
 

 

 

 

 

 

 مدخل إلى دراسة الفقه املقارن 
 

 :إعداد

 مسعود فلوس ي. د.أ
 العلوم إلاسالميةقسم 

الحاج لخضر ـ باتنةجامعة 



 رض  ـ اانةةسم العلوم اإلسالمية ـ جامعة احلاج خلق/ مسعود فلوسي. د. أ /إىل دراسة الفقهدخل م
 
 

1 

 

 التعريف بالفقه املقارن 

 وبيان أهمية دراسته وعالقته ببقية العلوم الشرعية
 

 ": المقارنة"و" الفقه"معنى كل من  ـ  1

" المقارنة"و" الفقه"، يجدر بنا تحديد معنى كل من "الفقه المقارن"قبل بيان معنى 

 .عموما

 :ـ أ ـ معنى الفقه 1

الفهم العميق الذي يقتضي بذال للجهد : معنى" الفقه"في اللغة العربية تؤدي كلمة 

ُف اآليَاتِّ لَعَلَُّهْم يَْفقَُهونَ ﴿: العقلي، كما يدل على ذلك قوله تعالى : األنعام] ﴾انُظْر َكْيَف نَُصر ِّ

 . غاياتأي يبذلون جهدا عقليا إلدراك ما وراء هذه اآليات من  ؛[56

العلم باألحكام الشرعية العملية، المكتسب من : "أما في االصطالح الشرعي، فالفقه هو

 ".أدلتها التفصيلية

والفقه على هذا المعنى، هو النتيجة التي يفضي إليها االجتهاد، ألنه استنباط لألحكام 

 .ال المجتهدلك إالشرعية من دالئلها التفصيلية الخاصة بها، نصا أو داللة، وال يتمكن من ذ

في جملتها، ذلك أن " الشريعة"على " الفقه"وبهذا االعتبار، ال يمكن إطالق لفظ 

وحيا، من كتاب أو سنة، فهي النصوص  ما أنزل هللا تعالى على نبيه دمحم : الشريعة هي

الفهم العميق لهذه : أما الفقه فهو.. التي تضمنها الكتاب العزيز والسنة الثابتة المطهرة

نصوص، واالجتهاد في إدراك معانيها وعللها ومراميها، أو هو األحكام المستنبطة من هذه ال

معقول جملة  النصوص اجتهادا، أو من معقول النصوص الجزئية فيما ال نص فيه، أو من

 .نصوص تنهض بمعنى عام، فتُبنى عليه األحكام فيما ال نص فيه أيضا

هاداتهم في معرفة أحكام المسائل الفقهية فالفقه إذن هو آراء الفقهاء ونتائج اجت

 .المختلفة، وهذه اآلراء قد تتطابق في المسألة الواحدة وقد تتباين

 :ـ ب ـ معنى المقارنة 1

مصدر من الفعل قرن، وهو بمعنى جمع ووصل بين شيئين  ؛المقارنة في اللغة العربية

لسنين، وسمي الجمع من ومنه سمي الجزء من الزمان قرنا، لجمعه كثيرا من اأو أكثر، 

ينَ ﴿: كثيرة، قال تعالى فرادالجمعه أ الناس في عهد واحد قرنا ْم قَْرنًا آَخرِّ هِّ ْن بَْعدِّ  ﴾ثُمَّ أَنَشأْنَا مِّ

ْن قَْرٍن َمكَّنَّاُهْم فِّي اأْلَْرضِّ ﴿: ، وقال سبحانه[13: المؤمنون] ْم مِّ ْن قَْبلِّهِّ أَلَْم يََرْوا َكْم أَْهلَْكنَا مِّ

ْم فَأَْهلَْكنَاهُ َما لَْم نُ  ْن تَْحتِّهِّ ي مِّ ْدَراًرا َوَجعَْلنَا اأْلَْنَهاَر تَْجرِّ ْم مِّ ْن َلُكْم َوأَْرَسْلنَا السََّماَء َعلَْيهِّ ْم َمك ِّ
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ينَ  ْم قَْرنًا آَخرِّ هِّ ْن َبْعدِّ ْم َوأَنَشأْنَا مِّ وأيضا من الفعل قارن، وهو بمعنى  .[5: األنعام] ﴾بِّذُنُوبِّهِّ

 .ن؛ أي متقابالتدوٌر قرائ: قابل، يقال

 .والمقابلة بينها ،فالمقارنة في معناها اللغوي؛ جمع جملة أمور ووصل بعضها ببعض

المقابلة بين اآلراء المتباينة في المسائل العلمية : وفي االصطالح العلمي، المقارنة هي

 التي هي محل لالختالف بين العلماء، والموازنة بينها، ليُعرف مدى االتفاق أو االختالف

بينها، وليتبين سبب االختالف فيها، ومدى إمكان الجمع بينها أو ترجيح ما هو األولى منها 

 .بالترجيح تبعا لقوة حججه

 

 :الفقه المقارن ـ تعريف 2

تقرير : "بأنه" الفقه المقارن"وإْذ اتضح معنى كل من الفقه والمقارنة، فيمكن تعريف 

اإلسالمية في مسألة معينة، بعد تحرير محل المذاهب الفقهية الفقهاء المسلمين أو آراء 

وما ينهض عليه االستدالل من مناهج  النزاع فيها، مقرونة بأدلتها ووجوه االستدالل بها،

أصولية، وبيان منشأ الخالف فيها، ثم مناقشة هذه األدلة أصوليا، والموازنة بينها، وترجيح 

ديد مدعم بالدليل األرجح في نظر ما هو أقوى دليال أو أسلم منهجا، أو اإلتيان برأي ج

 ".الباحث المجتهد

 :من خالل هذا التعريف تتبين دعائم وأسس المقارنة الفقهية، وهي

أ ـ تحرير محل النزاع في المسألة المختلف فيها، وبيان الموضع الفعلي الذي دار  

راء أمرا الخالف حول المسألة ألجله، ألن عدم تحديد محل النزاع يجعل المقارنة بين اآل

 . غير منطقي، مادام موضع الخالف غير واضح

ب ـ عرض آراء الفقهاء على اختالف اتجاهاتهم وطرقهم في االجتهاد، في المسألة 

 .موضع النزاع

ج ـ بسط أدلة كل منهم، ووجوه االستدالل بها، وما يقوم عليه االستدالل من مناهج 

 . أصولية وقواعد شرعية

وذلك ببيان نقد كل اتجاه فقهي ألدلة االتجاهات الفقهية األخرى د ـ مناقشة هذه األدلة، 

 .ووجه رده االستدالل بها، وذكر اإلجابات على هذا النقد

هـ ـ الموازنة بين أدلة االتجاهات المختلفة، بالنظر إلى تلك المناقشات والردود، 

بالدليل األرجح وتتويج العرض بترجيح الرأي األقوى دليال، أو اإلتيان برأي جديد مدعم 

 .والحجة األقوى
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 :وغايته موضوع الفقه المقارن -3

يتبين من التعريف السابق الذكر؛ أن دراسة مسائل الخالف واستقصاء البحث فيها هي 

موضوع علم الفقه المقارن، حيث إن الباحث في هذا العلم يتتبع المسائل الجزئية التي 

لوا فيها، ويحدد موضع الخالف بينهم في كل اختلف أهل العلم في أحكامها، ويجمع ما قا

مسألة منها، ويحاول تحديد سبب الخالف، ثم يستعرض ما استدل به كل منهم من أدلة لرأيه 

كذا ما ناقش به كل منهم أدلة غيره، ثم ينظر في األدلة نظرة محايدة تتوخى وفي المسألة، 

 .معرفة أقواها وأحقها بالتقديم والترجيح على غيرها

حكم هللا عز أقرب ما يمكن أن يكون هو ؛ محاولة الوصول إلى كله غاية من ذلكوال

 .التي اختلف فيها أهل الفقه والعلم المسائلكل مسألة من وجل في 

 

 :ـ أهمية دراسة الفقه المقارن 4

ليست المقارنة بين آراء الفقهاء بالعمل الذي يُتوسل به إلى التسلي أو تزجية الفراغ،  

ن صميم الجد واالجتهاد في البحث عن الحق بغرض إدراكه والتمسك به وترك وإنما هي م

تتجلى بعض مظاهرها  ،غيره إليه، ولهذا فإن دراسة الفقه المقارن تنطوي على أهمية بالغة

 :فيما يلي

 :اكتساب الملكة الفقهية االستنباطيةـ أ -4

كيفية تناول المسائل يرجع االختالف بين العلماء ـ فيما يرجع ـ إلى اختالفهم في 

االجتهادية، وتكييفهم لها من الناحية الفقهية، والمقارنة بين آراء الفقهاء هي التي تتيح معرفة 

. مسالك األئمة في االستنباط، واإلحاطة بطرائق استخراجهم لألحكام من منابعها األولى

لفقهية الواعية عند ومما ال شك فيه أن في معرفة مسالك األئمة واالختالف، تنمية للملكة ا

الباحث، لما يرى من نماذج حية عند الفقهاء في القدرة على استخراج األحكام ورد الفروع 

إلى أصولها، وكيف تختلف هذه الفروع باختالف الضوابط واألصول، وذلك بعد التثبت من 

 .نص إن كان من السنةصحة ال

السلف بأدلتها من أهم ما اعلم أن معرفة مذاهب : "يقول اإلمام النووي رحمه هللا

يُحتاج إليه، ألن اختالفهم في الفروع رحمة، وبذكر مذاهبهم بأدلتها يعرف المتمكن المذاهب 

على وجهها، والراجح من المرجوح، ويتضح له ولغيره المشكالت، وتظهر له الفوائد 

البصائر  النفيسات، ويتدرب الناظر فيها بالسؤال والجواب، ويتفتح ذهنه، ويتميز عند ذوي

واأللباب، ويعرف األحاديث الصحيحة من الضعيفة، والدالئل الراجحة من المرجوحة، 

ويقوم بالجمع بين األحاديث المتعارضات، والمعمول بظاهرها من المؤوالت، وال يشكل 

 ".عليه إال أفراد من النادر
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روى . دضروريا في تكوين الفقيه المجتهاألولون العلم باالختالف،  ومن هنا اعتبر

من لم يسمع : "أن سعيد بن أبي عروبة قال (جامع بيان العلم وفضله)ابن عبد البر في كتابه 

ال ينبغي ألحد أن : "وروى عن عثمان بن عطاء عن أبيه قال".. االختالف فال تعدوه عالما

يفتي حتى يكون عالما باختالف الناس، فإنه إن لم يكن كذلك، رد من العلم ما هو أوثق من 

 ". ذي في يديهال

 :إدراك أهمية اإلحاطة بالعلوم الضرورية لتكوين ملكة االجتهاد -ب -4

إن المقارنة بين المذاهب الفقهية، باستعراض أدلتها، ووجوه االستدالل بها، وما تستند 

إليه من قواعد شرعية، من شأنها أن توقفنا على أهمية وضرورة فهم علم أصول الفقه 

ستنباط األحكام من الكتاب والسنة، وأن توقفنا ـ كذلك ـ على مدى ودراسته للقدرة على ا

حاجة الفقيه والمجتهد إلى الدراسات العربية المختلفة، وإلى معرفة أسباب النزول، وعلم 

الناسخ والمنسوخ، والحديث ومصطلحه، والرواية ورجالها، كما تكشف عن موقع كل من 

 .اطهذه الوسائل من عملية االجتهاد واالستنب

 :معرفة فقه أعالم األمة عبر مراحل تاريخها الطويل -ج -4

دراسة الفقه المقارن؛ هي السبيل إلى معرفة أقوال علماء األمة وأئمتها الذين ساروا 

في طريق الفقه والعلم عبر مراحل تاريخها الطويل، بدءا من عصر الصحابة إلى عصرنا 

وبينوا لها ما أشكل  ز وجل وسنة نبيه هذا، فأناروا لألمة طريق العمل بكتاب ربها ع

ومن هؤالء؛ فقهاء الصحابة والتابعين ومن جاء . عليها من أحكام المشكالت التي واجهتها

فسنلتقي في أثناء دراستنا للمسائل الفقهية المختلف فيها بآراء . هم من فقهاء األمصاردبع

عفان وعلي بن أبي طالب  علماء الصحابة كأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن

وعائشة وعبد هللا بن مسعود وعبد هللا بن عمر وعبد هللا بن عباس وعبد هللا بن عمرو، 

وأعالم التابعين كالحسن البصري وعروة بن الزبير وإبراهيم النخعي، واألئمة المجتهدين 

بن حنبل، والشافعي وأحمد  من أمثال الثوري واألوزاعي والليث بن سعد وأبي حنيفة ومالك

 .وسائر فقهاء األمة خالل مسيرتها الممتدة على مدى خمسة عشر قرنا من الزمان

 :تقدير المذاهب الفقهية حق قدرها -د -4

كما تتجلى أهمية المقارنة الفقهية أيضا، فيما تفضي إليه من تقدير للمذاهب الفقهية حق 

فال  ،، خاضعة للخالف والنزاعقدرها، واالقتناع بأن جميع المسائل الظنية من قضايا الفقه

ومن ثم فال مطمع في القضاء على الخالف،  رفعها إلى مستوى اليقين والقطع، مطمع في

 .وال سبيل إلى ما يسمى بتوحيد المذاهب وضفرها في مذهب شامل واحد

 طالب العلمالسبيل إلى أن يلتزم هو تمرس بالمقارنة بين آراء أئمة المذاهب الفقهية لفا

حده وال يتعدى طوره، فيزعم أن في مقدوره أن ينسخ علم الشافعي وأبي حنيفة  المبتدئ
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وغيرهما، بعلمه، وأن من السهل اليسير عليه أن يمسح تحقيقات األئمة في مسألة ما، 

بحديثين يحفظهما ثم يوردهما فيقذف بهما كالم األئمة فيدمغه فإذا هو زاهق، فإن هذا 

فية استنباط األئمة للمسألة من مصادرها، ولمس دقة النظر إذا وقف على كي الطالب المبتدئ

دخائلها، والبحث والتحقيق فيها، وشاهد كيفية المناقشة وإيراد األدلة وردها والكشف عن 

قلع عما كان بصدده، وقدر الثروة الفقهية ـ على اختالف أجهله وغروره، و منصحا 

في العصور األولى من حضارتنا، لم المذاهب فيها ـ حق قدرها، وآمن أن تشعب المذاهب 

يكن عبثا، وإنما كان صورة لهذا البحر الزاخر من التشريع الذي ولد ـ على غاية الكمال ـ 

ا، ونما وترعرع ـ بالنسبة إلينا ـ بحثا وفهما وتفريعا، فكان شجرة طيبة أصلها ثابت يً وحْ 

 .وفرعها في السماء

 :المذموم مذهبيالتخلص من اتباع الهوى والتعصب ال -هـ -4

فإن اجتثاث أصول الهوى أو التعصب المذهبي،  من أجلى فوائد المقارنة الفقهية كذلك؛

من اتسعت مداركه وآفاقه، ونظر في أقوال أهل العلم، واطلع على كيفية استنباطهم لألحكام 

من أدلة، يأبى أن يكون ضيق األفق متعصبا آلراء الرجال، وإنما يسعى دائما إلى معرفة 

، ونبذ العصبية ينشر الود الفقهاء فيها، فالحق أحق أن يتبعوجه الحق في كل مسألة اختلف 

  .والسماحة بين المسلمين على اختالف مذاهبهم

وال شك أن الباحث المنصف، وهو يتتبع أقوال األئمة وأدلتهم في المسائل التي اختلفوا 

األحكام من أدلتها، وهو ما يجعله  فيها، سيالحظ مقدار الجهد الشاق الذي بذلوه الستنباط

يحترمهم جميعا على السواء، دون مفاضلة بينهم أو تعصب ألحدهم على غيره، متى علم 

وجهة كل منهم في الدليل الذي ارتكز عليه في استنباطه، وأيقن أن كال منهم لم يخرج عن 

ره، فحقيق به أن دائرة األدلة الشرعية، والسيما إذا عرف أن كال منهم كان يحترم رأي غي

 .يقتدي بهم في سيرتهم وهديهم مقدرا جهودهم ومحترما لجميع آرائهم

 

 :عالقة الفقه المقارن ببقية العلوم الشرعية – 5

العلوم الشرعية كل متكامل، يجمعها رباط وثيق ال ينفصم، ذلك أنها وسائل لغاية  

عز وجل منا، وسبل خضوعنا  واحدة، هي السعي إلى اإلدراك الصحيح السليم لما يريده هللا

لذلك، فإن دراسة الفقه . الشرائع له عز وجل، بما يحقق مقاصده من خلق الخالئق وإنزال

المقارن، ال يمكن أن تتم بمعزل عن دراسة بقية العلوم الشرعية، انطالقا من الروابط 

 .الوثيقة التي تربط دراسة الفقه المقارن بدراسة علوم الشريعة األخرى
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 :عالقة الفقه المقارن بالقرآن وعلومه وتفسيره -أ -5

القرآن الكريم هو المصدر األول واألساس ألحكام الشريعة اإلسالمية، فمنه يستمد 

الفقهاء أحكام هللا عز وجل في أفعال عباده، ومعلوم أن آيات القرآن الكريم المتعلقة باألحكام 

، بل إن أكثرها إنما دل على األحكام العملية، ال تدل كلها على تلك األحكام بطريق القطع

داللة ظنية، تحتمل أكثر من معنى، وترجيح أحد هذه المعاني يختلف بين فقيه وآخر، تبعا 

 . لألدلة الخارجية التي يُبنى عليها ترجيح أحد المعاني دون غيره

لذلك وجدنا الفقهاء اختلفوا فيما استنبطوه من القرآن وآياته، حتى إنهم يستنبطون 

 .كمين متباينين أو أكثر من اآلية الواحدةح

ثم إن اختالف العلماء في استنباط األحكام من نصوص القرآن، ال يرجع فقط إلى ما 

 :يتعلق بطرق داللة األلفاظ على المعاني، وإنما يرجع أيضا إلى أسباب أخرى، منها

يقول االختالف في نسخ بعض اآليات أو عدم نسخها، حيث ال يأخذ بمضمونها من 

 .بنسخها، في حين يأخذ به من ينكر أن تكون منسوخة

االختالف في العمل بالقراءة الشاذة باعتبارها تفسيرا للقراءة المتواترة، فبعضهم يجيز 

 . العمل بها، والبعض اآلخر ال يجيزه

وهكذا، فقد تكون اآلية الواحدة دليال لرأيين مختلفين في مسألة من المسائل الفقهية، 

دنا علماء التفسير، حين يشتغلون بتفسير آيات القرآن الكريم، ال يجدون مناصا ـ لذلك وج

عند الوقوف على آية تتضمن حكما ما ـ من ذكر اآلراء الفقهية المستنبطة منها، والتي هي 

من التفاسير القديمة أو الحديثة من ذكر آراء الفقهاء  بمثابة التفسير لها، فال يكاد يخلو تفسير

 . ة بينها عند التعرض لتفسير آيات األحكاموالمقابل

بل إن هناك من كتب التفسير ما خصصه مؤلفوها لتفسير آيات األحكام خاصة دون 

غيرها، كما فعل كل من الجصاص الحنفي، والكيا الهراسي الشافعي، وابن العربي المالكي 

 . قديما، والشيخان دمحم علي الصابوني، ودمحم علي السايس، حديثا

اك من المؤلفين في التفسير من تناولوا آيات القرآن كلها، ولكنهم خصوا آيات وهن

األحكام بمزيد الدراسة والبحث والمقابلة بين آراء الفقهاء المتعلقة باستنباط األحكام من تلك 

اآليات، كما فعل كل من الطبري والقرطبي قديما، والدكتور وهبة الزحيلي في تفسيره 

 . حديثا" منير في العقيدة والشريعة والمنهجالتفسير ال"الكبير 

وبذلك يمكن اعتبار كتب التفسير، وخاصة تلك التي أولت عناية أكبر آليات األحكام، 

مصدرا ال غنى عنه للباحث في الفقه المقارن، الذي يبتغي معرفة آراء العلماء وكيفية 

 .اختالف استدالالتهم من اآليات القرآنية
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  :لمقارن بالحديث وعلومه شروحهعالقة الفقه ا -ب -5

الحديث النبوي أو السنة النبوية الشريفة، المصدر الثاني الذي تُستمد منه أحكام هللا عز 

وجل في أفعال عباده، بعد القرآن الكريم، وإذا كان القرآن الحكيم لم يتضمن الكثير من 

عم بتقرير القواعد العامة األحكام التفصيلية المتعلقة بتلك األفعال، واكتفى في الغالب األ

والمبادئ الكلية دون األحكام الجزئية التفصيلية، فإن السنة النبوية الشريفة التي نيطت بها 

مهمة بيان القرآن الكريم وتفسيره، قد تكفلت ببيان الكثير من األحكام الشرعية المتعلقة 

 . بالناحية العملية من حياة اإلنسان

، قد جاءت إما قولية، أو فعلية، أو تقريرية، فإنها هي ولكن، بما أن السنة النبوية

األخرى لم تأت مقررة لألحكام بطريق القطع، وإنما دلت على معظمها بطريق الظن، سواء 

 .من حيث ثبوتها أو من ناحية داللتها على األحكام

 ، يختلفون في استنباطلذلك وجدنا الخلفاء الراشدين وفقهاء األمة بعد وفاة النبي  

واختالفهم يرجع في العادة إلى قبول الحديث أو عدم . األحكام من األحاديث النبوية الشريفة

 .قبوله من حيث الورود، أو إلى ترجيح المراد منه إن كان يدل بلفظه على أكثر من معنى

وإذا كان االختالف قد وقع في فهم القرآن الكريم واستنباط األحكام منه، فال غرو أن  

ك أو أكثر في فهم أحاديث السنة النبوية الشريفة واستنباط األحكام منها، ومن يقع مثل ذل

يتأمل الكتب التي اهتمت بشرح أحاديث السنة، يجدها حافلة باستعراض آراء الفقهاء وطرق 

 . استداللهم بنصوص السنة، وكيف تختلف تلك اآلراء باختالف طريقة االستدالل

من مئات أو آالف األحاديث المتعلقة باألحكام،  وال يكاد يخلو كتاب من كتب السنة

وليس ذلك بالغريب إذا عرفنا أن أكثر األحاديث إنما هو متعلق باألحكام العملية التي تحكم 

 . أفعال اإلنسان وتصرفاته

ومن هنا، يمكن أيضا، اعتبار كتب شرح السنة، مصدرا ال غنى عنه أيضا للباحث في 

لوقوف على آراء الفقهاء في المسائل المعروضة، وتبين كيفية الفقه المقارن، الذي يبتغي ا

 .استداللهم بنصوص السنة على ما يستنبطونه منها من أحكام

  :الفقه المقارن بالقواعد األصولية عالقة -ج -5

القواعد األصولية هي المبادئ العامة التي يستهدي بها الفقهاء في تفسير النصوص 

 . واستنباط األحكام منها

ال يمكن للفقيه أن يتوصل إلى تقرير حكم معين في مسألة ما، إال بناء على قاعدة ف

أصولية استهدى بها في تفسير النص بما فسره به حين استنبط منه الحكم، فما من فقيه من 

الفقهاء إال ويبني اجتهاداته على منهج، هذا المنهج هو جملة القواعد األصولية التي يستند 

 .اجتهاداته إليها الفقيه في
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والدارس لعلم أصول الفقه، يقف ـ ال شك ـ على االختالف الواقع بين العلماء في 

بعض القواعد األصولية، إذ ما يأخذ به بعضهم باعتباره قاعدة يبني عليها اجتهاده، قد ال 

 .يقره عليها غيره من المجتهدين

عكس على الحكم الذي وإذا وقع االختالف في القاعدة األصولية، فال شك أن ذلك سين 

يتم استنباطه بطريقها، إذ يقع االختالف فيه هو اآلخر في الغالب، ومعروف أن من أهم 

أسباب االختالف بين الفقهاء؛ اختالفهم في القواعد األصولية التي يستندون إليها في 

 .االجتهاد واستنباط األحكام

ناهج وقواعد األئمة في الدارس للفقه المقارن بحاجة إلى الوقوف على م لذلك كان

االستنباط، حتى يتسنى له معرفة أسباب ما وقع فيه االختالف بينهم من الفتاوى واألحكام 

االجتهادية، ثم إن الوقوف على قواعد األئمة في االجتهاد والموازنة بينها، تيسر أمام 

ل الباحث ـ الذي يتوخى الوصول إلى أصح اآلراء في حكم المسألة المعروضة ـ سبي

 .اآلراء بِّ وَ أصْ  رَ ي  خَ الترجيح وتَ 

 :عالقة الفقه المقارن بالمقاصد الشرعية -د -5

المقاصد الشرعية هي الغايات واألهداف والنتائج والمعاني التي أتت بها الشريعة 

وأثبتتها األحكام الشرعية، وسعت إلى تحقيقها وإيجادها والوصول إليها في كل زمان 

هذه المقاصد والغايات الشرعية في مقصد عام هو جلب ومكان، وقد لخص العلماء 

المصالح التي بها دوام الحياة اإلنسانية وسيرها في المسلك القويم، وكذا دفع كل ما يمكن أن 

ها المستقيم، ومعلوم أن الحياة اإلنسانية نِّ نَبها عن سَ  يؤدي إلى االنحرافيفسد تلك الحياة أو 

التطورات والتقلبات، وتعتريها التغيرات  تدخل عليهاال تسير دائما على نمط واحد، إذ 

والتبدالت، مما يجعل ما قد يكون مصلحة في وقت من األوقات أو مكان من األمكنة، مفسدة 

تغير األحكام بتغير األمكنة واألزمان )في غير ذلك الوقت أو ذلك المكان، لذلك قرر العلماء 

 (.واألعراف

في شؤون المعامالت خاصة، نجد أغلبها قد بني على وإذا رجعنا إلى آراء الفقهاء، 

ما يمكن أن يكونوا قد رأوه مصلحة في يوم من و. جلب المصالح أو دفع المفاسدمراعاة 

األيام، ربما يبدو اليوم فساده أو تحوله إلى مفسدة، لطروء مالبسات جديدة على الواقع، 

أن يكون مفسدة في يوم من األيام يمكن  والعكس أيضا وارد، فما. تقتضي تغير النظر إليه

ر ذلك الواقع أو طروء بالنظر إلى الواقع في ذلك الحين، قد يتحول اليوم إلى مصلحة لتغي  

وهنا يأتي دور الباحث في الفقه المقارن، ليزن آراء الفقهاء، خاصة في  .سمات جديدة عليه

وف واألمكنة المسائل التي لم ترد فيها نصوص خاصة، وهي مما يتبدل حسب الظر

واألزمان، بميزان جلب المصالح ودرء المفاسد، فيرجح ما كان منها مظنة لجلب المصلحة 
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أكثر من غيره، ويدع ما قد يكون سببا إلى مفسدة، فما اجتهادات الفقهاء ـ في أكثرها ـ إال 

حلول لمشكالت واقعهم، وما يمكن أن يصلح لواقع معين في مكان ما أو زمان ما، قد ال 

 .لح لواقع آخر في زمان غيره، أو مكان غير ذلك المكانيص

 :عالقة الفقه المقارن بالعلوم اإلنسانية والتجريبية -هـ -5

في عصرنا هذا، تقدمت العلوم اإلنسانية والتجريبية، تقدما مذهال، وأمكن الكشف عن  

 البشرية من قبل، وقد صححت كثير من المعلومات الجديدة التي كانت غامضة على

الكشوف العلمية المتوالية الكثير من المعلومات الخاطئة التي كانت تسيطر على العقل 

والباحث المسلم، وهو يسعى دائما للوصول إلى الحق في كل ما . البشري عبر قرون عديدة

يواجهه من قضايا ومشكالت، يحتاج إلى االطالع على الكشوف العلمية الجديدة، التي ينبني 

ديه من رأي ة العلمية واألدلة التجريبية القطعية، حتى يصحح ما قد يكون لثرها على الدقكأ

 .خاطئ أو فكرة مغلوطة

وإذا رجعنا إلى واقع االجتهادات الفقهية، نجد أن فقهاءنا رحمهم هللا قد بنوا اجتهاداتهم 

في بعض المسائل على مقتضى ما وصل إليه العلم في عصورهم تلك، ولكن مع مرور 

 .أن تلك المعلومات قد ثبت خطؤها وعدم إصابة االجتهادات التي بنيت عليها الوقت تبين

وال شك أن هذا يستدعي أن نطرح تلك اآلراء اآلن، وال ندخلها دائرة الفقه إطالقا، 

 .مادامت األسس التي بنيت عليها قد تهدمت من تلقاء نفسها

اتباعهم فيما تبين  بغي، واحترامهم مطلوب، ولكن ال ينصحيح أن توقير علمائنا واجب

ولو قام فقهاؤنا رحمهم هللا من قبورهم ورأوا ما تم تصحيحه . خطؤه، إن الحق أحق أن يتبع

من معلومات بنوا عليها اجتهاداتهم، ما وسعهم إال التنصل من تلك االجتهادات والتوصية 

 .باتباع ما يهدي إليه العلم القطعي

أن يأخذ هذا بعين االعتبار، حتى ال يفضي به فالباحث في الفقه المقارن ينبغي عليه 

توقير العلماء المجتهدين واحترامهم إلى اتباعهم فيما ثبت خطؤه من آرائهم، وإنما يرجح من 

اآلراء أو يختار رأيا جديدا أقرب إلى الحق وأوفق لما توصل إليه العلم، الذي هو الحق 

 .أيضا

الكرام من أن الحمل يمكن أن يبقى في ويمكن أن نمثل هنا بما أفتى به بعض فقهائنا 

، وهو ما أثبت تصل حسب ما روي عن اإلمام مالك إلى أربع رحم المرأة لسنوات عديدة

 . العلم القطعي استحالته، إذ ال يمكن للحمل أن يبقى في الرحم ألكثر من عشرة شهور

عتباره حكما فاإلفتاء اآلن بمثل هذا الرأي ـ الذي أثبت العلم القطعي استحالته ـ با

 .شرعيا، يعتبر تجنيا على الدين، وإثارة للسخرية منه واالستهزاء بأحكامه
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 مصادر الدراسة الفقهية املقارنة

 

إن الباحث في الفقه المقارن، وهو يتوخى تجميع مادة بحثه، لكي يتمكن من الدراسة 

ألة من المسائل المختلف الفقهية المقارنة بين آراء العلماء أو أئمة المذاهب الفقهية في أي مس

كتب الفقه المذهبي، وكتب : هي فيها، يمكنه أن يقف على مادة بحثه في جملة من المصادر،

 .الخالف والفقه العام، وكتب التفسير، وكتب شرح الحديث

 

 :الكتب المعتمدة في المذاهب الفقهية: أوال

اده في نقل اآلراء هذا النوع األول من الكتب، هو المصدر األساس الذي ينبغي اعتم

الفقهية ونسبتها إلى أصحابها من أئمة المذاهب الفقهية أو تالميذهم، فال يجوز نسبة رأي إلى 

فقيه أو إمام إال بعد التأكد من صحة نسبته إليه، وذلك بالرجوع إلى ما تركه من مؤلفات، أو 

نسوب إليه، وكذلك إلى ما تركه تالميذه، أو إلى الكتب المشهورة المعتمدة في المذهب الم

الحال في نقل األدلة التي اعتمد عليها الفقيه في رأيه الذي ذهب إليه، حيث ينبغي اعتماد ما 

فلكل مذهب من المذاهب الفقهية المشهورة أو إمام من . ذكره هو مباشرة أو ذكره تالميذه

ي يعول األئمة المشهورين، كتب خاصة معتمدة عندهم ومشهورة في إطار مذاهبهم، هي الت

 . عليها في معرفة آرائهم وأدلتهم ووجوه استداللهم منها على تلك اآلراء

 : أ ـ في المذهب الحنفي

في (. هـ 361ت )وهـو المذهـب المنسـوب إلى اإلمـام أبـي حنيفـة النعمان رحمه هللا 

 : هذا المذهب يُعتمد على عدد من الكتب، أهمها

، وهي (هـ 301 :تهـ،  01 :و)حسن الشيباني ـ ظاهر الرواية، لإلمام دمحم بن ال 3

مجموعة كتب رويت بطريق الشهرة والتواتر عن اإلمام دمحم، فعرفت باسم كتب ظاهر 

الجامع الكبير، : الرواية، جمع فيها اإلمام دمحم فقه اإلمام أبي حنيفة، وهذه الكتب ستة، وهي

. أو األصل، والزيادات والجامع الصغير، والسير الكبير، والسير الصغير، والمبسوط

ر عن الترجيح بأنه في ويُعبَّ . ويعتبر ما جاء فيها من األحكام هو الراجح في المذهب الحنفي

 . ظاهر الرواية

ـ الكافي، لإلمام أبي الفضل دمحم بن محمـد بن أحمـد المروزي المعروف بالحاكم  2

واية الستة لإلمام دمحم، هذا الكتاب جمع فيه مؤلفه كتب ظاهر الر(.. هـ 103ت )الشهيد 

 .فذكر معانيها، وحذف المكرر من المسائل
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، (هـ 320ت )ـ مختصر القدوري، ألحمد بن دمحم بن أحمد، المعـروف بالقـدوري  1

 .وهو أحد المتون المعتمدة عند متأخري الحنفية

وهو (: هـ 301ت )ـ المبسوط، لشمس األئمة أبي بكر دمحم بن أحمد السرخسي  3

السابق الذكر، وطريقته أن يذكر المسألة الفقهية، ويبين حكمها على  (الكافي)اب شرح لكت

المذهب الحنفي، ثم يستدل لها، ثم يذكر آراء بعض المذاهب المخالفة، ويشرح أدلتها، ثم 

يناقش األدلة ويرد عليها بما يراه الحق، وقد يرجح في المسألة مذهبا غير مذهب الحنفية 

وقد يجمع بين أدلة الحنفية وأدلة المذاهب األخرى المخالفين لهم جمعا . ويؤيد رأيه باألدلة

 .حسنا يبعد التعارض

ـ روضة القضاة وطريق النجاة، للعالمة أبي القاسم علي بن دمحم بن أحمد الرحبي  6

في الفقه على المذهب الحنفي المقارن  وهو كتاب في أحكام القضاْ (: هـ 311ت )السمناني 

 .افعيمع الفقه الش

وهو كتاب في (: هـ 611ت )لعالء الدين دمحم بن أحمد السمرقندي  ـ تحفة الفقهاء، 5

الفروع الفقهية علي مذهب اإلمام أبي حنيفة، ويمتاز بحسن الترتيب، وسهولة العبارة، 

راء اإلمام الشافعي، وترجيح قوال أئمة المذهب، والمقارنة مع آووضوح التقسيم، وذكر أ

 .ألدلةبا قول الحنفية

وهو (: هـ 605ت )د الكاساني ـ بدائع الصنائع، لعالء الدين أبي بكر بن مسعو 0

السابق الذكر، وهو أيضا مرتب على أبواب الفقه، ويمتاز بالمنهجية  (تحفة الفقهاء)شرح 

وفي كل مسألة يقارن الفقه الحنفي مع غيره، وخاصة مع أقوال . والوضوح وحسن الترتيب

الشافعي، ويذكر الحكم الشرعي في المذهب الحنفي، ثم يذكر المخالف له، التابعين والمذهب 

 .ويستدل للمخالف ثم يعود لبيان أدلة الحنفية ومناقشة أدلة المخالفين

وهو مختصر لكتاب المؤلف ، (هـ 611ت )ـ الهداية، لعلي بن أبي بكر المرغيناني  1

 .هالكتاب األصل، نظرا لطول قراء، وقد اختصره لما خاف أن يهجر ال(البداية)نفسه 

ـ المختار في فروع الحنفية، ألبي الفضل مجد الدين عبد هللا بن محمود الموصلي  31

 .، وهو أحد المتون المعتمدة عند متأخري الحنفية(هـ 501ت )

ـ مجمع البحرين وملتقى النهرين، لمظفر الدين أحمد بن علي بن ثعلب البغدادي  33

 .حد المتون المعتمدة عند متأخري الحنفيةأك وهو كذل(. هـ 513ت )

ـ جامع الفصولين، للقاضي محمود بن إسرائيل عبد العزيز، الشهير بابن قاضي  32

وهو كتاب كان مشهورا متداوال في أيدي الحكام والمفتين من (: هـ 021ت )سماونة 

 .المذهب الحنفي، لكونه خاصا في المعامالت والدعاوى والقضاء
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دير، لإلمام كمال الدين دمحم بن عبد الواحد اإلسكندري المعروف بابن ـ فتح الق 31

والكتاب غزير المادة سهل . السابق الذكر( الهداية)، وهو شرح (هـ 053ت ) اممَ الهُ 

 .العبارة، يقرن الحكم بالدليل

ر األحكام، للقاضي دمحم بن فراموز الشهير بمنال رَ كام في شرح غُ الحُ  رُ رَ ـ دُ  33

وهذا الكتاب معتمد عند . والمتن والشرح كالهما للمؤلف نفسه(: هـ 006ت )خسرو 

الحنفية، وفيه من الفوائد ما ال توجد في غيره، ويمتاز بالدقة واإلحكام، ويقتصر على 

 .األقوال الراجحة

البحر الرائق شرح كنز الدقائق، للعالمة زين الدين بن إبراهيم، الشهير بابن  ـ 36

وهو كتاب كبير في الفقه على المذهب الحنفي، شرح فيه المؤلف متن (: هـ 151ت )نجيم 

 (.هـ 531ت )في سَ ألبي البركات حافظ الدين عبد هللا بن أحمد بن محمود النَّ " كنز الدقائق"

ت )ـ تنوير األبصار وجامع البحار، للشيخ دمحم بن عبد هللا التمرتاشي الغزي  35

لمذهب الحنفي، جمع فيه المؤلف مسائل المتون وهو كتاب في الفروع على ا(: هـ 3113

وهو متن مختصر، يقتصر على القول . على أبواب الفقه، عونا لمن ابتلي بالقضاء والفتوى

الدر "الراجح في المذهب، ويخلو من األقوال واألدلة والتعليل، وعليه شروح كثيرة أحسنها 

 بن علي الحصني، المعروف للعالمة عالء الدين دمحم" المختار في شرح تنوير األبصار

 (.هـ 3100ت )بالحصكفي 

ألفها جماعة من علماء الهند المشهورين، يبلغ عددهم ثالثة : ـ الفتاوى الهندية 35

وعشرين عالما، برئاسة الشيخ نظام الدين، وهي مجموعة من األحكام الفقهية المأخوذة من 

لى الناس الوقوف على الروايات وقد كان الهدف من تأليفها أن يسهلوا ع. مذهب الحنفية

الصحيحة في المذهب الحنفي، واألقوال الراجحة والمعتمدة فيه، وما تجري عليه الفتوى من 

 .أحكام المذهب

المختار، للعالمة دمحم أمين بن عمر، المشهور بابن  المحتار على الدر د  ـ رَ  35 

ي الحنفية، لما يمتاز به وهو أهم كتاب على اإلطالق عند متأخر(: هـ 3262ت )عابدين 

من التدقيق، والتخريج، وبيان األحكام للمسائل التي ظهرت في العصور المتأخرة، 

والعتماده على كتب الحنفية السابقة، واستفادته مما فيها واختيار اآلراء الراجحة مع األدلة 

 ".الدر المختار للحصكفي"والكتاب حاشية على .. والتعليل

ت )ن رحمه هللا قبل أن يتم حاشيته، فجاء ابنه دمحم عالء الدين وقد توفي ابن عابدي

 ".قرة عيون األخيار لتكملة رد المحتار"فأتم الكتاب، وسماه ( هـ 3115
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 : ب ـ في الفقه المالكي

ويُعتمد فيه ( هـ 351 ـ 11)اإلمام مالك بن أنس رحمه هللا  وهو المذهب المنسوب إلى

 :على عدد من الكتب منها

أسئلة وأجوبة  عبارة عن وهيهي أصل المذهب وعمدة كتبه ودواوينه، مدونة، ال ـ 3

وقد رواها عنه تلميذه عبد السالم بن سعيد . عن مسائل الفقه التي وردت إلى اإلمام مالك

وهي تجمع آراء اإلمام مالك المروية عنه، (. هـ 231ت )التنوخي الملقب بسحنون 

ء بعض أصحابه، مع بعض اآلثار واألحاديث التي راكما تتضمن آوالمخرجة على أصوله، 

 .وردت في مسائل الفقه المالكي

وهي (. هـ 105ت )أبي زيد عبد هللا بن عبد الرحمن القيرواني البن ـ الرسالة،  2

 .منتشر ومشهوركتاب كتاب صغير يجمع خالصة الفقه المالكي المستمد من المدونة، وهو 

، البن أبي زيد القيرواني المدونة من األمهات على ما في النوادر والزيادات ـ 1

جمع فيه ابن أبي زيد الزيادات الموجودة في أمهات مصادر جدا وهو كتاب كبير . كذلك

ومعلوم أن هذه األمهات فقدت ولم . الفقه المالكي المشهورة، على ما هو موجود في المدونة

را ال غنى عنه لمعرفة ما كانت مصد( النوادر والزيادات)يعد لها وجود، ولذلك يعد كتاب 

وأمهات كتب . تحتوي عليه تلك الكتب، حيث ينقل عنها نصوصا كاملة في مختلف المسائل

الموازية البن المواز، الواضحة البن حبيب، المستخرجة للعتبي، : الفقه المالكي هي

، مختصرات ابن عبد الحكم، المبسوطة للقاضي إسماعيل: وتضاف إليها الدواوين، وهي

 .المجموعة البن عبدوس

في مجلد ( التلقين: )، ومنها(هـ 322ت )ـ كتب القاضي عبد الوهاب البغدادي  3

. في مجلدين، وغيرها( بي زيدرسالة ابن أ شرح)في ثالث مجلدات، و( المعونة)واحد، و

  .وهي كلها من الكتب الجيدة في المذهب المالكي

إلمام أبى عمر يوسف بن عبد هللا، المعروف ـ الكافي في فقه أهل المدينة، للحافظ ا 6

، وهو كتاب مختصر في الفقه المالكي، يكتفي فيه المؤلف (هـ 351ت )بابن عبد البر 

 .بتقرير األحكام دون أدلة، وال مقارنة بين اآلراء الفقهية

(: هـ621ت )ـ المقدمات الممهدات، لإلمام أبي الوليد دمحم بن أحمد بن رشد الجد  5

 .رة عن تعليقات وتنبيهات على مدونة اإلمام مالكوهي عبا

ـ البيان والتحصيل، البن رشد الجد كذلك، وهو كتاب ضخم يشرح فيه مؤلفه  5

المسائل الواردة في كتاب المستخرجة للعتبي، شرحا وافيا مستفيضا جامعا آلراء علماء 

 .المالكية ممن سبق عصر ابن رشد
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، البن رشد الجد كذلك، وهي عبارة عن (ن رشدمسائل اب)أو ( فتاوى ابن رشد)ـ  0

أسئلة وردت عليها وأجاب عنها، وقد كبعت بعنوان الفتاوى في ثالث مجلدات، كما طبعت 

 .بعنوان المسائل في مجلدين

ت ) عبد هللا دمحم بن علي بن عمر بن دمحم التميمي المازريـ شرح التلقين، ألبي  1

للقاضي عبد الوهاب، ويقع في عشر ( لقينالت)، وهو شرح مستفيض لكتاب (هـ 615

 .مجلدات

ـ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، لجالل الدين عبد هللا بن نجم بن  31

وهو من الكتب المعتمدة عند متأخري المالكية، ويتميز بمادته العلمية  (.هـ 535ت )شاس 

المذهب، إضافة إلى احتوائه الثرية، وحسن ترتيبه وتبويبه، وذكره لمسائل الخالف في 

 .نصوصا من كتب مالكية مفقودة

ـ الذخيرة، لإلمام أبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس، المشهور بالقرافي  33

وهو عبارة عن موسوعة للفقه اإلسالمي العام، وللفقه المالكي على (. هـ 503ت )

اإلمام مالك، وقارن فيها  الخصوص، جمعها القرافي من كتب األمهات والدواوين في مذهب

بين فقه الصحابة والتابعين وعلماء األمصار من أهل الرأي وأهل الحديث، وذكر أدلة هذه 

 .المذاهب من كتب السنة الصحيحة، وكتب اإلجماع واالختالف

وهو (: هـ 555ت )ـ مختصر خليل، للشيخ خليل بن إسحاق الجندي المالكي  32

هب المالكي، مجردا عن الخالف، وجمع فيه فروعا مختصر في الفقه علي فروع المذ

 . كثيرة، ورتبه على أبواب الفقه بأسلوب موجز، مبالغ في االختصار في بعض األحيان

وقد كتب عليه أكثر من ستين . وهو أشهر مختصر في الفقه المالكي، وعليه االعتماد

 .شرحا

ضي برهان الدين ـ تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام؛ للقا 31

وهو كتاب فقهي في آداب القضاء (: هـ 511ت )إبراهيم بن علي، المعروف بابن فرحون 

وهو جليل ودقيق، استفاد فيه المؤلف من خبرته في القضاء، وتعمقه في الفقه، . والمرافعات

 .وفصاحته في الكتابة

إفريقية ـ المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء أهل األندلس  33

هذا الكتاب (: هـ 133ت )والمغرب، ألبي العباس احمد بن يحيى بن دمحم الونشريسي 

موسوعة فقهية كبرى في المذهب المالكي، جمع فيه المؤلف أجوبة علماء المالكية المتقدمين 

والمتأخرين، ورتبه على أبواب الفقه، وطريقته أن يذكر كل نازلة ويورد ما ورد فيها من 

 .قهاء ويعقب عليها غالبا بالقبول أو الردأجوبة الف
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ـ مواهب الجليل شرح مختصر خليل، لإلمام أبي عبد هللا دمحم بن دمحم الرعيني،  36

وهو من الكتب المعتمدة في الفتوى والقضاء عند (. هـ 163ت )المعروف بالحطاب 

 .المالكية، وهو من الكتب المطولة في المذهب المالكي

ت )على متن خليل، لإلمام أبي عبد هللا دمحم بن عبد هللا الخرشي  ـ الشرح الكبير 35 

، وهو شرح مطول لمختصر خليل، "شرح الخرشي"الكتاب مشهور بـ  وهذا(: هـ 3313

مرتب على أبواب الفقه، وبالغ في التهذيب والتنقيح، خرج فيه مؤلفه األحاديث، ونسب 

 .قارن آراءهم بالمذاهب األخرىدون أن ي أئمة المالكية،األقوال إلى أصحابها، وذكر آراء 

 .وهناك كتب أخرى كثيرة غير هذه  

 :ج ـ في الفقه الشافعي

ويُعتمد (. هـ 213ـ  361)وهو المذهب المنسوب إلى اإلمام دمحم بن إدريس الشافعي  

 :فيه هو اآلخر على عدد من الكتب، منها

ب الفقه، وقد أماله الشافعي على هذا الكتاب يجمع كل أبوا: ـ األم، لإلمام الشافعي 3 

مذهب "تالميذه في مصر بما وصل إليه رأيه في آخر حياته، ويعبر عن المسائل فيه بأنها 

، بعد أن غير اجتهاده في بعض المسائل، وقد رواه عنه تالميذه بمصر، "الشافعي الجديد

 .وخاصة الربيع بن سليمان المرادي

ي الفقه، ويفتتح فيه الكتب واألبواب غالبا بآية أو قمة مؤلفات الشافعي ف" األم"وكتاب  

حديث ليعتبره أصال لما سيذكره من أحكام، ثم يسرد أحكام المذهب بأسلوب يتسم بالجزالة 

والعمق، ويسير فيه على طريق وسط بين أصحاب الرأي وأهل الحديث، ويجعل األصل في 

 .س واالجتهادال لجأ إلى القيايجد فيهما دلي استنباط األحكام القرآن والسنة، فإن لم

، (هـ 253ت )ـ مختصر المزني، لإلمام أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني  2 

 ".األم"وهو صاحب اإلمام الشافعي من أهل مصر، اختصره من كتابه 

وهذا المختصر مرتب على أبواب الفقه، ينقل فيه أقوال الشافعي باختصار مع األدلة 

 .ختصر عليه شروح كثيرةوهذا الم. والتعليل

وهو (: هـ 361ت )ـ الحاوي الكبير، للقاضي أبي الحسن علي بن دمحم الماوردي  1 

شرح مطول لمختصر المزني، عرض فيه مؤلفه أقوال اإلمام الشافعي وأوجه أصحابه 

بأدلتها، مقارنا بينها وبين آراء المذاهب الفقهية األخرى، ليرجح في ختام كل مسألة مذهب 

 .ام الشافعياإلم

 355ت )أبي إسحاق إبراهيم بن علي الفيروزابادي الشيرازي  لإلمامـ المهذب،  3

عند فقهاء  وهو كتاب في الفقه الشافعي خاصة، يذكر فيه الشيرازي أحكام الفروع(: هـ

يم واألحاديث الشريفة من القرآن الكر وبيبن أدلتهم، الشافعية، ويشير إلى مواطن اختالفهم
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شروح كثيرة لعلماء المذهب الشافعي، حيث اعتنوا " المهذب"وعلى . ويناقشها، الصحيحة

وأحسن طبعات المهذب تلك التي حققها الدكتور دمحم الزحيلي  .به وأولوه أهمية خاصة

 .وصدرت في أربعة مجلدات

، وهو (هـ 350ت )ـ نهاية المطلب في دراية المذهب، إلمام الحرمين الجويني  6

ي أكثر من عشرين مجلدا، حوى مختلف آراء الشافعية في مسائل الفقه، فطبع كتاب كبير 

 .مقارنة بغيرها من آراء المذاهب األخرى، مع االستدالل والترجيح

 616ت )ـ الوسيط، لحجة اإلسالم اإلمام أبي حامد دمحم بن دمحم الغزالي الطوسي  5 

، وهو "البسيط"كتابه الكبير  الي مني فروع فقه الشافعية، اختصره الغزهذا الكتاب ف(: هـ

مرتب على أبواب الفقه، يجمع أقوال المذهب، وآراء األصحاب في المذهب الشافعي مع 

 .األدلة

، ثم اختصر الوجيز "الوجيز"وقد اختصر الغزالي هذا الكتاب في كتاب آخر سماه  

 ".الخالصة"في 

 635ت )عود البغوي ـ التهذيب في فقه اإلمام الشافعي، ألبي دمحم الحسين بن مس 5

ن القرآن والسنة واآلثار في بداية كل باب أو فصل، كما ، اعتنى فيه بذكر أدلة األحكام م(هـ

 .ء من داخل وخارج المذهب الشافعييعرض أقوال الفقها

 521ت )ـ فتح العزيز شرح الوجيز، لإلمام أبي القاسم عبد الكريم بن دمحم الرافعي  0

ي الفقه الشافعي، لما حوى من األحكام الشرعية الكثيرة، واألدلة وهو من خير ما ألف ف(: هـ

 .للغزالي( الوجيز)وقد شرح فيه كتاب  .الوفيرة، والتحقيقات الدقيقة

ـ أدب القضاء أو الدرر المنظومات في األقضية والحكومات، للقاضي شهاب الدين  1

ا الكتاب يأتي في قمة كتب هذ(: هـ 532ت )إبراهيم بن عبد هللا، المعروف بابن أبي الدم 

القضاء عند الشافعية من حيث الترتيب والتنظيم والتبويب، ومن حيث الموضوع وتلخيص 

 . واألحكام  تاألقوال الفقهية، وبيان أوجه األصحاب في أحكام القضاء والدعوى واإلثبا

 555ت )المجموع شرح المهذب، لإلمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي ـ  31

للشيرازي، " المهذب"وهو من أجمع الكتب في فقه الشافعية، شرح به النووي كتاب (: هـ

ومنهج النووي في الشرح أن يبين لغته أو ألفاظه، مع تعريف المصطلحات الفقهية، ويذكر 

األحاديث الصحيحة والحسنة والضعيفة والمرفوعة والرواة، ثم يسهب في بيان األحكام 

التتمات والزوائد والقواعد والضوابط في الفقه، ويحدد ما اتفق بعبارة سهلة، ويضم الفروع و

 .عليه أصحاب الشافعي، وما انفرد به بعضهم، ملتزما ببيان الراجح والمعتمد في المذهب
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كتاب ة المفتين، لإلمام النووي أيضا، وقد اختصره من دَ مْ ـ روضة الطالبين وعُ  33

فيه مسائل المذهب بالتفصيل مختصرة من للرافعي، وقد عرض ( العزيز شرح الوجيزفتح )

 .، مع إضافة تفريعات واستدراكات من عنده(العزيز)

 منهاج)وللنووي كتاب آخر في الفقه الشافعي، من أحسن كتب المذهب، هو ـ  32

، وقد أصبح هذا الكتاب من أهم الكتب (الروضة)، وهو أكثر اختصارا من (الطالبين

 :ه كثيرون، ومن أشهر شروحهالمعتمدة في المذهب، ولذلك شرح

جالة المحتاج إلى توجيه المنهاج، لسراج الدين أبي حفص عمر بن علي ـ عُ  32

 .لإلمام النووي( نمنهاج الطالبي)، شرح فيه كتاب (هـ 013ت )المشهور بابن الملقن 

ت )ـ كنز الراغبين في شرح منهاج الطالبين، لجالل الدين دمحم بن أحمد المحلي  31

 .مشهور بشرح المحلي على المنهاج ، وهو(هـ 053

ـ تحفة المحتاج بشرح المنهاج؛ لشهاب الدين أحمد بن دمحم بن حجر الهيثمي المكي  33

" منهاج الطالبين"وهو كتاب في الفقه الشافعي شرح فيه المؤلف كتاب (: هـ 153ت )

ات المتطاولة، مع للنووي، حيث بين ألفاظه ومعانيه وأحكامه، وأجـاب عمـا فيه من اإليراد

ذكر األدلة، والخالف بين أصحاب الشافعي، والتعليل لألقوال، مع عزو المقاالت واألبحاث 

 .، وينبه على اآلراء المرجوحة، ويناقش أدلتها، ويرد عليهاألصحابها

، وهو (هـ 3113ت )شرح المنهاج، لشمس الدين الرملي إلى ـ نهاية المحتاج  36

لإلمام ( منهاج الطالبين)ين من الشافعية، وهو كذلك شرح لكتاب كتاب مشهور عند المتأخر

 .النووي

 :د ـ في الفقه الحنبلي

عتمد فيه هو ، ويُ (هـ 233ـ  353) وهو المنسوب إلى اإلمام أحمد بن حنبل رحمه هللا  

 :اآلخر على عدد من الكتب، أهمها

(: هـ 113ت )قي قي، للشيخ أبي القاسم عمر بن الحسين الخررَ ـ مختصر الخِّ  3  

 وهو متن موجز وجامع في الفقه على المذهب الحنبلي، وهو أقدم وأشهر مختصر عند

هذا المختصر من  حَ رِّ وقد شُ  .الحنابلة، وهو مرتب على أبواب الفقه، ويخلو من األدلة نهائيا

 .قبل كثير من علماء الشافعية، حتى زادت شروحه على العشرين شرحا

 (.هـ360ت)لحسين البغدادي ألبي يعلى دمحم بن ا ـ شرح مختصر الخرقي، 2

، يذكر (هـ 351ت )حمد الهاشمي لمسائل، لعبد الخالق بن عيسى بن أـ رؤوس ا 1

فيه المسائل التي خالف فيها اإلمام أحمد واحدا من األئمة، ثم يذكر األدلة، وينتهي إلى 

 .ترجيح مذهب اإلمام أحمد واالنتصار له



 رض  ـ اانةةسم العلوم اإلسالمية ـ جامعة احلاج خلق/ مسعود فلوسي. د. أ /إىل دراسة الفقهدخل م
 
 

18 

 

، ذكر فيه اآلراء (هـ 635ت )خطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني ـ الهداية، ألبي ال 3

المروية عن اإلمام أحمد في المسائل الفقهية المختلفة، ويعتني أحيانا باختيار أحد اآلراء، 

 .وفي أحيان أخرى يتركها دون اختيار أو ترجيح

خ ، وكالهما للشي(المقنع)وكتاب . ، وهو شرح لمختصر الخرقي(المغني)ـ كتاب  6 

  (.هـ 521ت )موفق الدين عبد هللا بن أحمد، المعروف بابن قدامة 

ر في الفقه، للشيخ مجد الدين أبي البركات عبد السالم بن عبد هللا، ابن ـ المحرَّ  5  

على بيان القول الراجح في  وهذا الكتاب يقتصر في الغالب(: هـ 562ت )تيمية الحراني 

 .الثانية في المسألةالمذهب الحنبلي، وقد يذكر الرواية 

ـ الكافي، ويسمى بالشرح الكبير، للشيخ عبد الرحمن بن أبي عمر ابن قدامة  0 

، وأخذ من "المغني"، معتمدا على "المقنع"شرح فيه كتاب عمه (: هـ 502ت )المقدسي 

 .الروايات والوجوهوغيره ما لم يجده فيه من الفروع 

، (هـ 520ت )دين أحمد بن عبد الحليم مجموع الفتاوى، لشيخ اإلسالم تقي الـ  1 

وهو مجموعة كتب ورسائل ونقول من تأليف ابن تيمية، وكثير  تيمية الحفيد، المشهور بابن

 .وهذا المجموع يحتوي على ثروة فقهية وعلمية عظيمة. منها أجوبة عن مسائل وفتاوى

وهو  ،(هـ 551ت )هللا دمحم بن مفلح المقدسي  ـ الفروع، لشمس الدين أبي عبد 31 

كتاب يحتوي المسائل الفقهية مجردة عن الدليل والتعليل، جمع فيه المؤلف األقوال 

 .والروايات في المذهب، وقدم الراجح منها

ـ اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف، لإلمام عالء الدين أبي الحسن علي  33 

المذهب من أقوال  ضم هذا الكتاب كل ما قيل في ،(هـ 006ت )بن سليمان المرداوي 

 .ووجوه وروايات، إال أنه ال يتعرض للدليل إال نادرا

 150ت )الحجاوي  المقدسي موسى بن أحمدشرف الدين أبي النجا ـ اإلقناع، ل 32

 .وهو الكتاب المعتمد في معرفة المذهب عند متأخري الحنابلة، (هـ

ن إدريس البهوتي ـ كشاف القناع عن متن اإلقناع، للعالمة منصور بن يونس ب 31 

، حيث بين ألفاظه وحرر السابق الذكر" متن اإلقناع"شرح فيه المؤلف  ،(هـ 3163ت )

 .مسائله وأردفه باألدلة والتعليل، وشرح األحاديث والفوائد الفقهية

 :هـ ـ في الفقه الظاهري

وهو المذهب المنسوب إلي اإلمام داود بن علي الظاهري، الذي وضع أسسه، وقد  

ه األسس وركز دعائم المذهب من بعده اإلمام الحافظ أبو دمحم علي بن حزم رسخ هذ

 :، الذي ألف المصدر األساس للفقه الظاهري، وهو(هـ 365ت )األندلسي الظاهري 
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. وهو كتاب في الفقه على المذهب الظاهري، والفقه المقارن: ـ كتاب المحلى باآلثار

ل باب إلى مسائل، ويبدأ المسألة بذكر قوله بناه المؤلف على األبواب الفقهية، وقسم ك

، وقد يذكر عدة ومذهبه، ثم يستدل عليه بآية أو بحديث، ويسوق سند الحديث إلى النبي 

طرق مسندة للحديث، ويعرض في هذه األثناء فقه الصحابة والتابعين، ثم يذكر آراء أئمة 

 .بالنقاش والرد ليلهم، ثم يبدأأبو حنيفة ومالك والشافعي، ويبين د: المذاهب الثالثة، وهم

 : أو الجعفرية وـ في فقه الشيعة اإلمامية

، كما ينسب إلى (هـ 330-01) وهو المذهب المنسوب إلى اإلمام جعفر الصادق

على عدد من الكتب، فيه يُعتمد األثمة اإلثني عشر، فيقال المذهب اإلمامي أو اإلثناعشري، و

 : منها

ه، ألبي جعفر دمحم بن علي بن الحسين بن موسى القمي ـ كتاب من ال يحضره الفقي 3

 .، وهو أحد الكتب األساسية عند الشيعة اإلمامية(هـ 103ت )

ـ االستبصار فيما اختلف من األخبار، ألبي جعفر دمحم بن الحسن بن علي الطوسي  2

، وهو من جوامع الحديث التي عليها مدار استنباط األحكام الشرعية عند (هـ 351ت )

 .فيه من األخبار وطرق الجمع بينها فَ لِّ فقهاء اإلمامية، ويمتاز بغزارة المادة وبحث ما اختُ 

ـ تهذيب األحكام، للمؤلف السابق نفسه، وهو مختصر استخرجه من األصول  1

 .المعتمدة عند قداء أئمة المذهب

 (.هـ 315ت )سين، الشريف المرتضى ـ االنتصار، لعلي بن الح 3

، ألبي القاسم جعفر بن الحسين الهذلي، مسائل الحالل والحرام في المـ شرائع اإلس 6

 وهو مختصر في األحكام، ضمنه المؤلف رؤوس(. هـ 555ت )المعروف بالمحقق الحلي 

في فقه ويعد أهم كتب المتون  .المسائل في الحالل والحرام، على المذهب الجعفري اإلمامي

 .دقها منهجااإلمامية وأكثرها فروعا وأ

ويعتبر ". شرائع اإلسالم"، لخصه من كتابه نفسه ـ المختصر النافع، للمحقق الحلي 5

 .هذا الكتاب من المتون المتداولة المشهورة عند اإلمامية، ولهم عليه شروح كثيرة

ـ الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية، لإلمام زين الدين بن علي العاملي الجبعي،  5

وهو كتاب في الفقه الجعفري، شرح فيه المؤلف (: هـ 155ت )المعروف بالشهيد الثاني 

 (.هـ 505ت )للشهيد األول دمحم بن علي العاملي " اللمعة الدمشقية"كتاب 

  :ز ـ في فقه الشيعة الزيدية

وهم المنتسبون إلى اإلمام زيد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي رضي هللا 

 :دية على مجموعة من المؤلفاتي معرفة آراء الزيعتمد فويُ (. هـ 322ت )عنهم جميعا 
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المجموع "و" المجموع في الحديث"ـ المجموع، لإلمام زيد نفسه، وهو في أصله  3

. ، وقد جمعهما أبو خالد عمر بن خالد الواسطي الذي رواهما عن اإلمام زيد"في الفقه

لذلك خدموه بشروح قبوال، وويعتبر هذا الكتاب أهم كتاب عند الزيدية شهرة وتداوال و

 .عديدة

ـ البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء األمصار، للمهدي لدين هللا، أحمد بن يحيى  2

يجمع هذا الكتاب فقه الصحابة والتابعين وأهل البيت، وآراء سائر (. هـ 031ت )المرتضى 

أهل اليمن والكتاب عمدة المتأخرين من . الفقهاء من المذاهب األربعة، ويكثر من االستدالل

 .في الفقه الزيدي والفقه المقارن

ـ األزهار في فقه األئمة األطهار، للمؤلف نفسه، المهدي لدين هللا المرتضى، أورد  1

فيه خالصة ما اعتمده اإلمام زيد واإلمام الهادي يحيى بن الحسين بن القاسم، وخالصة ما 

 .وع العبادات والمعامالتاعتمده األئمة وأتباعهم من العلماء األخيار في أحكام فر

ـ األنوار في أدلة األزهار، للمؤلف نفسه، وقد خصصه إليراد أدلة الحكام التي  3

 .في كتابه األزهار قررها

، للقاضي شرف الدين الحسين بن أحمد شرح مجموع الفقه الكبير ـ الروض النظير 6

م زيد بن علي، وأتى لإلما" المجموع"وقد شرح فيه المؤلف كتاب (. هـ 3223ت )السياغي 

من األحاديث الواردة في كتب السنة، وأورد أقوال أئمة " المجموع"بما يوافق  في الشرح

 .المذاهب األربعة وسائر الفقهاء

ـ السيل الجرار المتدفق على حدائق األزهار، لقاضي اليمن اإلمـام محمـد بـن علي  5

 .السابق الذكر( ألزهارا)، ويبدو أنه شرح على كتاب (هـ 3261ت )الشـوكاني 

  :ح ـ في فقه اإلباضية

مع أن المؤسس الحقيقي للمذهب هو وهم المنتسبون إلى اإلمام عبد هللا بن أباض، 

 ويعتمد في معرفة آراء اإلباضية(. هـ 11-23)اإلمام التابعي أبو الشعثاء جابر بن زيد 

 :لفقهية على عدد من كتبهم، ومنهاا

، وهو كتاب في (هـ 351ت )ماني البصري ن حبيب العُ ـ مسند اإلمام الربيع ب 3

وهذا . وارجالنيبراهيم الالفقه اإلمام أبو يعقوب يوسف بن إالحديث، وقد رتبه على أبواب 

لى سندا منه، وسلسلته ثالثية من باضية أصح من البخاري، إذ أن الربيع أعالكتاب يعتبره اإل

 .م على ما جاء في هذا المسندباضية معظم فقههوقد بنى اإل .وله إلى آخرهأ

ـ المدونة، ألبي غانم بشر بن غانم الخراساني، المتوفى في النصف األول من القرن  2

 .الثالث الهجري
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ـ الجامع، ألبي جابر دمحم بن جعفر األزكوي، وهو كتاب جليل القدر عند اإلباضية،  1

 .ولذلك تناولوه بالشرح والتعليق

باضية، وكتابه بهلوي السليمي، وهو من مجتهدي اإلهللا الـ الجامع، ألبي دمحم عبد  3

 .يدل على غزارة علمه، حيث يقرن المسألة بدليلها من الكتاب أو السنة، ويرجح ويضعف

ويعتبر مرجعا . المعتبر، ألبي سعيد دمحم بن سعيد الكدمي، الملقب بإمام المذهبـ  6

 .هاما في الفقه اإلباضي

وهو من الكتب المعتمدة . ابق نفسهسلبة أبي سعيد، للمؤلف اـ الجامع المفيد من أجو 5

 .يهلعند اإلباضية حيث يكثر النقل عنه في الكتب الالحقة ع

، وهو كتاب (هـ 610ت )ـ بيان الشرع، لدمحم بن إبراهيم بن سليمان الكندي النزوي  5

 .كبير جدا، يتناول جميع أبواب الشريعة

وقد وضعه . يس بن سليمان الحضري الهمذانيـ مختصر الخصال، إلبراهيم بن ق 0

على نمط فريد، حيث حصر خصال الفقه من واجب ومندوب ومحرم ومكروه ومباح، وبين 

 .الوسائل والنواقص، وحدد القواعد في كل باب فقهي

، وهو كتاب نفيس (هـ 665ت )ـ المصنف، ألحمد بن عبد هللا بن موسى الكندي  1

 .وأصوله فيه خير تهذيب رتبه أحسن ترتيب وهذب الفقه

ة والمراجع ـ لباب اآلثار، لسالم بن سعيد الصايغي، ويعتبر من الكتب القيم 31

  .باضي، ومعظمه مسائل مفردة على شكل سؤال وجواباألساسية في الفقه اإل

 (. هـ 3221ت )ـ النيل، لضياء الدين عبد العزيز بن إبراهيم الثميني  33

األحكام، وهو للثميني أيضا، عرض فيه نظام القضاء،  ـ الورد البسام في رياض 32

 ". النيل"وهو كتاب مختصر خال من األدلة، ويعتبر تكميال لكتاب . أحكام الفقه ثم بعض

ـ التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل، وهو للثميني كذلك، استدرك به األحكام  31

تن لألحكام الفقهية، مجرد عن األدلة ، وهو عبارة عن م"النيل"الفقهية التي تركها في كتابه 

 .والتعليل، ويقتصر على القول المعتمد، وقد يذكر أقواال أخرى في المسألة

ت )ـ شرح النيل وشفاء الغليل، للشيخ اإلمام دمحم بن يوسف بن عيسى أطفيش  33

للثميني، " النيل"، وهو كتاب فقه في المذهب اإلباضي، شرح فيه المؤلف كتاب (هـ 3112

ومنهجه يقوم على ذكر األحكام الفقهية مع أدلتها من القرآن والسنة وآثار . هو شرح واسعو

الصحابة، ويبين درجة األحاديث واآلثار التي يحتج بها، ويقارن أحيانا بين الفقه اإلباضي 

وأقوال المذاهب األربعة، بعد أن يحرر أقوال أئمة مذهبه، فجاء الكتاب شامال ومقارنا، وهو 

 .كتاب في الفقه اإلباضي في عصرنا الحاضرأحسن 
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 :كتب الخالف والفقه العام: ثانيا

الكتب الفقهية التي من هذا النوع الثاني تأتي في الدرجة الثانية، وأهميتها تتمثل في 

أنها تعتبر مصدرا لمعرفة آراء غير أئمة المذاهب الفقهية المشهورة، من العلماء الذين لم 

، كفقهاء الصحابة والتابعين، والفقهاء المشهورين كالثوري والزيلعي تعرف مذاهب بأسمائهم

 . وغيرهم والليث بن سعد واألوزاعي

 :ومن أهم هذه الكتب

، وهو مطبوع (هـ 213ت )اختالف العلماء، ألبي عبد هللا دمحم بن نصر المروزي  -3

الدلة والترجيح  في مجلد واحد، وقد جمع فيه مؤلفه أكثر المسائل المختلف فيها، مع ذكر

 .بدون تعصب ألحد

ومنهج  .ان، وقد طبع منه جزء(هـ 131ت )ـ اختالف الفقهاء، البن جرير الطبري  2

مؤلفه فيه قائم على ذكر اختالف مالك وأبي حنيفة والشافعي واألوزاعي والثوري وأبي 

 .ثور، ولم يذكر رأي اإلمام أحمد بن حنبل

، (هـ 130ت )ي بكر دمحم بن إبراهيم بن المنذر اإلشراف على مذاهب العلماء، ألب -1

يقوم منهج المؤلف فيه على عرض آراء العلماء وأدلتهم، ويختار ما تقويه األدلة، والي 

 .تعصب لمذهب معين، بل يدور مع الدليل

 322ت )ـ اإلشراف على مسائل الخالف، للقاضي عبد الوهاب بن نصر المالكي  3

 .مرة، وقد حقق ونشر أكثر من (هـ

، وهو موسوعة فقهية كبيرة، جمعت آراء الفقهاء (هـ 320ت )ـ التجريد، للقدوري  6

في المسائل الفقهية الخالفية، مع االستدالل والمناقشة، وقد طبع مؤخرا في خمسة عشر 

 .مجلدا

، وهو أول (هـ 311ت )ـ تأسيس النظر، لإلمام عبيد هللا بن عمر أبي زيد الدبوسي  5

ستقل في علم الخالف، قسمه المؤلف إلى ثمانية أقسام، سبعة منها في كتاب متميز وم

 .الخالف بين أئمة المذهب الحنفي فيما بينهم، والثامن في الخالف بين الحنفية والشافعية

 (.هـ 360ت )ـ اختالف اإلمامين الشافعي وأبي حنيفة، لإلمام البيهقي 5

ف الدين أبي بكر دمحم بن أحمد الشاشي لية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء، لسيـ حِّ 0

، وهو عبارة عن كتاب في مسائل الخالف بين الفقهاء، يذكر فيه مؤلفه (هـ 615ت )

اجتهادات فقهاء الشافعية وغيرهم في المسائل المختلف فيها، مع حسن الترتيب والتبويب، 

 .وقد طبع في ثمانية مجلدات .إال أنه ال يورد األدلة إال نادرا
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يقة الخالف في الفقه بين األئمة األسالف، لإلمام دمحم بن عبد الحميد األسمندي طر -1

، جمع فيه المسائل الخالفية، فيذكر حكم المسألة عند الحنفية، ثم يذكر رأي (هـ 662ت )

 .والكتاب مطبوع في مجلد واحد بتحقيق دمحم زكي عبد البر. المخالف، ويورد األدلة بعد ذلك

ت )معاني الصحاح، ألبي المظفر يحيى بن دمحم بن هبيرة الحنبلي ـ اإلفصاح عن 31 

وهو كتاب في الفقه الحنبلي والفقه المقارن بين المذاهب األربعة، لكنه في أصله (: هـ 651

كتاب في الحديث، وهو شرح لصحيحي البخاري ومسلم، حيث لما بلغ المؤلف فيه إلى 

ُ بِّهِّ َخْيًرا يُ "حديث  ْد اَّللَّ ينِّ َمْن يُرِّ "فَق ِّْههُ فِّي الد ِّ
(3)

، شرح هذا الحديث، وتكلم عن معنى الفقه، 

وذكر جميع مسائل الفقه المعروفة على األبواب الفقهية، وبين في كل مسألة باختصار 

األقوال المتفق عليها بين األئمة األربعة المشهورين، واألقوال المختلف فيها بينهم، ورأي 

أدق كتب الفقه المقارن، ينقل اآلراء الراجحة والمعتمدة في  وهذا الكتاب من. كل مذهب فيها

 .كل مسألة من المذاهب األربعة

ـ بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ألبي الوليد دمحم بن أحمد، المعروف بابن رشد 33

وهو كتاب في الفقه المقارن بأسلوب مختصر، ومرتب على أبواب (: هـ 616ت )الحفيد 

و كتاب مهم ومفيد، إال أنه يجب االنتباه إلى عدم دقته أحيانا في نقل وه. الفقه المعهودة

بعض اآلراء لغير مذهبه المالكي، فيأتي ببعض األحكام المرجوحة في أحد المذاهب الثالثة 

األخرى وينسبه كقول معتمد في المذهب، أو ينقل قوال ألحد علماء المذهب على أنه الرأي 

 .المعتمد في المذهب

ر اإلنصاف في آثار الخالف، ألبي المظفر شمس الدين يوسف بن فرغلي، ـ إيثا32

 .وهو مطبوع في مجلد واحد (.هـ 563ت )المعروف بسبط ابن الجوزي 

ـ القوانين الفقهية، ألبي القاسم دمحم بن أحمد، المعروف بابن جزي الكلبي الغرناطي 31

والتنبيه على مذهب الشافعية وهو كتاب في الفقه لتلخيص مذهب المالكية، (: هـ 533ت )

ذكر فيه المؤلف مسائل الفقه وأحكام الشرع، واالتفاق واالختالف بين . والحنفية والحنابلة

األئمة األربعة، وأعالم تابعي اإلمام مالك، وآراء بعض الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، 

 .م الخالف أو الفقه المقارنفهو كتاب جامع في عل

لقاضي قضاة الحنفية سراج  حكام في مذاهب األئمة األربعة األعالم،ـ زبدة األ33

هو كتاب مختصر في الفقه المقارن، لخص فيه مؤلفه أهم و(. هـ 551ت )الدين الهندي 

المسائل المختلف فيها بين فقهاء المذاهب األربعة المشهورة، مقتصرا على األقوال 
                                                           

صحيح البخاري، كتاب العلم، باب من يرد هللا به خيرا يفقهه في . بالشيخان عن معاوية عن عمر بن الخطا أخرجه ـ(  )
، وفي 1 1 : صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب النهي عن المسألة، رقم. ، وفي مواضع أخرى 1: الدين، رقم

 .مواضع أخرى



 رض  ـ اانةةسم العلوم اإلسالمية ـ جامعة احلاج خلق/ مسعود فلوسي. د. أ /إىل دراسة الفقهدخل م
 
 

24 

 

ا أنه قصر الكتاب على األبواب الفقهية المهمة كم. الراجحة، مكتفيا بسرد اآلراء دون األدلة

 .التي يحتاجها الناس في حياتهم اليومية، كالعبادات، والجنايات

ت )ـ رحمة األمة في اختالف األئمة، ألبي عبد هللا دمحم بن عبد الرحمن الدمشقي 36

 .وهو مطبوع في مجلد واحد (.هـ 501

 (.هـ 151ت )اب بن أحمد الشعراني هالميـزان الكبـرى، ألبي محمـد عبـد الو -35

وهو كتاب بين فيه المؤلف مسائل االتفاق بين األئمة األربعة، ثم بين نقاط االختالف بينهم، 

تشديد ألهل العزائم، وتخفيف ألهل األعذار، وذلك في كل مسألة : وردها إلى اتجاهين

 . فقهية

 .وهناك كتب أخرى كثيرة في اختالف الفقهاء غير هذه

 

 : كتب التفسير: اثالث

بعض علماء التفسير، وهم بصدد تفسير آيات األحكام فيما يفسرونه من القرآن الكريم، 

. اهتموا بتفريع المسائل الفقهية وبيان أوجه الخالف فيما وقع فيه االختالف بين األئمة منها

درجة ولذلك فإن هذه الكتب تعتبر هي األخرى مصادر للفقه المقارن، ولكن ليست في مثل 

 .كتب المذاهب أو كتب الخالف

 :ببيان المسائل الفقهية المقارنةومن أهم كتب التفسير التي اهتمت  

د البياني القرطبي المالكي  :أحكام القرآنـ  3 د قاسم بن أصبغ بن محمَّ لمؤلفه أبي محمَّ

 وهو .كتاب جليل، صنفه على أبواب كتاب إسماعيل القاضي وكالمه وهو(. ـه 131ت )

 .بالقاهرة وعمطب

ت )ـ أحكام القرآن، ألبي بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي، المشهور بالجصاص  2

هذا الكتاب تفسير للقرآن الكريم، ألن المؤلف عرض سور القرآن كلها، لكنه ال (: هـ 151

. األحكام، ويسير على ترتيب سور القرآن، لكنه مبوب كتبويب كتب الفقه آياتيتكلم إال عن 

م كتب التفسير الفقهي خصوصا عند الحنفية، ألنه يقوم على تركيز مذهبهم والترويج وهو أه

له، والدفاع عنه، وقد يستطرد إلى مسائل الفقه والخالف بين األئمة، مع ذكر األدلة بتوسع 

كبير، إذ يشبه كتب الفقه المقارن، لكنه متعصب لمذهب الحنفية، ولذلك يتعسف في التأويل، 

ى مخالفيه من األئمة، ويميل في العقيدة إلى مذهب المعتزلة في تفسيره ويحمل بشدة عل

 .أحيانا

ـ أحكام القرآن، للقاضي أبي بكر دمحم بن عبد هللا، األندلسي المالكي، المعروف بابن  1

وهو تفسير فقهي، مرتب على سور القرآن الكريم، فيذكر السورة، ثم (: هـ 631ت )العربي 

م التي وردت فيها، ثم يبدأ بشرحها آية آية، مبينا المسائل الفقهية فيها، يذكر عدد آيات األحكا
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والكتاب مهم للتفسير الفقهي عامة، . مع تفصيل القول في كل مسألة ليستخلص منها األحكام

وللمذهب المالكي خاصة، ألن مؤلفه تأثر بمذهبه، ودافع عنه، وناقش حجج مخالفيه، ورد 

 .والتعصب لمذهبه أحيانا أخرى عليهم، مع اإلنصاف أحيانا،

د بن علي الطبري المعروف بإلكيا  :أحكام القرآنـ  3 لمؤلفه أبي الحسن علي بن محمَّ

من أهم المؤلفات في التفسير الفقهي والكتاب . ؛ شيخ الشافعية ببغداد(ـه 613ت ) الهراسي

 .مطبوع ومتداولوهو . عند الشافعية

د بن عبد الرحيم المعروف لمؤلفه أبي محمَّ  :أحكام القرآنـ  6 د عبد المنعم بن محمَّ

كتاب  وهو .مؤخراوطبع ؛ كان مخطوطا، ُثمَّ حقق (ـه 615ت )الغرناطي  بابن الَفرس

ما ُوضع في بابه، مصدر أساسي في األحكام الفقهية عند المالكية،  أجلن جليل الفائدة، م

سة لمنهج االستنباط من  الفقهية غني بالتطبيقات  .القرآن الكريمالمؤس ِّ

ت )ـ الجامع ألحكام القرآن، لإلمام أبي عبد هللا دمحم بن أحمد األنصاري القرطبي  5

، وهو من أجمع فيهآيات األحكام للقرآن كله، مع التركيز على هذا الكتاب تفسير (: هـ 553

، يذكر القرطبي في بحثه للمسائل الفقهية، مذاهب األئمة ويناقشها. ما صنف في هذا الفن

وينتصر لما دل عليه الدليل، وال يتعصب لمذهبه المالكي، وقد دفعه اإلنصاف إلى الدفاع 

 .ا ابن العربي المالكي في تفسيرهعن المذاهب واألقوال التي نال منه

د بن علي بن عبد هللا نور  :تيسير البيان ألحكام القرآنـ  5 ين محمَّ لمؤلفه جمال الد ِّ

ين اليمني الموزعي  .ينئوهو مطبوع في جز(. ـه 026ت ) الدِّ

ـ نيل المرام من تفسير آيات األحكام، للشيخ دمحم صديق بن حسن بن علي القنوجي  0

وهو كتاب في تفسير آيات األحكام، (: هـ 3115ت )البخاري، ملك الهند في عصره 

 . لإلمام ابن العربي، التزم فيه مادته ولم يأخذ من غيره" أحكام القرآن"اختصره من 

األحكام، للشيخ دمحم علي الصابوني، وهذا الكتاب  ـ روائع البيان في تفسير آيات 1

يجمع آيات األحكام ويفسرها بأسلوب عصري، على طريقة المقارنة الفقهية، حيث يورد في 

 .كل مسألة أقوال العلماء وأدلتهم، ثم يناقشها ويرجح بينها

ج، للشيخ الدكتور وهبة الزحيلي، ـ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنه 31

وهو تفسير كبير في ستة عشر مجلدا، تناول فيه المؤلف تفسير القرآن كله، لكنه اعتنى أكثر 

 .ببيان األحكام ومقاصد التشريع وأسرار المنهج الرباني
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  :كتب شرح السنة: رابعا

لمقارن، إذ هذا النوع من الكتب، ينطوي هو اآلخر على ثروة كبيرة من مادة الفقه ا

عني شراح السنة بعرض آراء األئمة والعلماء في المسائل الفقهية التي تضمنتها نصوص 

 . السنة ووقع االختالف في تحديد ما تتضمنه من أحكام

وتمتاز هذه الكتب، بأنها ال تكتفي فقط بعرض اآلراء والمذاهب، بل تضيف إلى ذلك 

 . ومن أهم هذه الكتب. هب في شأن هذه األدلةالمذا علماء المناقشات والردود التي جرت بين

: ، التي زادت على الثمانيـن، وأهمـها(هـ 265ت )ـ شروح صحيح اإلمام البخاري  3

شرح صحيح "، (هـ 100ت )ألبي سليمـان أحمـد بن محمـد الخطابي " أعـالم السنن"

لشيخ " ريفتح الباري شرح صحيح البخا"، (هـ 333ت )البن بطال األندلسي " البخاري

" عمدة القاري لشروح صحيح البخاري"، (هـ 062ت )اإلسالم ابن حجر العسقالني 

للمحدث " إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري"، و(هـ 066ت )للقاضي بدر الدين العيني 

" الكواكب الدراري شرح صحيح البخاري"، و(هـ 121ت )أحمد بن أبي بكر القسطالني 

 (.هـ 505ت )لكرماني لشمس الدين دمحم بن يوسف ا

، شرحا ، التي زادت على الخمسة عشر(هـ 253ت )شروح صحيح اإلمام مسلم ـ  2

إكمال "و، (هـ 615) مازريال أبي عبد هللا دمحم بن علي ماملإل" المعلم بفوائد مسلم" :أشهرها

لإلمام أبي " المنهاج"و، (هـ 633)بن موسى السبتي  للقاضي عياض" المعلم بفوائد مسلم

لإلمام أبي عبد هللا دمحم " إكمال المعلمإكمال "و، (هـ 555ت )كريا يحيى بن شرف النووي ز

 (.هـ 020ت )خلفة األُب ي المالكي  بن

ألبي سليمان " معالم السنن"، ومنها (هـ 256ت )ـ شروح سنن اإلمام أبي داود  1 

" نن أبي داودالمنهل العذب المورود شرح س"، (هـ 100ت )أحمد بن إبراهيم الخطابي 

 (.هـ 3163ت )للشيخ محمود بن دمحم خطاب السبكي 

اإلمعان في شرح سنن : "، ومنها(هـ 111ت )ـ شروح سنن اإلمام النسائي  3 

 لإلمام" ىبَ زهر الر  "، و(هـ 655ت )ة مَ عْ لإلمام علي بن خلف المعروف بابن النَّ " النسائي

 (.هـ 133ت )جالل الدين السيوطي 

عارضة األحوذي في شرح : "، ومنها(هـ 251)اإلمام الترمذي ـ شروح سنن  6

ت )للمباركفوري " تحفة األحوذي شرح صحيح الترمذي"البن العربي المالكي، و" الترمذي

 (.هـ 3161

(: هـ 223ت )ـ شرح معاني اآلثار، لإلمام أبي جعفر أحمد بن محمـد الطحـاوي  5 

 . الخالفية، مرتب على الكتب واألبواب الفقهية وهو كتاب في أحاديث األحكام وأدلة المسائل
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ـ االستذكار لمذاهب فقهاء األمصار وعلماء األقطار لما تضمنه الموطأ من معاني  5
ت )الرأي واآلثار، للحافظ اإلمام أبى عمر يوسف بن عبد هللا، المعروف بابن عبد البر 

بواب الموطأ، وشرح جميع وهو كتاب في الفقه والحديث، سار فيه على ترتيب أ(: هـ 351
ما فيه، من أقوال الصحابة والتابعين، وما لإلمام مالك من القول الذي بنى عليه مذهبه، وما 
، اختاره من أقاويل من سلفه، وذكر ما لسائر فقهاء األمصار من التنازع على فهم معانيه

 .فهو كتاب في فقه السنة المقارنة
ت )ي الوليد سليمان بن خلف الباجي األندلسي ـ المنتقى شرح الموطأ، للقاضي أب 0 
لإلمام مالك، " الموطأ"وهو كتاب في الفقه والحديث، شرح فيه الباجي كتاب (: هـ 353

 .وذكر أقوال الفقهاء وأئمة المالكية في مسائل الفقه
ـ زاد المعاد في هدي خير العباد، لإلمام أبي عبد هللا دمحم بن أبي بكر، المعروف  1 
، وهو كتاب في السيرة والشمائل، ولكنه يضم إلى ذلك ثروة (هـ 563ت )يم الجوزية بابن ق

كبيرة من آراء الفقهاء وأدلتهم والمناقشات التي جرت بينهم في عديد من المسائل الفقهية 
 .في شؤون الحياة المختلفة المتعلقة بهدي النبي 

بد الرحيم بن الحسين ـ طرح التثريب في شرح التقريب، للحافظ زين الدين ع 31
وهو كتاب في أحاديث األحكام الفقهية، شرح فيه المؤلف كتابه (: هـ 065ت )العراقي 

 وقد رتبه على أبواب الفقه، ثم بدأ بشرحه شرحا حديثيا". تقريب األسانيد وترتيب المسانيد"
وفقهيا، فذكر رواة الحديث، وطرقه، وتوسع في الفوائد التي تؤخذ منه، واألحكام 

 .المستنبطة، وبيان من قال بها، ومن خالفها من األئمة والفقهاء
ت )ـ شرح الزرقاني على الموطأ، للعالمة دمحم بن يوسف الزرقاني المالكي  33 
هذا الكتاب شرح وسط لموطأ اإلمام مالك، ذكر فيه الزرقاني باختصار أقوال (: هـ 3322

 . والتعليلالفقهاء وأئمة المذاهب في المسائل، مع التوجيه 
ـ سبل السالم، لإلمام دمحم بن إسماعيل بن صالح، األمير الكحالني، ثم الصنعاني  32

لشيخ اإلسالم ابن " بلوغ المرام من أدلة األحكام"وهذا الكتاب شرح لكتاب (: هـ 3302ت )
، وهو يبين لغة الحديث وسنده، ثم يذكر ما يدل عليه الحديث (هـ 062ت )حجر العسقالني 

كام فقهية، ومن قال بها من الصحابة والتابعين ومذاهب الفقهاء األربعة وأئمة مذاهب من أح
الزيدية والشيعة، ويبين من خالف هذه األحكام، مع نوع المخالفة ودليلها، ثم يرجح ما يراه 

 .موافقا للكتاب والسنة بدون تحيز
(: هـ 3261ت )ي ـ نيل األوطار، لقاضي اليمن اإلمـام محمـد بـن علي الشـوكان 31

المنتـقى مـن أخبـار "وهو كتاب في أحاديث األحكام الفقهية، شرح فيه الشوكاني كتاب 
وقد شرح الشوكاني (. هـ 561ت )الـذي جمعـه اإلمام مجد الدين بن تيمية " المصطـفى

األحاديث من ناحية السند والمتن، ومما اهتم به بيان فقه الحديث، وذكر مذاهب العلماء 
  .ئمة والفقهاء من أهل السنة والزيدية والشيعةواأل
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 مصطلحات املذاهب الفقهية

 

يزخر الفقه اإلسالمي بمصطلحات فقهية كثيرة في المذهب الواحد، فضال عن مذاهبه 

الكثيرة، ولهذه المصطلحات مدلوالتها الفقهية، التي ال يمكن فهم النصوص بدون معرفتها 

 .اوالتمييز بينها وإدراك مدلوالته

المصطلحات، حتى يفقه عن فقهاء المذاهب  والبد لطالب العلم من التعرف على هذه 

 . مرادهم، وحتى ال يقع في الخطأ لعدم معرفته بالمصطلحات التي يعبرون بها عن مذاهبهم

فمعرفة هذه المصطلحات حسب مواقعها من الفقه بعامة، وبحسب عالقتها بموضوع 

اإلسالمي، وإال يصبح البحث فيه خلطا ال معنى له، فقهي معين، ضروري لفهم الفقه 

 .وتخبطا تنعكس آثاره على حقائق البحث وصحة نتائجه

وهذه المصطلحات منها ما هو عام تشترك فيه المذاهب كلها، ومنها ما هو خاص بكل 

 .مذهب، يختص به أتباعه دون أتباع بقية المذاهب األخرى

عدة مجلدات،  ، فهي كثيرة جدا تتسع لهاولسنا هنا بصدد عرض كل هذه المصطلحات

 .وإنما نكتفي بالتأشير على أهمها وأكثرها استعماال في كتب الفقهاء

 

 المصطلحات المشتركة بين المذاهب الفقهية: أوال

وهي تلك التي تُستعمل لذكر المعتمد في المذهب، أو التي تبين الراجح منه والمشهور، 

 .مذهب، وتبين القوي والضعيف من ذلك كلهأو التي تحكي اجتهادات فقهاء ال

ينقلوها عن  وهذه المصطلحات متقاربة في المذاهب كلها، والسبب في ذلك أنهم لم

 .معانيها المرادة بها لغة إلى معان اصطالحية خاصة، بل قصدوا منها معانيها اللغوية

 : ومن أهم هذه المصطلحات

دُ في كتب المذاهب قولُُهم(: النص)ـ  3 ومرادُهم . نص عليه، أو المنصوص عليه :يَرِّ

من ذلك؛ أن إمام المذهب نص على هذا القول بعبارة صريحة واضحة، ومعنى النص أو 

 .المنصوص عليه؛ الصريح في معناه

يريدون باألقوال والروايات؛ ما صدر عن إمام المذهب من (: األقوال والروايات)ـ  2 

وأقوال .. قول واحد، أو قوالن، أو أكثر من ذلكاجتهادات، وقد يكون لإلمام في المسألة 

 .اإلمام تؤخذ من مروياته وفتاويه وأماليه وتآليفه
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، بينما يستعمل فقهاء "األقوال"ومما ينبغي التنبيه إليه؛ أن فقهاء الشافعية يستعملون  

ن غالب فقهه بنفسه، بينما أئمة". الروايات"المذاهب األخرى   وسبب ذلك أن الشافعي دَوَّ

 .المذاهب األخرى روي عنهم فقههم بطريق النقل

وهي اآلراء التي استنبطها تالميذ إمام المذهب، المنتسبون إليه، جريا (: الوجوه)ـ  1

على قواعده ومنهجه في االستنباط، مع احتمال مخالفة قول اإلمام في حالة الوقوف على 

 .دليل أقوى مما استند هو إليه

 .ا استنبطه إمام المذهب، واألوجه هي ما استنبطه أصحابهفاألقوال والروايات هي م 

في : قد يختلف األصحاب في حكاية المذهب، فيقول بعضهم مثال(: الطرق)ـ  3

ال يجوز قوال واحدا، أو وجها واحدا، أو يقول : المسألة قوالن، أو وجهان، ويقول اآلخر

 .فيها خالف مطلق: في المسألة تفصيل، ويقول اآلخر: أحدهما

 . فالطرق هي هذه الحكايات، وقد تستعمل األوجه في موضع الطرق، والعكس

يراد به القول الراجح المفتى به عند فقهاء مذهب ما، وقد يكون من (: المذهب)ـ  6

 .قول أصحابه قول اإلمام أو من

بناء فرع على أصل بجامع : هو القياس على قول اإلمام، والمراد به(: التخريج)ـ  5 

 .وقد يكون التخريج من القواعد الكلية لإلمام، أو الشرع، أو العقلمشترك، 

ألة لم يفت فيها، نقل فتوى اإلمام من مسألة أفتى فيها إلى مس"(: النقل والتخريج)ـ  5

 ".لجامع بينهما

يستعمل الفقهاء في (: الصحيح والضعيف واألصح واألظهر واألقوى ونحو ذلك)ـ  0 

ي الخالف في المذهب، وتبين الصحيح من الضعيف فيه، أو ما كل مذهب ألفاظا كثيرة تحك

 . هو أصح وأظهر

وهذه األلفاظ عالمات تدل المفتي على ما يفتي به، ولذا فإن علماء الحنفية يسمونها 

، ضمنها هذه "رسم المفتي"برسم المفتي، وقد ألف العالمة ابن عابدين رسالة بعنوان 

 .المصطلحات وبين معانيها

عت هذه األلفاظ ألهل التقليد من أتباع المذهب، بعد أن قل المجتهدون، وكثر وقد ُوضِّ  

ه الفتوى في المقلدون، واحتاجوا في فتاويهم أن يفتوا بالقول الصحيح أو الراجح الذي علي

 .كل مذهب من المذاهب
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 المصطلحات الخاصة بكل مذهب: ثانيا

ومنها ، ارة إلى علماء المذهبوهي مصطلحات متنوعة، منها ما يُطلق ويراد به اإلش

ما يُساق للرمز إلى كتاب أو متن من متون المذهب، ومنها ما قد أُريد به التعبير عن معنى 

 .خاص يتداوله أتباع المذهب فيما بينهم، يتميزون به عن غيرهم

 

  :أ ـ مصطلحات المذهب الحنفي

 :لى علماء المذهبمما استعمله الحنفية لإلشارة به إ* 

؛ والمراد به مؤسس المذهب اإلمام أبو حنيفة النعمان رحمه (اإلمام األعظم)مصطلح 

 .هللا

، في كتب الفقه الحنفي، فيريدون بهم أئمة المذاهب (األئمة األربعة)وإذا ورد لفظ 

 .أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد: الذين لهم أتباع، وهم

 . نيفة، وأبا يوسف، ودمحمبهم أبا ح ا، أرادو(أئمتنا الثالثة)وإذا قالوا  

 .، أرادوا بهما أبا حنيفة وأبا يوسف(الشيخين)وإذا أطلقوا 

 .أبا يوسف ودمحم( الصاحبين)وبـ. ، أبا حنيفة ودمحما(الطرفين)ويريدون بـ 

عند إطالقهم إياه، أهل القرون الثالثة من الصحابة ( الصدر األول)ويريدون بـ

 .والتابعين وأتباعهم

 . فقهاء الحنفية إلى دمحم بن الحسن: معنده( السلف)و

 (.هـ365ت)إلى شمس األئمة الحلواني  ، من بعدَ دمحم بن الحسن(الخلف)ومرادهم بـ

 (هـ511ت)، َمْن بعد شمس األئمة إلى حافظ الدين البخاري (المتأخرون)و

 (. هـ231ت )دمحم بن يعقوب الس ْبْذموني  ، أرادوا به عبد هللا بن(األستاذ)وإذا أطلقوا 

 (. هـ 633ت )؛ رضي الدين السرخسي (برهان اإلسالم)و

على عبد العزيز بن عمر بن مازه، وقد يطلقون عليه الصدر ( برهان األئمة)ويطلقون 

 . الكبير

 (.هـ 551ت )عندهم محمود بن أحمد بن عبد هللا بن إبراهيم ( تاج الشريعة)و

بن مسعود بن تاج الشريعة  عندهم، عنوا به عبد هللا( صدر الشريعة)وإذا أطلق 

 . ، ويسمى بصدر الشريعة األصغر أو الثاني(هـ535ت)

فهو أحمد بن جمال بن عبد هللا المحبوبي، والد ( األول)أو ( صدر الشريعة األكبر)أما 

 . تاج الشريعة
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عند اإلطالق، وإذا أطلقوه على غيره ( هـ 301ت )هو السرخسي ( شمس األئمة)و

شمس األئمة الحلواني، أو شمس األئمة دمحم بن عبد الستار : يقولونذكروه مقيدا به، ف

 .الكردي

 .هو علي بن دمحم بن البزدوي( صدر اإلسالم )و 

كل من يتصدر للفتوى وحل مشكالت الناس واإلجابة عن ( شيخ اإلسالم)ويسمون بـ

 .تساؤالتهم

ون بهم فقهاء ويريدون به عامة مشايخهم، وقيل إنهم يقصد( العامة)ويطلقون لفظ 

 .العراق والكوفة خاصة

 :أما المصطلحات التي يطلقونها على الكتب المعتمدة عندهم، فمنها** 

؛ هي الكتب التي تجمع مسائل مروية عن أئمة المذهب، وهذه الكتب (ظاهر الرواية)

المبسوط، الزيادات، الجامع الصغير، الجامع الكبير، : كلها من تأليف دمحم بن الحسن، وهي

 .لسير الصغير، السير الكبيرا

؛ يطلق هذا المصطلح على الكتب التي حوت مسائل رويت عن األئمة (النوادر)

الكيسانيات، الرقيات، الجرجانيات، وثالثتها من تأليف دمحم بن : الثالثة، وهذه الكتب هي

 ونوادر ابن سماعة، ونوادر ابن. وروايات ابن سماعة. والمجرد، للحسن بن زياد. الحسن

وهذه الكتب تأتي في المرتبة الثانية بعد كتب ظاهر الرواية من . هشام، ونوادر ابن رستم

 .حيث األهمية

؛ وهو مصطلح يطلق على الكتب المعتمدة في الفتوى عند متأخري (الواقعات)

النوازل ألبي الليث السمرقندي، مجموع النوازل والواقعات للناطفي، فتاوى : الحنفية، وهي

 .لمحيط لرضي الدين السرخسيقاضيخان، ا

 :أما المصطلحات المستعملة إلفادة مراتب اآلراء في المذهب، فمنها*** 

؛ يشار بهذا المصطلح إلى أن هذا القول هو المعتمد في الفتوى به في (عليه الفتوى)

 .المذهب، مما يعني أن هناك أكثر من قول ولكن المعتمد منها والراجح هو هذا القول

أكثر تأكيدا وحصرا من اللفظ السابق، فإذا أشير به على رأي، ال ( فتىبه ي)ولفظ 

 .تكون الفتوى إال به

؛ أي أن هذا الرأي أجمع علماء المذهب المتأخرين على العمل به، (عليه عمل األمة)

 .ولذلك يقدم على غيره من األقوال

دون غيره في زمن ؛ المراد به أن علماء المذهب أخذوا بهذا القول (عليه العمل اليوم)

 .المؤلف، لمبرر من المبررات
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في األخذ به من بين  ؛ اإلشارة به إلى القول المعتمد(حهو األص)أو ( هو الصحيح)

 .األقوال الواردة في المسألة داخل المذهب

؛ المراد به ما تبين للمفتي من رأي أو قول رآه أولى من غيره (األوجه)أو ( األظهر)

 .بالعمل به

يستعمل هذا اللفظ عند تعدد األقوال في حكم مسألة معينة، فيتم ترجيح أحد  ؛(األشبه)

أي األقرب في معناه إلى النص المروي عن ( األشبه)األقوال على غيرها، ويذيل بقوله 

 .اإلمام أو صاحبيه، وهو الراجح على بقية األقوال لقوة دليله

 

  :ب ـ مصطلحات المذهب المالكي

 :من المصطلحات إلى علماء المذهب، ومنها ة بعددييشير المالك* 

سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والقاسم بن دمحم : عندهم( الفقهاء السبعة)المراد بـ

بن أبي بكر الصديق، وخارجة بن زيد بن ثابت، وعبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود، 

: الرحمن بن عوف، وقيل ن عبدأبو سلمة اب: وسليمان بن يسار، واختلف في السابع، فقيل

 .أبو بكر بن عبد الرحمن: سالم بن عبد هللا، وقيل

عبد هللا بن الزبير، وعبد هللا بن عمرو بن : ويريدون بهم أربعة( العبادلة)ويطلقون 

 . العاص، وعبد هللا بن عمر بن الخطاب، وعبد هللا بن عباس

 .األئمة األربعة: ، عنوا بهم(الجمهور)وإذا قالوا 

ابن كنانة، وابن الماجشون، ومطرف، وابن : من أتباع مالك( المدنيين)ويريدون بـ

( العراقيين)وقد يراد بهذا المصطلح عامة المالكية في مقابل . نافع، وابن مسلمة، ونظرائهم

 .الذين يراد بهم األحناف

ابن القاسم، وأشهب، وابن وهب، وأصبغ بن : ويريدون بهم( المصريين)ويطلقون 

 .رج، وابن عبد الحكم، ونظرائهمالف

القاضي إسماعيل ابن : في مدوناتهم، يشيرون بهم إلى( العراقيين)وعندما يطلقون  

إسحاق، والقاضي أبي الحسين بن القصار، ووأبي القاسم ابن الجالب، والقاضي عبد 

 .الوهاب، والقاضي أبي الفرج، والشيخ أبي بكر األبهري، ونظرائهم

الشيخ ابن أبي زيد القيرواني، ووأبي الحسن ابن : يشيرون بهم إلىف( المغاربة)أما 

والقاضي أبي علي سند  ،القابسي، وأبي بكر ابن اللَّب اد، وأبي الحسن اللخمي، وابن محرز

  .األسدي، ويحيى المخزومي، وأبي القاسم ابن شبلون، وابن شعبان
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الرحمان الملقب بشبطون،  إلى أبي عبد هللا زياد بن عبد( األندلسيين)ويشيرون بـ 

وأبي دمحم يحيى بن يحيى الليثي، وأبي عبد الرحمن عبد الملك بن حبيب السلمي، وأبي عمر 

 .ابن عبد البر، وأبي الوليد ابن رشد الجد، وأبي بكر ابن العربي

ومن نهج المالكية؛ أنه إذا اختلف المصريون والمدنيون، قدموا المصريين غالبا، وإذا 

 . اربة والعراقيون، قدموا المغاربةاختلف المغ

تقديم المصريين على من سواهم ظاهر، ألنهم أعالم المذهب، ألن : "قال األجهوري

. منهم ابن وهب، وابن القاسم، وأشهب، وكذا تقديم المدنيين على المغاربة، إذ منهم األخوان

 ". ويظهر تقديم المغاربة على العراقيين، إذ منهم الشيخان

أشهب، وابن نافع، فقرن أشهب مع ابن نافع، لعدم : في مدونات المالكية( نالقرينا)و

 . بصره

وسميا بذلك، لكثرة ما يتفقان عليه من . مطرف، وابن الماجشون(: األخوان)و

 .األحكام، ومالزمتهما لبعضهما

 . القاضي ابن القصار، والقاضي عبد الوهاب(: القاضيان)و

 .حقابن يونس، وعبد ال(: الصقليان)و

 . أبو دمحم عبد هللا بن أبي زيد، وأبو الحسن علي القابسي(: الشيخان)و

 .ابن المواز، وابن عبد الحكم: وعند ابن عرفة. ابن المواز، وابن سحنون(: الدمحمان)و

 . دمحم، فهو ابن المواز: وإذا قيل

م أربعة، وهم الذين اجتمعوا في عصر واحد من أئمة مذهب مالك، ما ل( الدمحمون)و

ابن عبد : يانابن عبدوس وابن سحنون، واثنان مصر: يجتمع مثلهم في زمان، اثنان قرويان

 .الحكم وابن المواز

 .؛ من قبل ابن أبي زيد القيرواني من علماء المذهب(المتقدمون)

 .؛ ابن أبي زيد ومن بعده من علماء المالكية(المتأخرون)و

 .المازري: عندهم( اإلمام في الفقه)و

 . عندهم على ابن أبي زيد القيرواني( الشيخ)ويطلق 

 . ؛ ابن العربي األندلسي، وأبو القاسم التازغردي(المحققين)ومن 

 :ومن المصطلحات التي يشيرون بها إلى مصنفاتهم** 

 .؛ إذا أطلق يراد به المدونة(األم)أو ( الكتاب) 

 :، ويراد بها(األمهات األربعة)

بين القاسم عن مالك، وهي أصل المذهب المالكي رواها عن ا: ـ المدونة لسحنون 3

 . مسألة، إلى جانب األحاديث واآلثار 15111وعمدته، ومسائلها 
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وهي عبارة عن : ـ المستخرجة أو العتبية، وهي لدمحم بن أحمد العتبي األندلسي 2

حصر شامل لمعلومات فقهية يرجع معظمها البن القاسم عن مالك، وهي تمثل سماعات أحد 

ابن القاسم، وأشهب، وابن نافع، وقد : فقيها، ثالثة منهم أخذوا مباشرة عن مالك، وهمعشر 

 (.البيان والتحصيل)في كتابه الكبير ( المستخرجة)شرح ابن رشد الجد هذه 

لدمحم بن إبراهيم، المعروف بابن المواز، وقد ضمت كل المسائل : ـ الموازية 1

 .هتمام بفروع المالكيةالعريضة في الفقه المالكي، فضال عن اال

وقد جمعت . لعبد الملك بن حبيب السلمي األندلسي: ـ الواضحة في السنن الفقهية 3

في أن مؤلفها " الواضحة"آراء المدارس المالكية التي تتلمذ عليها المؤلف، وتكمن أهمية 

وكذلك . يعرض االختالف في الرأي في عصر مالك بين حلقات علماء أهل المدينة

 .ف في روايات تالميذ مالك والمعاصرين لهاالختال

 : ، فهي سبعة، منها األربعة المذكورة، ثم(الدواوين)أما 

وهي التي تعرف منها طريقة (: هـ 202ت )للقاضي إسماعيل : ـ المبسوطة 6

 .البغداديين في الفقه والتأليف على المذهب المالكي

مسين جزءا، وتتناول ، وتتكون من خ(هـ 251ت )البن عبدوس : ـ المجموعة 5

 .األحكام الفقهية في المذهب المالكي

وهي ثالثة، جمع فيها سماعاته عن (: هـ 233ت )ـ مختصرات ابن عبد الحكم  5 

 .مالك وكبار تالميذه، ممن درس عليهم

 :أما المصطلحات المتعلقة باآلراء واألقوال في المذهب، فمنها*** 

ئمة المذهب على ما به الفتوى، من باب ؛ ويطلق عند المتأخرين من أ(المذهب) 

 .إطالق الشيء على جزئه األهم، ألن ما به الفتوى هو األهم عند الفقيه المقلد

؛ ما قاله هو وأصحابه على طريقته، ونُسب إليه مذهبا، لكونه على (مذهبه)والمراد بـ

ره من أهل قواعده وأصله الذي بنى عليه مذهبه، وليس المراد ما ذهب إليه وحده دون غي

 .المدينة

هي كيفية نقل المذهب وحكايته من قبل أصحاب مالك وشيوخ المذهب، ( الطريقة)و

 ..فكل منهم له طريقته التي نقل بها المذهب

 . عبارة عن اختالف الشيوخ في كيفية نقل المذهب( الطرق)و 

ب هذا مذهب مالك؟ فأجا: هل يجوز أن يقال في طريق من الطرق: وُسئَل ابن عرفة

بأن من له معرفة بقواعد المذهب ومشهور أقواله والترجيح والقياس، يجوز له ذلك بعد بذل 

ه في تذكر قواعد المذهب، ومن لم يكن كذلك ال يجوز له ذلك، إال أن يعزوه إلى من  ُوْسعِّ

 .قبله، كالمازري، وابن رشد، وغيرهم
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 .؛ أقوال مالك التي رويت عنه(الروايات)

 . أصحابه وَمْن َبْعدَُهْم من المتأخرين، كابن رشد، ونحوهأقوال (: األقوال)و

 .؛ فالمراد به ما اتفق عليه علماء المذهب المعتد بهم دون غيرهم(المتفق عليه)إذا قيل 

 .؛ يعني اتفاق جميع العلماء من المالكية وغيرهم(اإلجماع)

وجرى عليه  ؛ المراد به ما اجتمع عليه أهل المدينة(األمر المجتمع عليه عندنا)

 .عملهم

 .؛ يراد به الرأي الفقهي المعمول به والذي جرت عليه األحكام(األمر عندنا)

؛ يستعمل اإلمام مالك هذا االصطالح لنفي العمل في المسألة (ليس عليه العمل)

 .بالحديث الذي ذكره

 .؛ هو الرأي الذي كثر القائلون به في المذهب(المشهور)

 .ه؛ هو ما قوي دليل(الراجح)

 .؛ ما كان دليله أقوى(األصح)، هو الذي قوي دليله، و(الصحيح)و

ر بأن في المذهب أكثر من قول، لكن الظاهر منها هو الراجح(الظاهر)و  .؛ يُْشعِّ

 .؛ هو الرأي القوي، الذي تقوى برجحانه أو بشهرته(المعتمد)

؛ وهو الذي (المنكر)؛ هو القول الثابت عن مالك أو أحد اصحابه، ويقابله (المعروف)

 .لم تثبت نسبته على مالك أو أحد أصحابه

 

  :ج ـ مصطلحات المذهب الشافعي

 :من المصطلحات التي يشير بها الشافعية إلى أئمتهم* 

 (هـ 352ت )؛ المراد به القاضي أبو علي حسين بن دمحم المروزي (القاضي)

ت )ن عبد هللا الجويني ؛ المعني به هو إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك ب(اإلمام)

 (.هـ 350

، وعبد الواحد بن (هـ 361ت )أبو الحسن علي بن دمحم الماوردي : ؛ هما(القاضيان)

 (.هـ 613ت )إسماعيل الروياني 

، وأبو زكريا يحيى بن شرف (هـ 523ت )أبو القاسم الرافعي : ؛ هما(الشيخان)

 (.هـ 555ت )النووي 

 .ضاف إليهما ابن السبكي؛ هم الرافعي والنووي، وي(الشيوخ)

 (.هـ 125ت )؛ هو أبو يحيى زكريا بن دمحم األنصاري (شيخ اإلسالم)

 .؛ المراد به إما ابن حجر، أو الخطيب الشربيني(شيخنا)
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؛ هم أصحاب األوجه من علماء المذهب، والذين عاشوا في القرن الرابع (المتقدمون)

 .الهجري

جاؤوا بعد القرن الرابع الهجري، وقديراد بهم ؛ وهم علماء المذهب الذين (المتأخرون)

 .الذين جاؤوا بعد الرافعي والنووي

 : أما االصطالحات الخاصة بالكتب المعتمدة في المذهب، فمنها** 

؛ هو المشهور بمختصر المزني، إلسماعيل بن يحيى المزني المصري، (المختصر)

 (. هـ 253ت )تلميذ الشافعي 

 (. هـ 136ت )لحداد الكتاني المصري ؛ ألبي بكر ابن ا(الفروع)

 (. هـ 311ت )؛ للشيخ أبي دمحم عبد هللا بن يوسف الجويني (التبصرة)

 (. هـ 621ت )؛ ألبي المكارم الروياني (العدة)

 (. هـ 661ت)؛ للقاضي أبي المعالي المخزومي المصري (الحاوي)

 (.هـ 650ت )؛ لظهير الدين الخوارزمي العباسي (الكافي)

 (.هـ 606ت )، وهو للقاضي أبي سعيد ابن عصرون الموصلي (تصاراالن)

وأما المصطلحات الخاصة باألقوال واآلراء في المذهب، فمن المعلوم أن للشافعي *** 

 .، وقد يكون له في القديم أو الجديد أكثر من قول(الجديد)و( القديم: )رحمه هللا مذهبان

: صنيفا، أو إفتاء، وقد رواه عنه من تالميذههو ما قاله الشافعي في مصر ت( الجديد)فـ 

البويطي، والمزني، والربيع بن سليمان المرادي، وحرملة، ويونس بن عبد األعلى، وعبد 

والثالثة األوائل هم الذين تحملوا  .هللا بن الزبير المكي، ودمحم بن عبد هللا بن الحكم وغيرهم

 .صورةأكثر العبء، أما الباقون فقد نقلت عنهم أمور مح

، أو أفتى به، "الحجة"فهو ما قاله الشافعي في العراق، تصنيفا في كتابه ( القديم)أما  

اإلمام أحمد بن حنبل، والزعفراني، والكرابيسي، وأبو ثور، وقد : ورواته جماعة أشهرهم

 . رجع الشافعي عنه، ولم يُحل اإلفتاء به، وأفتى به األصحاب في نحو سبع عشرة مسألة

د بين مصر والعراق، فالمتأخر جديد، والمتقدم قديموأما ما وُ   .جِّ

ل الشافعي بأحدهما كان (قوال الجديد)و ، يُعمل بآخرهما إن ُعلِّم، فإن لم يُعلم وَعمِّ

إبطاال لآلخر أو ترجيحا لما عمل به، وألصحاب الشافعي ولعلماء مذهبه اجتهادات كثيرة 

فإنه يجب أن يتنبه إلى مدلول  في مؤلفاتهم ومدوناتهم، ومن طالع كتب الشافعية

مصطلحاتهم، التي يستعملونها لتدل على قوة المذهب أو ضعفه، فاجتهادات الشافعي وآراءه 

أما اجتهادات أصحابه وعلماء مذهبه التي يستنبطونها بناء على (. األقوال)يطلقون عليها 

ي حكاية هي اختالف األصحاب ف( الطرق)و(. الوجوه)قواعد مذهبه فيطلقون عليها 

 . المذهب



 رض  ـ اانةةسم العلوم اإلسالمية ـ جامعة احلاج خلق/ مسعود فلوسي. د. أ /إىل دراسة الفقهدخل م
 
 

37 

 

وإذا كان للشافعي في المسألة قوالن؛ جديد وقديم، فمذهبه هو الجديد، وقد رجح 

أصحاب الشافعي مذهبه القديم، العتبارات، في مسائل قليلة، حددها بعضهم بثالثة، وبلغ بها 

 .آخرون ثالثين مسألة ونيف

لها، دليال على  وليس إفتاء األصحاب في هذه المسائل بالمذهب القديم وترجيحهم

جواز نسبتها إلى الشافعي، بل هو محمول على أن اجتهادهم داخل المذهب أدى بهم إلى 

 .ترجيحها، لظهور أدلتها

يكون بخالفه، وإذا قالوا القديم كذا، ( القديم)، فإن (الجديد كذا: )وإذا قالوا في مسألة

 . فإن الجديد بخالفه

، فإنهم يعنون أن الشافعي صرح بالحكم (كذانص الشافعي على )وإذا قالوا في مسألة 

 .في تلك المسألة تصريحا واضحا ال لبس فيه

؛ هي ما ينقل عن الشافعي من أقوال في المسألة الواحدة، غذ قد يكون له فيها (األقوال)

 .أكثر من رأي

 .؛ هي آراء أصحاب الشافعي المخرجة على أصوله وقواعده(األوجه)

 في حكاية المذهب ؛ اختالف األصحاب(الطرق)

؛ هو ما يفهم أو يستنبط من نصوص اإلمام أو من قواعده الكلية أو من (الذي يظهر)و

 .كالم األصحاب الناقلين عن اإلمام

، (ظاهر)، أي من قولين أو أقوال للشافعي، قوي الخالف فيهما، ومقابله (األظهر)و

 . لقوة ُمْدَركِّ كل منهما

ال للشافعي لم يقو الخالف فيهما أو فيها، ومقابله ؛ أي من قولين أو أقو(المشهور)و

 . لضعف مدركه( غريب)

 .فكل من األظهر والمشهور من قولين للشافعي

؛ أي من وجهين أو أوجه صحيحة استخرجها األصحاب من كالم (األصح)و 

ومقابله . الشافعي، بناء على أصوله، أو استنبطوها من قواعده، وقد قوي الخالف فيما ذكر

 (. يحصح)

؛ أي من وجهين أو أوجه، ولكن لم يقو الخالف بين األصحاب، ومقابله (الصحيح)و

 . لفساد مدركه( ضعيف)

 . فكل من األصح والصحيح من وجهين أو أوجه لألصحاب

 .تعني وجود وجه ضعيف، والصحيح أو األصح خالفه( قيل)وكلمة 

ة، وليس نقال عن صاحب ؛ هو ما استنبطه المجتهد في المذهب من األدل(االختيار)و

 . المذهب



 رض  ـ اانةةسم العلوم اإلسالمية ـ جامعة احلاج خلق/ مسعود فلوسي. د. أ /إىل دراسة الفقهدخل م
 
 

38 

 

 : د ـ مصطلحات المذهب الحنبلي

المصطلحات التي يستخدمها الحنابلة لإلشارة إلى علماء المذهب والمصنفين فيه، * 

 :كثيرة جدا، منها

 (.هـ 151ت )؛ هو أبو بكر عبد العزيز بن جعفر (غالم الخالل)

 (.هـ 150ت ) ؛ هو ابن مسلم عمر بن إبراهيم العكبري(أبو حفص)

لى دمحم بن الحسين الفراء ؛ يطلق عند متقدمي الحنابلة على أبي يع(القاضي)

 (.هـ 006ت )، أما عند المتأخرين فيطلق على علي بن سليمان المرداوي (هـ360ت)

المشهور بالخطيب البغدادي ؛ المراد به أبو بكر أحمد بن علي (ابن ثابت)

 (.هـ351ت)

ن أحمد ابن قدامة المقدسي، صاحب المغني والمقنع والكافي ؛ هو عبد هللا ب(الموفق)

 (.هـ 521ت )

 (.هـ 565ت )؛ هو أبو المحاسن يوسف بن عبد الرحمن (الجوزي)

؛ هو أبو عمر عبد الرحمن بن دمحم بن قدامة المقدسي، ابن أخ الموفق، وهو (الشارح)

 (.هـ 502ت )صاحب الشرح الكبير 

( هـ562ت)بد السالم ابن تيمية الجد دامة، ومجد الدين ع؛ هما الموفق ابن ق(الشيخان)

 .صاحب المحرر في الفقه على مذهب اإلمام أحمد

عند المتأخرين من علماء الحنابلة بعد القرن السابع ( شيخ اإلسالم)أو ( الشيخ)

 (.هـ 520ت )الهجري، يراد به أبو العباس تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني 

، وهم (هـ 233ت )الطبقة األولى من تالميذ وأتباع اإلمام أحمد ؛ هم (المتقدمون)

 .هـ 311هـ و 233الذي توفوا ما بين 

، وعلى رأسهم أبو يعلى (هـ 311ت )؛ هم تالمذة الحسن بن حامد (المتوسطون)

 (.هـ 003سنة )الفراء، وتنتهي هذه الطبقة بوفاة ابن مفلح صاحب كتاب الفروع 

مانه عالء الدين المرداوي الطبقة بإمام المذهب في ز ؛ وتبدأ هذه(المتأخرون)

، إلى آخر أعالم هذه الطبقةن ومنهم من عاشوا في العصر الحديث كعثمان بن (هـ006ت)

، وعبد (هـ 3151ت )، وعبد هللا بن عبد العزيز العنقري (هـ 3231ت )جامع النجدي 

 (.هـ 3112ت )الرحمن بن دمحم بن قاسم النجدي 

 :طلحات التي يشيرون بها إلى الكتب المعتمدة في المذهبومن المص** 

 .؛ يراد به الشرح الكبير على المقنع، لعبد الرحمن ابن قدامة المقدسي(الشرح)

، (هـ 631ت )ي ؛ كتاب في الفقه الحنبلي من تأليف أبي الخطاب الكلوذان(االنتصار)

 (.في أصول الفقه التمهيد)صاحب كتاب 
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 .أليف أبي الخطاب الكلوذاني كذلك؛ من ت(رؤوس المسائل)

؛ يراد به فتاوى شيخ اإلسالم تقي الدين (مجموع الفتاوى)أو ( المجموع)أو ( الفتاوى)

 .أحمد بن تيمية

الواضح في )، صاحب كتاب (هـ 631ت )؛ من تأليف أبي الوفاء ابن عقيل (الفصول)

 (.أصول الفقه

الشافي لغالم الخالل، : منها؛ يطلق هذا المصطلح على عدد من الكتب، (الشافي)

الشافي شرح المقنع البن قدامة وهو المعروف بالشرح الكبير، الشافي لعبد الرحمن بن عمر 

 (.هـ 066)، الشافي لدمحم بن أحمد المقدسي النابلسي (هـ 503ت )الضرير 

 .؛ يقصد به هامش على متن منتهى الغرادات ألحمد بن عوض المرداوي(عوض)

ود به حاشية ابن فيروز على شرح الزاد، وابن فيروز هو دمحم بن ، المقص(فيروز)

 (.هـ 3235ت )عبد هللا بن دمحم 

 :أما المصطلحات المستعملة لإلشارة بها إلى األقوال واآلراء في المذهب، فمنها*** 

 . ؛ أي عن اإلمام أحمد رحمه هللا(وعنه)إذا قيل 

 . ، معناه نسبته إلى اإلمام أحمد(نصا)وقولهم 

، قد يكون بنص اإلمام، أو إيمائه أو تخريجهم ذلك واستنباطهم (المذهب كذا)وقولهم 

 .إياه من قوله وتعليله

على األصح أو الصحيح أو الظاهر أو المشهور أو األشهر أو األقوى أو )قولهم 

 .، قد يكون عن اإلمام، أو عن بعض أصحابه(األقيس

 .و وجها أو تخريجا، أو احتماال، قد يكون رواية باإليماء، أ(قيل)قولهم  

واختالف األصحاب . قد تكون نصا، أو إيماء، أو تخريجا من األصحاب( الرواية)و 

في ذلك ونحوه كثير ال طائل فيه، إذ اعتماد المعنى على الدليل، ما لم يخرج عن أقوال 

إمامه، أو  اإلمام وصحبه، وما قاربها، أو ناسبها، إال أن يكون مجتهدا مطلقا، أو في مذهب

 .يرى في مسألة خالف قول إمامه وأصحابه، لدليل ظهر له وقوي عنده، وهو أهل لذلك

 .تؤخذ غالبا من قول اإلمام، في مسائله المتشابهة، أو إيمائه وتعليله( األوجه)و

هذا، وإن لإلمام أحمد مصطلحات خاصة كان يستعملها في التعبير عن رأيه في 

 :المسائل الفقهية، منها

 . ، أي صريح في الحرمة، وال يحتاج إلى ما يبينه(هذا حرام)له قو

 .، هو أيضا للتحريم عند أصحابه(ال يصلح)و( ال ينبغي)قوله 

أو ( أخاف أن ال يكون كذا)أو ( أخشى أن يكون كذا)وإذا سئل أحمد عن حكم، فقال 

 .منعيجوز، وال يجوز، وهو ظاهر في ال: ، فهو مثل قوله(أخشى أن ال يكون كذا)
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ال )و( ال أحبه)و( ال يعجبني)، وما على نحوه، و(مكروه)و( أكرهه)وإذا قال 

، فهو متردد بين الحرمة والتحريم، (ال أراه)أو ( أستقبحه)، و(هذا قبيح)، أو (أستحسنه

 .الكل، بحيث يحمل على ما ترجحه والكراهة والتنزيه، واألولى فيه النظر إلى القرائن في

األحب إلي )، أو (أحب إلي)، أو (يفعل السائل كذا احتياطا)أو ، (ينبغي)وإذا قال 

، أو (يعجبني كذا)، أو (هذا أعجب إلي)، أو (أختار)، أو (يستأنف دون أن يبني)، أو (كذا

 .، فهذه كلها ألفاظ تدل على الندب(أستحب)، أو (هذا أحسن)

، أو (ون به بأسأرجو أن ال يك)، أو (ال نرى به بأسا)، أو (ال بأس به)وإذا قال  

 .، فيريد به الداللة على اإلباحة(لإلباحة وفاقا)

 

 مصادر ومراجعللمطبوعة 


