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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 وشائج الصلة المتميزة بين مذهبي اإلمامين أبي حنيفة ومالك رضي هللا عنهما 
                       

 أ . د / محمد محروس المدرس األعظمي                          
 ماليزياالجامعة اإلسالمية العالمية ب                                                 

 قسم الفقه واألصول –كلية معارف الوحي                                                    
 

 الحمد هلل الذي علَّم بالقلم ، علَّم اإلنسان ما لم يعلم ، خاطب نبيَّه الكريم بقوله : إقرأ وربُّك األكرم .    
، وعلى آله .. وهمم ممن أمتمه كمقُّ ِّقمي ِّ ، وعلمى صمحابته ممن كمقُّ سمي ِّد وأصلي وأسلم على النبي ِّ العربي ِّ الطاهر الزكي ِّ   

كمي ِّ ، الذين قاسوا قياس الطرد والعكس ، وأوصلوا الحقوق ألربابها من غير نقٍص وال وكس ، وعلى التابعين وِّابعيهم 
 لنور البهي ِّ .. أخصُّ منهم : من كق ِّ عالٍم ِّقيٍ  أبي  ، وعلى علماء أمته ذوي القدر العلي ِّ ، والفخر الجلي ِّ ، وا

اإلمام أبا حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي ، جوزي عن دين المصطفى خيرًا وكوفي ، إمام أهق الرأي والقياس ، وهو في  
 باٍق والكقُّ ذاهب . –مع مذاهب أهق الحق  –األرأيتيين ذو سطوٍة وبماس ، مذهب السالطين وسلطان المذاهب ، فمذهبه 

ِِّ ، الممدني األصمبحي ِّ ، أعنمي بمه اإلممام ثم إمام   دار الهجرة ، ومن كان لنصرة السنَّة غرَّة وطرَّة ، اإلمام المهاب الحيي ِّ
 مالك ، الذي عبَّد الدروب و] وطأ [ و ] أوَضَح المسالك [ ، فمن ِّمسك بمنهجه فهو لناصية الحق مالك .

محممد بمن إدريس ، وهو في العلم هماٌم رئيس ، ومن ِّلقى ] رسالته ثم اإلممام القمرشي  الهماشمي  المطلبي  ، وأعني به  
مُر األعمراُ   [ فقد حاز كقَّ عزيٍز نفيس ، فمذهبه بين وليدين .. قديُم وجديد والفضمق لمم ] األم [ ، علَّمم العلمماء كيم  ُِّي ِّ

 الحكم .
ملق ، أعني به اإلمام أحمد بن حنبق ، أعزَّ هللا به ثم إمام أهق السنَّة ، قامع البِّدعة وبطق المحنة ، اإلمام األثري  األ   

أهق السنَّة وخذل المعتدين المعتزلة ، فما أبقى لهم بمين ذوي الهيامام منزلمة ، حتمى ِّلمك التمي ] بمين المنمزلتين [ ، بمما 
 افتروا على نبي ِّ األمة وعلمائها من كذٍب ومين . 

 وبعد ~~           
 : فإذا كان االجتهاد لًُة     
 هو : بذل المجهود ، واستفراغ الوِّسع في فعٍق من األفعال الشاقة ..    

 . 1، وهو الطاقة والمشقة -بفتح الجيم وضمها  –أو هو : افتعاٌل ، من الجهد 
 .  2وهو في االصطالح : استنفاد الطاقة للوصول إلى الحكم من مصدره الشرعي    

 . 3ن بحكم شرعيٍ أو هو : استفراغ الفقيه الوسع لتحصيق الظ
أو هو : بذل الفقيه أقصى وسعه في ِّحصيق حكٍم شرعيٍ  بطريق االستنباط

4 . 

                                                        
 –، غاية الوصول شرح لب األصول / للشيخ أيب حيىي زكراي األنصاري الشافعي / طبعة البايب احلليب  32 –التعريفات للسّيد الشريف  1
 . 141 ص

ألخخركرات ىلخآل ا لخخة ال اأعخخة  ألهاطخخا ىلخخآل طلبخخة   -أتريخخ الفهخخإل اميخخ ألي / أليخختاَّم الع حألخخة اير خخو  الشخيخ الخخد أيخخد فخخر  السخخ  وري   2
 .     111ص –   1711دألو  الشريعة يف قسم الدرايات العليا يف كلية  هوق الهاطرة ي ة 

 نفس ايوضع . –ل / ايرجع الساأق ايرجع الساأق ، غاية الوصو  –التعريفات  3
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 .    5أو هو : بذل المجهود في طلب المقصود من جهة االستدالل
فإن جواز وقوع االجتهاد للنبي ِّ عليه الصالة والسالم أمٌر ِّدل عليمه الوقمائع ، بمالرغم ممن اخمتال  أهمق العلمم فمي ذلمك   
ٍِ ، ومعاِّبة الوحي ِّ له في 6وما أسارى بدر…  مى أقوال ، إالَّ أن ذلك االجتهاد قد وقع منه عليه الصالة والسالم فعاًل عل

..الم  ، كمق 9، ونهيه عن االستُفار لعمه أبمي طالمب 8، ومعاِّبة هللا له في األعمى 7إذنه لقوٍم بالتخلف عن غزوة ِّبوك
،  10الصالة والسالم ، وال ِّسمعف األدلمة المساقة من المنكرين على صحة قولهم ذلك يدل على وقموع االجتهاد منه عليه

ويقول ابن قي ِّم الجوزية : ] وأول من قام بهذا المنصب الشري  سي ِّمد المرسلين وإمام المتقين ، عبد هللا ورسوله وأمينمه 
، فكانمت فتماواه صملى هللا عليمه وسملم … على وحيه ، وسفيره بينه وبين عبماده ، فكمان يفتمي عمن هللا بوحيمه المبمين ، 

 . 11… [جوامع األحكام ، ومشتملة على فصق الخطاب 
بق كان للصحابة الكرام في حياِّه الشريفة اجتهادام أيضًا ، بق أجازم نصوص الشرع الحكيم ذلك لهما ، كالذي  بين   

 أيدينا من نصوٍص معروفٍة ، منها :
وه إلى الرسول وإلى أولي األمر منهم لعلمه المذين  قوله ِّعالى : } وإذا جاءهم أمٌر من  األمن والخو  أذاعوا به ولو ردُّ

 . 12يستنبطونه منهم ولوال فضق هللا عليكم ورحمته الَِّّبعتم الشيطان إالَّ قليال {
وا كي  ، و } قق سيروا في األرض فانظر  13قوله ِّعالى : } قق سيروا في األرض ثم انظروا كي  كان عاقبة المكذبين { 

، و } قق سيروا في األرض فانظروا كي  بدأ الخلق ثم هللا ينشئ النشأة اآلخرة إن هللا على كق 14كان عاقبة المجرمين {
 . 16، و} قق سيروا في األرض فانظروا كي  كان عاقبة الذين من قبق كان أكلرهم مشركين {15شٍئ قدير {

 وإلحاق النظير بالنظير ، وهذا من أنواع االجتهاد . –الفكري أي  –ومجمق ما ِّدل عليه اآليام هو وجوب النظر     
وقوله ِّعالى : } هو الذي أخمر  المذين كفمروا ممن أهمق الكتماب ألول الحشمر مما  ننمتم أن يخرجموا و نموا أنهمم ممانعتهم  

دي المممنمنين حصممونهم مممن هللا فأِّمماهم هللا مممن حيممو لممم يحتسممبوا وقممذ  فممي قلمموبهم الرعممب ُيخربممون ُبُيممتهم بأيممديهم وأيمم
 . 17فاعتبروا يا أولي األبصار {

                                                                                                                                                               
خ صخة اااضخخرات  –ألخركرات يف أصخول ريريخخ الفهخخإل اميخ ألي / لللر خو   سخع ىلخخي األىللخي ىليخد كليخة احلهخخوق العراقيخة األيخبق   4

 .  311ص – 1741إىل ي ة  1727ايلهاة ىلآل طلبة الس ة الراأعة يف كلية احلهوق العراقية / أل بعة األطايل ي ة 
 ايوضع الساأق . –التعريفات للسيِّد الشريف  5
بق يف قولإل تعاىل : } ألا كان ل يبٍّّ أن يكون لإل أيرى  خ  يثخن يف يف األرت تريخدرن ىخرت الخدنيا رد يريخد ا خخرة ، لخوم كتخا   ألخيف د يخ 6

 .  71األنفال /  –يسحكم فيلا أخرمت ىرا   ىليم { 
 . 42التوأة /  –ملَ أَِّّنت هلم    يتبعح لك اللرييف صدقوا رتعلم الكاَّأع { يف قولإل تعاىل : } ىفا د ى ك  7
لخإل تصخدحى يف قولإل تعاىل : } ىبس رتوىلح ، إن جاءه األىلآل ، رألا يثدريك لعلإل يَخزحكآل ، أر يَرحكحر فت فعإل الركرى ، أألا أليف ايختىن  ، فننخت  8

 . 11إىل  1ىبس /  –آل ، رطو خيشآل ، فننت ى إل تل حآل { ، رألا ىليك أمح يزحكحآل ، رأألا أليف جاءك يسع
ا كان يف قولإل تعاىل : } ألا كان لل يبِّّ رالرييف آأل وا أن يستىنفررا لللشركع رلو كانوا أريل قرىب أعد ألا تبع هلم أهنم أصحا  اجلحيم ، رأل 7

 . 114ر  112ايدثر /  – تأرأ أل إل إن إأراطيم ألرحاه   ليم   ايتىنفار إأراطيم ألأيإل إم ىيف ألوىدةٍّ رىدطا إايه فللا تبع لإل أنإل ىدر  هلل
 . 384إىل  381ص  –األىللي / ايرجع الساأق   10
 إىل هناية اجلزء . 377/  4] أتحهيق الد ايي الدييف ىبد احلليد   ،  11/  1 –أى   ايوقعع ىيف ر ِّّ العايع مأيف قيِّم اجلوزية  11
 . 82ال ساء /  12
 . 11عا  / األن 13
 . 77ال لل /  14
 . 31الع كبوت /  15
 . 43الرر  /  16
 . 3احلشر /  17
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 أي : أن يصيبكم ما أصابهم إن فعلتم فعلهم ، فقيسوا هذا بذاك ، والقياس من االجتهاد .      
} وحين بعو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم معاذًا بن جبق رضي هللا عنه إلى اليمن قاضميًا .. قمال لمه : كيم  ِّقضمي   

 قمال : أقضي بكتاب هللا .  قال : فإن لم ِّجده ؟.   قال : أقضي بسنة رسول هللا .    إذا عرض لك قضاء ؟ .
 قال : فإن لم ِّجده في سنة رسول هللا ؟ . قال : أجتهد برأيي وال آلو . قال : فضرب بيده على صدري .. وقال : 

 .  18الحمد هلل الذي وفق رسول رسول هللا إلى ما يرضي رسول هللا {
 . 19الصالة والسالم : } إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فبه أجران ، وإن حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجٌر { قوله عليه 
 وقد أقر الصحابة االجتهاد ، فهذا عمر بن الخطاب حين بعو شمريحًا على قضاء الكوفة ، قال له :  

ين لمك فمي كتماب هللا فماَِّّبع  فيمه السمنة ، ومما لمم ] انظر ما ِّبين لك من كتاب هللا فال ِّسألنَّ عنه أحدا ، وما لم يتب    
 .  20يتبين لك من السنة فاجتهد فيه رأيك [

ويوصي قاضيه أبا موسى األشعري ، فيقول : ] أما بعد ، فإن القضاء فريضٌة محكمة ، وسنٌة متَّبعة ، فافهم إذا أدلي   
لفهَم فيمما ُأدلمي إليمك ممما لميس فيمه قمرآٌن وال سمنَّة ، ثمم قمايس ثم الفهَم ا… إليك ، فإنه ال ينفع ِّكلٌُّم بحٍق ال نفاذ له ، 

 . 21… [األمور عند ذلك واعر  األملال ، ثم اعمد فيما ِّرى إلى أحب ِّها إلى هللا ، وأشبهها بالحق 
 بمن وقد عر  من الصحابة باالجتهاد كليرون ، منهم : الخلفاء األربعة ، والعبادلة .. عبد هللا بمن عبماس .. وعبمد هللا 

عمر .. وعبد هللا بن مسعود ، وزيد بن ثابت ، وعائشة ، ومعاذ بن جبق ، وأبي بن كعب ، عبد الرحمن بن عو  ، أبو 
[ مائمة وثالثممين  031سمعيد الخمدري ، وأبممو موسمى األشممعري .. علمى أن الممذين اشمتهروا بالفتيمما قمد نمما  عمددهم عممن ] 

 ، ومكلٌر منها .صحابيًا ، وهم بين ك مقٌق في الفتيا ، ومتوسط 
وكان من سنة الشيخين .. أبي بكٍر وعمر رضي هللا عنهما ، أنه إذا نزلت النازلة لم يظهر لهما فيهما شمئ ممن سمنة    

رسول هللا عليه الصالة والسالم أن يجمعا لها العالمِّين من صحابة المصطفى ، فإن وجدم سنٌة أخذا بها ، وإن لم ِّوجد 
رة فيها ، فإن اِّفقوا فمذلك إجمماٌع واجمب اإلِّبماع ، وإالَّ يعممق كمقه برأيمه .. مما لمم يمأمر إممام اجتهد الجميع من ذوي المقد

المسلمين بالعمق برأيٍ  من اآلراء بحسب صالحيته السلطوية وليست االجتهادية ، حتى جاز نقض االختيار منه أو مممن 
 . 22يأِّي بعده

ن أبو بكٍر إذا ورد عليه الخصوم نظر في كتاب هللا ، فمإن وجمد فيمه وأخر  البُويُّ عن ميمون بن مهران ، قال : ] كا  
ما يقضي بينهم قضى به ، وإن لم يكن في الكتاب وعلم من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سنًة قضى بها ، فإن أعياه 

كلهمم يمذكر عمن فهق علمتم أن رسول هللا قضى في ذلك بقضاء ؟ ، فربممما اجتممع عليمه النفمر … خر  فسأل المسلمين 
رسول هللا قضاًء ، فإن أعياه أن يجد فيه سنًة عن رسول هللا جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم ، فإن أجمع رأيهم 

 . 23… [وكان عمر يفعق ذلك … على شٍئ قضى به 
اسمتُلق   وكان الصحابة يرجع بعضهم إلى بعٍض ليقف كٌق منهمم على مما عنمد اآلخمر ممن سمنٍة لمم ِّصمله ، أو معنمىً    

 عليه ، أو فهٍم ُيطمان إليه .  

                                                        
 كتا  آدا  الهاضي .  –ي يف البي هي الكأرى  18
كتا  األ كا  ،   –كتا  األقضية ، اأيف ألاجة   –كتا  األقضية ، أأو دارد   –كتا  امىتصا  ابلكتا  رالس ة ، ألسلم   –البخ اري  19

كتا  األقضية   –كتا  آدا  الهاضي ، الدارق ين   –كتا  آدا  الهضاء ، البي هي   –كا  ، ي يف ال سائي كتا  األ   –ي يف الرتألري 
ألس د ىلرر أيف العاص ركرلك ىيف ىبد د أيف ىلرر أيف العاص ،  –ركتا  ىلر أيف اخل ا  إىل أيب ألويآل األشعري ، رألس د أيد 

 كتا  األقضية ركتا  ىلر أيف اخل ا  إىل أيب ألويآل األشعري   – كتا  الهضاء ، ألس د أأو يعلآل ايوصلي  –صحيح اأيف  بان 
 كتا  آدا  الهاضي .  –ي يف البي هي الكأرى  20
     . 1781رألا أعدطا أتحهيق الد ايي الدييف ىبد احلليد ] ي ة ال بع  88/  1 –أى   ايوقعع ىيف ر ِّّ العايع / مأيف الهيم  21
 . 118لس  وري / ايرجع الساأق ص ااضرات أيتاَّم اير و  الشيخ ا 22
 . 73/  1 –راجع : أى   ايوقعع  23
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 فكان : عمر بن الخطاب وعبد هللا بن مسعود وزيد بن ثابت .. يرجع بعضهم إلى بعٍض .   
وكان : علي ِّ وأبي ِّ وأبي موسى .. يرجع بعضهم إلى بعضٍ    

24 . 
التفتموا إلمى علمق األحكمام ومناطهما ، وقد كممان لإلجتهادام التي قامت الحاجمة لهما عنمد الصمحابة بالُمة األهميمة ، إذ    

وغيَّروا فيها عند ُِّي ِّمر المنماط ، بمق اسمتلنوا بعمض الوقمائع غيمر ملحقمين إيَّاهما بنظائرهما ، لمما رأوه ممن المصملحة وحفم  
الحقوق الذين ألزما بذلك ، فحينما يجتهد سي ِّدنا علمان بن عفان رضي هللا عنه بتضمين الصناع مع أن يدهم يمد أمانمة  

، وكذلك امتناع عمر رضي هللا عنه عن دفع سهم المنلفة قلوبهم  25ذلك يعدُّ من األمور بالُة األهمية في هذا االِّ ِّجاهف
بمعد أن  هر أمر اإلسالم واشتَّد عوده ، وعدم قطع السمارق فمي عمام المجاعمة بسمبب حاجمة السمراق ممع وجمود األمموال 

جتهاد الواسع بعد عصر النبوة ، فإذا كان الوحي عنصر أمان لهم في عهد عنممد األغنياء ، كق ذلك من بوارق وبوادر اال
ومما ذلمك إالَّ … نزوله ، فلم يبَق لهم اآلن غير اِّ ِّخاذ سبيق اللقمة المقرونمة بمالعلم ممع بمذل الوسمع للوصمول إلمى الممراد 

 االجتهاد بعينه .
بسمبب ييماب الرسمول عليمه الصمالة والسمالم  –ا النسمبية علمى قلَّتهم –لقد ِّرك الصحابة ثمروًة فقهيمة ِّعمدُّ وافمرة اللمراء   

عنهم ، وِّجدد الحاجام التي أخذم ِّترى .. من : وجوب نصب خليفٍة لرسول هللا يخلفه في منصمبه عمدا أممر الموحي ِّ ، 
ولممن يكمون االختيمار ، وممن يحممق أن يقمع عليمه االختيمار ، وحسمم مسممألة دعموى المنص ، أو سمابقية األنصمار ، ومممن 

عاٍء للنبوة ، ثم بدٍء للفتوحام العظيمة ، وكلرة الفيء مطال ٍة ، ومنٍع للزكاة ، واد ِّ بة بعض قرابة الرسول بميراثه ، ومن ردَّ
والُنائم ومسألة ِّقسيمهما مع حسم مصير سهم الرسول عليه الصمالة والسمالم ، ووقموع الكفمار أسمرى بيمد المسملمين ، 

 ال  .     … اقت حدَّ التصور ومواجهة مسألة األرضين المفتوحة التي ف
لقد حسمموا كمقَّ همذه األممور بمم : ِّعقمٍق ، ورصمانٍة ، ومشماورٍة ، والتمماس شمٍئ عمن رسمول هللا لمم يصمق لبعضمهم دون   

البعض اآلخر ، واالجتهاد في فهمم المنص ، واالجتهماد فيمما ال نمص فيمه ، فوضمعوا األسمس التمي سميراعيها المجتهمدون 
لوا  ثقة األمة .. ثم انحصر بهم التقليد ، ونالوا مرِّبة المرجعية . الالحقون ممن حصَّ

××××××××××××××× 

ألسمباب قمد  -لقد كانت كقُّ مدرسة فقهية من مدارس فقهاء األمصار ، ِّرجع إلى صحابيٍ  أو مجموعٍة من الصحابة    
أبي حنيفة [ مأخوذًا عن أصمحاب عبمد ، فكمان عملم أهمق العمراق ] مدرسة اإلمام  -ِّكون خارجًة عن موضع بحلنا اآلن 

هللا ابن مسعود من التابعين عمن عبد هللا ، وكان علم أهق المدينة ] مدرسة اإلمام مالك [ مأخوذًا عمن أصمحاب زيمد بمن 
 ثابت وعبد هللا بن عمر من التابعين .. عنهما .

بعين ، فتبلورم في عهمدهم خصمائص : مما لقد كانت بواكير  هور المذاهب الفقهية ،  هور نزعتان فقهيتان عند التا  
ز والتسامح الشئ الكلير ، فلمم ِّتمرك نزعمة  سمي بمدرسة الرأي ، وما سميَّ بمدرسة أهق الحديو ، واألمر فيه من التجو ِّ

وهمذا أممٌر ال يسمتقيم  –، ولم ِّترك مدرسة أهق الحديو األخذ بمالرأي  -وهذا أمٌر ال يستقيم لمسلم  –أهق الرأي الحديو 
 . -جتهد لم

                                                        
 . 18/  1 –أى   ايوقعع  24
الص اع طم  : أصحا  اي يف الرييف يص عون لل اس أشياَء إبدخال الص عة ىلآل ايواد اليت يسلل ا إلي م أصحا  ايواد ، ريا كان تسليم  25

هاىدة اي حردة يف البا  .. أن يدطم طي يد أألانة ، أي : م يسنلون ىيف تلف ايواد إمح يف  اليت : األألوال إلي م مبوافهة أصحاهبا ، فال
التعدي ، رالتهصري .. ري الب صا ب ايال إبثبات أيٍّّ أل  لا ليحق لإل اي البة ابلضلان ] التعويض   ، فدىا طرا الص اع إىل التفريط 

وأة إثبات التعدي أر التهصري . لرلك اجت د ييُّدم ىنلان أيف ىفان رضي د ى إل ررافهإل أبألوال ال اس ألع جناهتم أليف الضلان لصع
الصحاأة الكرا  ىلآل : جعل يد الص اع يد ضلان يثلزألون هبا أدفع التعويض ىلآل افرتات التعدي أر التهصري ، ريدفع ى إل ايساءلة ردفع 

 هصري .الضلان ] التعويض   إثباتإل .. ىد  التعدي ، رىد  الت
رطرا فلب لللعادلة ابجت اد آل إىل إمجاع ، رفيإل ال لر إىل ألصلحة  فظ  هوق ال اس رأألواهلم . ] راجع : الوجيز يف أصول الفهإل    

   . 1771ألؤيسة الريالة  –/ ال بعة السادية  324 –أليتاَّم الدكتور ىبد الكرمي زيدان 
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بدياًل ، وعزفوا عن الرأي عزوفًا ِّاممًا ، فمما كتمب لهمذه  –ومنه الحديو  –نعم .. كان هناك نهٌج لم يرَض دون النص   
 المدارس البقاء .

على أن من جمع بينهما نستطيع جعلهم فريقين : فريق ِّوسع في الرأي لقلة ما وصله ممن مرفموع الحمديو حتمى ُأخمذ   
 كمدرسة المدينة .… لكوفة ، وفريٌق اقتصد لوفرة ما عنده من السنة كمدرسة ا… ذلك عليه 

بالقياس ، فقمد كمانوا فيمه بمين متوسمع وبمين  –بعد الكتاب والسنة واإلجماع  –فإذا كانت المدرستان كلتاهما ، ِّأخذان   
 مقتصٍد ، وقد يتفقان في أموٍر أخرى ، كاألخذ بالمصالح المرسلة ، واالستصحاب وغيرهما . 

لقد أضحت مدرسة الكوفة المبتدئة بم ] عبد هللا بن مسعود [ متسلسلة حتى انتهمت إلمى اإلممام أبمي حنيفمة ، وأضمحت   
 . 26مدرسة الحجاز المبتدئة بم ] عبد هللا بن عمر [ متسلسلًة حتى انتهت إلى اإلمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة

××××××××××××××××× 

ِّنتهي بألفا ها غير متناهيٍة بمعانيهما  -كتابًا وسنًة  –ال ِّنتهي ، ونصوص الشارع الحكيم ولما كانت الوقائع الجديدة  
حتى قالوا : ] المحدود ال يحيط بالممدود [ و ] ما ال يتناهى ال يضبطه ما يتناهى [ ، فلذلك فقد قامت الحاجة الستمرار 

حاجة إليه أصبحت أشدُّ وأكلر ، لكلرة الفتوحام واِّ ِّساع االجتهاد الذي بدأ من عهد الرسول عليه الصالة والسالم ، بق ال
البالد ، وِّشابك المصالح ، وورود كليٍر من المعامالم الجديدة ، والحاالم المستجدة .. لهذا نشط االجتهماد بعمد عصمر 

 التابعين على يديَّ أئمة المدرستين : الكوفية والحجازية . 
الك قمد اخمتط كمقه منهمما خطمًا فمي االجتهماد ، وفمق أسمٍس ارِّضماها أحمدهما بعمد ولكون اإلمامين أبي حنيفة واإلمام م   

البحو والتقصي ، فكان اختال  النهج االجتهادي مع وضوحه ، سببين كافيين لعد ِّ كاًل منهمما منهجمًا مسمتقاًل ، ممما لمم 
 يحً  به مجتهدوا الصحابة الكرام ، لسببين : 

 واب الفقه كافة .األول / عدم استيعاب اجتهاداِّهم ألب
 اللاني /  ولعدم التصريح باألسس االجتهادية .

هما مذاهب مستقلة .   فكان ِّوفر األمرين لمدرستي : الكوفة والحجاز ، سببين كافيين لعد ِّ
ولما كانت مدرسة اإلمام األوزاعي المعاصرة ، والتي نشأم في بيروم من بالد الشام ، أكلر من الفريقين وقوفًا عنمد    
اهر النص ، والتهيب من االجتهاد والرأي ، فقد أدى بها الحال إلى اإلندراس ، ولم يبَق لها إالَّ ما بقي في بطون كتب  و 

 الخال  ، أو بعض التفاسير .
وإذا كانت مدرسة الكوفة لم ِّتهيب في اإلفتاء بما لم يقع ، حتى سموا بم ] األرأيتيين [ ، فقد حاف  اإلمام مالمك علمى    

فلم  –بسبب الحاجة  –الصحابة في النهي ِّ عن السنال عما لم يقع ، ولكن من جاء بعد إمام المذهب ِّجاوزوا هذا منهج 
 .  27يبتعدوا عن االفتراض عند الحاجة ، فتقاربت المدرستان من هذه الناحية أيضاً 

لموال االفتمراض لمما اسمتطعنا : والحق أنه ال غنى عمن االفتمراض فمي االسمتعداد لمما يحملممه المسمتقبق ممن مفاجم م ، ف   
وضع الخطمط التنمويمة المسمتقبلية ، وال الخطمط الحربيمة الحتمماالم مما يقموم بمه األعمداء ، ولمما اسمتطعنا عممق موازنمام 
الدول المالية لمستقبق العام المالي .. ال  ، فحقيقة نهي اإلمام مالك رضي هللا عنه هو لقطع الطريق علمى المتنطعمين 

 الذين يأِّون بالُريب طمعًا في التعجيز ، أو إل هار المهارة من غير داع .. فالتحقيق : والمتفيقهين ،
 لو انتفى ما ِّقدم . 
 وقامت الضرورة . 
 لكان االفتراض واجبًا بهذين الشرطين .. وهذا ما اِّفق عليه متأخروا المذهبين  . 

×××××××××××× 

                                                        
 ] ااضرات اب لة ال اأعة   . 117إىل  112أليف ص  –أيد فر  الس  وري ااضرات يف  أتريخ الفهإل لشي  ا اير و  الد  26
 . 117 –أتريخ الفهإل / ايرجع الساأق   27

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 7 

مالك صلة العلماء ، فإذ يحجَّ اإلممام أبمو حنيفمة فلمم يفتمه زيمارة اإلممام  لقد قامت بين اإلمامين : أبي حنيفة ، واإلمام   
ًة أبا  مالك في المدينة ، وهذا مما دعى إلى ُِّيير كليٍر مما علق في ذهن اإلمام مالك عن أئمة مدرسة الكوفة .. وخاصَّ

: ] نعمم ، رأيمت رجماًل لمو  -الشافعي كما روى اإلمام  –حنيفة نفسه ، فلما قيق لإلمام مالك .. هق رأيت أبي حنيفة قال 
 . 28كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهبًا لقام بحجته [

وقال ابن المبارك : ] دخق أبو حنيفة على مالك فرفعه ، ثم قال بعد خروجه : أِّدرون من هذا ؟ ، قمالوا : ال . قمال :   
كما قال ! ، لقد وفق لمه الفقمه حتمى مما عليمه فيمه  هذا أبو حنيفة النعمان ، لو قال .. هذه االسطوانة من ذهب لخرجت

 . 29كلير مننة [
ق … ونقق الكوثري عن القاضي عياض هذا الخبر : ]    وها هو ذا اإلمام مالك ، لما قال له الليو بن سعد : أراك ِّعر ِّ

قت مع أبي حنيفة ! وإنه لفقيه يا مصري [  . 30؟ ، أجابه قائاًل : وعرَّ
كما نقق الكوثري عنه  –حنيفة عن اإلمام مالك أحاديو ، كما في شرح الموطأ ألبي الوليد الباجي وقد روى اإلمام أبو   
 ، كما ذكر رواية محمد بن الحسن ِّلميذ أبي حنيفة للموطأ عنه . -
ايمة ونقق الباجي عن بعضهم أقوااًل لإلمام مالك في أبي حنيفة ، لكنه سارع إلى نفيها ، فقال : ] وعنمدي أن همذه الرو   

غير صحيحة عن مالك ، ألن مالكًا رضي هللا عنه على ما يعر  من : عقله ، وعلمه ، وفضله ، ودينه ، وإمساكه عن 
القول في الناس إالَّ بما صح عنده وثبت ، لم يكن ليطلمق علمى أحمد ممن المسملمين مما لمم يتحققمه ، وممن أصمحاب أبمي 

لك له ، وِّفضيله إياه ، وقد ُعلم أن مالكًا ذكر أبا حنيفة بالعلم بالمسائق حنيفة عبد هللا بن المبارك ، وقد اشُتهر إكرام ما
وقمد ُشمهر ِّنماهي أبمي حنيفمة فمي العبمادة ، وزهمده فمي  –ثمم قمال البماجي  -… ، وأخذ عنه محمد بن الحسن الموطأ ، 

ي ملله إالَّ بما يليق بفضله ، الدنيا ، وقد امتحن ، وُضرب بالسياط على أن يلي القضاء فامتنع ، وما كان مالك ليتكلم ف
 .   31….  [وال نعلم أن مالكًا ِّكلم في أحٍد من أهق الرأي ، وإنما ِّكلم في قوٍم من أصحاب الحديو من جهة النقق 

×××××××××××××× 

ر لقد كانت رحلة أهق المشرق ملق خراسان وما وراء النهر ، إلى جهة الُرب للحج ولطلب العلم ، فكانت أول الحواض   
العلمية التي يمرون عليها هي : الكوفة ، فيأخذون من أئمتها ما شاء هللا لهم ذلك ، حتى إذا أِّموا سيرهم إلى الحجاز 
، رأوا اإلمام مالك في مدينة رسول هللا ، لهذا كان هناك ِّلٍق مشترك من هنالء عن هذين اإلمامين ، لكن انحيازهم ألبي 

 له أسباب لسنا في موضع استيفاءها ، لعق أبرزها :  –لك رغم ِّلقيهم عن ما –حنيفة في الفقه 
 . ونسب أبي حنيفة الممتد إلى بالد فارس .. ال  .2.أوليَّة التلقي .               0 

  . 32حتى إذا جاؤوا إلى المدينة كفاهم رواية الحديو عن أهلها ، وأولهم اإلمام مالك
××××××××××××××××××××××××× 

، فإرجاء ] جهم بن صفوان  33مام مالك موقفه من مدرسة الكوفة وأِّباعها فيما ُرُموا به من ِّهمة اإلرجاءلقمد غيَّر اإل  
الذي يقول فيه : ] ال يضر مع اإليمان معصية ، وال مع الكفمر طاعمة [ ، حمين اسمتبان نموع إرجماء ِّلمك المدرسمة ،  34[

                                                        
اري ال افع الكبري يف ألهدألة شرح اجلاألع الكبري للع حألة احلجة اادث الفهيإل أأو احلس ات الد ىبد احليِّ اللك وي الفرنكي الي األنص 28

 طخ  1371أليف ال بعة احلجرية اي بوىة يف اي بع ايص فائي ألك  ؤ ي ة  11ص  طخ   / 1214] ت ي ة 
 –أتحهيق أمييف صاحل شعبان  – 112/  1 –نه ً ىيف : ] أرجز ايسالك إىل ألوطن امألا  ألالك للشيخ الد زكراي الكاندطلوي  29

   . 1777أريرت 
ألا  الد زاطد أيف احلسيف الكوثري امي ألبويل  م ايصري ] ت يف ألصر أتنيب اخل يب ىلآل ألا ياقإل يف أيب   يفة أليف األكاَّيب لإل 30

   . 1781 –] طبعة دار الكتا  العريب / أريرت  13 –     1783طخ ايوافق  1211ي ة 
 . 12 -نه ً ىيف الكوثري / ايرجع الساأق   31
 لكاتب البحث . –ردرا أإل أليف ايسائل الفه ية ، ألشايخ ألخ أليف احل فية رألا انف 7 –أفىنانستان لكاألل اي  دس ] ألعاصر    32
إن ال هل ايشوه أرقع كنرياً أليف أئلة العلم يف أل اري امنكار الشديد ، ر ع يستبع األألر هلم فإهنم يرجعون إىل احلق ، رطرا دملة  33

، فهد  -التاأعي ايش ور  –اره مأيف ايبارك ىلل م رأتكيد إألاألت م يف ال اس ، فحع أنكر امألا  األرزاىي ىلآل أيب   يفة ، رألصر اً إبنك
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بهم أو يتموب علميهم مهللا علميم وهو إرجاء السنة ، والذي يستند إلى قوله ِّعالى : } وآخمرون  ما يعمذ ِّ ُمْرَجمْون ألممرِّ هللا إمَّ
 .  35حكيم {

هم [ بسبب ما أخبر به بعض البلخيين  240فحين أخر  اإلمام مالك من مجلسه ] إبراهيم بن يوسف البلخي م سنة    
ضور مجلسه ، مع أنهم كلهم في مجلسه ، من أنه ممن يقولون باإلرجاء ، لكنه يسمح بعدئٍذ للبلخيين باألخذ عنه ، وح

 . 36على مذهب أبي حنيفة ، لما استبان له من معنى إرجائهم الذي ال يبار عليه
ولقد صحب اإلمام مالك وأخذ عن أجلة أهق بل  الذين كان ميلهم لمدرسة الكوفة ، وأصبح مذهب أبي حنيفة مذهبًا     

 هنالء : مرضيًا للتالين منهم بعد  هور مكانته وشيوع فضله ، ومن 
 هم [ ، من التابعين . 011. أبو عباد سعيد بن أبي سعيد المقبري ] م سنة 0  
 . 37قال فيه اإلمام مالك : ] أحب صحبة ثالثٍة من خراسان : سعيد المقبري ، والمتوكق بن  حمران ، وأبو معاذ [ 
 [ سنة . 22هم [ ، ِّولى قضاء بل  لمدة ]  042. المتوكق بن حمران ] م سنة 2 

                                                                                                                                                               

، فسنلإل : ييف طره ايسائل  -أليف غري تصريحٍّ أهائل ا  -قا  اأيف ايبارك أعلل َّكيٍّ ، فجاء مبسائل ىويصة أليف ألسائل أيب   يفة رأجوأت ا 
يل أليف ايشايخ ! ، اَّطب رايتكنر أل إل ! ، ؟ ، قال اأيف ايبارك : طي لشيخٍّ يف العراق امسإل ال علان أيف اثأت ، فهال األرزاىي : طرا نب

 فهال لإل : طرا أأو   يفة الري هنيت ى إل ! ، ريا اجتلع األرزاىي أبيب   يفة يف ألكة ، كشف لإل أأو   يفة تلك ايسائل أبكنر مما ىرفإل
ىهلإل ، رايتىنفر د لهد ك ت يف غلطٍّ ظاطر أل  ا اأيف ايبارك ، فللا افرتقا ، قال األرزاىي مأيف ايبارك : غب ت الرجل أكنرة ىللإل ، ررفور 

حتهيق  114/  1 –، إلز  الرجل فإنإل خب ف ألا ألىنين ى إل . ] نه ً ىيف : أرجز ايسالك إىل ألوطن ألالك للشيخ الد زكراي الكاندطلوي 
   . 1777 – 1أمييف صاحل ، ط

/  1 –أليف اجلأرية اخلالصة ] راجع : ايلل رال حل الش ريتاين ج م أيف صفوان : ألتكلم ظ ر أرتألر ، رقتلإل آخر خلفاء أين أألية ، رطو  34
  ، ركان يهول أن امنسان جمأر ىلآل أفعالإل ، رأنإل م ايت اىة لإل ] راجع : الفِّصل يف ايلل رال ِّحل الد أيف  ز  اللاطري  171

   . 33/  2 –األندلسي 
 . 117التوأة /  35
 . 11 –، الفوائد رالتعليهات لعبد احليِّ اللك وي  81/  1 –، اجلواطر ايضيحة  314 –الفضائل  36
  ، رالبىنخدادي يف ]  138/  1 –أألا امرجاء الري كنر فيإل اخت ف ال خاس ف خو أنخواع فصخل الهخول في خا الش ريختاين يف ] ايلخل رال حخل    

ت يخ ة  –  ، رالع حألخة الخد زاطخد الكخوثري  147 –يل   ، رامألا  الد ىبد احليِّ اللك وي يف ] الرفع رالتكل 171 –الَفرِّق أع الفَِّرق 
   . 44 –يف ] أتنيب اخل يب  –   1783طخ ايوافق  1211

   . 21 –  ، ريف ] ريالتإل إىل ىنلان البيتِِّّّّ  32 –رلهد أرضح امألا  أأو   يفة نفسإل ألرطبإل يف امرجاء يف ] العامل رايتعلم   
راجع يتبع ل ا نوع امرجخاء الخري يهولخون أخإل ، رطخو غخري ايخرألو  الخري لخإل أنخواع ، أ خدطا ألخا يخبق َّكخره ، رأليف كل ألا تهد  أليف ايصادر راي  

اب  فضخخل أطخخل الفهخخإل  ،  رراجخخخع : ]  –رألخخيف أنواىخخإل قخخوهلم : أن الخخرنو  م اخخر  أطل خخا ألخخيف امميخخان .. ] ال خخوازل أليب الليخخث السخخلرق دي 
   . 313/  1 – احلسيف األشعري ألهامت امي أليع راخت ف ايصلع أليب

اب  التخخواريخ ، اجلخخواطر ايضخخيحة يف تخخراجم احل فيخخة لعبخخخد  –، رخم وطخخة ال خخوازل / ايرجخخع السخخاأق  142 –فضخخائل ألخخخ / ايرجخخع السخخاأق   37
 . 337/  1 –طخ    118الهادر أيف أيب الوفاء الهرشي ايصري احل في ] ت ي ة 

،  يخث َّكخر ]  41د  شخرح شخاه ريلُّ د الخدطلوي لللوطخن يف كتاأخإل ] ايسخوحى ىلخآل ايوطخا   يف الصخفحة رمما يستوقف ال لر ألخا َّكخره ألهخ  
طخخخ ! ، رجعلخخإل أ خخد  111ايهخأري   ىلخخآل أنخخإل : ] أأخخو يخعيد ايهخخأري   رأمسخخاه ] كيسخخان   ررفاتخخإل نفخس رفخخاة يخخعيد أخخيف أيب يخخعيد رطخي يخخ ة 

طخخ ، رأقخخول / يف  132إل ] يخعيد أخخيف أيب يخعيد   رجعلخخإل ألخيف ثهخخاة أطخل ايدي خخة ررفاتخإل يخخ ة الخرراة ىخخيف امألخا  ألالخخك ، ركخرلك جعخخل ألخيف رراتخخ
، ىلخخآل أن أطخخل خرايخخخان أىخخرف  -رجخخل ألخخيف م يسخخ و  –نفسخخي شخخ  ألخخيف طخخرييف اممسخخع ، فهخخد يكخخون تخخداخل األألخخر ى خخد امألخخا  الخخدطلوي 

أثبت خخاه يف ايخخ] . ] ألهدألخخة  ايسخخوى ىلخخآل ايوطخخا ايسخخلاة : تسخخ يل  أعللخخائ م ، رنهل خخا ىخخيف ] أأخخو الليخخث السخخلرق دي   يف خم وطخخة ال خخوازل ألخخا
  ، رضخخل  ا ترمجخخخة  الفوائخخخد ايبسخخخوطة يف ألهدألخخخة  1782أخخخريرت  –/ دار الكتخخخب العلليخخخة  41ص –درايخخة ايوطخخخن لعبخخخد الوطخخخا  الخخدطلوي 

   .  -ايصفآل  -الشرح الفاريي لللوطن لصا ب ايسوى ، رايسلآل 
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 وهو أحد اللالثة الذين أحب اإلمام مالك صحبتهم من أهق خراسان . 
هم [ ، صحب أبا حنيفة ، وشارك أبا مطيمع وأبما  011.أبو معاذ خالد ] وقيق .. حارث [ بن سليمان البلخي ] م سنة 3

ه أبو حنيفة بين الذين يصلحون للفتيا من ِّالمذِّه ، وكتب عنه سف يان اللوري أربعمين يوسف القاضي في الدرس ، وعدَّ
 حديلًا .

 وهو أحد اللالثة الذين أحب اإلمام مالك صحبتهم من أهق خراسان . 
××××××××××××××××××××××× 

 ولقد أخذ عن اإلمام مالك الحديو والرواية كبار ِّالمذة أبي حنيفة المقربين عنده ، منهم :      
هم [ ، من أقدم أصحاب أبي حنيفة ممن الخراسمانيين  011أو  011. أبمو مطيع الحكم بن عبد هللا البلخي ]  م سنة 0 

 ، وروى عنه كتاب ] الفقه األكبر [ .
 . 38أثنى عليه ] اإلمام مالك بن أنس [ رضي هللا عنه 
همم [  081.ولعق أبرز أصحاب أبي حنيفة المذين أخمذوا عمن اإلممام مالمك ، همو ] محممد بمن الحسمن الشميباني م سمنة 2

ة ومدون مذهبه . وقد أخذ محمد بن الحسن الحديو عن : مالك بن أنس ، واألوزاعي ، وسمفيان راوي مذهب أبي حنيف
 اللوري ،  ومالك بن دينار ، ومسعر بن كدام ، وربيعة الرأي ، والقاضي أبي يوسف .

 . 39وغيره… وروى عنه : محمد بن إدريس الشافعي ِّ صاحب المذهب 
فر وقممد روى محمد بن الحسن موسوعة اإلمام  مالك المعروفة بم ] الموطأ [ ، ولعق روايته من الروايام الموثَّقة لهذا السِّ

م كتاب المسوَّى شرح الموطا لشاه ولميُّ هللا  40الحديلي والفقهي ، ثم قام بشرحه شرحًا متداواًل إلى يومنا هذا ، وقال مقد ِّ
ي للمنلف نفسه : ] وأما شهرة الموطأ فقد رواه عن الدهلوي معربًا ما ورد في الفوائد المبسوطة في مقدمة الشرح الفارس

 . 41منلفه ... ممحمد بن الحسن بال واسطة .. [
وقال محقق كتاب ] أوضح المسالك إلى موطأ مالك للكاندهلوي [  حين ذكره لمرواة الموطمأ : ] محممد بمن الحسمن بمن   

وأخذ عن مالك الموطأ وغيره من … عبد هللا الكوفي فرقد  وقيق ابن الحسن بن عبيد هللا بن مروان الشيباني موالهم أبو 
سمعت الشافعي يقول : كان محمد بن الحسن يقول : سمعت من مالك سبعمائة حديو وني ِّ  … الحديو لفظًا وعرضًا ، 

ثهم عمن مالم ك إلى اللمانمائة لفظًا. وكان أقام عنده ثالث سمنين أو شمبيهًا بملالث سمنين ، وكمان إذا وعمد النماس أن يحمد ِّ
ث عن غير مالك لم يأِّه إالَّ النفر اليسير .. [  .     42امتأل الموضع الذي هو فيه وكلر الناس عليه ، وإذا حدَّ

ممحمد بن الحسن وإن كان قد خالف أستاذه اإلمام مالك  في بعض المسمائق الفقهيمة متابعمًا ُأسمتاذه أبمي حنيفمة ، أو   
تهى األدب العلمي واالحترام لشيخه الذي ِّلقى عنه وهو اإلمام مالك بسبب فهمه لما وصله من حديو ، فهو يناقش بمن

، وإذا كان للمسلم حرية اختيار المنهج المذي يرِّضميه فمي بحلمه الفقهمي ، فقمد أدرك اإلممام مالمك ذلمك ، فلمم ُينكمر علمى 

                                                        
طخخخ     711للىنخخة الفاريخخية   ، أصخخل أتليفخخإل ابلعرأيخخة أليب أكخخر ىبخخد د أخخيف ىلخخر أخخيف الخخد الخخواىظ  البل خخي ] ت يخخ ة فضخخائل ألخخخ ] اب  38

 1711طخخ   / طبخع إيخران يخ ة  717رال س ة العرأية ألفهودة ، رترمجإل إىل الفاريية ىبد د أيف الد أيف  سع احلسيين البل ي ] ت ي ة 
طخخ   /  771  األخيار أليف فه اء ألرطب ال علان اي تخار الخود أخيف يخليلان الشخ ري ابلكفخوي ] ت يخ ة أليف خم وطة أى  31  . رالورقة 

أليب الليخخث نصخخر أخخيف إأخخراطيم السخخلرق دي  –اب  التخخواريخ  –. رخم وطخخة ال خخوازل  2411نسخخ ة خم وطخخة مبكتبخخة أاي صخخوفيا ابيخختانبول أخخرقم 
، رنسخ ة ألكتبخة فخاتح أخرقم  1111ر  1181تان يف ألكتبخة ىخاطف أف خدي أخرقم طخ   / نس إل اي  وطة : نسخ  218البل ي ] ت ي ة 

طخ   / نسخ ة ألكتبخة األرقخاف العاألخة أبىنخداد  447، رآخر خم وط األج اس أليب العباس أيد أيف الد ال اطفي احل في ] ت ي ة  3414
 .  4727أرقم 

 . 14 –ك وي ] رطو ألهدألة شر إل للجاألع الصىنري   ال افع الكبري ييف ي الع اجلاألع الصىنري الد ىبد احليِّ الل 39
     ، رقد طبع ايوطن ابلرراية أى ه ألؤخراً . 31131نس ة ايوطن أرراية الد أيف احلسيف الشيباين يف دار الكتب ايصرية أرقم ]  40
 . 34ص –تعريب ألهد  ايسوى ىلآل ايوطا يهدألة ايصفآل ىيف الفاريية رك مها للدطلوي  41
   ، أتحهيق أمييف صاحل شعبان.   1777أريرت ي ة  –/ دار الكتب العللية  31 –اهق كتا  أرجز ايسالك إىل ألوطن ألالك  ألهدألة 42
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فمة فمي كليمٍر ممن محمد بن الحسن ِّلقيه عنه وِّحوله إلمى ممذهب أهمق العمراق ، بمق أن محممد قمد خمالف أسمتاذه أبما حني
 المسائق ، وهذا أمٌر ال يخفى على المتتبع .

ولم يكن ملق هذا مستنكرًا ، فهذا اإلمام الشافعي درس على محمد بن الحسن لكنه خالفه ، ودرس على اإلمام مالمك    
 . 43لكنه خالفه ، بق ألف كتابًا في الرد على اإلمام مالك فيما اختلف فيه معه من مسائق

أحمد بن حنبق أستاذه اإلمام الشافعيَّ في كليٍر من المسائق ، بق استقق عنه بمذهب خاص ، ولم يعدُّ ذلك  وقد خالف   
 قادحًا له .

همم [،  وكممان يحفم  اثنممين  221هممم وقيمق  202همم وقيمق  212. أبمو سمعيد خلممف بمن أيموب العممامري البلخمي ] م سممنة 3
بي حنيفة يقدمه ، وحين ُِّيب خلف عن مجلس أبمي يوسمف يوممًا وأربعين ألف من األحاديو ، وكان أبو يوسف ِّلميذ أ

امتنمع عمن اإلممالء ، حتمى ال يحمرم خلمف منمه وقمد حمرم ممن فمي المجلمس وكمانوا خمسمين ألفمًا ! ،  وصمحب محممدًا بمن 
ممن بمالد الحسن الشيباني ِّلميذ اإلمام أبي حنيفة ، وصحب اإلمام زفرًا بن الهذيق ِّلميذ أبي حنيفة ، وكانت وفاِّه بمبل  

 خراسان .
 . 44روى عن اإلمام مالك رضي هللا عنه      

هم [ . كان علمى ممذهب اإلممام أبمي حنيفمة ، وأورد  241. أبو رجاء قتيبة بن سعيد البُالني البلخي اللقفي ] م سنة 4
ن ، وكمان ممن له في النوازل آراًء وِّفردام . رحمق إلمى : العمراق ، ومصمر ، والشمام ، وروى الحمديو عمن كبمار المحمدثي

المكلرين بالرواية . وروى عنه كليٌر ممن أصمحاب المسمانيد ، وروى عنمه : اإلممام أحممد بمن حنبمق ، واإلممام  محممد بمن 
 وغيرهم .   … إسماعيق البخاري ، ومسلم بن الحجا  

 . 45وسمع من اإلمام مالك بن أنس رضي هللا عنه   
 هم [ . 241البلخي ] م سنة .أبو الحارث الليو بن خالد البُدادي ويقال له 2
ث بهما ، وروى عنمه ممن   ثقٌة ، معرو  ، ضابط ، حاذق ، من جلة أصحاب الكسائي إمام القمراءام .  قمدم بُمداد وحمدَّ

 أهلها عبد هللا بن أحمد بن حنبق .
 . 46روى عن اإلمام مالك بن أنس رضي هللا عنه   
 هم [ . 016لخي ] م سنة .أبو حفص عمر بن هارون بن يزيد بن جابر اللقفي الب6
مفٍت مصيب ، وروى الحمديو عمن الكبمار، وأقمق مما عنمده خمسمون ألمف حمديو ، وأثنمى عليمه عبمد هللا بمن أحممد بمن    
 . 48. وقد عر  بالقراءام ، وكان عالمًا بها ، وكان القراء يقرؤون عليه 47حنبق
 . 49روى عن اإلمام مالك رضي هللا عنه     

 .  37خي .. روى عن اإلمام مالك .عمر بن الزيام البل7 
 . 50علي بن يونس البلخي .. أحد زهاد بل  ، وروى عن اإلمام مالك 

                                                        
 . 14 –ال افع الكبري  43
، امرشخخاد إىل ىللخخاء الخخب د أليب  34الورقخخة  –اب  التخخواريخ ، أىخخ   األخيخخار للكفخخوي ] خم خخوط    –ال خخوازل أليب الليخخث ] خم خخوط    44

، ] رالكتخخا  ألخخيف ألهت يخخات ألكتبخخة أاي  188ر الورقخخة  34/ الورقخخة  1 –طخخخ    447يعلخخآل اخلليخخل أخخيف ىبخخد د اخلليلخخي الهخخزريين ] ت يخخ ة 
 ر   . 312ر  3781صوفيا ابيت بول أرقم ..  

 ] أتحهيق د. أكر  ضياء العلري / طبع األرقاف يف العراق   . 234 -يريخ خليفة أيف خياط   45
 . 42/  3 –، رغاية ال  اية  18/  12 –طخ    472ىنداد أليب أكر أيد أيف ىلي ايعررف ابخل يب البىندادي ] ت ي ة أتريخ أ 46
 . 318إىل  187 –فضائل ألخ  47
، غاية ال  اية يف طبهات الهراء أليب اخلري مشس الدييف  171 –، الفضائل  234 –، خليفة أيف خياط  181/  11 –أتريخ أىنداد  48

     .  1723طخ =  1281] أل بعة السعادة / ألصر /  878/  1 –طخ    832الد اجلزري ] ت ي ة الد أيف 
 . 831ر  311ر  378ر  371/   3ر  1 –، ترتيب ايدارك  171ر  188ر  73ر  32األرراق ..  –امرشاد  49
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 .  37.علي بن مهران البلخي . روى عن اإلمام مالك 8
 هم [ . 240هم وقيق  231.أبو اسحق إبراهيم بن يوسف الباهلي البلخي ] م سنة 1
المنا رة ، وكان وأخوه عصام بن يوسف فقيهي أهق بل  وشيخيها ، صحب أبا  كان فقيهًا ، عالمًا ، مهيبًا ، متمكنًا من 

 يوسف القاضي ِّلميذ أبي حنيفة ، وزفرًا بن الهذيق ِّلميذ  أبي حنيفة أيضًا .
روى الحديو عن كليرين ، ولم يروِّ عن اإلمام مالك إالَّ حديلًا واحدًا ! ، وسبب ذلك : أنمه لمما دخق علمى اإلممام مالمك   
[ ، فقممال لإلمممام مالممك : أن هممذا يممرى اإلرجمماء !! ،  -ِّقممدمت ِّرجمتممه  –ن فممي المجلممس ] قتيبممة بممن سممعيد البُالنممي كمما

 فأخرجه اإلمام بإخراجه ، فنزل بُداد ، ولهذا لم يروِّ عنه إال ذلك الحديو اليتيم ! . 
 قلت / وفي هذه الرواية فوائد جمة ، أهمها :   

 أ . أن اإلمام مالك لم يكن ليداهن في الحق ، فلم يكن ليقبق ِّلميذًا يعتقد خال  معتقده .
 ب. لم يكن ليهم اإلمام أن يسعى لتكلير عدد الطالب ، وال لمبلغ ِّأثيرهم في بالدهم .

  . ولم يحاول أن يتخذ التلميذ موقفًا يخر  عن المألو  ، بق امتلق .. وخر  .
 له من اإلمام أن يفخر برواية الحديو اليتيم عنه ، فالتلميذ يهمه علو اإلسناد ، وشهرة األستاذ.  د. لم يمنعه ما حصق

هم. ِّبدو لنا منزلة اإلمام مالك في دار الهجرة ، فلم يخر  المَتْرَجم من المجلس فقط ، بمق خمر  ممن مدينمة الرسمول إلمى 
 بُداد .

وقمد  –عر  حقيقة اإلرجاء الذي كان ينسب إليه أِّبماع اإلممام أبمي حنيفمة ويقينًا فإن ما فعله اإلمام مالك كان قبق أن ي 
 .  -ِّقدمت أنواعه ، وما يقول به األحنا  من أنواعه 

 . 51هم [  في جزئه الذي سماه ] ما رواه األكابر عن مالك [ 330. حماد ابن اإلمام أبي حنيفة ، ذكر ذلك الحاف  أبو عبد هللا بن مخلد العطار ] م سنة 01
××××××××××××××× 

ومما عر  عن البلخيين أنهم من أِّباع مذهب أبي حنيفة في الفروع ، لكننا نجد بلخيًا حنفيًا ينلف في ] رواة مذهب   
 . 52اإلمام مالك [ ، وهو : ] أبو الحسن بن أبي عمر البلخي [

×××××××××××××××× 
 فيه :  ولقد مدح كليٌر من األحنا  موطأ مالك ، وإليك بعض ما قالوه

 .   53. منهم : الحاف  مُلطاي الحنفي ،الذي قال : ] أول من صنف الصحيح مالك [0 
 . وقمال الدهلوي صماحب المسموى شمرح الموطا في فوائده المبسوطة في مقدمة 2 

م المسمموى ممما ورد فمي ِّلممك الفوائممد  -شرحممه الفارسممي المسمممى ] المصممفى  [     ول : ] أممما قبمم -وقممد عمرب ونقممق مقممد ِّ
المسلمين للموطأ : فالمالكية عملهم عليه . وهمو أصمق ممذهب الشمافعي وممادة اجتهماده الموطمأ وإنمما ِّعقبمه فمي بعمض 

 المواضع ، وخالفه في ِّرجيح  الروايام .
فمي المبسوط وغيره هو الموطمأ ، وإالَّ فاآلثمار التمي  –يعني ابن الحسن الشيباني  –وهو رأس المال لفقه اإلمام محمد   
ويها عن اإلمام أبي حنيفة ال ِّكفي جميع مسائق الفقه ، وكليرًا ما يقول محمد في موطاه : وبه أقول ، وبه كان يقول ير 

 . 54أبو حنيفة [

                                                                                                                                                               
الد أيف الد أيف ش ا  ايعررف إبأيف البزاز ، رأل اقب امألا  أيب   يفة  283/  1 –  ، راجلواطر ايضية  21راجع : اهلاألش ]  50

 طخ /  دكيف / اهل د   . 1231] دائرة ايعارف ال لاألية /  343/  3 –طخ    831الكردري ] ت ي ة 
 .  21 –نه ً ىيف الكوثري يف التننيب ] ألرجع ياأق     51
] طبعة دار احلياة /  48 –طخ    844] ت ي ة  ترتيب ايدارك رتهريب ايسالك يعرفة أى   ألرطب امألا  ألالك للهاضي ىيات 52

     . 1771أريرت / 
 . 32ص –تعريب ألهد  ايسوى يهدألة ايصفآل ىيف الفاريية رك مها للدطلوي   53
 . 38 –ايرجع الساأق  54
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.  ويقول أيضًا : ] .. أخر  مالك بهذه األسانيد قريبًا من خمسمائة حديو ، وِّلك األحاديو أصح األحاديو وأقواها 3   
 . 55.. [ في مشارق األرض ومُاربها

ِّألي  اإلمام الهمام حجة اإلسالم مالك بن أنس ، وعظم  –الموطأ  –. ويقول أيضًا : ] .. فألهمت اإلشارة إلى كتاب 4   
ذلك الخاطر رويدًا فرويدًا ، وِّيقنت أنه ال يوجد اآلن كتاب ما فمي الفقه أقوى من موطأ مالك ، ألن الكتب ِّتفاضمق فيمما 

المصنف ، أو من جهة التزام الصحة ، أو من جهة شهرة أحاديلهما ، أو ممن جهمة القبمول بينها ، أما من جهة : فضق 
 لها من عامة المسلمين ، أو من جهة الترِّيب واستيعاب المقاصد المهمة ونحوها .

 وهذه األمور كلها موجودة في الموطأ على وجه الكمال بالنسبة إلى جميع الكتب الموجودة على وجه األرض اآلن .  
أما : فضق المصنف فال يخفى أنه ال يوجد اليوم كتاب من منلفام إمام من ِّبع التابعين غير الموطأ . وال يوجد كتاب   

اِّفق أهق الحديو على جاللة قدر مصنفه ملق الموطأ ، ألن أملال مالك في زمن ِّبمع التمابعين قليلمون ، ولمم يبمق ألحمد 
، إن المدينة المنمورة كانمت فمي … ي  أئمة الفقه المتبوعين غير الموطأ . منهم ِّأليٌ  ما ، كذلك ال يوجد كتاٌب من ِّأل

عهد اإلمام مالك ومن قبلمه ، مرجمع الفضمالء ، ومحمط رحمال العلمماء ، ولهمذا كمان ينبمغ فيهما زمانمًا بعمد زممان المفتمون 
مر الجليق ، وأخذ عنهم العملم ِّداواًل الكبار الذين كانوا قبلة العالم في العلم ، فورثهم جميعًا اإلمام مالك واضطلع بهذا األ

، كما يأخذ أحدنا من اآلخر شياًا ملموسمًا ال مجمال للشمك فيمه أخمذًا وعطماًء ، وأدر  فمي كتابمه مما حفم  عمنهم ، وصمار 
كتابه مرجعًا لطوائف العلماء من المحدثين والفقهاء ، فمذهب الشافعي في الحقيقة ِّفصيق لكتاب الموطأ ، ورأس المال 

اإلمام محمد في المبسوط هو ذاك العلم عن مالك ، وباالختصار األئمة المجتهدون الذين عمَّ علمهم اآلفاق كلها ،  لفقه
هم أربعة : اإلمام أبو حنيفة ، واإلمام مالك ، واإلمام الشافعي ، واإلمام أحمد ، وما كان منهم في زمن ِّبع التمابعين إالَّ 

األول منهما لم يتسلسمق عنمه روايمة الحمديو بطريمق اللقماة .. ، وأمما اإلممام مالمك فقمد اإلمام أبو حنيفة واإلمام مالك ، ف
الشمافعي  –اِّفق أهق النقق قاطبة على أن الحديو بروايتمه ، كمان فمي المذروة العليما ممن الصمحة . واإلماممان المتمأخران 

 فهما من ِّالمذِّه والمستفيدين من علمه . –وأحمد 
ونقق نقواًل كليرة عن العلماء في مدح الموطأ ، ونحن ملتزمون بنقق قوله ال نقق نقله [ … ] …أما التزام الصحة فقال   
. 
 وأما شهرة الموطأ : فقد رواه عن منلفه اإلمام مالك جٌم غفير من كق طائفة ] ثم أوردهم [ . 
 . –ِّقدم نقق النص بطوله قبق قليق  -وأما قبول المسلمين للموطأ :  
ِّيب واالستيعاب : فال يخفى أن في عصر الصحابة والتابعين ما كانوا يدونون العلم بالكتابة ، إلى أن وأما من جهة التر  

، وكمان … ِّولى الخالفة عمر بن عبد العزيز ، وأممر فقهماء عصمره بتمدوين سمنن النبمي صملى هللا عليمه وسملم ، فشمرع 
 . 56منها إلى أن بقي هذا العدد .. [ مالك جمع أواًل عشرة آال  حديو ، ثم صار ينظر فيها كق يوم وينقص

،  -وإن كمان محبمًا  –. وقد امتدح الكاندهلوي صاحب ] أوجز المسالك [ اإلمام مالك بما ال أجد مزيدًا منه عنمد غيمره 2
: ] ومناقبممه رضممي هللا عنممه كليممرٌة جممدًا ال يحتمممق هممذا المختصممر  -وهممو طويممق  –وإليممك نموذجممًا مممن الممذي قالممه بحقممه 

 ، بق وال ِّحتملها األسفار الكبار ، وإنما أذكر نبذة منها راجيًا البركة بذكر فضائله . استيعابها
فهو رضي هللا عنه وأرضاه .. صدر الصدور ، وبدر البدور ، أكمق العلماء ، وأعقق الفضالء ، قمد ورث حمديو رسمول  

شهد له سبعون إمامًا أنه أهمق لمذلك .. ثمم هللا صلى هللا عليه وسلم ، ونشر في أمته الفروع واألصول ، وما أفتى حتى 
 . 57نقق كليرًا من أقوال أهق العلم بحقه رضي هللا عنه [

 
×××××××××××××××××××××××××× 

                                                        
 .  24ص  –تعريب ألهدِّ  ايسوى شرح ايوطا يهدألة ايصفآل ىيف الفاريية رك مها للدطلوي  55
 . 31إىل ص 11ص  –ايسوى يهدألة ايصفآل ىيف الفاريية رك مها للدطلوي تعريب ألهدِّ   56
   .  111/  1 –أرجز ايسالك / ايرجع الساأق  57
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ولعق الذي ذكرناه يفسر لنا كليرًا أقوال المتأخرين من الحنفية ، وبناءهم الترجيح الفقهي بسبب ورود قوٍل لمالك في      
 هم له ، بق ميلهم لقوله .. حسبما نورده في اآلِّي : المسألة ، أو موافقة قول

 . 58ما قالوه في مسألة المسبوق الذي يدرك اإلمام في الركوع ، أيشتُق باللناء أم بتسبيحام الركوع ؟ 
فقممد ذهممب األغلممب مممن فقهمماء الحنفيممة المتممأخرين إلممى : أنممه يشممتُق بالتسممبيحام فممذلك أولممى ، وقممال أبممو الليممو     

 .           60علاًل : ] .. ألن من الناس من ال يرى اللناء ، وهو قول اإلمام مالك .. [م 59السمرقندي
 مسألة المعتدة الممتدة الطهر ، فهم في خالٍ  في استبراء رحمها .

 . 61فمذهب أبي حنيفة : عدم التوقيت ، ويدعها حتى يعلم أنها ليست بحامق   
ِّقديرها بعدة الوفاة ، وهي أربعة أشهٍر وعشرة أيام ، وفي رواية عنه .. ومذهب ِّلميذه محمد بن الحسن الشيباني :    

 . 62أنها ِّقدر بشهرين وخمسة أيام
ِّها ِّسعة أشهٍر ، ألنه المعتاد في مدة الحمق . 63وذهب أبو مطيع البلخي     إلى : أن عدَّ

ه ، واختلفموا فمي جمواز األخمذ بممذهب وقالوا : حقيقة ما ذهب إليه أبو مطيع البلخي هو قوٌل لإلممام مالمك رضمي هللا عنم
 . 64الُير على أقوال ، لكن فريقًا كبيرًا منهم .. قال : ] يجوز العمق بمذهب الُير إذا أفتى به مالكيه [

عاء األجنبي على المتوفى دينًا ، فأقر بعض الورثة وكذبه البعض ، فما يستحق من دينه  ؟   وفي مسألة اد ِّ
قه ، وإلمى الحمد المذي يسمتُرق  ففي  اهر الرواية عن اإلمام أبي حنيفة : أن الدائن يأخذ كقَّ الدين من نصميب ممن صمدَّ

 65حصته ، وإن لم ِّكفِّ ال يتعداها ، بسبب أن الدين مقدم على الميراث
ه من  وقال أبو الليو السمرقندي : ] القياس هو ما قاله أصحابنا ، ولكن االستحسان عندي أن يأخذ من المقر ما يخصُّ

 … [ .ن ، فهذا أبعد من الضرر الدي
، وهمي التمي كانمت بملابمة القمانون  66وهذا القول هو : قول اإلمام مالك رحمه هللا ، وأخذم بمه مجلمة األحكمام العدليمة  

 المدني في عهود الدولة العلمانية المتأخرة . 
لردة ، هق ِّقبق منهما بعدئمٍذ ِّوبمة وفي مسألة النصرانيين المرِّدين ، اللذين إذا أخذا ِّابا ، وإذا ِّركا عادا إلى ا 
 ؟ 

فالمعرو  في المذهب : أن المرِّد إذا استمهق يحبس ثالثًا ، وِّكشف شبهته ويعرض عليه اإلسالم كقَّ يوم ، إال إذا    
ِّاب فتقبق ِّوبته من ساعته ، وكذا لو ارِّد ثانيًا وثاللًا ، ولكن يضرب في اللانية ، ويحبس في اللاللة حتى ِّظهمر عليمه 

 . 67التوبة ، فإذا عاد فكذلك

                                                        
] أل بعة  278/  1 –طخ    881أدائع الص ائع يف ترتيب الشرائع لع ء الدييف أيف أيب أكر  أيف ألسعود الكاياين احل في ] ت ي ة  58

 ريخ / أتحهيق أيد خمتار ىنلان   .العاصلة / الهاطرة / أدرن أت
طخ   ، فهيإل ألش ور ، رادث ، رألفسر ، لإل ألؤلفات جليلة  217طخ أر  212طو : نصر أيف الد السلرق دي احل في ] ت ي ة  59

اب   –ال وازل  أمه ا : تفسريه ، ركتا  ال وازل الري مجع فيإل فتارى ايتنخرييف أليف احل فية أعد ىصر إألاأل م رت ألرتإل . ] راجع : خم وطة
، التحبري يف ايعجم الكبري أليب يعد ىبد الكرمي أيف الد السخلعاين ] ت ي ة  177/  3 –التنري ت ، اجلواطر ايضيخة يف تراجم احل فية 

 طخ   / أتحهيق أل رية يامل / أىنداد . 873
 كتا  الص ة .  –خم وطة ال وازل أليب الليث السلرق دي  60
 . 818إىل  811/  2 –طخ    1383ر اي تار الد أألع أيف ىاأدييف الشاألي ] ت ي ة رد ااتار ىلآل الد 61
 . 444/  1 –ايوضع الساأق ، الفتارى البزازية  –رد ااتار  62
 تهدألت ترمجتإل . 63
 . 12/  3 –   طخ 782ايراجع الساأهة ، راي تار للفتوى أليب الفضل ىبد د أيف الود أيف ألودرد ايوصلي احل في ] ت ي ة  64
 . 418/  3 –، الفتارى البزازية  713/  8 –اب  امقرار ، رد ااتار ىلآل الدر اي تار  –خم وطة ال وازل  65
 . 1743ايادة /  66
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 وألبي الحسن الكرخي رأٌي يقرب مما ِّقدم مع اختالٍ  بسيط .    
وهمو ممذهب مالمك أيضمًا وممذهب  -لكن ذهب أبو عبد هللا البلخي إلى ما ذهب إليه عبمد هللا بمن عممر رضمي هللا عنهمما 

 . 68ِّقبق لهما ِّوبة، ورأي ابن عمر ومالك ، هو : أنهما يقتالن وال  -أحمد والحسن البصري 
 . 69وقال ابن عابدين : الظاهر أن البلخي اختار قول ابن عمر   
 قلت : بق اختياره هو لقول مالك الذي يرجع لقول ابن عمر ، ولألسباب التي ِّقدم ذكرها .  

ث الشممي  محمممد زا  هممد بممن ويقممول خاِّمممة المتممأخرين ، وقممدوة العلممماء المحققممين ، اإلمممام العالَّمممة الفقيممه المحممد ِّ
همم الموافمق سمنة  0370الحسن الكوثري اإلسالمبولي ثم المصري ممن أكمابر علمماء الحنفيمة فمي أزمنتنما ] م سمنة 

، أن عمالم دار  -يعني أئمة الممذاهب  –م [ : ] ومن الدليق على أنهم كانوا كأسرٍة واحدة في خدمة الشرع  0122
كان ُيطالع كتب فقيه الملة اإلمام أبي حنيفة رضي هللا عنه  الهجرة اإلمام مالك بن أنس األصبحي ِّ رضي هللا عنه ،

، ويدارسه العلم [ ، إلى أن جمع عنده من مسائق أبي حنيفة نحو ستين ألف مسألة ، كما ِّجد مصداق ذلك فيمما 
بو أسنده أبو العباس بن أبي العوام السعدي فيما زاد على كتاب جده : فضائق أبي حنيفة وأصحابه ، وفيما ساقه أ

عبد هللا الحسين بن علي الصيمري في : أخبار أبي حنيفة وأصحابه ، وفيما نقله الموفق الُخموارزمي فمي : مناقمب 
أبي حنيفة ، ومسعود بن شيبة في كتاب : التعليم ، وغيرهم من ثقاة أهق العلم في كتبهم إل وقمد ِّوسمعت فمي ذلمك 

 في : أقوم المسالك ن مع : إحقاق الحق .
وقمال فمي  –حنيفة يطَّلمع أيضمًا علمى مسمائق مالمك ، كمما فمي ِّقدممة : الجمرح والتعمديق إلبمن أبمي حماِّم وكان أبو    

 .  70[ -الحاشية عن هذا الكتاب أنه مخطوط في : مكتبة مراد مال في االستانة ، ودار الكتب المصرية 
 

××××××××××××××××××××× 

الحنفيمة ، بأنمه : ] إذا لمم يوجمد فمي ومما ِّقدم نفهم قمول بعمض كبمار الفقهماء ممن متمأخري     
قمموٌل فممي مسممألة ، ُيرجممع إلممى مممذهب مالممك ، ألنممه أقممرب  –يقصممد أبمما حنيفممة  –مممذهب اإلمممام 
   . 71المذاهب إليه [

                                                                                                                                                               
 . 338/  4 –رد ااتار رالدر اي تار  67
 . 481/  2 –، الفتارى اخلانية   341إىل  341/  4 –رد ااتار ىلآل الدر اي تار مأيف ىاأدييف  68
 ايرجعع الساأهع . 69
   . 1781 –] طبعة دار الكتب / لب ان  1إىل  7 –أتنيب اخل يب ىلآل ألا ياقإل يف ترمجة أيب   يفة أليف األكاَّيب  70
مق ً ىيف كتا  ] أتييس ال لر   أليب  411/  1 –الهول طو للفهيإل أيب الليث السلرق دي ، راجع : رد ااتار ىلآل الدر اي تار  71
 لليث ، رالري ألا زال خم وطاً .ا
 
 

 ِّم ِّحميق هذا الكتاب من موقع الدكتور محمد محروس المدرس
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