .واستمر حبسو ٙتانية وعشرين شهرا  ..أخذوا يضربونو بالسياط ا١ترة بعد
األخرى ،ومل يًُتؾ ُب كل مرة حىت يغمى عليو ،وينخس بالسيف فبل ٭تس ،وتكرر ذلك مع حبسو ٨تواً من ٙتانية

وعشرين شهراً ،فلما استيئسوا منو وثارت ُب نفوسهم بعض نوازع الرٛتة أطلقوا سراحو وأعادوه إىل بيتو وقد أثخنتو
اٞتراح ،وأثقلو الضرب ا١تربح ا١تتوايل واإللقاء ُب غيابات السجن .وبعد أف عاد أٛتد بن حنبل إىل بيتو استقر فيو،
وكاف ال يقوى على السَت ،واستمر منقطعاً عن الدرس والتحديث ريثما التأمت جراحو ،واستطاع أف ٮترج
إىل ا١تسجد ،فلما ُردت إليو العافية وذىبت وعثاء ىذه احملنة عن جسمو ،وإف كانت قد تركت آثاراً وندوباً فيو
وأوجاعاً ُب بعض أجزائو ،مكث ُ٭تدث ويُدرس با١تسجد حىت مات المعتصم.

في عهد الواثق ١ :تا توىل الواثق اٟتكم أعاد احملنة على أٛتد بن حنبل ،ولكنو مل يتناوؿ السوط ويضربو
كما فعل ا١تعتصم ،إذ رأى أف ذلك زاده منزلة عند الناس ،وزاد فكرتو ذيوعاً  ..وقاؿ الواثق لو« :ال ٕتمعن إليك
أحداً وال تساكٍت ُب بلد أنا فيو» ،فأقاـ ابن حنبل ٥تتفياً ال ٮترج إىل صبلة وال غَتىا ،حىت مات الواثق ،وبذلك
يكوف أٛتد بن حنبل قد انقطع عن الدراسة مدة تزيد عن ٜتس سنوات إىل سنة 232ىػ ،وبعدىا عاد إىل الدرس
والتحديث مكرماً عزيزاً ترفعو عزة التقى وجبلؿ السن والقناعة والزىادة وحسن الببلء .وينبغي الذكر أف احملنة مل
تكن مقصورة عل ى أٛتد بن حنبل وإف كاف قد سبق غَته إىل الصرب ،بل ٕتاوزتو إىل غَته ،وكاف الفقهاء يساقوف
من األمصار إىل بغداد ليُختربوا ُب ىذه ا١تسألة ،و٦تن نزؿ بو من ذلك :يوسف بن ٭تِت البويطي الفقيو ا١تصري
صاحب اإلماـ الشافعي ،فقد ُٛتل مقيَّداً مغلوالً حىت مات ُب أصفاده ،ومنهم نعيم بن ٛتاد ،فقد مات ُب
سجن الواثق مقيداً لذلك ،وقد ُروي أف الواثق رجع ُب آخر حياتو عن إنزاؿ احملنة ٔتن ال يرى ىذا الرأي ،وذلك
ترؾ امتحاف الناس فيما يعتقدوف.
بسبب مناظرة جرت بُت يديو رأى هبا أف األَوىل ُ
في عهد المتوكل  :ويل ا٠تليفة ا١تتوكل بعد الواثق سنة 232ىػ ،فقاـ بإهناء تلك احملنة اليت وقعت بأىل
السنة القائلُت بأف القرآف غَت ٥تلوؽ ،حىت قاؿ فيو إبراىيم بن ٤تمد التيمي قاضي البصرة« :ا٠تلفاء ثبلثة :أبو
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رد مظامل بٍت أمية ،وا١تتوكل ٤تا البدع وأظهر
قاتل أىل الردة حىت استجابوا لو ،وعمر بن عبد العزيز َّ
بكر الصديق َ
السنة» ،وقاؿ ابن اٞتوزي« :أطفأ ا١تتوكل نَتاف البدعة ،وأوقد مصابيح السنة».

 / 9معيشتو ومصادر رزقو :
عاش أٛتد بن حنبل فقَتاً مكدوداً ٤تدوداً ،ومل يعش ٣تدوداً ذا ماؿ وفَت ،وكاف يؤثر ا٠تصاصة على أف
يكوف ذا ماؿ ال يعرؼ أنو حبلؿ خالص ،أو يكوف فيو منة العطاء ،وكثَتاً ما كانت تضطره حالو أف يعمل بيديو

ليكسب ،أو أف يؤجر نفسو ُب عمل يعملو إذا انقطع بو الطريق ومل يكن معو ماؿ ،وكاف يؤثر ذلك على أف يقبل
العطاء .وقد كاف اإلماـ أٛتد يعيش من غلة عقار قد تركو لو أبوه ،ويظهر أنو كانت لو دكاكُت يؤجرىا ،وإف
كانت ال ٕتعلو ُب ْتبوحة من العيش فإهنا تسد خلتو وتدفع حاجتو .

 / 10مرضو ووفاتو ومدفنو :
مرض أبيو قُبيل وفاتو١« :تا كاف ُب أوؿ يوـ من شهر ربيع األوؿ من سنة
قاؿ صاحل بن أٛتد بن حنبل واصفاً َ

فدخلت عليو يوـ األربعاء وىو ٤تموـ يتنفس تنفساً شديداً ،وكنت
إحدى وأربعُت ومئتُت ُح َّم أيب ليلة األربعاء،
ُ
ضو إذا اعتل  ..مات أٛتد بن حنبل ُب وقت الضحى من يوـ اٞتمعة ُب الثاين عشر
قد عرفت علتو ،وكنت ِّ
أمر ُ
ودفن بعد العصر ،قاؿ عبد اهلل بن أٛتد بن
من شهر ربيع األوؿ سنة 241ىػ ،وىو ابن سبع وسبعُت سنةُ ،
حنبل« :توُب أيب ُب يوـ اٞتمعة ضحوة ،ودفناه بعد العصر الثنيت عشرة ليلة خلت من شهر ربيع األوؿ سنة
يقع مرقده ُب منطقة اٟتيدر خانة ببغداد ُب مسجد عارؼ اغا مشاؿ غرب الكاظمية اٟتالية
إحدى وأربعُت»  ..و ُ
 ،و نقل رفات االماـ اٛتد بن حنبل اىل مسجد عارؼ أغا أياـ فيضاف هنر دجلة سنة 1937ـ .
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