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 بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على خاتم النبيين 
والمرسلين، وسيد األولين واآلخرين، وعلى آله األطهار، وصحبه 

 األبرار.

األخيار، أعالم الهدى، ومصابيح الدجى،  األئمةورضي هللا عن 
فظه مهجهم، ال الذين بذلوا في تبليغ هذا الدين أعمارهم، وأتلفوا في ح

 األرض والسماء. قح والثناء، وإنما يريدون رضا خاليريدون بذلك المدي

ولذلك تنافس الناس في آثارهم، وتسابقوا للوقوف على أخبارهم، 
فزينت بمناقبهم الكتب، وتنوعت في أخبارهم المؤلفات والسير، 

 واشتهرت بأقوالهم واجتهاداتهم المذاهب.

رص كل الحرص على حفي طلب العلم أولقد كنت منذ بداية عهدي 
ألقتبس من سيرتهم، وأقتدي  -نهمرضي هللا ع-الوقوف على أخبار سلفنا 

ديهم وأستنير بفقههم واجتهادهم، إذ من أهم ما يحتاج إليه العالم بـه
والمتعلم، وال سيما في الفقه، معرفة األقوال وقائليها، ليتسع أفقه، 

 وتستنير بصيرته.

الفقه أقوال أصحابنا أصحاب الوجوه، المجتهدين  ولطالما قرأت في
الشافعي، الذي تفقهت به، ولكن دون أن أعرف  مامفي مذهب اإل

أعيانهم، أو أخبارهم، وقلما مرت مسألة ال يوجد لألصحاب فيها خالف 
واجتهاد، ولقد كنت أود لو أنني تمكنت من جمعهم، ومعرفة أخبارهم 

اود عقلي وقلبي إلى أن أقدرني هللا وأقوالهم، وما زال هذا الخاطر ير
على الوقوف على عدد من األصحاب أصحاب الوجوه، عن طريق كتاب 

أبي زكريا يحيى بن  مام"تهذيب األسماء واللغات" لشيخ المذهب اإل
إذ كان ينص في ترجمته لألصحاب على  -رضي هللا عنه-شرف النووي 

به من أصحاب أصحاب الوجوه منهم، فجمعت من ذلك عدداً ال بأس 
 الوجوه.

ثم تابعت العمل والبحث في بطون كتب التاريخ والتراجم والفقه 
إلى أن تمكنت من معرفة عدد ال -الخالفي في المذهب وبين المذاهب 

راً صبأس به من أصحاب الوجوه في المذهب، وهذا وإن لم يكن حا
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ما  إال أنه على -ال سبيل إلى هذا وإذا -لجميع المجتهدين في المذهب
 أعتقد أتى على معظم األصحاب وهللا أعلم.

وأما السبب في صعوبة الوقوف على جميع المجتهدين في المذهب 
فهو يرجع إلى أنه توجد طبقة من األصحاب يعسر التمييز -وحصرهم 

فيها بين المرجحين والمجتهدين، يحار اإلنسان فيها، هل هي من طبقة 
ة المرجحين، إذ ما من مرجح إال المجتهدين في المذهب، أو أنها من طبق

وله اختيارات، ربما شذ فيها عن جميع األقوال المعروفة لألصحاب، إال 
 ..مامأنها مستنبطة على قواعد اإل

فنحن إذا اعتبرنا أصحاب الوجوه في المذهب من كل من كان له 
إذاً العتبرنا معظم المصنفين المرجحين من -بعض الوجوه ولو قلت 

هاية القرن السادس أو السابع تقريباً من أصحاب الوجوه أصحابنا حتى ن
هـ، والغزالي م 476هـ، والشيرازي م 478الحرمين م  إمامولعددنا 
هـ، والنووي م 624هـ، بل الرافعي م 502هـ، والروياني م 505
هـ، وهذا يؤدي بنا إلى القضاء على طبقة المرجحين، بل المجتهدين 676

 ع من المجتهدين.في المذهب، إذ يصبح الجمي

ً بين الطبقتين، وميزوا بين  إال أن أصحابنا رحمهم هللا فرقوا يقينا
الفريقين، ولم يلحقوا المرجحين ولو كانت لهم وجوه في المذهب 

 بالمجتهدين فيه.

ولذلك كان ال بد لنا من ضابط نسير عليه، ومنهج نتبعه، في حصر 
 نحو التالي:هذه الطبقة من األصحاب، فرأيت أن يكون على ال

كللل مللن نللص عليلله النللووي أنلله مللن أصللحاب الوجللوه نصصللت  -1
 عليه، وترجمت له، فمن نص عليه ال اعتراض عليه.

فلللللن القللللول مللللا قالللللت    إذا قالت حذام فصدقوها
 حذام.

من لم ينص عليه النووي سلكت فيه مسلك االستقراء لألقوال  -2
، واشتهرت، ألحقته المنقولة عنه، فلن وجدته قد كثرت أقواله وأوجهه

بالمجتهدين في المذهب، كالماوردي، وأبي الطيب الطبري، مستأنساً 
بنظرائه الذين هم في مرحلته ممن نص النووي على أنهم من أصحاب 

 الوجوه، مع كونه متقدماً عليهم.
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 458فمثالً، نص النووي على أن أبا عاصم العبادي المتوفي عام 
 هـ من أصحابنا أصحاب الوجوه.

هـ وأبي الطيب  450لم ينص على أبي الحسن الماوردي م و
كتب  ـهماا قد امتألت بأقوالهما واختياراتهـ مع أنهم 450الطبري م

األصحاب وفتاويهم، ولذلك نصصت عليهما، وترجمت لهما، واعتبرتهما 
ً في ذلك الملكة الفقهية عند كل من  من أصحاب الوجوه باألولى، مراعيا

الفقيه من خالل األقوال والفتاوى، ومن خالل أقوال الثالثة مما يدركه 
 األصحاب فيهم.

ومع ذلك فنحن ال يمكننا أبداً أن نسوي بين ابن أبي هريرة أو 
اإلصطخري، وبين الماوردي والطبري، في درجة االجتهاد في المذهب، 
إال أن العبارة تضيق عن الوصف والتعبير، وهذا شيء يدرك بالفروق 

لكة، ال بالوصف واألرقام، وقد يتمكن من التمييز بالعبارة والممارسة والم
 والرقم.

ينقسم أصحاب الوجوه من حيث كثرة الوجوه وقلتها إلى  -3
 قسمين:

األول: من كثرت وجوههم وأقوالهم، واشتهرت، وامتألت بها كتب 
األصحاب، كاألنماطي، وابن سريج، وابن خيران، واإلصطخري، وابن 

ي، والقفال، والسنجي وغيرهم، وهؤالء جعلتهم في أبي هريرة، والمروز
 طبقة واحدة.

والثاني: من قلت وجوههم، ولم تشتهر شهرة الطبقة األولى، 
وهؤالء جعلتهم في طبقة مستقلة، وعنونت لألولى بـ "المكثرين" 

 وللثانية بـ "المقلين".

 هذا بالنسبة للمجتهدين في المذهب.

بلغوا درجة االجتهاد المطلق  وأما المجتهدون المنتسبون وهم من
على النحو الذي سنرسمه في ضابط هذه الطبقة فقد جعلتهم في طبقة 
مستقلة، للتمييز بينهم وبين أصحاب الوجوه، فهم وإن كانوا منتسبين 
للشافعي، إال أنهم مجتهدون مستقلون، وال تعتبر أقوالهم التي خرجوا بها 

الذي سنذكره عند الكالم على عن المذهب من األوجه فيه، على التفصيل 
 هذه الطبقة في المقدمة إن شاء هللا.
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كما أنني أفردت أصحاب الشافعي الذين جالسوه وأخذوا عنه 
مباشرة بطبقة مستقلة، وإن كانوا من مجتهدي المذهب، لما لمكانتهم من 

 صحبته، ونقل أقواله من األهمية.

 ولقد رتبت الكتاب على النحو التالي:

مقدمة تحتوي على أصناف المجتهدين، وأوصافهم،  ذكرت له -1
 وشروط كل صنف منهم.

الشافعي ترجمة موجزة تليق بالغرض من  مامترجمت لإل -2
 الكتاب.

 الطبقة األولى في المجتهدين المنتسبين للشافعي. -3

الطبقة الثانية في المجتهدين من أصحابه الذين جالسوه،  -4
 وأخذوا عنه.

في مجتهدي المذهب بعد أصحابه وهي تنقسم الطبقة الثالثة  -5
 إلى قسمين:

 األول: المكثرون.

 الثاني: المقلون.

رتبت جميع التراجم في جميع الطبقات حسب سني الوفاة لما  -6
في ذلك من األهمية من حيث القرب والبعد في الزمن ومن حيث العصر 

 الذي عاش فيه أولئك األصحاب.

ً تفصيلي ً حسب األحرف لتسهيل وألحقت بالكتاب فهرسا ً مرتبا ا
 المراد معرفته. مامالوصول إلى اإل

 ماموأما المنهج الذي اتبعته في الترجمة فهو أني أترجم لإل
 المجتهد ترجمة موجزة مبرزاً فيها ما يتناسب مع موضوعنا ومن ذلك:

 شيوخه في المذهب. -1

 تالمذته في المذهب. -2

 أقرانه وأصحابه في المذهب. -3
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 مناقبه. بعض -4

أشهر كتبه الفقهية وال سيما ما كان منها في المذهب، وربما  -5
 ترجمت للكتاب.

 أهم الكتب التي ورد ذكره فيها من كتب المذهب. -6

 أهم آرائه التي انفرد بها، أو شذ بها عن المذهب أو األصحاب. -7

 والدته ووفاته إن كانت معروفة. -8

مة والصواب في كل ما وإني إذ فعلت ما فعلت ال أدعي العص
ذكرته، وإنما هو ما أداني إليه اجتهادي، فما كان فيه من صواب فأسأل 
هللا أن يثيبني عليه، وما كان فيه من خطأ أسأل هللا أن يغفره لي، فما 

 قصدته.

وربما وقع مني بعض الخلل في بعض التراجم، أو في ذكر رجل 
نني أهملت رجالً مع على أنه من أصحاب الوجوه، وهو ليس منهم، أو أ

أنه من أصحاب الوجوه، وهذا يقع لكل إنسان، فأرجو ممن وقف عليه أن 
يرشدني إليه. وال سيما أن هذا البحث هو األول من نوعه في هذا 

 المضمار.

ً هللا تع لى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وآخر اراجيا
 دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.

 

 هـ 1404رمضان  1الجمعة  - الكويت

 1/6/1984 
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 المؤلف 

                                                                         

  أبو عبدهللا                                                 

 محمد حسن هيتو
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 مقدمة
 في 

 ناالجتهاد وأصناف المجتهدي

االجتهاد كلمه براقة جميلة، تستهوي العقول، وتستميل النفوس، 
إال ويتمني الوصول إليها، والتحلي بها، فهي ذروة ما  ءىوما من امر

يصل إليه اإلنسان في علوم الشرع من الكمال، ونهاية ما يبدع به العقل 
 من اإلتقان.

ضعوا لها كلمة حق قدرها، فوولقد قدر سلفنا رضوان هللا عليهم هذه ال
، ورسموا لها الضوابط، وفهموا منها معناها الحقيقي الذي الحدود

يستفاد منها، فما كان يدعيها إال من هو أهل لها إذ كانوا يدركون معني 
اقتحام لجج الفتوى، وخطر الخوض في غمارها، بلدراكهم أن الجرأة 

 على الفتوى جرأة على النار.

 والنصفة من النفس والهوى.فحرصوا على االتباع دون االبتداع، 

صرنا الحاضر بريقا لم تبرقه في يوم من إال أن هذه الكلمة برقت في ع
األيام، ولكنها وفي نفس الوقت. فقدت معناها فقداناً لم تفقده في يوم من 

 األيام، على قلة ما عندنا من العلم وكثرة ما كان عند سلفنا منه.

 وهكذا يستسيغ الجاهل الكالم....

، ومن ثم ثقلت إن أخذ الكلمة بمعناها الحقيقي ثقلت في سمعهألنه 
ظها، ألن أخالط  فكره لم تستطع التفاعل معها، كما في قلبه، ومن ثم لف

 .  يأبى الجسد المريض شربة العسل

 ر  لقد برقت هذه الكلمة في عصرنا، وصار يدعيها كل غ   .نعم.
 .  جاهل وكل مغالط مخادع

ها إلى أن ادعاها من ال صلة له بعلوم حتى وصل األمر في دعوا
 .  الشرع من قريب أو بعيد
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ونحن ال ننكر على من لم يدرس علوم الشرع أن يصير مجتهدا 
 بعد أن يتعلم ولكننا ننكر عليه أن يكون مجتهدا قبل ذلك.

طب فقد برئت منه ذمة إسالم، ومن قال في الدين فمن تطبب بغير 
 لفرية على دين هللا فليتبوأ مقعده من النار.برأيه وبما ال يعلم فقد أعظم ا

نجد بعض الناس اليوم وقد حسن إسالمه باألمس، نجده يدعي االجتهاد 
 اليوم.

ونجد بعض من يتوهمون انهم علماء، يدعون االجتهاد، ويخوضون في 
دين هللا، فيحرمون حالله، ويحلون حرامه، وهم لما يتعلموا قراءه القرآن 

تقم ألسنتهم بلغة قرءانهم ، الذي تعبدهم هللا بفهمه ، ولم تس -بعد...؟!.
 بناء على قواعد لغة العرب ... ؟! 

هذا أن اضطربت المعايير، وانقلبت المفاهيم،  من نتيحةوكان 
سنه، وصار الجهل علماً، والعلم  بدعه، والبدعة السنةفصارت 

وكل  ألمين،ائتمن الخائن، وخون اجهالً،فصدق الجاهل، وكذب العالم، و
 شراط الساعه.هذا من أ

وقد عجز عن تعلم أصول  –الجهله في الضالل  لقد اوغل بعض
 فقال: إن أصول الفقه بدعه...؟ -الفقه

 ....؟م اآلخر فزعم أن علم التجويد بدعةوأوغل بعضه

 بعضهم بنبذ كتب الفقه، وعدم جواز االعتماد عليها. ىوناد

هللا لم يغب حتى يحتاج  أنوزعم أحدهم أن علم التوحيد بدعه وضالل، و
 وجوده. علىالبرهان  إلى إقامة

 وقامت دعوة جديدة إلصالح كتب التاريخ.

ل المركب، وآخر ما وصل إليه االسفاف الفكري، والجه
لخالفات فكريه  -أن نبذ كثير من المسلمين  واالنحراف عن منهج األئمة

صف اهل  بالكفر وااللحاد، أو الضالل واالنحراف، أو الخروج عن –
 ؟!. السنة

 المضحكات.وإلى اخر ما هناك من االباطيل 
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جميع تراث ونظرت في هذه االجتهادات القاتمه، فلذا هي دعوة لت
عشر قرنا، مألت بها الدنيا علماً، وفقهاً، وادباً،  أمه اإلسالم خالف أربعة

وفكراً، وشعراً، وخلقاً، وشجاعة، ونبالً، وتفجيرها بمتفجرات الجاهلية 
معاصرة التي لم تشهدها األمة في يوم من أيام تاريخها األبيض ال

 الطويل، وال في أيامها السوداء الخزينه ؟!.

إننا ال ندعي غلق باب االجتهاد، وال نريد أن نمنع الناس منه، ولكننا 
 نريد أن نقول للناس: قبل أن تجتهدوا تعلموا.

درجه معينه  فليس االجتهاد بالتحلي، وال بالتمني، ولكنه ببلوغ
من العلم يستطيع المرء بواسطتها من استنباط األحكام الشرعية من 

 أدلتها.

ولقد كان العلماء في الماضي يبلغون الدرجة العليا في حفظ 
ون الفقه وأصوله، وما كان الواحد نالقرآن والسنة، ولغة العرب، ويتق

 منهم يدعي االجتهاد.

دناهم متمذهبين بمذاهب فلو درسنا سيره حفاظ األمة جميعا، لوج
المتقدمين، من البخاري، إلى مسلم، إلى أصحاب السنن، إلى  األئمة

الحاكم، والبيهقي، وابن عساكر، وابن الصالح، والعز بن عبدالسالم، 
والنووي، والذهبي، والمزي، والعراقي، وابن حجر، والسيوطي، 

 وغيرهم مما ال سبيل إلى تعدادهم وحصرهم.

بناء العصر يدعون هذه المنزلة أين من جهلة فما بال المغمور
 الرفيعة العالية وهم لما يجيدوا القراءة بعد.....؟!

إال أنه مما أدرك الناس من كالم النبوة األولى "إذا لم تستح فاصنع ما 
 شئت".

 عرف قدره فوقف عنده. ورحم هللا امرأً 

 هللا الشروط التي يجب أن وسنرى خالل السطور القادمة إن شاء
فر في المرء حتى يصير مجتهداً مطلقاً، أو مجتهد مذهب أو فتوى، تتو

 لنرى الهوة الواسعة بين دعوى االجتهاد وحقيقته.

على أن لي إلى هذا الموضوع لعوده في بحث مستقل في القريب العاجل 
 إن شاء هللا.
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 االجتهاد لغة:

 هو بذل المجهود واستفراغ الوسع في فعل من األفعال.

 كلفة ومشقه.فيه مل إال فيما وال يستع

يرة، وال يقال: اجتهد في حمل حبة فيقال: اجتهد في حمل الصخرة الكب
 قمح أو نواة تمر.

 االجتهاد اصطالحا:

 .(1)استفراغ الفقيه الوسع، لتحصيل ظن بحكم شرعي

والمراد باستفراغ الوسع: أن يبذل الوسع في طلب الحكم بحيث يحس من 
 .(2)لب، كما قاله الغزالي في االجتهاد التامنفسه بالعجز من مزيد ط

المقلد، استفراغ واالستفراغ جنس، يشمل استفراغ الفقيه، و
لد، فلنه وان استفرغ جهده ال ولذلك قيدناه بالفقيه، ليخرج معنا المق

 مجتهداً. يسمى

ولم نقل في التعريف "استفراغ المجتهد الوسع" ألنه يلزم منه 
 ومعرفة المجتهد ،متوقفة على المجتهد  جتهاد،الدور، إذ تكون معرفة اال

 متوقفة على االجتهاد في هذا التعريف.

وأما قولنا: "لتحصيل ظن " إنما هو لبيان أن المجتهد فيه انما الظنيات، 
 أما القطعيات، فال اجتهاد فيها.

وقولنا: "بحكم شرعي" ليخرج غيره من الحسيات والعقليات، ألننا نتكلم 
 .(3)في الشرعيات، وهذه بمعزل عنهاعن االجتهاد 

 المجتهد:

                                           
هذا تصريف ابن الحاجب ، وهو قريب من تصريف الغزالي ، وبه عرف ابن السبكي اإلجتهاد ، بعد حذف ))  (1)

 شرعي (( ألن الحكم يفي عنها في نظره .

 . 350/  2صغر المست  (2)

/  4نجبت ، األحكام  524/  4، نهاية السول  379/  2ب ، جمع الجوامع  375/ق  2وانظر : رفع الحاجب  (3)
 . 7/  6، المحصول  218
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ما عرفناه من تعريف االجتهاد، فالمجتهد هو: الفقيه  علىوبناء 
 المستفرغ لوسعه في تحصيل الحكم الشرعي.

 

**** 
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 علىهذا والمجتهد ينقسم إلى أقسام، وذلك باعتبار قدرته 
 االستقالل في االجتهاد وعدمها.

ي األصول والفروع، وطرق االستنباط، ال فان كان مستقال ً باجتهاده ف
ينتسب إلى أحد، وال يقلد أحداً، وإنما يأخذ مباشرة من نصوص الشارع، 
بواسطة القواعد التي وضعها، واألسس التي اعتمدها ومهدها، فهو 

 المجتهد المطلق.

أصول غيره  علىأصول غيره، أو  علىوإال، بأن كان يعتمد 
، أو مجتهد المذهب، أو مجتهد الفتوى، وفروعه، فهو المجتهد المنتسب
االستقالل، واالستنباط، والحفظ، كما  علىيختلف ذلك باختالف قدرته 

 سنراه إن شاء هللا في وصف كل واحد منهم وشرطه.

وخالصة هذا أن المجتهد خمسة أصناف، كما قسمه الشيخ أبو 
 عمرو بن الصالح وتبعه عليه النووي في "المجموع " وهي:

 هد المطلق.المجت-1

 المجتهد المنتسب.-2

 مجتهد المذهب.-3

 مجتهد الفتوى والترجيح.-4

 الحافظ للمذهب المفتي به.-5

 

 

 

 

 المجتهد المطلق

وهو الذي يستقل باجتهاده في األصول، والفروع، واالستنباط من 
بينها والتعديل األدلة، والتصحيح والتضعيف لألخبار، والترجيح 

ذلك من شروط االجتهاد على ما سنذكره، يضع للرواة، وغير والتجريح 
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يوجه األدلة، ال ينتسب إلى واألسس العامة الجتهاده، ويمهد القواعد، 
 أحد وال يقلد أحداً.

ولئن وافق في قاعدته قاعدة غيره، أو وافق فرعه فرع غيره، 
 فلنما هو من موافقة االجتهاد لالجتهاد، ال من قبيل التقليد.

، كأبي ى رون األولالمجتهدين المتبوعين في الق األئمةوهذا هو حال 
ومالك، والشافعي، واحمد، والثوري، واألوزاعي، و غيرهم من ، حنيفة 

 أئمة االجتهاد المطلق، رضي هللا عنهم وأرضاهم.

 ولبلوغ هذه المرتبة شروط ال بد منها، نوجزها فما يلي:
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 شروط االجتهاد

 اإلسالم:  -1

وري، ولذلك لم يذكره كثير من وهذا شرط عام بديهي وضر
 االجتهاد. ةم الكافر، على افتراض بلوغه رتباألصوليين، فال يعتد بكال

ألننا إذا كنا ال نقبل فتوى الفاسق واجتهاده، كما سيأتي معنا، فأن 
 ال نقبل فتوى الكافر واجتهاده من باب أولى.

واجتهاده، وليس شرطا في واإلسالم شرط في قبول فتوى الكافر 
 ةاالجتهاد وهو كافر، إال انه ال عبرتبة االجتهاد، فقد يبلغ ر ةبلوغ رتب

به  ةإال انه لم يقع، ولو وقع فال عبربه، وهذا على افتراض جوازه عقال، 
 .(1)كما ذكرنا

 

 العقل:  -2

نه ال عقل ن، ولو كان قبل الجنون مجتهدا، ألفال يعتد بكالم المجنو
 حق والباطل حال جنونه.له يهتدي به إلى التمييز بين ال

ما ما قاله قبل الجنون، فلنه يعتد به، ويعول عليه، وكذلك لو أو
 زال جنونه، وعادت إليه ملكاته العقليه، فلنه يقبل كالمه واجتهاده.

اخري،  ة، ويذهب عقله تارةولو كان جنونه متقطعا يصحو تار
ه، لعدم الثقه فالظاهر الذي تقتضيه النظائر الفقهيه أنه ال يعول على كالم

 به، بسبب اضطراب تمييزه وعدم اضطراده.

 

                                           
  18ينقل الهامش بكاملة من األصل ص   (1)
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 البلوغ:  -3

فانه يشترط في المجتهد أن يكون بالغا، أما الصبي فال يقبل اجتهاده، ولو 
 بلغ رتبه االجتهاد.

وذلك لعدم اكتمال ملكاته العقليه، التي بها يتم االدراك والتمييز، فعدم 
 بلوغه يعدم الثقه بنظره.

 

 ة:العدال -4

تحمل صاحبها على اجتناب الكبائر، وترك اإلصرار  ةوهي ملك
 على الصغائر، والبعد عما فيه خرم للمروءة.

الجتهاد، إذ ال مانع أن ا ةالة ليست شرطا في بلوغ المرء رتبوالعد
 االجتهاد بعض الفسقة. ةيبلغ رتب

ولكن العدالة شرط في قبول فتوى المجتهد والعمل بقوله، فال تقبل 
 إمامالفاسق، وال يعمل بقوله، كما قاله الغزالي في "المستصفى" و فتوى

 الحرمين في" البرهان" وتبعهما عليه األصوليون.

 علم.أذكرناه في اجتهاد الكافر وهللا  وهذا نظير ما

 

 فقه النفس: -5

من الفهم للنصوص، ودقه االستنباط  ةوهو أن يبلغ اإلنسان مرحل
لقدرة على التمييز بين المتشابه من منها، وحضور البديهة فيها، ا

 الفروع، بلبداء الفروق 
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أن يبلغ  –والموانع، والجمع بينها بالعلل واألشباه والنظائر 
مرحله عالية، بحيث تصبح هذه األمور ملكة قائمه في نفسه، ال يحتاج 

 معها إلى جهد في الوصول إليها.

تربيعها، عداد، وضربها، وتقسيمها، واألوذلك كمن يعرف جمع 
ذهنه، دون الحاجة إلى ورقة  علىوتكعيبها، وجذرها بمجرد عرضها 

وقلم، ودون إبداء مجهود في معرفة النتائج فهذا يقال فيه: إنه فقيه 
النفس في الحساب، وأما من يعرف نتائج تلك العمليات الرياضية، ولكن 
ال  ليس بالبديهة، بل بالحساب البطيء، عن طريق الورقة والقلم، فهذا

ة ، وال يقال: إن الحساب عنده ملكيقال فيه: انه فقيه النفس في الحساب
 ، وإن كان يسمى عارفا بالحساب وعالماً.

نه فقيه النفس، إذا وكذلك الفقه في مسائل الشرع، يقال لإلنسان: إ
في نفسه، يستطيع أن  ةتصبح فيها علوم الشرع ملك ةوصل إلى مرحل

 ا عليه، وإال فليس بمجتهد.يصول فيها ويجول، بمجرد عرضه

عليها اإلنسان،  يةً ، يجبلفي الغالب تكون جبل    ةوهذه المرحل
، ةاالقسي على ةوقد يبلغها الذكي بالحفظ، والدرب، ةكالذكاء والبالد

واستنباط العلل، وإبداء المناسبات، وابداء الفروق والموانع وإظهار 
 األشباه والنظائر.

ثم يشترط وراء ذلك كله فقه النفس  (1)هان"الحرمين في "البر إمامقال 
فلن جبل على ذلك فهو  –وال يتأتى كسبه  –فهو رأس مال المجتهد 

 المراد، وإال فال يتأتى تحصيله بحفظ الكتب.

                                           
 . 1332/  2البرهان  (1)
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 : العلم بالقرآن -6

ً بكتاب هللا، وهو دستور  يشترط في المجتهد أن يكون عارفا
مد كل المصادر التشريعية اإلسالم، والمصدر التشريعي األول، الذي تعت

األخرى في حجيتها عليه، كما انه أصل جميع األحكام، وأساس معرفة 
 الحالل والحرام.

القرآن لغته ومعناه اإلجمالي فقط، من وال يكفي المجتهد أن يعرف 
ً به، يستطيع بواسطته أن  بل يجب عليه أن يحصل لنفسه علماً حقيقيا

ر ويتذكر اآليات التي تستنبط منها يتدبر القران، ويستنبط منه، ويتصو
 األحكام.

وليس المراد أن يكون حافظا لكتاب هللا، فليس الحفظ شرطا في 
 االجتهاد، ولكن من حفظ كان خيرا ممن لم يحفظ.

ً آليات األحكام، بل يجب  كما انه ال يشترط فيه أن يكون حافظا
 ها.عليه أن يكون عارفا بها، وبمواقعها، ليرجع عند الحاجة إلي

 وهي كما قال الغزالي وابن العربي حوالي خمسمائة آية.

وهذا الكالم منهما إنما يصح إذا كان المراد به اآليات التي تدل 
 على األحكام دالله صريحة.

 وإال فاآليات التي تستنبط منها األحكام اكثر من ذلك بكثير.

م بل إن العالم بالكتاب، المتفرس فيه، يستطيع أن يستنبط األحكا
 من األخبار والقصص، وذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء.

من نظر في كتب المتبحرين في التفسير، المتدبرين للقرآن، وقع و
 العجب العجاب. علىفي هذا المجال 

الحرمين: وال ينبغي أن يقنع فيه بما يفهمه من لغته، فلن معظم  إمامقال 
 التفاسير يعتمد النقل.

على الكتب والتصانيف، فينبغي أن يحصل عتمد في نقله يوليس له أن 
 علم بحقيقته..ا هـ. علىلنفسه 

ومما يجب على المجتهد أن يعرفه من كتاب هللا ، مما يتوقف عليه 
 اإلجتهاد : 

 الناسخ والمنسوخ:  -أ
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فيجب عليه أن يعرف الناسخ من األيات والمنسوخ منها، ليعمل 
 بالناسخ، ويتجنب العمل بالمنسوخ.

معرفة تاريخ نزول اآليات، وقوانين النسخ،  على وهذا يتوقف
وحقيقته، وانواعه، والجمع بين أقوال الصحابه في هذا الموضوع عند 

 .(1)تعارضها، والترجيح بينها، وغير ذلك من االمور المتعلقه بباب النسخ

 

 العام والخاص: -ب
العامة، والخاصة، وكيفيه العمل  كما يحب عليه أن يعرف اآليات

واآليات العامة التي دخلها الخصوص، والعامة التي أريد بها ها، ب
الخصوص والشروط التي يحمل بها العام على الخاص، وكيفيه العمل في 

 هذه الحالة، وغير ذلك مما يتعلق بالعموم.

 

 المطلق المقيد: -ج
ويجب أن يعرف اآليات المطلقة، والمقيدة ليتمكن من حمل 

دواعيه، أو يبقي كال منهما على ما هو عليه قيام  دالمطلق على المقيد عن
 عند عدم قيام الدواعي، وغير ذلك من مباحث اإلطالق والتقييد.

 

 أسباب النزول: -د
، أن كان لها سبب، ألنه ةه أن يعرف سبب نزول اآليفيجب علي

قصود من الخطاب، بمعرفة السبب يتضح المراد من اآليه، ويفهم الم
ي الحكم، ويمتنع تخصيصها عند تخصيص السبب ف ةويقطع بدخول صور

 اآلية.

 

 معارف أخرى: -هـ
كما يجب عليه أن يعرف الظاهر والمؤول، والمجمل والمبين، 

 والمكي والمدني، وغير ذلك مما يؤثر في درك األحكام.

                                           
 . 339انظر مباحث النسخ في كتابنا الوجيز في اصول التشريع ص  (1)
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 :السنةمعرفة  -7

من القرآن، مما  مثل ما عرف السنةفيجب عليه انه يعرف من 
ه، من العموم والخصوص، واإلطالق والتقييد، السابق ةذكرناه في الفقر

 واإلجمال والبيان، والناسخ والمنسوخ، وغير ذلك.

بل يحب عليه  ،لب ففي الحفظ، ال يشترط أن يحفظها عن ظهر ق
ا عند الحاجه، على انه إن عرفها، ويعرف مواقعها، ليرجع اليهأن ي

 حفظها كان افضل واكمل.

في االنسان في عصرنا أن نه كان يكإوقد نص األصوليون على 
المشهورين في هذا الفن، وإلى مصنفاتهم فيه، وال  األئمةيرجع إلى 

 سيما أن الرواية قد انقطعت أو كادت.

د، : واما الحديث فيكتفي فيه بالتقلي(1)الحرمين في "البرهان" إمامقال 
 .ةالمهذب ةالكتب المرتب ةوتيسر الوصول إلى دركه بمراجع

: واما السنن، فال بد من معرفة (1)"ى" المستصفوقال الغزالي في 
االحاديث التي تتعلق باألحكام، وهي وإن كانت زائده على ألوف، فهي 

 محصوره ا هـ.

                                           
 . 1334/  2البرهان  (1)

(1) 2  /351 . 
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 أبوخاري، ومسلم، وبمهات الست، وهي الان إلى األفيرجع االنس
مسند احمد، وسنن  ىترمذي، والنسائي، وابن ماجه، والداود، وال

ن السنن، والمصنفات، والجوامع، والمسانيد، مما البيهقي، وغير ذلك م
 ال داعي لإلطالة بتعداده وذكره.

وال يكفي االنسان ابدا أن يقتصر على سنن أبي داود، أو 
من  الصحيحين، أو الصحاح الست، ألن هذه الكتب وان جمعت كثيراً 

أنها لم تسوعبها، وكم من األحاديث التي تذكر فيها  حاديث األحكام، إالأ
 ألحكام لم تتعرض لها هذه المصالح. ا

ولذلك كان البد لمن يريد أن ينصب نفسه مجتهدا أن يكون عارفا بكل 
 السنن، الحتمال أن يوجد في بعضها ما اليوجد في بعضها االخر.

ً  –كما ذكرت  -وليس المراد  لها، وانما المراد أن  أن يكون حافظا
 يكون مشرفا عليها، عارفاً بمواقعها.

لكل مقام مقال، ولكل فن رجال، ومن بطأت به همته، لم وإال ف
 يسرع به جهله، وال يرحمه حمقه.

 عرف قدره فوقف عنده. أً ورحم هللا امر

أبو بكر بن خزيمة: ال  اعرف عن النبي صلي هللا  األئمة إمامقال 
 كتابه.يه وسلم سنةً لم يودعها الشافعي عل

 رآن.:عرفه من الق ماومما يجب أن يعرفه زيادة ع

كل واحد منها، وشرطه، لما  ةحاديث المتواترة واآلحادية، ومنزلاآل -أ
 يترتب على ذلك مما ال يخفى.
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الصحيح والضعيف: أو المقبول والمردود، فيجب عليه أن يعرف  -ب
الحديث الصحيح، من الحسن، من الضعيف، ليقدم األول على الثاني، 

لته، فيعمل بالصحيح، ويتجنب زل كل حديث منزـوالثاني على الثالث، ولين
العمل بالضعيف، بالشروط والضوابط المعروفة في مباحث السنة من 

 أصول الفقه، أو في مباحث مصطلح الحديث.

التاريخ والرجال: فيجب عليه أن يعرف ما تمس الحاجة إليه من علم  -ج
التاريخ وأحوال الرواة، من العدالة، والجرح، ولقاء الشيوخ، والطالب، 

توصل به إلى معرفة الصحيح والضعيف، والمتصل والمنقطع، وغير لي
 ذلك من مهمات السند.

سباب الجرح والتعديل: فيجب أن يعرف أسباب الجرح، وضوابطها، أ -د
ن إالتعديل  علىوأنواعها، ومتي يكون الجرح متعبرا، ومتي يقدم 

عارضه، وغير ذلك من الضوابط الضرورية لمعرفة الصحة، والضعف، 
 و القبول والرد.أ

كما أنه يجب عليه أن يعرف الشاذ من المحفوظ، والمنكر من  -هـ
 المعروف، وعلل الحديث.

ي"في شروط المجتهد: الثالث: ثالحرمين في "الغيا إمامقال 
من  ىن معظم أصول التكاليف متلقلرى، فمعرفة السنن، فهي القاعدة الكب

وفنون أحواله، ومعظم آي أقوال الرسول صلي هللا عليه وسلم وأفعاله، 
 الكتاب ال يستقل دون بيان الرسول.

ثم ال يتقرر االستقالل بالسنة إال بالتبحر في معرفة الرجال، والعلم 
يل، وما عليه بالصحيح من األخبار والسقيم، وأسباب الجرح والتعد

ن الرواة والثقات، والمسند والمرسل، ألثبات مالتعويل في صفات ا
 .ا هـ.(1)الناسخ والمنسوخ ةيترتب عليها استبانلتواريخ التي وا

قال الغزالي في "المستصفي": يجب معرفة الرواية، وتمييز 
الصحيح منها عن الفاسد، والمقبول عن المردود، فلن ما الينقله العدل 

 عن العدل فال حجة فيه.

 ةن كل حديث يفتي به، مما قبلته األمة، فال حاجوالتخفيف فيه أ
 في اسناده. به إلى النظر

                                           
 . 400الغياثي ص   (1)
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وإن خالفه بعض العلماء، فينبغي أن يعرف رواته وعدالتهم، فلن 
كانوا مشهورين عنده، كما يرويه الشافعي، عن مالك، عن نافع، عن ابن 

 حوالهم.أء قد تواتر عند الناس عدالتهم وعمر مثال، اعتمد عليه، فهؤال

 ، أو بتواتر الخبر.ةوالمشاهد ةانما تعرف بالخبر ةوالعدال

قليد، وذلك بأن يقلد البخاري ومسلماً في أخبار ما نزل عنه فهو تف
 نهما ما رووها إال عمن عرفوا عدالته، فهذا مجرد تقليد.الصحيحين، وأ

الهم وإنما يزول التقليد بأن يعرف أحوال الرواة، بتسامع أحو
وذلك طويل، م ال، أ ةنها تقتضي العدالأوسيرهم، ثم ينظر في سيرهم ب

 الوسائط عسير. ةننا مع كثروهو في زما

العدل، بعد أن عرفنا أن  مامبتعديل اإل ىيه أن يكتففوالتخفيف 
مذهبه في التعديل مذهب صحيح، فلن المذاهب مختلفه فيما يعدل به 

 ويجرح.

في حقه، ولو  ةوالمشاهد ةن مات قبلنا بزمان، امتنعت الخبرن ملف
المشهورين،  األئمة شرط أن تتواتر سيرته، فذلك ال يصادف إال في حق

فيقلد في معرفة سيرته عدال فيما يخبره، فيقلده في تعديله، بعد أن عرفنا 
 صحة مذهبه في التعديل.

التي ارتضى  ةالصحيحالكتب فلن جوزنا للمفتي االعتماد على 
رواتها، قصر الطريق على المفتي، وإال طال األمر، وعسر الخطب  األئمة

 سائط.في هذا الزمان، مع كثرة الو

 أهـ ..(1)بتعاقب االعصار ةوال يزال األمر يزداد شد

 

 

 معرفة اللغة العربية: -8

ً بلغة العرب، نحوها، وصرفها،  فيشترط بالمجتهد أن يكون عارفا
 وبالغتها، شعرها ونثرها.

                                           
 . 352/  2المستصفى  (1)



 23 ـاداالجته 

ا إال وذلك ألن ألفاظ الشرع جاءت بلغة العرب، فال يمكن فهمه
، ومتن ة، والصرف، والبالغ، من النحوةبمعرفة قواعد اللغة العربي

 اللغة، وفقهها.

 رسوله من لم يعرف لغة العرب وقواعدها،  ةفلم يفهم كتاب هللا، وال سن

 : تعرف به معاني المفردات.ة فمتن اللغ

 ، ويقيم اللسان والكالم.ةبه معني التركيب والجملوالنحو: يعرف 

، وما فيها من إعالل وإبدال، ةوالصرف: تعرف به بنية الكلم
 ونقص، وغير ذلك. ةوزياد

والبالغة: يعرف بها ما في الكالم من االستعارات، والتجوزات، 
 ساليب العرب في كالمها.أايات، وغير ذلك مما هو معروف في والكن

ً باللغة، فان  إمامقال  الحرمين: وينبغي أن يكون المفتي عالما
يعرف لغة  من السنةأصولها من الكتاب و م  الشريعة عربية، وإنما يفه  

 .(1)العرب

جب أن يكون مستقال باللغة وقال في "الغياثي"في صفة المفتي: ي
صلي هللا عليه وسلم متلقاها ومستقاها  ى، فلن شريعة المصطفة العربي
األحكام، وكلها  ووقائعهم وأقضيتهم في بةر الصحاثاآ، و، والسنن  الكتاب  

ه، فهي اء من العربيشرف العبارات، وال بد من االرتوأبأفصح اللغات، و
 .(2)ةالذريعه إلى مكارم الشريع

ما القدر الذي يجب تحصيله من اللغة، فهو كما قال ابن السبكي أو
 .: ذو الدرجه الوسطى بالغة وعربية(3)في "جمع الجوامع "

الحرمين: وال يشترط التعمق والتبحر فيها حتى يصير  إمامقال 
 الرجل عالمة العرب.

 االستطراف وتحصيل المبادئ واألطراف.وال يقع االكتفاء ب
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 24 ـاداالجته 

ن اللغة العربية ما يترقى بل القول الضابط في ذلك: أن يحصل م
المقلدين في معرفة معني الكتاب والسنة، وهذا يستدعي  ةعن رتب

 .(1)منصبا ً وسطاً في علم اللغة العربية

ً وقال الغزالي: وال يشترط أن يكون متعمقا في اللغة   ةالذروبالغا
يل، وسيبويه، والمبرد، وغيرهم وإنما يكفيه أن يعرف القدر الذي كالخل

ز بين صريح عادتهم في االستعمال، إلى حد يمييفهم به خطاب العرب، و
ه مكومح وخاصه، هره ومجمله، وحقيقته ومجازه، وعامالكالم وظاه

، ونصه وفحواه، ولحنه ومفهمومه.... ه ومقيد هومتشابهه، ومطلق
 .(2)لمقاصدبحيث يدرك حقائق ا

العليا في اللغة، ألن مرادنا  ةوانما لم نفرض عليه أن يبلغ الذرو
ة معاني الكالم، وهذا ال يحتاج ألن يكون اإلنسان في من علمها معرف

 سيبويه، بل يكفيه ما ذكرنا. ةمرتب

وثانيا: ألن لغة العرب ولسانهم اليحيط به عالم في االرض، كما 
األزهري في  مام، ونقله عنه اإل(3)رسالته ةالشافعي في مقدم مامقال اإل
 تهذيبه. ةمقدم

مذهباً، واكثرها ألفاظاً، وال  لسنةوسع األأقال: ولسان العرب 
على  يءن  غير نبي، ولكنه ال يذهب منه شنعلمه يحيط بجميع علم انسا
 فيها من يعرفه ا هـ. عامتها حتى ال يكون موجوداً 

اليوم، من  ةه بعض الجهلما يفهم ىالوسط ةوليس المراد بالدرج
لفاظ، وتقويم النطق، وإنما ون مجتهداً بمجرد تمكنه من حل األنه يكأ

 المراد أن يكون ما يعرفه من 
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 25 ـاداالجته 

التي تؤهله لالستقالل بالفهم واالستنباط،  ةعلومها قد بلغ المرتب
إنماهو اليسير الذي ال تمكنه  وته منهافالغزالي، وما ي كما قدمناه عن

 حاطه به.اإل

ولذلك قال ابن السمعاني في"القواطع ": "والذي يلزم المجتهد أن 
 ً  .(1)بأكثر كالم العرب، ويرجع فيما غرب عنه إلى غيره " يكون محيطا

 ىلغه جاهل، فقد زعم بهتاناً، وادعفمن زعم أنه مجتهد، وهو بهذه ال
 إفكاً.

 ً عالوة عن أن يكون –ولن يكون الجاهل بلغة العرب عالما
 مل في سم الخياط.جى يلج الحت-مجتهداً 

 

 معرفة مسائل االجماع: -9

جماع حتى ال يفتي لمجتهد أن يكون عارفاً بمسائل اإلويجب على ا
 بخالفها فيكون خارقاً لإلجماع، متبعا لغير سبيل المؤمنين.

 ً  عليها. فال يفتي إال بما يوافقه االجماع إن كانت المسألة مجمعا

يحفظ  مواقع اإلجماع والخالف، بل  وال يلزمه كما قال الغزالي أن
 جماع.أن يعلم أن فتواه ليست مخالفه لإلكل مسألة يفتي فيها ـ ينبغي 

ً نه موافق مذهبأن يعلم أإما ب  يهم كان.أمن مذاهب العلماء  ا

في العصر لم يكن ألهل االجماع فيها  ةمتولد ةأو يعلم أن هذه واقع
 .(2)خوض

 

 ئل الخالف:معرفة مذاهب العلماء في مسا -10

جماع، معرفته بآراء العلماء في ويندرج تحت معرفته بمسائل اإل
 مسائل الخالف.
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 26 ـاداالجته 

فيجب عليه أن يعرف مذاهب العلماء المتقدمين، وأقاويل السلف، 
 ليستضئ بنور بصيرتهم ويستفيد من نظرهم وعقلهم.

رضي هللا عنه: وال يكون ألحد أن يقيس حتى  -قال الشافعي 
ً بما  مضى قبله من السنن، واقاويل السلف، وإجماع الناس، يكون عالما

 .(1)واختالفهم

تقدمين الحرمين: ويجب معرفة مذاهب العلماء الم إمامقال 
 .ةالماضين في العصور الخالي

ووجه اشتراط ذلك أن المفتي لو لم يكن محيطا بمذاهب 
خرق اإلجماع، واالنسالل عن  علىئه ربما يهجم فيما يجالمتقدمين، فر

 .(2)الوفاق ةقرب

 معرفة أصول الفقه: -11

ومما يجب أن يعرفه المجتهد، بل من أهم ما يجب معرفته، 
 والتمرس به، هو أصول الفقه.

ألنه اساس االجتهاد وركنه، وشرط االستنباط ودعامته، ولواله 
مدلوالتها، ولما تمكنوا من  علىلما تمكن العلماء من نصب األدلة 

 استنباط األحكام منها.

به يعرف العام والخاص، والمطلق والمقيد، والظاهر والمؤول، ف
األمر،  وللوالمجمل والمبين، والنص والظاهر، والناسخ و المنسوخ، ود

بط اخبر، والمقبول منه والمردود، وضال ةوالمراد من النهي، وحقيق
قديمه عند ما يجب تماع وحكمه، وجالصحيح والضعيف، وضابط اإل

 .سةيقألاالتعارض من النصوص و

وبه يعرف القياس الذي هو لباب األصول وغايته، ومعيار 
 االجتهاد وضابطه.

والسيما  فيجب عليه أن يوليه عناية خاصة حتى يمهر به ويتقنه،
سلم علته ت، وشرائطها، ومسالكها، وقوادحها، لةفيما يتعلق بمباحث العل

 بطال وقياسه عن الخلل.عن اإل
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 27 ـاداالجته 

 

 العلم بالدليل العقلي:  -12

أن يكون المجتهد  (2)الغزالي مامتبعا لإل (1)الرازي مامقد شرط اإل
ً بالدليل العقلي، كاستصحاب الحال، والبراء   ، فال ينتقل ةاألصلي ةعالما

 يل الناقل.لعنها إال بالد

": وأما العقل فنعني به مستند النفي ىقال الغزالي في " المستصف
 األصلي لألحكام 

ي فال، وعلى نعالحرج في األقوال واالف يعلى نف ن العقل قد دل  لف
 األحكام عنها من صور ال نهاية لها.

 ة، فالمستثناالسنةأما ما استثنته األدلة السمعية من الكتاب و
 ، وإن كانت كثيرة.ةمحصور

 ةواقعه إلى النفي األصلي، والبراءفينبغي أن يرجع في كل 
منصوص، فيأخذ  علىاألصلية، ويعلم أن ذلك ال يغير إال بنص، أو قياس 

 في طلب النصوص.

فعال الرسول، باالضافه إلى ما أالنصوص واإلجماع، و ىوفي معن
 يدل عليه العقل، على الشرط الذي فصلناه. ا هـ.
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 ماال يشترط في المجتهد

 ةالق، ألنه ال عممجتهد أن يكون عارفاً بعلم الكالاليشترط في ال -1
ية ال اجتهاد فيها كما له بالفقه، والقطعيات العقلية والنقل

 قدمنا.

ً بالفروع الفقهية، ألن الفروع  -2 وال يشترط فيه أن يكون عالما
الفقهية ثمرة االجتهاد وغايته، وال يمكن أن تكون الثمرة 

 والغاية شرطاً.

 .ةالرتب إن بلغت ةأن تجتهد المرأ ح، إذ يصةكما ال تشرط فيه الذكور -3

الجتهاد من الرقيق، إن بلغوا وال تشترط فيه الحرية، فيصح ا -4
 االجتهاد.

ما ذكرناه، من انها شرط في  ىكما التشترط فيه العداله عل -5
قبول قول المجتهد وفتواه، وليست شرطاً في صحة 
 اجتهاده، فيصح اجتهاده، وال يقبل منه، لعدم الوثوق به.

ي أغلظ من : فصار شرط المفت-رحمه هللا  -قال ابن السمعاني 
 قبول.ال، لما تضمنه من ةتهاد، بالعدالشرط االج

وشرط الحاكم أغلظ من شرط المفتي بالحرية، والذكورية، لما 
 .(1)تضمنه من اإللزام
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 أمور مهمه ينبغي مراعاتها في اإلجتهاد

ما االمور العامة التي ينبغي أن تتوفر في المجتهد ليركن إلى أو
الجتهاد، فهي كما قال ا ةن القلب إلى فتواه، ال لبلوغ درجقوله، ويطمئ

 النووي رحمه هللا. ماماإل

، ةالظاهر ةبالديان اً ن يكون المفتي ظاهر الورع، مشهورينبغي أ
 .ةالباهر ةوالصيان

وكان مالك رحمه هللا يعمل بما ال يلزمه الناس، ويقول: ال يكون 
ً حتى يعمل في خاصة نفسه بما ال يلزمه الناس، مما لو تركه لم  عالما

 .(1)ن يحكي نحوه عن شيخه ربيعهيأثم، وكا

فال الماوردي في "الحاوي": إن المفتي إذا نابذ في فتواه شخصاً 
 ً ً  معيناً، صار خصما ، فترد فتواه على من عاداه، كما ترد شهادته حكما

 .(2)عليه

سق ال تصح فتواه، ونقل  قال النووي: واتفقوا على أن الفا
 .(3)الخطيب االجماع عليه

 ي المجتهد: كالم الشافعي ف

الشافعي في  ماموفي الختام، يجب أن نزين هذا البحث بما ذكره اإل
إبطال االستحسان" من "االم " في شروط االجتهاد، لما "" الرساله" و 

 .ةمن الدرر الغالية والحكم البالغ فيه

 :(4)قال في "الرساله"

وهي العلم بأحكام  لة التي بها القياس،ال من جمع اآلإوال يقيس 
، ه، وخاصهه، وأدبه، وناسخه، ومنسوخه، وعاملفه، ونضتاب هللا: فرك

 وإرشاده.
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 30 ـاداالجته 

بسنن رسول هللا، فلذا لم يجد  ويستدل على ما احتمل التأويل منه
 فبلجماع المسلمين، فلن لم يكن إجماع فبالقياس. ةسن

ً بما مضى قبله من  وال يكون ألحد أن يقيس حتى يكون عالما
 إجماع الناس، واختالفهم، ولسان العرب.السنن، وأقاويل السلف، و

واليكون له أن يقيس حتى يكون صحيح العقل، وحتي يفرق بين 
 المشتبه، وال يعجل بالقول به، دون التثبيت.

ه قد يتنبه باالستماع لترك وال يمتنع من االستماع ممن خالفه، ألن
 ثبيتا فيما اعتقد الصواب.ت، ويزداد به ةالغفل

واالنصاف من نفسه، حتى  غاية جهده، وعليه في ذلك بلوغ
 ين قال ما يقول، وترك ما يترك.أيعرف من 

منه بما خالفه، حتى يعرف فضل ما يصير  ىوال يكون بما قال أعن
 ما يترك إن شاء هللا. علىإليه، 

فأما من تم عقله، ولم يكن عالماً بما وصفنا، فال يحل له أن يقول 
قيه أن يقول في عليه، كما ال يحل لفه ال يعرف ما يقيس نأبقياس، وذلك 

 له بسوقه. ةثمن درهم وال خبر

فليس له –ومن كان عالماً بما وصفنا بالحفظ، ال بحقيقة المعرفة 
 أن يقول أيضاً ً بقياس ألنه قد يذهب عليه عقل المعاني.

ر ً مقص   العقل، أو مقصراً عن علم لسان  وكذلك لو كان حافظا
نقص عقله عن اآللة التي يجوز بها  بل  من ق  العرب، لم يكن له أن يقيس 

 القياس.

أن يقول ابداً إال اتباعاً، ال  –وهللا اعلم  –وال نقول يسع هذا 
 قياساً.
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 :(1)في كتاب "إبطال االستحسان " من " االم" –وقال رضي هللا عنه     

يجمع أن يكون عالماً  ىإال مت –وال ينبغي للمفتي أن يفتي أحداً 
 ، وأدبه.هوعام هكتاب، وعلم ناسخه ومنسوخه، وخاصلعلم ا

ً بسنن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وأقاويل أهل العلم  وعالما
 قديماً وحديثاً.

 ، يميز بين المشتبه، ويعقل القياس.وعالما بلسان العرب، عاقالً 

 فلن عدم واحداً من هذه الخصال، لم يحل له أن يقول قياساً.

باألصول، غير عاقل للقياس الذي هو الفرع  اً وكذلك لو كان عالم
 جل: ق ْس، وهو ال يعقل القياس.رلم يجز أن يقال ل –

منها،  يءقياس، وهو مضيع لعلم األصول أو شوإن كان عاقال لل
 لم يجز أن يقال له: ق ْس على ما ال تعلم ا هـ.

 

 تجزئه االجتهاد:

 علم.اب الأبووالمراد به أن يتمكن من االجتهاد في بعض 

اب أبواالجتهاد في بعض قوة وذلك بأن يحصل لبعض العلماء 
العلم، بأن يعرف أدلتها، ويتمكن من النظر فيها وتقريرها، دون أدلة 

 غيرها، وعلى الشروط التى ذكرناها، مما له عالقه بهذه المسألة.

فهل يجوز لهذا العالم أن يجتهد في الباب الذي تمكن من أدلته، 
 ن من االجتهاد في غيره؟وإن كان ال يتمك

 

 

اب أن يكون قادراً بواألمن نه ال بد له ليصح اجتهاده في باب أام 
 اب العلم؟أبوعلى االجتهاد المطلق في جميع 
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نه يجوز له أإلى  -(1)وهو الصحيح المختار -ذهب اكثر األصوليين 
أن يجتهد في هذا الباب الذين عرف أدلته، واتقنها، وتمكن من النظر 

 فيها.

 اب الفرائض، أو النكاح، أو الحج مثال ً أبوتقن االنسان أكما لو 

ً كامال ً من العلم، فهذا ال أوأما من  تقن مسألة واحدة، وليس بابا
ً عن محل  يجوز له االجتهاد فيها، على ما قاله الزركشي، وجعله خارجا

 النزاع.

حد والظاهر انهم منعوه في المسالة الواحدة، ألن مسائل الباب الوا
ن يقرر مسألة واحدة مترابطة بعضها ببعض، وال يكون بلمكان المرء أ

 باهها فى ذلك الباب وهللا اعلم.عن نظائرها وأش
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 بْ س  المنت   د  جته  الم  

، السنةوهو الذي بلغ رتبة االجتهاد المطلق، باألخذ من الكتاب و
 خاصة به.نه لم يصل لدرجة االستقالل الكامل في تأصيل األصول الأإال 

من أئمة االجتهاد المطلق،  إمامكام على أصول حهو يخرج األف
 كأبي حنيفه، ومالك، والشافعي، وأحمد.

ه، ال في المذهب، وال مامقال ابن الصالح: فهو ال يكون مقلدا ً إل
 في دليله  التصافه بصفه المستقل.

 .(1)وإنما ينسب إليه لسلوكه طريقه في االجتهاد

من ، وقد يخالفه، فلن وافقه في اجتهاده، كان ماموقد يوافق اإل
 قبيل االتفاق في اآلراء، ال من قبيل التقليد.

عنده من األدلة واالستنباط،  حوإن خالفه، كان خالفه لما رج
 وكثيراً ما يخالفه.

فهذا يأخذ أحكام المسائل من نصوص الشرع بعد نظره فيها، ال 
 .ماممن أقوال اإل
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المفتي في هذه الحاله كفتوى المستقل في  ىقال النووي: ثم فتو
 .(1)العمل بها، واالعتداد بها في اإلجماع والخالف

 ومن هؤالء المجتهدين المنتسبين:

يعقوب بن ابراهيم،وزفر يوسف  أبومحمد بن الحسن الشيباني،و
 بن الهذيل من الحنفية.

 

ومن المالكية: عبد الرحمن بن القاسم المصري، وأشهب بن 
 ز العامري.عبدالعزي

حمد بن محمد أبكر  أبوومن الحنابله: عمر بن الحسين الخرقي، و
 بن هارون المعروف بالخالل.

بكرمحمد بن ابراهيم بن المنذر، ومحمد بن  أبوومن الشافعية: 
 نصر المروزي، ومحمد بن جرير الطبري، ومحمد بن خزيمه.

بكر  بوأثور، و أبوالنووي في "المجموع ": المزني، و مامقال اإل
 بن المنذر، ائمة مجتهدون، وهم منسوبون إلى الشافعي.

، وابن المنذر ةثور، فصاحبان للشافعي حقيق أبوفأما المزني و
 متأخر عنهما.

ن الثالثه من أفي "المهذب"في مواضع كثيرة ب -ي الشيراز -وقد صرح 
 ا هـ.  (2)أصحابنا أصحاب الوجوه، وجعل أقوالهم وجوهاً في المذهب

ابن السبكي: المحمدون االربعه هم: محمد بن نصر،  ماماإلوقال 
لمنذر، من أصحابنا وقد بلغوا ومحمد بن جرير، وابن خزيمه، وابن ا

االجتهاد المطلق، ولم يخرجهم ذلك عن كونهم من أصحاب  ةدرج
جين على أصوله، المتمذهبين بمذهبه، لوفاق اجتهادهم الشافعي، المخر   

 اجتهاده.
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األعظم في كثير من  مام، وإن خرجوا عن رأي اإلةوهؤالء االربع
 المسائل، فلم يخرجوا في األغلب، فأعرف ذلك.

عدودون، وعلى أصوله في ضراب الشافعية مأنهم في أواعلم 
 ا هـ. (1)جون، وبطريقه متهذبون، وبمذهبه متمذهبونراالغلب مخ

إسحاق هذه الصفة  أبواالستاذ  ىقال الشيخ ابن الصالح: وادع
 حابنا، وقال: الذي ذهب إليه المحققون ما ذهب إليه أصحابنا، وهوألص
نهم صاروا إلى مذهب الشافعي، ال تقليداً له، بل لما وجدوا طرقه في أ

االجتهاد والقياس أسد الطرق، ولم يكن لهم بد من االجتهاد، سلكوا 
 طريقه، فطلبوا معرفة األحكام بطريق الشافعي.

ذا فقال: اتبعنا الشافعي دون غيره، علي السنجي نحو ه أبووذكر 
 نا قلدناه.أقوله ارجح األقوال وأعدلها، ال  ألنا وجدنا

قال ابن الصالح: ودعوى انتفاء التقليد عنهم مطلقا ً ال يستقيم،  
 .(2)كثرهمأيالئم المعلوم من حالهم أو حال  وال

 

 شروط المجتهد المنتسب:

هد المطلق، وشروط المجتهد المنتسب هي نفس شروط المجت
 غيره.بها والفارق بينها أن المطلق يؤصل أصوله ويفرع عليها، اليقلد 

 بينما نجد المنتسب يعتمد أصول غيره، ويخرج عليها.

 خرى.ألعن همة المطلق في بعض الشروط ا وربما قصرت همته

 

                                           
 251/ 2،  104/ 2ن وانظر  102/ 3طبقات الشافعية البن السبكي  (1)

  72/  1المجموع  (2)



 36 ـاداالجته 

 بْ المذه   جتهد  م  

الصنف الثالث من المجتهدين هو مجتهد المذهب، وهو الذي لم 
نه بلغ من ألمنتسب، إال رجة المجتهد المطلق، وال درجة المجتهد ايبلغ د

 ً ه، إمامؤهله أن ينظر في الوقائع، ويخرجها على نصوص يالعلم مبلغا
 بعد معرفته بعلتها، ووقوفه على حقيقتها.

، أو يدخله على ما نص عليه  ماموذلك بأن يقيس ما سكت عنه اإل
 ن قواعده.عامة م ةتحت عمومه، أو يدرجه في قاعد

وقد يقوم باستنباط األحكام الشرعية مباشرة من نصوص الشرع، 
 ه األصولية، وملتزماً لها، كما يفعل المجتهد المنتسب.إماممتقيداً بقواعد 

 أقوال مجتهد المذهب عندنا بالوجوه. ىوتسم

قال ابن الصالح في صفة مجتهد المذهب: هو المجتهد الذي يكون 
نه ال يتجاوز أ مستقالً بتقرير أصوله بالدليل، غيره، إماممقيدا  في مذهب 
 ه وقواعده.إمامفي أدلته أصول 

 وشرطــــــه:

 كونه عالماً بالفقه وأصوله، وأدلة األحكام تفصيال ً.

 ة والمعاني.يسبصيراً بمسالك األق

 تام االرتياض في التخريج واالستنباط.

 ه بأصوله.مامقيماً بللحاق ما ليس منصوصا عليه إل

دوات المستقل، بأن أعض وال يعرى عن شوب تقليد، إلخالله بب
 خل بهما المقلد.أبالحديث، أو العربية، وكثيرا ما يخل 
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ه أصوال ً يستنبط منها، كفعل المستقل إمامثم يتخذ نصوص 
 بنصوص الشرع.

ب الوجوه، وعليها كان أئمتنا أو قال: وهذه صفة أصحابنا أصحا
 .(1)أصوله علىه، بما يخرجه ماما ال نص فيه إلكثرهم، وله أن يفتي فيمأ

 الحرمين في وصفه:  إماموقال 

 من كان فقيه النفس.

 متوقد القريحة.

 بصيراً بأساليب الظنون.

 خبيرا ً بطرق المعاني في هذه الفنون.

ولكنه لم يبلغ مبلغ المجتهدين، لقصوره عن المبلغ المقصود في 
ترجم بأصول الفقه..... فمثل هذا ماآلداب، أو لعدم تبحره في الفن ال

الماضين، فما يجده منصوصا من  األئمةمن  إمامالفقيه، إذا احاط بمذهب 
 .(2)مذهبه، ينهيه ويؤديه، ويلحق بالمنصوص عليه ما في معناه

 

 أقوال مجتهد المذهب "األوجه":

قوال مجتهد المذهب هي ما يستنبطه المجتهد على أقد بينا أن 
مي "بالوجوه" كما اصطلح عليه أصحابنا في المذهب ه، وتسإمامقواعد 

 الشافعي.

 –وجه: ألصحابنا، المنتسبين إلى مذهبه النووي: واأل مامقال اإل
أصوله ويستنبطونها من قواعده،  علىيخرجونها  –أي الشافعي 

 ا هـ. (3)ويجتهدون في بعضها، وإن لم يأخذوه من أصله
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اطها منها، كأن ومعنى تخريج الوجوه على النصوص، استنب
ما نص عليه فيما  ىمعن يقيس ما سكت عنه على ما نص عليه، لوجود

 سكت عنه.

 ه على ذلك المعني، أو استنبطه هو من كالمه.إمامسواء نص 

من دخوله تحت عموم ذكره، أو ويستخرج حكم المسكوت عنه أ
 كررها. ةقاعد

وقد يستنبطون من نصوص الشارع، كما يعلم من تتبع كالمهم، 
هم في إمام ةباطهم منها بالجري على طريقنلكن يتقيدون في است
 عده وشروطه فيه.ااالستدالل ومراعاة قو

ال يتقيد بطريق غيره، وال وبهذا يفارق المجتهد المطلق، فلنه 
 .(1)قواعده وشروطه ةبمراعا

 ةبعض الوجوه، ولكن مخالفتهم قليل في مامقلت: وقد يخالفون اإل
ما  المجتهد المستقل المنتسب للمذهب، إذ كثيراً جدا ً ليست كمخالفة 

 .مامستقل المنتسب عن أقوال اإلالميخرج المجتهد 

وتكون مخالفات أصحاب الوجوه اختيارات خاصة بهم، ال تنسب 
 ن شاء هللا.إسنذكر كثيرا منها أثناء ترجمتهم و ماملإل

 

 مكانة مجتهد المذهب: 

على  رأقد إمامبمذهب  الحرمين: ولعل الفقيه المستقل إمامقال 
من المجتهد في محاولته اإللحاق  –لحاق بأصول المذهب الذي حواه اإل

 بأصول الشريعه.

 

المقلد بذل كنه مجهوده في الضبط، ووضع الكتاب  مامفلن اإل
 سباب.اب، وتمهيد مسائل القياس واألبواأل ببتبوي
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من  والمجتهد الذي يبغي رد األمر إلى أصل الشرع، ال يصادف فيه
التمهيد والتقيد ما يجده ناقل المذهب في أصل المذهب المهذب المفرع 

 ا هـ.(1)المرتب 

 :مامالقول المخرج لإل ةنسب

 مامعرفنا أن مجتهد المذهب قد يجتهد بالتخريج على قواعد اإل
 بما نص عليه. مامفيلحق ما لم ينص عليه اإل

الذي  مام، هل تنسب لإلةن ما هو مصير هذه األقوال المخرجولك
م ال تنسب إليه، وانما هي أقوال أخرجت األقوال على أصوله وقواعده، 

 في المذهب تنسب لمخرجيها فقط؟

بأن القول المخرج في (2)ي" ثالحرمين في "الغيا إماملقد جزم 
بتخريجه، فالمستفتي مقلد  ى، وأن المفتي إذا افتمامالمذهب منسوب لإل

 ه، ال له.مامإل

": ال يجوز أن ينسب إلى ةازي في " التبصرالشير ماموقال اإل
 .(3)له ما يخرج على قوله، فيجعل قوالً  –رضي هللا عنه  –الشافعي 

 نه ينسب إليه.أثم رد الشيرازي على من قال من األصحاب ب

 قال الشيرازي: وذلك أن قول االنسان ما نص عليه، أو دل عليه
، فال يحل أن يضاف ، ولم يدل عليههبما يجري مجرى النص، وما لم يقل

 إليه.

 : الينسب لساكت قول.-رحمه هللا  –ولهذا قال الشافعي 

وهذا الذي قاله الشيرازي هو الصحيح المعمول به في المذهب، 
 .(4) كما قال ابن الصالح، والنووي
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 اقلت: ثم هذه التخريجات، وان كانت ال تنسب للشافعي، على هذ
تبر وجوها ً فيه، ما دامت مذهب، وتعالصحيح المختار، إال انها تعد من ال

 ته.أصحابه ومقلدوأصوله، ومن قبل  مامعلى نصوص اإل ةمستخرج

خذه من أصل أن كانت مما اجتهد فيه صاحب الوجه، ولم يإما أو
 ، فلما أن يوافق القواعد، وإما أن يخالفها.ماماإل

 فلن وافق القواعد فهو من المذهب، وإال فال.

: القول الفصل فيما اجتهدوا فيه (1)لطبقات"قال ابن السبكي في "ا
خذوه من أصله أنه ال يعد، إال إذا لم يناف أولم ي –ي أصحاب الوجوه أ –

ناسبها عد، وإن لم يكن فيه قواعد المذهب، فلن نافاها لم يعد، وإن 
المذهب بالحوادث  ةوقد ال يكون لذلك وجود، إلحاط – ةوال منافا ةمناسب
 المذهب تردد.ففي إلحاقه ب –كلها 

، إن كان ج  خر   إطالقاً، فيظهر أن ذلك الم   ج  طلقه المخر   أوكل تخريج 
تمذهب والتقيد، كالشيخ أبي حامد،والقفال، عد من يغلب عليه ال ممن

 المذهب. 

 ربعه، فال يعد ن كان ممن كثر خروجه كالمحمدين األوإ

خروج  يج، فبين الدرجتين، لم يخرجوار  ما المزني، وبعده ابن س  أو
 المحمدين، ولم يتقيدوا بقيد العراقيين والخراسانيين  ا هـ.

من مسألة إلى  مامقوال لإلاألهذا ومن التخريج ما يكون من نقل 
 اخرى.

في مسألة على حكم، ثم ينص في مسألة أخرى  مامكأن ينص اإل
 تشابهها على حكم يخالف الحكم األول.

لمسألتين قوال من فيأتي مجتهد المذهب ويخرج لكل مسألة من ا
، مامالمسألة االخرى، فيصير لكل مسألة قول منصوص عليه من قبل اإل

 وقول مخرج من قبل األصحاب.
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 ال ةه، وتارمامج من نص معين إلر   خ  ي   قال ابن الصالح: ثم  تارة
ه، إمامعلى شرط ما يحتج به  يجده فيخرج على أصوله، بأن يجد دليالً 

 فيفتي بموجبه.

لى خالفه، على شئ، ونص في مسألة تشبهها ع هإمامفلن نص 
 مي قوال مخرجا ً.خر، س  فخرج من أحدهما إلى اآل

وشرط هذا التخريج أن ال يجد بين نصيه فرقا، فلن وجده، وجب 
 تقريرهما على ظاهرهما.

ويختلفون كثيراً في القول بالتخريج في مثل ذلك، الختالفهم في 
 إمكان الفرق.

 (1)ر ذلك يمكن فيه الفرق، وقد ذكروه.قال النووي: قلت: وأكث

ما نص  –كثيرة  ةمثلواأل –ومثال التخريج في األقوال والمسائل 
نه اجتهد فيها، أعليه الشافعي في االجتهاد في األواني، إذ نص على 

وغلب على ظنه طهارة أحدهما، استعمله، وأراق اآلخر، فلن استعمل ما 
اآلخر الذي غلب على ظنه أنه لم يرق غلب على ظنه طهارته، إال 

على ظنه طهارة ما ظنه نجساً نجاسته ، ثم تغير اجتهاده ، بأن غلب 
فى االجتهاد األول، قال الشافعي: ال يعمل  ونجاسة ما ظنه طاهراً 

باالجتهاد الثاني، لئال ينتقض اجتهاد باجتهاد، بل يخلطان، اويريقهما 
 ويتيمم.

أن المصلي لو اجتهد في  علىنص  ةاالجتهاد في القبل ىنه فأإال 
ا، ثم تغير ه، وغلب على ظنه انها في جهة الغرب مثال، فصلى اليةالقبل
الثانية، فغلب على ما ظنه انها في جهة الشمال، انه  ةده في الركعاجتها

الثانية، حتى لو تغير اجتاده اربع مرات، يصلي  ةيغير اتجاهه في الركع
ما قاله في مسألة االجتهاد في يها ربع جهات، ولم يقل فأربع ركعات إلى أ
 واني من عدم العمل باالجتهاد الثاني.األ

حكمين  على ماممسألتان، متشابهتان، نص فيهما اإل نفهاتا
جاز أمختلفين، في األولي لم يجز العمل باالجتهاد الثاني، وفي الثانية 

 العمل به.
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ي يرتها، فففخرج بعض األصحاب لكل من المسألتين قوال من نظ
، فصار ةمن االجتهاد في القبل واني خرجوا لها قوالً مسألة االجتهاد في األ

نه ال يجوز العمل باالجتهاد الثاني، أفيها قوالن، قول  منصوص، وهو 
نه يجوز العمل باالجتهاد أ، وهو ةوقول مخرج من االجتهاد في القبل

جتهاد الثاني، وعليه يجوز له أن يتوضأ مما غلب على ظنه طهارته باال
 الثاني.

إلى االجتهاد في  كما خرجوا من مسألة االجتهاد في األواني قوالً 
، فصار فيها قوالن، قول منصوص، يجوز له أن يعمل باالجتهاد، ةالقبل

ربع جهات، وقول مخرج، ال يجوز أ اربع ركعات إلى يالثاني، حتى يصل
 له أن يعمل باالجتهاد الثاني.

ً على أن بعض األصحاب أظهر فرق بين المسألتين، وبناء على  ا
 (1)ذلك منع التخريج فيهما.

 

 انواع مجتهدي المذهب:

 ينقسم مجتهدوا المذهب باعتبارات مختلفه إلى اقسام مختلفه.

، كالبويطي، هدي المذهب ممن صحب الشافعي حقيقةفبعض مجت
 ويونس، والربيع، وغيرهم.

صحابه نما صحب أإوبعضهم لم يصحبه حقيقه: ولم يتلق عنه، و
صطخري، وابن خيران، وابن أبي نماطي، واإلأو أصحاب أصحابه، كاأل

 هريرة، والصيرفي وغيرهم.

انه الصاحب  ى، على معنوكلهم يطلق عليه اسم الصاحب مجازاً 
 في المذهب.

 في الوجوه ينقسمون إلى قسمين: ةوالكثر ةومن حيث القل
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ألقوال فمنهم المقل الذي التعرف له إال الوجوه اليسيرة، وا
 المعدودة، كابن آلل، وأبي عبدالرحمن القزاز، وأبي بكر السالوسي، مثالً.

يكاد يخلو باب أو فصل من ذكره، وذكر  ومنهم المكثر، الذي ال
روزي، وابن مبي إسحاق الأوالقفال، و قواله، كابن سريج،أوجوهه و

 الحداد، وابن القاص، والشاشي وغيرهم.

تقسيمهم، كما سنراه في تراجمهم، عتمد عليه في أوهذا هو الذي 
الوجوه وقلتها، وكما سأشير إليه  ةحيث قسمتهم إلى قسمين باعتبار كثر

 ن شاء هللا.إعند بداية تراجمهم 

كما أن منهم من ترك لنا مصنفات حفظت لنا كالمه، ووجوهه، 
ة، أو كتب وتخريجاته،وفتاواه، من شروح كتب المذهب المشهور

 .مستقلة

 أو أقرانهم من المصنفين.ك .................... ومنهم لم يتر

القاسم الرافعي،  أبوان الكبيران شيخا المذهب، ماموقد جمع اإل
بن شرف النووي، في كتابيهما "الشرح الكبير" و "  ىزكريا يحي أبوو

وجه والتخريجات لألصحاب، من األقوال واأل ةالروضه" جمهرة كبير
في المذهب،  ةللكتب المؤلف ةبالنسب العظمي ةحيث بلغا في ذلك الذرو

وجههم أألقوال األصحاب و ةفي المذهب، والجامع ةعلى أن الكتب المؤلف
 .ةمعروف ة، وكلها مشهورىال تعد وال تحص
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 مجتهد الفتوى والترجيح

واع المجتهدين، وهم الطبقة التي تلي نأوهو النوع الرابع من 
هم في حفظ المذهب، طبقة أصحاب الوجوه، الذين لم يصلوا درجت

والتمرس بأصوله وقواعده، واالرتياض في االستنباط، وغير ذلك من 
 مسالك االجتهاد ووسائله.

نه ال بد أن يكون المجتهد في هذه المرتبه، ال بد أن يكون إإال 
 ً ً باقوال األصحاب وفقيه النفس، حافظا ً أللمذهب، عارفا  وجههم، مدركا

ً ألتعليالتهم و أدلة المذهب، يتمكن من تحرير المسائل  بدلتهم، متمرسا
خر، وتزييف الضعيف وترجيح بعض األقوال على بعضها اآلوتقريرها، 

 منها.

قال ابن الصالح: وهذا ال يبلغ رتبة أصحاب الوجوه، لكنه فقيه 
ه، عارف بأدلته، قائم بتقريرها، يصور ويحرر، إمامالنفس، حافظ مذهب 
 ويمهد ويزيف ويرجح.

ولئك لقصوره عنهم في حفظ المذهب، أو ألكنه قصر عن 
 االرتياض فى االستنباط، أو معرفة األصول ونحوها من أدلتهم.

المئة الرابعه من  واخرأقال: وهذه صفة كثيرة من المتأخرين إلى 
المصنفين، الذي رتبوا المذهب وحرروه، وصنفوا فيه تصانيف فيها 

 هم في التخريج.معظم اشتغال الناس اليوم، ولم يلحقوا الذين قبل

ً أويهم، فكانوا يتبسطون فيها تبسط وأما فتا منه،  ولئك أو قرييا
 .يه، غير مقتصرين على القياس الجليويقيسون غير المنقول عل

 ى تبلغ في التحاقها بالمذهب فتاوومنهم من جمعت فتاويه، وال
 .(1) أصحاب الوجوه

 

 

 ، ومن األدلةمامقلت: وقد يستنبط هؤالء من نصوص اإل
كما هو معروف وظاهر من تتبع  مامقواعد اإلعلى  الشرعية، بناء

                                           
  385/  2وانظر جمع الجوامع  73/ 1المجموع  (1)



 45 ـاداالجته 

 إمامبي الطيب الطبري، وأفي كتبهم وفتاويهم، كالماوردي، وأحوالهم 
 ة_ إال انهم ال يصلون رتبوالشيرازي، والروياني، وغيرهم  الحرمين،

 –على ما هو معروف  –وذلك ألن االجتهاد يتجزأ  –أصحاب الوجوه 
 على االجتهاد فيها. ةه في مسألة القدرما حصلت لبفر

ما ذكرناه في مجتهد المذهب، فيما  ويأتي معنا في هذه الحالة
وعدم نسبتها  ماملنسبة األقوال لإل ةالف فيه المذهب أو وافقه، بالنسبخ

 إليه.

ان الكبيران، ماماإل –وممن يلحق هذه الطبقة من المجتهدين 
رضي هللا عنهما  –النووي  مامي واإلالرافع ماموالعالمان المشهوران، اإل

ح، وهما وإن كانا متأخرين، وقد رأينا في كالم ابن الصال –رضاهما أو
 ةمائالمرجحين استمرت لنهاية ال ةوكالم النووي من بعده أن مرتب

على النظر فى  ةبديا في باب الترجيح، والقدرأإال انهما قد  – ةالرابع
يرهما من المتقدمين، وذلك فضل هللا الوجوه، ما يجعلهما متقدمين على غ

 .يؤتيه من يشاء 
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 هلت  ق  ن  ب و  اظ المذه  ف  ح  

وهي الطبقة األخيرة من طبقات العلماء في المذهب، المجتهدين 
 فيه، وهي طبقة تلي طبقة المرجحين.

وه، وقرروه، لكنهم كانوا وهم الذين حفظوا المذهب وفهموه، ونقل
 من طبقة المرجحين. قيسةوتحرير األ على تقرير األدلة، ةأقل قدر

 هل هذه المرتبه: أومن شروط 

 أن يكون فقيه النفس. -1

2-  ً ً  مطلعا  بها. على المسائل الفقهية متمرسا

اء الفروق يتمكن من استحضار األشباه والنظائر، وإبد -3
 والموانع.

 يتمكن من استحضار فروع المذهب على ذهنه. -4

ه عن مذهبه ، من نصوص يكيما يحنقله وفتواه، فوهذا يعتمد 
 إمامه، أو نصوص اصحاب الوجوه، أو ترجيح المرجحين .

أنه وجد في  بين يديه، إال يالت ةللواقع ىنصاً أو فتوفلذا لم يجد 
من غير جهد كبير عدم الفرق  ةبها، وأدرك بالبداه المذهب مسألة شبيهة

 بتلك. ةجاز له أن يقيس هذه الحادث –بين المسألة 

عامة من  ةيمكن أن تندرج تحت قاعد أنه وجد أن هذه الحادثةأو 
ه، واليحتاج األمر لوضوحه إلى جهد ودقه نظر، فلنه يجوز إمامقواعد 

 عن الفتوى. . وإال فليتوقفله أن يفتي فيها

 فال يجوز له أن يقتحم لجج النار.

 

 

 

: هو من ةوصاف من كان في هذه المرتبأقال ابن الصالح في 
 المذهب ونقله، وفهمه في الواضحات والمشكالت. يقوم بحفظ
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 قيسته أدلته وتحرير أولكن عنده ضعف في تقرير 

فهذا يعتمد نقله وفتواه به، فيما يحكيه من مسطورات مذهبه، من 
 ه، وتفريع المجتهدين في مذهبه.إمامنصوص 

، إن وجد في المنقول معناه، بحيث يدرك بغير منقوالً  هوما ال يجد
 نه ال فرق بينهما، جاز إلحاقه به والفتوى به.أكبير فكر 

 وكذا ما يعلم اندراجه تحت ضابط ممهد من المذهب.

 مساكه عن الفتوى فيه.وما ليس كذلك يجب إ

 في حق المذكور. ومثل هذا يقع نادراً 

عليها  أن تقع مسألة لم ينص –الحرمين  إمامكما قال  –إذ يبعد 
 تحت ضابط. ةص، وال مندرجالمنصو ىفي المذهب، وال هي في معن

 الفقه. من: كونه فقيه النفس، ذا حظ وافر هوشرطـــ

ن يكتفي في حفظ المذهب في هذه الحالة والتي أعمرو: و أبوقال 
كون المعظم على ذهنه، ويتمكن لدربته من الوقوف على الباقي بقبلها 

 ا هـ.(1)على قرب 
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 الشافعى ماماإل

 هـ( 150-204)

المطلبي،  ماممه، اإل، وعالم قريش، بل األاألئمة امإما، ونمماإهو 
 دريس الشافعي رضي هللا عنه وأرضاه..إمحمد بن 

شهاره، وال إونحن اذ نترجم للشافعي، ال نريد التعريف به، أو 
نما نريد أن نزين بالكالم عنه كتبنا إظهاره،وإنريد بكالمنا عنه مدحه أو 
 ومباحثنا، كما قال الشاعر: 

 مقالتي بمحمد   مدحت   ولكنْ     بمقالتي  محمداً  دحت  م نْ إ  ما 

الشافعي يطول، وقد صنفت فيه المصنفات  ماموالكالم عن اإل
الخاصة الكثيرة، ولذلك سوف ال نذكر إال نبذة مختصرة عن حياته 
وسيرته، بما يتناسب مع موضوعنا، وندع بقيه الكالم عن سيرته 

 بمناقبه وسيرته وفقهه. ومذهبه إلى المصنفات الخاصة التي صنفت

 نسبه ومولده:

دريس بن العباس بن عثمان بن شافع إعبدهللا محمد بن  أبوهو 
يزيد بن هاشم بن عبدالمطلب بن عبد مناف  بن السائب بن عبيد بن عبد

ابن قصي، القرشي المطلبي، الشافعي، الحجازي، المكي، ابن عم رسول 
 صلي هللا عليه وسلم في هللا صلي هللا عليه وسلم.يلتقي مع رسول هللا

نقل والتاريخ.ولد سنه هل الأمناف.فهو قرشي مطلبي باجماع عبد 
حنيفه رضي  أبواالعظم  مامالتي توفي فيها اإل ةفي السن ،ةخمسين ومائ

وهو ابن  مكة، وقيل بعسقالن.ثم حمل إلى ةه بغزهللا عنه.وكان مولد
 سنتين.
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 نشأته:

ً أ عنه في  حجر الشافعي رضي هللا مامنشأ اإل ، في قلة مه يتيما
 عيش وضيق حال.

وكان في صباه يجالس العلماء ويكتب ما يستفيده منهم في العظام 
 وما يشبهها حتى اجتمع له منه الشئ الكثير.

يام العرب إلى أن أدب وألوكان في بداية أمره يشتغل بالشعر، وا
نت ؟ أين أمن  ىفت ـ فقال له: يا مكةمسلم بن خالد الزنجي ـ مفتي  ىالتق

 .مكةهل أقال: من 

 قال: اين منزلك ؟ 

 قال بشعب الخيف.

 نت ؟أ ةي قبيلأقال ": من 

 قال الشافعي: من عبد مناف.

ال جعلت فهمك أ، ةخرآلفقال له: بخ بخ، لقد شرفك هللا في الدنيا وا
 حسن بك ؟!أهذا في الفقه فكان 

 ه من ذلك اليوم.ققال الشافعي: فأخذت في الف

 رته:سي

مسلم بن  مكةمفتي  ىي رضي هللا عنه طلبه للعلم علعبدأ الشاف
 .مكة ةئمأخالد الزنجي وغيره من 

ل ل من العلم ما حص  سنه، وحص   ةفلما بلغ من العمر ثالث عشر
نس رضي أبا عبدهللا مالك بن أ ماماإل ، توجه إلى المدينه قاصداً مكةفي 

 عنه، ويقرأ  ىهللا عنه ليتلق
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حسن إليه، لنسبه أكرمه مالك رضي هللا عنه، وأيه. فالموطأ عل
فاد الشافعي من مالزمته له الشئ الكثير. أوعلمه وفهمه، وعقله وأدبه و
 ت سيرته بها، وطار صيته وذكره.رثم ولي الشافعي باليمن، فاشته

ثم رحل إلى العراق، وجد في االشتغال بالعلم، واجتمع بمحمد بن 
 أبي حنيفه، وناظره كما ناظر غيره. اممالحسن الشيباني صاحب اإل

هله، فشاع ذكره، وكثر فضله، أث، ونصر مذهب يونشر علم الحد
عبد الرحمن  مامحتى سمي في بغداد بـ " ناصر الحديث". وطلب منه اإل

ً أ إمامبن مهدي،  في  هل الحديث في عصره، طلب منه أن يصنف له كتابا
لمجتهد الذي يريد االستنباط أصول الفقه، يجمع القواعد التي يجب على ا

الرجوع اليها، فجمع له كتابه المشهور "الرساله" التي تعتبر أول كتاب 
 وجه االرض. ىصنف في علم أصول الفقه عل

 وبذلك صار الشافعي واضع علم األصول ومؤسسه.

له  الشافعي مما جعله يلتزم بالدعاء ةمهدي برسال بناعجب أو
بن سعيد القطان.وذاع  ىحمد بن حنبل ويحيأدبر كل صالة، كما التزم ذلك 

صيت الشافعي، وانتشرت مناظراته ـ التي ناظر بها العلماء ـ بين الناس، 
عصره  ةئمأ، مما جعل كبار ةالدقيق ةجوبته السديدأوشاعت فتاويه و

منهم  وصغارهم يقبل عليه، ويالزمه، وطلب االستفادة منه، بل جعل كثيراً 
تارها وانتصر لها، كأبي ثور وغيره من يرجع عن المذاهب التي اخ

 .األئمة

" الذي  ةي ب" الحجوصنف في هذه الفترة كتابه القديم في الفقه، المسم  
 من كبار أصحابه العراقيين وهم: ةربعأرواه عنه 

 .حمد بن حنبلأ ماماإل -1

 .ثور أبو ماماإل -2

 .الزعفراني  ماماإل -3

 .الكرابيسي ماماإل -4

ن شاء هللا في إالزعفراني، كما سيأتي  ماماإل ةً وأتقنهم له رواي
 ترجمته.
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شافعي رحمه هللا ال ماموفي عام تسع وتسعين ومائة خرج اإل
مالك والليث،  مامها الذين كانوا على مذهب اإلءلمصر، ولقي علما

وناظرهم وظهر عليهم، ورجع كثير منهم عن مذهبه إلى مذهب الشافعي، 
ف مذهبه فترة األخيرة من حياته أل  وصار من أصحابه، وفي هذه ال

الجديد، وأملى كتبه التي طار صيتها في البلدان، وقصدها العلماء من كل 
بتكرات والمسائل والقواعد اب والمبوحدب وصوب، لما فيها من األ

 المحكمه التي لم يسبق اليها. ةالدقيق

 عنه مذهبه الجديد بمصر خلق كثير منهم: ىورو

 .البويطي  ماماإل -1

 .المزني ماماإل -2

لرواة لمذهبه شهر اأالربيع المرادي: وهو من  ماماإل -3
الشافعي، كما تفرس له  ماماإل ةالجديد، بل هو رواي
 الشافعي قبل موته.

 .الربيع الجيزي  -4

 يونس بن عبد االعلى. -5

 .ة حرمل -6

 

 

 

 

 

 

 ئمته:أسالم وإلمكانة الشافعي بين علماء ا

عد له أعلم الشافعي، فهذا شئ لم  على تكلم هناأريد أن أال 
 ىثناء العلماء عليه وعل ىتكلم علأريد أن أنما إهذا البحث، و
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هو الشافعي، وما هو الذي علومه، ومن خالل هذا سنعرف من 
من العلوم مما جعله سراج الفقهاء،  ةاإلسالميقدمه لألمة 

، والبالغيين، واللغويين  واألصوليين، والمحدثين، والمفسرين
 هم.إماموالحكماء، و

 يلى مالك فسمع كالمي، نظر إلقال الشافعي: لما رحلت إ
ـ فقال: ما اسمك ؟ قلت: محمد ! قال:  ة، وكانت لمالك فراسةساع
قلت: يكون لك شأن فنه سد ! اتق هللا، واجتنب المعاصي، فلمحم

نعم وكرامة فقال: إذا كان غدا تجيء ويجئ من يقرأ لك الموطأ، 
ً أقرأه ظاهراً ني إفقلت:   ، فغدوت إليه، وابتدأت، فكلما تهيبت مالكا

غراني بقوله: زد يا فتي، أو، عجبته قراءتيأردت أن أقطع أو
إلى أن توفي  ةقمت في المدينأ، ثم ةيام يسيرأحتى قرأته عليه في 
 مالك رضي هللا عنه.

قائق وقد قرئ عليه حديث في الر -:ةبن عيين وقال سفيان
ن كان إيل: قد مات الشافعي: فقال سفيان:فق الشافعيفغشي على 

 هل زمانه.أفضل أقد مات، فقد مات 

وكان سفيان إذا جاءه شئ من التفسير والفتيا، التفت إلى الشافعي 
 وقال: سلوا هذا.

وقال الحميدي: سمعت مسلم بن خالد يقول للشافعي: قد ـ 
 سنه. ةوهللا ـ آن لك أن تفتي، والشافعي ابن خمس عشر

دعو هللا للشافعي في أنا أن: يحيي بن سعيد القطا  وقال 
 ربع سنين.أصالتي من 

 

 

 

وقال حين عرض عليه كتاب " الرساله" للشافعي: ما 
 فقه منه.أعقل أو أرأيت 
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عصره في الفقه  إمامدي: هوقال عبد الرحمن بن م
والحديث حين جاءته رسالة الشافعي ـ وكان قد طلب منه أن 

 أصلي صالة إال أدعو للشافعي. : قال: ما-يصنفها له 

وقال قتيبه بن سعيد: مات الثوري ومات الورع، ومات 
 حمد بن حنبل وتظهر البدع.أالشافعي وماتت السنن، ويموت 

وقال احمد بن حنبل: إذا جاءت المسألة ليس فيها أثر، 
 فافت فيها بقول الشافعي.

لنبي ا ةبسن شد أخذاً أوقال: ما تكلم في العلم أقل خطأ، وال 
 صلي هللا عليه وسلم من الشافعي.

 ً إال  وقال الزعفراني: ما ذهبت إلى الشافعي قط مجلسا
 وجدت أحمد بن حنبل فيه.

وقال صالح بن أحمد بن حنبل: ركب الشافعي حماره، فسار 
بن معين، فبعث إلى  ىأبي إلى جانبه وهو يذاكره، فبلغ ذلك يحي
لجانب اآلخر من الحمار أبي في ذلك، فبعث إليه أبي: لو كنت في ا

 لك. لكان خيراً 

أو عامته من الشافعي، ما  وقال أحمد: هذا الذي ترون كله
إال وأدعو هللا للشافعي،  ةأو قال ثالثين سن ةربعين سنبت مدة أ

 وأستغفر له.

على إالسالم في زمن  ةأعظم من وقال: ما أعلم أحداً 
 الشافعي من الشافعي.

ً  رةه محببيدوقال أحمد أيضا: ما أحد مس  إال  وقلما
 وللشافعي في عنقه منة. 

وقال رحمه هللا: كان الفقه قفالً على أهله حتى فتحه هللا 
 بالشافعي.

وقال: كانت أقضيتنا ألصحاب أبي حنيفة حتى رأينا 
الشافعي، فكان أفقه الناس في كتاب هللا عز وجل وسنة رسوله 

 صلي هللا عليه وسلم.
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ث يعرفون معاني أحاديث وقال: ما كان أصحاب الحدي
 ينها لهم الشافعي.رسول هللا صلي هللا عليه وسلم فب  

وقال البنه: يا بني، الشافعي كالشمس للدنيا والعافية 
 لهذين من سبيل. ىللناس، فانظر هل تر

نا وإسحاق بن راهويه وحسين أثور: كنت  أبووقال 
ينا الكرابيسي وجماعة من العراقيين ما تركنا بدعتنا حتى رأ

 الشافعي.

وإالجماع  ةالكتاب والسنا وقال الكرابيسي: ما كنا ندري م
 حتى سمعناه من الشافعي.

 ً قط أنبل من مجلس الشافعي، كان  وقال: ما رأيت مجلسا
يحضره أهل الحديث وأهل الفقه، وأهل الشعر، وكان يأتيه 

 اللغة والشعر، فكل يتكلم منه. أهلكبار

ر وبها عبد الملك بن هشام وقال المزني: قدم الشافعي مص
هل عصره في العربية أ ةالنحوي، صاحب المغازي، وكان عالم

والشعر، فذهب إلى الشافعي، ثم قال:ما ظننت أن هللا خلق مثل 
 الشافعي، ثم اتخذ قول الشافعي حجة في اللغة.

وقال البويطي: ما عرفنا قدر الشافعي حتى رأيت أهل 
كان حذاق  دنحن نصفه، فق العراق يذكرونه ويصفونه بوصف ما

هل العربية أالعراق بالفقه والنظر وكل صنف، من أهل الحديث، و
 نهم لم يروا مثل الشافعي.إوالنظار يقولون: 

وحج بشر المريسي، فلما قدم قيل له: من لقيت بمكة ؟ 
 ن كان منكم فلن تغلبوا، وإن كان عليكم فتأهبواإ ًقال: رأيت رجال

 بن إدريس الشافعي. وخذوا حذركم، وهو محمد

 ، لئن بقي، ليكونن رجل الدنيا.وقال: رأيت بمكة فتى

وقال الربيع: لو رأيتم الشافعي لقلتم: ما هذه كتبه، كان 
 من كتبه. وهللا لسانه أكبر
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وقال داود بن علي الظاهري: كان الشافعي رضي هللا عنه 
 ً  لحملة اآلثار، ونقلة األخبار، ومن تعلق بشئ من بيانه سراجا

 ً  .صار محجاجا

كان  الشافعي: وما علمت أحداً  علىوقال في سياق كالمه 
لما نشر من الحق، وقمع من ، في عصره أمن على االسالم 

الباطل، وأظهر من الحجج، وعلم من الخير، رحمة هللا ورضوانه 
 عليه.

وقال:كنت عند أبي ثور، فدخل رجل فقال:يا أبا ثور، ما 
لناس ؟! قال: ماهي؟ قال: يقولون: با ةالنازل ةهذه المصيب ىتر

قالوها ؟  و  شافعي، فقال: سبحان هللا العظيم، أالثوري أفقه من ال
فقه من ابراهيم النخعي أقال: نعم، قال نحن نقول: الشافعي 

 الثوري.بوذويه، وجاءنا هذا 

فالثناء على الشافعي اكثر من أن يحصر،  وعلى الجملة
 ينتهي الثناء عليه إلى يوم وأشهر من أن يذكر،ومثل الشافعي ال

ة، الدين، لما أظهر من الحق، وقمع من الباطل، ولنصره السن
، وإقامته منهج الحق الذي أراده هللا، في جملة أئمة وقمعه البدعة

 ً ، وأجزل مثوبتهم، وأحسن إالسالم ومجتهديه رحمهم هللا جميعا
ً لنزلهم، ف  نه.لرضوا نهم ما عملوا إال ابتغاء وجه هللا وطلبا

 حكم الشافعي وبعض أقواله: 

 بعضها:  وهي كثيرة نقتصر منها على

 قال الشافعي رحمه هللا: 

 .ةفلالعلم أفضل من صالة النا  -1

ة من أراد اآلخرمن أراد الدنيا فعليه بالعلم،ووقال:  -2
 فعليه بالعلم.

، ولقد ةوقال: ما أفلح في العلم إال من طلبه في القل  -3
 .عليفيعسر  كنت أطلب القرطاس

وقال: تفقه قبل أن ترأس، فلذا رأست فال سبيل إلى   -4
 التفقه.
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 وقال: زينة العلم الورع والحلم.  -5

هدهم ز فيما وقال: العيب بالعلماء أقبح من رغبتهم  -6
 ا رغبهم فيه.هللا فيه، وزهدهم فيم

 وقال: المراء في العلم يقسي القلب، ويورث الضغائن.  -7

أوجر عليه وال  ت أن كل علم يعلمه الناس،ودد وقال:  -8
 يحمدوني قط.

9-   ً ً  وقال: ما كذبت قط، وال حلفت باهلل صادقا  .وال كاذبا

إال شبعة طرحتها  ةوقال: ما شبعت منذ ست عشره سن-10
 .ةة من عشرين سنمن ساعتي، وفي رواي

 فال عز له. ىوقال: من لم تعزه التقو -11

مساك العصي ولست إن وقيل للشافعي: ما لك تدم -12
 بضعيف فقال: ألذكر أني مسافر ـ يعني في الدنيا.

 .ةوقال: من شهد الضعف من نفسه، نال االستقام -13

وقال: من غلبته شدة الشهوة للدنيا لزمته العبودية  -14
 ألهلها، ومن رضي بالقنوع، زال عنه الخضوع.

ى في خمس خصال، غن ةرخوقال: خير الدنيا واآل -15
ة باهلل عز ، والثقىذى وكسب الحالل ولبس التقوكف األو، النفس

 كل حال. وجل على

نك إذا تكلمت ربيع، ال تتكلم فيما ال يعنيك، فلوقال: يا  -16
 ملكتك ولم تملكها. ةبالكلم

 وقال: سياسة الناس أشد من سياسة الدواب. -17

 ـ ه عن كل مذموم.ل  وقال: العاقل من ع ق لـ  ه ع قْ  -18

لبارد ينقص مروءتي ل لو علمت أن شرب الماء اوقا -19
 .ةكنت اليوم ممن يقول الشعرلرثيت المروء لما شربته، ولو

 أركان: ةأربع وقال: للمروءة -20
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 السخاء -ب  حسن الخلق-أ

 النسك -د  ج_التواضع 

حب أن يقضي هللا له بالخير، فليحسن أوقال: من  -21
 الظن بالناس.

 حتجت إلى مداراته.وقال: ليس بأخيك من ا -22

وقال: من صدق في أخوة أخيه قبل علله، وسد خلله،  -23
 وغفر زللـه.

خوان، وال غم يعدل إلاوقال: ليس سرور يعدل صحبه  -24
 فراقهم.

 وقال: ال تبذل وجهك إلى من يهون عليه ردك. -25

وقال: من سام نفسه فوق ما تساوي رده هللا إلى  -26
 قيمته.

 في يده. ره كانت الخيرةوقال: من كتم س -27

وقال: ما ضحك من خطأ أمرىء قط، إال ثبت هللا  -28
 .صوابه في قلبه 

لقرناء السوء،  ةوقال: االنبساط إلى الناس مجلب -29
 ، فكن بين المنبسط والمنقبض.ةللعداو ةواالنقباض عنهم مكسب

فوق مقداره، إال اتضع من  وقال: ما أكرمت أحداً  -30
 ما زدت في إكرامه. قدري عنده بمقدار

وقال: ال وفاء لعبد، وال شكر للئيم، وال صنيعه عند  -31
 ندل.

الفقيه أن يكون معه سفيه يسافه  وقال: ال بأس على -32
 به.

 

 بعض مناقبه األخرى:
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ً كريماً، وأحواله في سخائه كثيرة،  كان رحمه هللا سخيا
 وقصصه فيه معروفه مدونه.

ً مصيب ةكما كان عالماً بالفراس  فيها. ا

ً يأخذ بأذن الفرس،  ً بالطب، والرمي، فارسا وكان عارفا
 والفرس يعدو.

 وفاته:

أن يكون القاعد في  ىلما حضرت الشافعي الوفاة أوص
 حلقته وخليفته فيها البويطي.

بعد المغرب، ودفن بعد  ةالجمع ةوتوفي رحمه هللا تعالي ليل
ين من الهجرة ربع ومائتأ ةأخر يوم من رجب سن ةالعصر يوم الجمع

 رحمه هللا وأحسن مثواه ومأواه.
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 الطبقة األولى

 

 في

 

 المجتهدين المنتسبين

 

 للشافعي
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  (1)ابن راهويه

 هـ( 161-238)

يعقوب اسحاق بن ابراهيم بن مخلد بن  أبوالمجتهد  ماماإل
 ابراهيم بن مطر الحنظلي المروزي، ابن راهويه.

 فقيه اهل المشرق، ومفتيهم، ومحدثهم.

العبادي: ناظر إسحاق الشافعي رحمه هللا، فلما  مامقال اإل
أكثرها عرف فضله انتسخ كتبه، وجمع مصنفاته بمصر فرجع إلى 

 الجامع الكبير" لنفسه.وبني عليها "

حمد بن حنبل وذكر إسحاق: ال أعرف لحه أ مامقال اإل
 بالعراق نظيراً.

 ه.وقال الدارمي: ساد إسحاق أهل المشرق والمغرب بصدق

في التابعين ألقروا وقال ابن خزيمه: وهللا لو كان إسحاق 
 له بحفظه، وعلمه، وفقهه .

بن راهويه يقول: وقال أبو داود الخفاف : سمعت إسحاق 
 لفا أسردها.أنظر إلى مائة ألف حديث في كتبي، وثالثين أ لكأني

وقال إسحاق: ما سمعت شيئا إال وحفظته، وال حفظت شيئا 
 قط فنسيته.

 مصنفاته: ومن

 كتب الشافعي وقواعده. الجامع الكبير، بناه على-1

 التفسير، أماله على أصحابه عن ظهر قلب.-2

 ومن غرائب اسحاق: 

قال ابن السبكي: الصحيح عند أصحابنا أن صالة الكافر -1
 م في دار االسالم.أال تصيره مسلما، سواء كان في دار الحرب، 

                                           
 2/83طبقات ابن السبكي  (1)
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الحرب، والمسألة وحكي قول في الحربي يصلي في دار 
ذهب، مطلقة، غير مقيدة بصالة واحدة، أو ممبسوطه في ال
 بصلوات كثيرة.

سحاق بن راهويه قال: إن العلماء إونقل ابن عبدالبر أن 
جمعوا في الصالة على ما لم يجمعوا عليه في سائر الشرائع، أ

فقالوا: من عرف بالكفر وكان ال يصلي، ثم رأوه يصلي، حتى 
باللسان،  رة في وقتها، ولم يعرفوا منه إقراراً صلى صلوات كثي

 نه يحكم له بااليمان، وليس كذلك في الصوم والزكاة والحج.أ

قره ابن عبدالبر عليه، وهو فرع أقال ابن السبكي: و
غريب، ظاهر كالم المذهبين أنه ال فرق بين أن تكرر منه الصالة 

 أو ال تكرر.

 وفاته: 

ه ثمان وثالثين سحاق ليله نصف شعبان سنإتوفي 
 ومائتين.

 .قال البخاري: وله سبع وسبعون سنة

 وستين. ىحدإ لخطيب: وهذا يدل على أن مولده سنةقال ا
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 (1)ثور أبو

 هـ( 240 _  ...)  

براهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي إثور،  أبوالمجتهد  ماماإل
قديم، ومن حد رواة المذهب الأالبغدادي. وهو من أصحابنا البغداديين، و

 المجتهدين المنتسبين للشافعي. األئمةمشاهير 

ً  ةقال أحمد بن حنبل فيه: أعرفه بالسن ، وهو منذ خمسين عاما
 عندي في مسالخ سفيان الثوري.

وقال ابن حبان: كان أحد أئمة الدنيا، فقهاً، وورعاً، وفضالً، 
 ا.السنن، وذب عنها، وقمع مخالفيه ، وفرع علىوخيراً ممن صنف الكتب

ثور يتفقه بالرأي، ويذهب إلى  أبووقال الخطيب البغدادي: كان 
هل العراق، حتى قدم الشافعي بغداد، فاختلف إليه، ورجع عن الرأي أقول 

 إلى الحديث.

قال النووي: والزم الشافعي، وصار من أعالم أصحابه، وهو أحد 
قديم، الجلة، رواة كتاب الشافعي ال األئمةأصحاب الشافعي البغداديين  

 وهم: 

 ثور. أبوو    احمد بن حنبل.

 والزعفراني.    والكرابيسي.

 هللا. مرحمه

قال: ومع هذا الذي ذكرته من كون أبي ثور من أصحاب الشافعي، 
قواله، أه، والناقلين كتابه وتالمذته، والمنتفعين به، واالخذين عن أحدو

ً في المذهب، بصاحب مذهب مستقل، ال ي   فهو خالف أبي عد تفرده وجها
نماطي، وابن سريج وغيرهما من أصحابنا أصحاب الوجوه. القاسم األ

 اهـ.

حمد عن مسألة فقال للسائل: سل غيرنا، سل أ ماموقد سئل اإل
 با ثور.أالفقهاء سل 
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أبي ثور في " المهذب" و"الوسيط "و"  ماموقد تردد ذكر اإل
 الروضه " وغيرها من كتب المذهب.

 : ومن الفوائد عن أبي ثور

 عن الشافعي أن دم السمك نجس. ىرو-1

 ال يستحب. مكةوحكي عن الشافعي رحمه هللا أن التعريف بغير -2

من  ةبيض ىوروي عنه انه سأل الشافعي عن رجل اشتر-3
خر، ووضعهما في كمه، فانكسرت إحداهما، فخرجت آانسان وبيضه من 

 ، فعلى من يرد البيضه وقد أنكرا ذلك ؟ةمذر

 يدعي. مره حتىآقال: 

 دري.أقال: يقول: ال 

 .قال: اقول: انصرف حتى تدري، فلنا مفتون ال معلمون 

 ومن غرائب أبي ثور رحمه هللا: 

نقل ابن السبكي عن العبدري، أن الدين مقدم على الوصية  -1
 با ثور، فلنه قدم الوصيه.أعند الفقهاء كلهم إال 

على جماع إلقال ابن السبكي: وهذا غريب، مصرح بحكاية ا
جماع إلبا ثور، ولعله ينازع في وقوع اأجماعهم لم يلبغ إخالفه، فلعل 

 على ذلك، أو لعل ما نقله العبدري غير ثابت.

 ثم دلل ابن السبكي على عدم صحه نقل العبدري.

نقل الفواراني في "العمد" أن ابا ثور قال: ال تقطع اليد إال في  -2
 خمسة دراهم.

ور قال: إن خيار الرد بالعيب ال يكون ث ابأنقل ابن المنذر أن  -3
بالرضا إال بالكالم، أو يأتي من الفعل ما يكون في المعقول من اللغة أنه 

 رضا.
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علي الطبري فيما علقه عن أبي علي بن أبي هريرة  أبو نقل -4
في "شرح مختصر المزني" أن أبا ثور كان يلحق الزيت بالماء فيعتبره 

 غير مغيره. بالقلتين إذا وقعت فيه نجاسة

قال ابن السبكي: ورأيت في جامع الخالل من كتب الحنابله أن 
 المروزي ذكر ألحمد أن أبا ثور كان يلحق السمن والزيت بالماء.

قال: والظاهر أن جميع المائعات سواء، والمعروف في المذهب أن 
 . الً ن بلغ قالإغير الماء من المائعات ينجس بمالقاة يسير النجاسة، و

 اً في الموضوع.سن السبكي بحثا نفيابوذكر 

 وفاتـــــه: 

 ربعين ومائتين.توفي أبو ثور رحمه هللا في صفر سنه أ
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 (1)محمد بن نصر المروزي

 هـ( 294 _ 202)

 عبد هللا محمد بن نصر المروزي. أبو ماماإل

 (2)من أصحابنا أصحاب الوجوه، وقد بلغ رتبة االجتهاد المطلق،
 تفقه على أصحاب الشافعي. (3)ان مذهبنا.وهو مع ذلك من ارك

ً في عدة فنون، وكان من أعلم الناس إمامكان فقيهاً، عابداً  ا
هل الحديث في أ إمامباختالف الصحابه ومن بعدهم في األحكام، وكان 

 عصره بال مدافعه.

جمعهم للسنن، وأضبطهم أقال ابن حزم": أعلم الناس من كان 
اهم بصحتها، وبما أجمع الناس عليه مما لها، وأذكرهم لمعانيها، وأدر

تم منها في محمد بن أاختلفوا فيه، وما نعلم هذه الصفه بعد الصحابه 
نصر المروزي، فلوا قال قائل: ليس لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 حديث، وال ألصحابه إال وهو عند محمد بن نصر لما بعد عن الصدق.

القاضي: كان الصدر األول ذر محمد بن محمد بن يوسف  أبووقال 
بن  ىربعه: ابن مبارك، ويحيأسان امن مشايخنا يقولون: رجال خر

 ، وإسحاق بن راهويه، ومحمد بن نصر المروزي.ىيحي

حسن الناس صالة كان الذباب يقع أخرم: وكان من قال ابن األ
على أذنه فيسيل الدم وال يذبه عن نفسه، ولقد كنا نتعجب من حسن 

، وهيبته للصالة، كان يضع ذقنه على صدره، فينتصب صالته، وخشوعه
، وكان من أحسن الناس خلقاً، كأنما فقىء في وجهه خشبة منصوبةكأنه 

 حب الرمان، وعلى خديه كالورد ولحيته بيضاء،

 

مصار االسالم، وقد ولد أة إلى سائر وقد كانت لمحمد بن نصر رحل
 ببغداد، ونشأ بنيسابور، واستوطن سمرقند.
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معت الرحله بينه وبين محمد بن جرير الطبري، ومحمد بن وقد ج
اسحاق بن خزيمه، ومحمد بن هارون الروياني بمصر، فأملقوا فيها، 

 (1).ةة جميلولهم في ذلك قص

ولم يكن البن نصر ولد، فكان يتمناه على كبر سنه إلى أن رزقه 
 أسماه إسماعيل. هللا ولداً 

 ومن غرائب محمد بن نصر:

 ن صالة الصبح تقصر في الخوف إلى ركعه.ذهب إلى أ -1

 وأنه يجزىء المسح على العمامة. -2

 مؤلفاته: لمحمد بن نصر مؤلفات نفيسه منها:

القسامة في الفقه، قال الصيرفي: لو لم يصنف محمد بن نصر  -1
 إال كتاب القسامه لكان من أفقه الناس، فكيف وقد صنف كتباً سواه.

 تعظيم قدر الصالة. -2
 وتر.ال -3
 الورع. -4
 قيام الليل. -5
 ما خالف فيه أبو حنيفه علياً وعبدهللا رضي هللا عنهما. -6
 اختالف العلماء. -7

اثنتين  ة"الروضه" وغيرها. ولد سنيتردد ذكر ابن نصر ف
 أربع وتسعين ومائتين، ةومائتين، وتوفي بسمرقند في المحرم سن

 (       1)أبو جعفر الطبري

 

أبو جعفر، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب المجتهد  ماماإل
 الطبري.

 (1)هـ( 310_  224)
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الجليل، والحافظ النبيل، والمفسر المدقق، والمؤرخ  ماماإل
 المحقق، المجتهد المطلق، الذي ال يخفى على أحد من علماء المسلمين.

 اخذ فقه الشافعي عن الربيع المرادي، والحسن الزعفراني.

ظهرت فقه الشافعي، وأفتيت به في بغداد عشر أ: قال رحمه هللا
 ستاذ أبي العباس بن سريج.أ لاحوسنين، وتلقنه مني ابن بشار األ

كان الطبري رحمه هللا من عجائب العلماء في االسالم، ذكر 
ربعين أيكتب في كل يوم  ةربعين سنأنه مكث أالخطيب رحمه هللا 
اس وهو ابن ثمان سنين، ابن سبع سنين وصلى بالنورقه.حفظ القرآن 

 وهو ابن تسع.وكتب الحديث 

، يحكم بقوله، ويرجع إلى األئمةقال الخطيب: كان ابن جرير أحد 
هل أرأيه، لمعرفته وفضله، جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من  

 ً ً  لكتاب هللا، بصيراً  عصره، فكان حافظا في أحكام القرآن،  بالمعاني فقيها
 ً ً بالسنن وط عالما  رقها، صحيحها وسقيمها، وناسخها ومنسوخها، عارفا

المخالفين في األحكام، من قوال الصحابه والتابعين، ومن بعدهم أب
 ً  .يام الناس وأخبارهم  بأومسائل الحالل والحرام، عارفا

 وقال بان سريج: محمد بن جرير الطبري فقيه العالم.

 .ابن جرير أديم االرض أعلم من وقال ابن خزيمه: ما أعلم  على

إمالء تفسيره "جامع البيان عن تأويل  ىنه لما عزم علأوروي 
ثور وأدقها وأكثرها سير بالمأاكبر التفأآي القرآن" والذي يعتبر من 

تنشطون لتفسير القرآن، قالوا: كم يكون قدره ؟ أصحابه:فائده، قال أل
، قبل تمامه االعمال ى، فقالوا: هذا مما تفنألف ورقةفقال: ثالثون 

 .فاختصره في نحو ثالثة آالف ورقة

هذا، قالوا: كم  ثم قال: هل تنشطون لتاريخ العالم من آدم إلى وقتنا
مما ذكر في التفسير، فأجابوه بمثل ذلك فقال: إنا هلل،  قدره ؟ فذكر نحواً 

 ختصره في نحو ما اختصر التفسير.اماتت الهمم، ف
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ان ك من عباقرة االسالم العلم الذي لم تتمتع به إال القلةومع هذا 
والقيام بواجب النصيحه،  ىجانب عظيم من الورع والتقوالطبري على 

 الئم، وكان يأبى أعطيات الحكام ويردها.ه في ذلك لومة لم تأخذ

 ف  وق  أقال للحسن بن العباس: أريد أن  ةذكر أن المكتفي الخليف
ً قفو فأحضر ابن  ، تجتمع أقاويل العلماء على صحته، ويسلم الخالف، قالا

، فأبى أن يقبلها، اً بذلك، فأخرجت له جائزة سنيةجرير، فأملى عليهم كتاب
فقيل له: ال بد من جائزه، أو قضاء حاجة، فقال: نعم، الحاجه، أسأل أمير 

 ةن يمنعوا السؤال من دخول المقصورالمؤمنين أن يتقدم إلى الشرط أ
 يوم الجمعه فتقدم بذلك وعظم في نفوسهم.

وجه إليه بمال كثير، فأبى أن يقبله،  ةالخاقاني الوزار ىولما تول
فعرض عليه القضاء، فامتنع، فعاتبه أصحابه، وقالوا له: لك في هذا 

قد درست، وطمعوا فى أن يقبل واليه المظالم،  ةثواب، وتحيي سن
 لو رغبت في ذلك لنهيتموني عنه. يفانتهرهم وقال: قد كنت أظن ان

ئ بعد الشئ إلى البلدان، قال: فأبطأت يالشوكان والده ينفذ إليه ب
 عني نفقه والدي، واضطررت إلى أن فتقت كمي القميص فبعتهما.

 ةروزي، وابن خزيمه، والروياني قصموله مع محمد بن نصر ال
ه حتى ال طالال أريد اإل 2/251بكي في الطبقات الس ابن عجيبه ذكرها

 .ةما لهم من الكرام اخل بشرط الكتاب تدل على

 أقوال الطبري: 

لقد ذكرت أن ابن جرير رحمه هللا كان مجتهدا مطلقا، إال أنه مع 
 ذلك منتسب للشافعي، ومعدود في جمله أصحابه.

قال ابن السبكي: ابن نصر، وابن جرير، وابن خزيمه، وابن 
، وقال : المحمدون األربعة ، محمد بن نصر  (1)أركان مذهبنا  المنذر من

أصحابنا، وقد بلغوا درجة  يمة وابن المنذرمن وابن جرير ، وابن خز
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االجتهاد المطلق، ولم يخرجهم ذلك عن كونهم من أصحاب الشافعي، 
 (2)المخرجين على أصوله، المتمذهبين بمذهبه، لوفاق اجتهادهم اجتهاده.

ً  ىوبناء عل على قواعد المذهب وافقه  ذلك كان من أقواله جاريا
 ً ً فى  فيه األصحاب، ربما عد وجها فال، بل هو  المذهب، وما كان مخالفا
 من مذهبه، فهو صاحب مذهب.

قال ابن السبكي: فلن موافقة غير ابن جرير من أصحابنا له يؤكد 
عد  قوله من المذهب، بخالف ما إذا لم يوجد له موافق، فلن النظر إذ 

ربعه وإن ألن المحمدين األفى إلحاق أقواله بالمذهب،  ذاك قد يتوقف
صحابنا، فربما ذهبوا باجتهادهم المطلق إلى مذاهب خارجه كانوا من أ

 عن المذهب، 

ه إمامفال تعد تلك المذاهب من مذهبنا، بل سبيلها سبيل من خالف 
 (3)ء من المتأخرين أو المتقدمين.ىمن ش

 مصنفاته:

قرآن " الذي يعتبر  يتأويل أ تفسير القران "جامع البيان عن -1
ثالث وثمانين  ةماله إمالء من سنأرض، وجه اال من أهم التفاسير على

 تسعين. ةإلى سن

 .تاريخ الرسل والملوك -2

 القراءات والعدد والتنزيل. -3

 اختالف العلماء. -4

 تاريخ الرجال من الصحابه والتابعين. -5

 كتاب أحكام شرائع االسالم. -6

 كتاب الخفيف، وهو مختصر في الفقه. -7

 .التبصير في أصول الدين  -8
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 تهذيب اآلثار ولم يتمه. -9

 كتاب البسيط في الفقه ولم يتمه.-10

 وفاته:

توفي الطبري رحمه هللا عشية األحد، ليومين بقيا من شوال سنه 
 عشر وثالثمائة.

 

 

 

 

 

 

 

 (1)ابن خزيمه

 هـ( 331 _ 223 )

 

 ةبن المغير ةالمجتهد أبو بكر، محمد بن اسحاق بن خزيم ماماإل
 النيسابوري. بن صالح بن بكر السلمي  

 .األئمة لمامالملقب ب

أخذ فقه الشافعي عن المزني، واتصل بالربيع بن سليمان المرادي 
 وأخذ عنه، كما استفاد الربيع منه.
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قال الربيع بن سليمان: استفدنا من ابن خزيمه أكثر مما استفاد 
 منا.

 ً ، وسأله سائل من قال ابن خزيمه: حضرت مجلس المزني يوما
ه العمد، فقال السائل: إن هللا عز وجل وصف القتل في العرقيين عن شب

دتم شبه زأصناف و ةثالث ىلم قلتم: إنه علف، وخطأ اً كتابه صنفين: عمد
 العمد.؟

 فذكر الحديث.

 فقال له: أتحتج بعلي بن زيد بن جدعان؟

 فسكت المزني.

 هذا الخبر غير علي بن زيد. لت لمناظره: قد روىفق

 فقال: ومن رواه غير علي؟

 قلت: ايوب السختياني، وخالد الحذاء

 قال لي: فمن عقبة بن أوس؟ 

هل البصره، قد رواه عنه أيضاً أقلت: عقبة بن أوس رجل من 
 محمد بن سيرين مع جاللته.

 فقال للمزني: انت تناظر أو هذا؟

علم بالحديث مني، أ فقال المزني: إذا جاء الحديث فهو يناظر ألنه
 هـ.ا  ا.ـنأثم اتكلم 

مة بال منازع أو مدافع، فقد ألكان ابن خزيمه من كبار حفاظ ا وقد
 قال: إنه يحفظ سبعين ألف حديث.

 في بياض إال وأنا أعرفه. وقال: ما كتبت سواداً 

ة وجه االرض من يحسن صناع ىيت علأقال ابن حبان: ما ر
وزياداتها، حتى كأن السنن كلها بين  حفظ ألفاظها الصحاحالسنن، وي
 هـ. حمد بن إسحاق فقط. اعينيه إال م
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وكان إلى جانب هذا يحفظ الفقهيات من حديثه كما يحفظ القارئ 
 .ةالسور

ج: ابن خزيمه يخرج النكت من حديث رسول هللا يقال ابن سر
 صلي هللا عليه وسلم بالمنقاش.

: فضائل ابن خزيمة مجموعة عندي وقال الحاكم في علوم الحديث
على مائة واربعين كتاباً، سوى وراق كثيره ومصنفاته تزيد أ في

" ةأكثر من مائة جزء، وله "فقه حديث برير ةالمسائل، والمسائل المصنف
 اجزاء. ةفى ثالث

جانب عظيم من الزهد والتقشف  ىهذا عل وكان الى جانب
 والورع.

التحاقها في المذهب وما يتعلق  وأما أقواله فقد قدمنا الكالم على
 منذر.بها في ترجمة الطبري وابن ال

 ومن الفوائد والغرائب عنه:

 ركان الصالة.أذهب إلى أن رفع اليدين ركن من  -1

 الصالة. ةشرط في صح ةقال إن الجماع -2

خلف الصف وحده يعيد الصالة، كما  ىذهب إلى أن من صل -3
 ذكره ابن السبكي.

ً  مامنه ذهب فيمن أدرك اإلأوذكر العبادي  -4 نه يتبعه ويعيد أ راكعا
 ، وهو قول أبي هريرة.مسنداً  فيه خبراً  ىروالركعة و

 .ةبى محذورأقامه، لخبرإلا وقال إذا رجع المؤذن ثنى -5

 وفاته: 

 إحدى عشرة وثالثمائة. ةتوفي ابن خزيمه رحمه هللا سن
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 (1)ابن المنذر

 هـ( 318_)...

 

المحتهد أبو بكر، محمد بن ابراهيم بن المنذر  ماماإل
المجتهدين  األئمةمة، ومن مشاهير ألم هذه  االنيسابوري.وهو أحد أعال

 المنتسبين للشافعي.

ته وجاللته، ووفور إمامالنووي: وهو المجمع على  مامقال اإل
علمه، وجمعه بين التمكن في علمي الحديث والفقه، وله المصنفات 

 المهمه النافعه.

تيار بمذهب أحد بعينه، وال يتعصب خقال: وال يلتزم التقيد في اال
ظهور الدليل هل الخالف، بل يدور مع أة عاد علىحد، وال على أحد، أل

 ، ويقول بها مع من كانت.الصحيحة السنةوداللة 

قال: ومع هذا فهو عند أصحابنا معدود من أصحاب الشافعي، 
 مذكور في جميع كتبهم.

ربعه: محمد بن نصر، ومحمد بن وقال ابن السبكي: المحمدون األ
، ومحمد بن المنذر، من أصحابنا، وقد بلغوا محمد بن خزيمه وجرير،

درجة االجتهاد المطلق، ولم يخرجهم ذلك عن كونهم من أصحاب 
أصوله، المتمذهبين بمذهبه، لوفاق اجتهادهم  علىالشافعي، المخرجين 

 اجتهاده.

عظم في كثير من األ مامن خرجوا عن رأي اإلإثم قال: فلنهم و
ضراب أنهم في أاعلم عرف ذلك، وغلب فاالمسائل، فلم يخرجوا في األ

غلب مخرجون، وبطريقه الشافعيه معدودون، وعلى أصوله في األ
 متهذبون، وبمذهبه متمذهبون.
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 مصنفاته: 

ها الموافق والمخالف ليالبن المنذر مصنفات مفيده نفيسه، احتاج ا
 منها: 

 وسط.األ -1

 شراف في اختالف العلماء.إلا -2

 جماع.اإل -3

 التفسير. -4

 جماع واالختالف.إلالسنن وا -5

من التحقيق في كتبه ما ال يقاربه به  هقال النووي رحمه هللا: ول
 أحد من التمكن في معرفة صحيح الحديث وضعيفه.

 ومن غرائب ابن المنذر:

يوم تام، كمنا  ةذهب إلى أن المسافر يقصر الصالة في مسير -1
 قال االوزاعي.

صماتها، بما إذا علمت قبل أن قيد كون إذن البكر في النكاح  -2
 تستأذن أن إذنها صماتها، قال ابن السبكي: وهذا حسن.

 .وقال: إن الزاني المحصن يجلد ثم يرجم  -3

 ال تجب الكفاره في قتل العمد. -4

 وقال: إن الخلع ال يصح إال في حالة الشقاق. -5

قال العبادي: واختار ابن المنذر لنفسه أن إخصاء الدواب ال  -6
 .فيه خبراً  ىجوز، وهو قول عمر بن الخطاب، وروي

 وفاته:
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 ةتسع عشر ةالشيرازي: توفي ابن المنذر سن مامقال اإل
 ةلقيه سن ى، قال الذهبي: وهذا ليس بشئ، ألن محمد بن يحيةوثالثمائ

 ن العماد في الشذرات في وفيات سنةوثالثمائة وقد ذكره اب ةست عشر
 وثالثمائة. ةثمان عشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الطبقة الثانية

 

 في المجتهدين 
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 من أصحابه الذين جالسوه

 

 وأخذوا عنه

 

 

 

 

 

 

  (1)الحميدي

 هـ(219)...._ 

، القرشي، الحميدي   ىأبو بكر، عبد هللا بن الزبير بن عيس ماماإل
االسدي، المكي. أحد أصحاب الشافعي الذي تفقهوا به، وصحبه إلى مصر 

 ، فهو مصري مكي.مكة ولزمه بها حتى مات، ثم رجع إلى

 ي الشافعي.أ –الذهبي عنه: وهو أجل أصحابه  مامقال اإل

  إمامبن حنبل: الحميدي عندنا  حمدأوقال 

قال أبو عاصم: الحميدي شيخ الحرم في وقته، والذاب عن اهل 
 ، والمرجوع إليه في حل المشكالت.السنة

حجاز ومحدثهم، وهو ألهل ال مكةقال الحاكم: الحميدي مفتي أهل 
 بن حنبل ألهل العراق. كأحمد ةفي السن

 ومن الفوائد عنه:
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 ءعن الشافعي رحمه هللا أنه كره شرا ىأنه حكذكر العبادي  -1
 ن اكثر فضولها وقف.، وقال: ألمكةأراضي 

قال الربيع بن سليمان: سمعت الحميدي يقول: قدم الشافعي  -2
ب خباءه في بعشرة آالف دينار في منديل، فضر ةمن صنعاء إلى مك
 ، وكان أناس يأتونه، فما برح حتى ذهبت كلها.ةموضع خارج مك

وقال الحميدي: ذكر رجل للشافعي حديثا، وقال: اتقول به ؟  -3
 ؟! هذا تراني خرجت من كنسية حتى تقول أ فقال: أرأيت في وسطي زناراً 

 ةالمشهور ةطريق الحميدي المناظر وروي ابن السبكي من -4
فبنى  ةحمد بن الحسن في رجل غصب من رجل ساجبين الشافعي وم

 (1).ةيطلب ساجت ةعليها بناء أنفق فيه ألف دينار، ثم جاء صاحب الساج

 وفاته: 

 ومائتين. ةتسع عشر ةتوفي الحميدي في شهر ربيع األول سن
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البويطي  
(1) 

 هـ( 231 -).....

 

الجليل أبو يعقول، يوسف بن يحيي البويطي  ماماإل
تفقه  .صحابهأوخليفته من بعده على الشافعي،  مام.صاحب اإلالمصري

واختص بصحبته حتى صار من أكبر أصحابه المصريين، على الشافعي، 
 ومن أشهر القائمين بفقهه.

، كثير الذكر ، مناظراً ، زاهداً من جبال العلم والدين، عابداً  كان جبالً 
 .ةسريع الدمع ةوالتهجد والتالو

يتعمد  –رضي هللا عنه  –ي: كان الشافعي قال أبو عاصم العباد
 البويطي في الفتيا، ويحيل عليه إذا جاءته مسألة.

 ةئمأأصحابه بعد موته، فتخرجت على يده  ىقال: واستخلفه عل
 فاق.ي في اآلعتفرقوا في البالد، ونشروا علم الشاف

وقال الحميدي: قال الشافعي: ليس أحد أحق بمجلسي من يوسف، 
 صحابي أعلم منه.وليس أحد من أ

نه سيمتحن، فكان كما أوقد تنبأ الشافعي رضي هللا عنه للبويطي ب
 احمد بن حنبل. مامقال وامتحن في مسألة خلق القرآن، كما امتحن اإل

البويطي،  عقوبي أبووالمزني و قال الربيع:كنت عند الشافعي انا
 فقال لي: انت تموت في الحديث 

الحديد، وقال للمزني: هذا لو وقال ألبي يعقوب: انت تموت في 
 ناظر الشيطان لغلبه.

إلى  ، فرأيته مقيداً ةيام المحنأالبويطي  ىقال الربيع: فدخلت عل
 يداه إلى عنقه. ةلاف ساقيه، مغلونصا
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يحرك شفتيه بذكر هللا، وما أبصرت  قال الربيع: كان البويطي أبداً 
بغل، وفي  ته علىهللا من البويطي، ولقد رأي من كتاب ةنزع بحجا   أحداً 

حديد وهو يقول: انما  ةعنقه غل، وفي رجليه قيد، وبين الغل والقيد سلس
ً ةخلق هللا  الخلق بكن، فلذا كانت مخلوق خلق بمخلوق،  ، فكأن مخلوقا

وألموتن في حديدي هذا،  –يعني الواثق  –ولئن أدخلت عليه ألصدقنه 
 في حديدهم.حتى يأتي قوم يعلمون أنه قد مات في هذا الشأن قوم 

 قال ابن السبكي: يرحم هللا ابا يعقوب، لقد قام مقام الصديقين.

، ةقال الساجي: كان البويطي وهو في الحبس يغتسل كل جمع
ويتطيب، ويغسل ثيابه، ثم يخرج إلى باب السجن إذا سمع النداء، فيرده 
السجان، ويقول: ارجع رحمك هللا، فيقول البويطي: اللهم إني أجبت 

 منعوني.داعيك ف

 مصنفاته: 

من مصنفات البويطي " المختصر " المشهور باسمه "مختصر 
 البويطي " اختصره من كالم الشافعي.

 وتردد اسم البويطي في كل كتب المذهب.

 

 

 من غرائب البويطي:

لو قال رجل: من رماني، أو من دخل المسجد، أو البيت، فهو  -1
جب عليه حد القذف، وكذا لو ، فرماه رجل، أو دخل رجل، لم يةابن الزاني

قال ذلك النسان بعينه، لم يجب عليه الحد ألنه يعرف كذبه، فلنه ال يكون 
 ً  .بدخوله أو رميه زانيا

تحت عبد فطلقها، وأراد سيدها أن يسافر بها،  ةمألإذا كانت ا -2
 سافر.

والهن أو أخراهن أولغ الكلب في االناء غسل سبعا،  إذا -3
ير ذلك، وكذلك روي عن رسول هللا صلي هللا عليه بالتراب، ال يطهره غ

 ً ، ويهراق ما ولغ فيه الخنزير وسلم، والخنزير قياسا عليه يغسل سبعا
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 ً ، والكلب من ماء، أو سمن، أو عسل، أو لبن، أو غير ذلك، إذا كان ذائبا
 ألقي ما أكال، وأكل ما بقي. ن كان جامداً إو

 وفاته: 

رجب سنة إحدى وثالثين توفي البويطي رحمه هللا في شهر 
 ومائتين، في سجن بغداد، في القيد والغل.

 

 

 

 

 

 

 

 19)ةحرمل

 هـ( 166-243)

 

بن  بن عبد هللا بن حرملة ىأبو عبدهللا حرملة بن يحي مامهو اإل
رواة مذهبه  أحدعمران ابن قراد التجيبي المصري.صاحب الشافعي، و

 الجديد بمصر.

ً إمامكان   ماموالحديث، أكثر اإل ةير الرواي، رفيع الشأن، كثجليالً  ا
 عنه في صحيحه. ةمسلم من الرواي
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لف وعشرين أقال أحمد بن صالح المصري: صنف ابن وهب مائة 
وعند بعض  –يعني نفسه  –الف حديث، عند بعض الناس منها النصف 

 .ةيعني حرمل –الناس الكل 

أصول  ها علىمن أصحاب الوجوه في المذهب، يخرج ةوحرمل
 إال أنه قد ينفرد في بعض المسائل، ويخرج عن المذهب تأصيالً  الشافعي،
 ً ، كما قد يفعل ذلك المزني وغيره في بعض األحايين، كما قاله ابن وتفريعا
 السبكي.

قلت: إال أن خروجه ليس كخروج المزني، وخروج المزني ليس 
 .األربعةكخروج المحمدين 

تصل مرتبته إلى  في الحديث والفقه، إال أنه لم ةمع شهرت ةوحرمل
 عن الشافعي ، ةالمزني والربيع المرادي في الرواي ةمرتب

النووي: روينا عن أبي سليمان الخطابي في أول كتابه  مامقال اإل
"معلم السنن" أن أصحاب الشافعي المتقدمين يعتمدون روايات المزني 

والربيع الجيزي  ةوالربيع المرادي عن الشافعي ما ال يعتمدون حرمل
 هم هللا اجمعين.رحم

في "المهذب" و"الوسيط" و"الشرح الكبير" و  ةتكرر اسم حرمل
 " وغيرها من كتب المذهب.ة"الروض

 مصنفاته:

ن فيه " الذي دو  ةباسمه " مختصر حرمل ىالمختصر المسم-1
 أقوال الشافعي ومذهبه، كمختصر المزني والبويطي.

 المبسوط.-2

 ائد عن حرملة:وومن الف

معت الشافعي يقول: ما حلفت باهلل صادقا وال قال حرملة: س-1
 كاذبا قط.

داء أقال وسمعته يقول: ما تقرب إلى هللا عز وجل بعد -2
 الفرائض بأفضل من طلب العلم.
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يقول في تفسير حديث  ةقال حرملة: سمعت سفيان بن عيين-3
لم يتغن بالقرآن" قال: يستغني  من االنبي صلي هللا عليه وسلم:"ليس من

 به.

ال الشافعي: ليس هو هكذا، لو كان هكذا لقال: يتغانا، إنما هو وق
ً  يتحزن، ويترنم به، ويقرأه حدراً   .وتحزينا

قال حرملة: سمعت الشافعي يقول: من زعم من أهل العدالة أنه -4
من حيث ال  هالجن أبطلنا شهادته، لقوله تعالي:* إنه يراكم هو وقبيلى ير

 ً  .ترونهم * إال أن يكون نبيا

 ن الغرائب عن حرملة:وم

1- ً أو  ةعند من هي عنده بوديع ذهب حرملة إلى أن من رهن عينا
 القبض. ةفي صور ىنحوها، أنه ال حاجة إلى مضي زمان يتأت

ي السبكي أنه ال بد من مضابن وأصح الطرق في المذهب كما قال 
 تفصيل في المسألة. فيه صورة القبض، على ىزمان يتأت

ً  إذا وجد ماء طاهراً نه أذهب حرملة إلى -2 ، واحتاج وماء نجسا
 إلى الطهارة توضأ بالطاهر، وشرب النجس.

وأنكره الشاشي، واختار أنه يشرب الطاهر ويتيمم، وصححه 
 النووي.

 وفاته:

ثالث وأربعين ومائتين، وقال ابن  ةتوفي حرملة رحمه هللا سن
 ربعين.أأربع و ةعدي توفي سن
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 (1)الكرابيسي

 هـ( 248 -)....

 

أبو علي، الحسين بن علي بن زيد الكرابيسي الجليل  مامهو اإل
 حد رواة مذهبه القديم في العراق.أفعي واشال مامالبغدادي. صاحب اإل

مذهب أهل الرأي، ثم تفقه للشافعي حتى صار   علىتفقه أوالً 
 أشهر أصحابه بلثبات مجلسه وأحفظهم لمذهبه.

رحمه  –يد الشافعي  علىأبو عاصم العبادي: لم يتخرج  مامقال اإل
 بالعراق مثل الحسين. –هللا 

وقال:كان من أعيان الحفاظ،وجلة الفقهاء المتقدمين في معرفة 
 األصول، والمحققين عند النظر.

 ً ً قال النووي: وكان متكلما خذ عنه الفقه خلق أبالحديث،  ، عارفا
ً في  كثير، له تصانيف كثيرة في أصول الفقه، وفروعه، وصنف أيضا

 جرح والتعديل، وغيره.ال

 ً  فيه. وتردد اسم الكرابيسي في معظم كتب المذهب، وكان ثقه ثبتا

 مصنفاته: 

للكرابيسي مصنفات كثيرة في األصول، والفروع، والرجال 
 وغيرها، والذي ذكره المؤرخون منها:

فخر الدين  مام"كتاب في المقاالت"، قال الخطيب والد اإل-1
كتابه في المقاالت معول  علىرام ": الرازي في كتابه "غاية الم

 هواء.المتكلمين في معرفة مذهب الخوارج وسائر أهل األ

"كتاب الشهادات" ذكره ابن السبكي، ونقل منه جملة من -2
 الفوائد.

 أسماء المدلسين.-3
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 .ةمامكتاب اإل-4

 ومن فوائد الكرابيسي: 

از عن الشافعي جو ىذكر العبادي رحمه هللا أن الكرابيسي رو-1
 ، فقيل للمزني هذا،ةبدقيقها وعدم جواز بيع السويق بالحنط ةبيع الحنط

 .هنكر روايتأو –أي عن الشافعي  –هذا ال يعرف  فقال:

قال العبادي: وانما قاله المزني ألنه لم يسمع كتب الشافعي 
 هـ. التي وضعها بالعراق، وهذا منقول عن القديم ا ةالقديم

 .بدقيقها  ةالحنطقلت: والجديد عدم جواز بيع 

ى بعده الكرابيسي عن الشافعي أنه قال: من استدان، فادع ىرو-2
 نه معسر، أن القول قوله، ألن المال غاد ورائح.أ

واحد وجبت  كرابيسي: إن قال قائل: أجيز شهادةقال ال-3
 فلن تاب وإال قتل. ،استتابته

الواحد، وفيها كالم  من قبل شهادة علىذكره في سياق الرد 
 يس.نف

 وفاته:

ثمان  ةمائتين وقيل سنوربعين أخمس و ةتوفي الكرابيسي سن
 شبه بالصواب.أوأربعين، قال النووي: وهو 
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 (1)الربيع الجيزي

 هـ( 256 -.)...

 

زدي الجيزي. أبو محمد، الربيع بن سليمان بن داود األ مامهو اإل
 حد رواة مذهبه الجديد بمصر.أصاحب الشافعي، و

 لحان مكروهة.الشافعي أن قراءة القرآن باأل وهو الذي روى عن

 ً حال الحياة، يعني  على وأن الشعر بعد الممات يتبع الذات، قياسا
 أنه يطهر بالدباغ.

صح عند األصحاب أنه ال يطهر، وهو رواية أكثر أصحاب واأل
 الشافعي عنه، كما قاله النووي.

وقد ذكرت في ترجمة حرملة أن أصحاب الشافعي المتقدمين 
عتمدون روايات المزني والربيع المرادي عن الشافعي ما ال يعتمدون ي

 ً  .حرملة والربيع الجيزي رحمهم هللا جميعا

" وغيرهما ةتردد اسم الربيع الجيزي في "المهذب" و "الروض
 من كتب المذهب.

طلق في كتب المذهب انصرف إلى المرادي، فلن أوالربيع إذا 
 ه بالجيزي.ورادوا الجيزي قيدأ

 ست وخمسين ومائتين. ةوفي رحمه هللا في ذي الحجه سنوت
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 (1)الزعفراني

 هـ( 260 -)....

 

باح، البغدادي، أبو علي، الحسن بن محمد بن الص   ماماإل
 مذهبه القديم في بغداد. ةروا أحدالزعفراني، صاحب الشافعي، و

ً ا جليالً إمامكان  ً ، فقيها ً ، محدثا ً  ، فصيحا  .بليغا

 أثبت رواة القديم. قال الماوردي: هو

وقال العبادي: شارك الزعفراني الشافعي رحمه هللا في كثير من 
 أبوشيوخه، وقرأ كتب الشافعي رحمه هللا في العراق فسمعها أحمد، و

 ثور، وحسين الكرابيسي بقراءته.

 قال: والكتاب العراقي منسوب إليه.

ثور يحضران عند  أبوحمد بن حنبل، وأوقال ابن حيان: كان 
 .ةالقراء ىلشافعي، وكان الحسن الزعفراني هو الذي يتولا

قال الساجي: سمعت الزعفراني يقول: قدم علينا الشافعي، 
أن يقرأ عليه  أحدواجتمعنا إليه، فقال: التمسو من يقرأ لكم، فلم يجتر 

ً يغير ، وإني ألتعجب ةوجهي شعرفي ، ما كان ، وكنت أحدث القوم سنا
ن يدي الشافعي، وأتعجب من جسارتي يومئذ، اليوم من انطالق لساني بي

فقرأت عليه الكتب كلها إال كتابين، فلنه قرأهما علينا "كتاب المناسك " و 
 "كتاب الصالة".

الشافعي قال لي:  على ةوقال الزعفراني: لما قرأت كتاب الرسال
يقال لها  ةمن أي العرب انت ؟ قلت: ما أنا بعربي، وما أنا إال من قري

  ة، قال: فانت سيد هذه القريةيالزعفران

ً أن الشافعي قال: رأيت في بغداد  ةمن فصاحت ىومما يحك أيضا
 ً يتنحى علي حتى كأنه عربي وأنا نبطي، فقيل له: من هو ؟ فقال:  نبطيا

 الزعفراني.
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 قال المروروذي: كان الزعفراني من أهل اللغة.

 ومن الفوائد عن الزعفراني:

بن معين عن الشافعي فقال: لو  ىيلت يحسأقال الزعفراني: -1
 ً  .ةلمنعته منه مروءت كان الكذب له منطلقا

من  ى: ال يعطةوقال: قال الشافعي في الرافضي يحضر الوقع-2
ً يالف ء، ثم قال:* والذين جاءوا من يية الفآذكر  ى، ألن هللا تعالء شيئا

 ، فمن لم يقل بها، لم يستحق.ةبعدهم * االي

 وفاته: 

 ستين ومائتين رحمه هللا  ةفي شهر رمضان سن توفي الزعفراني
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 (1)المزني

 هـ( 264 _ 175)

 

بن عمرو بن اسحاق  ىالكبير أبو ابراهيم، إسماعيل ين يحي ماماإل
 المزني.ناصر المذهب، وصاحب المذهب 

مذهبه الجديد قال  ةمن كبار أصحاب الشافعي ومن مشاهير روا
 فكان كما قال. الشافعي: المزني ناصر مذهبي ماماإلفيه 

 ً ً ، مناظراً ، مجتهداً كان عالما ً ، زاهداً ، محجاجا من  ، متقلالً ، ورعا
 الدنيا، مجاب الدعوة.

ً  ةوكان إذا فاتته صالة في جماع وإذا  ةوعشرين مر صالها خمسا
 ركعتين. " صلىالمختصر"فرغ من مسألة في 

قال أبو عاصم: لم يتوضأ المزني من حباب ابن طولون ولم 
 كيزانه، قال: النه جعل فيه سرجين، والنار ال تطهره.يشرب من 

 ةمن المتعبدين في كثر قال عمرو بن عثمان المكي: ما رأيت أحداً 
منه، وال  ةالعباد علىدوم أمن المزني وال  اً شد اجتهادأمن لقيت منهم 

ً أ رايت أحداً  تضييقا  أشد الناسهله منه، وكان من أللعلم و شد تعظيما
نا خلق أالناس، وكان يقول:  علىوسعه في ذلك أرع ونفسه في الو على
 خالق الشافعي.أمن 

بى سعيد أأبي بكر الخاللي، وك المزني خلق ال يحصون عدداً بتفقه 
بي محمد أنماطي، وبي يعقوب االسفراييني، وابي القاسم األأالفريابي، و

 االندلسي وغيرهم من أصحابنا.

 عالمه.أن ابرز وتردد اسمه في كل كتب المذهب حتى صار م

 مصنفاته:

 للمزني رحمه هللا مصنفات كثيرة، مهمة مشهورة، منها:
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 الجامع الكبير.-1

 الجامع الصغير.-2

 المنثور.-3

 .ةالمسائل المعتبر-4

 الترغيب في العلم.-5

 الوثائق.-6

 العقارب.-7

 االختصار. ةنهاي-8

ذي سار المختصر الذي اشتهر باسمه "مختصر المزني" وال-9
عندما  ةأن المرأ ةق، فبلغ من الشهرافناس سير الشمس في اآلفي ال

 كانت تزف إلى زوجها كان البد من وجود مختصر المزني في جهازها.

ولقد كثرت شروحه وتعددت، ومعظم شروحه يعتبر من 
 ةالموسوعات الفقهية في المذهب والخالف كالحاوي للماوردي والتعليق

 الحرمين. مماألبي الطيب الطبري، والنهاية إل

 عن الشافعي: ةنوادر روايات

لقد طالت مالزمة المزني للشافعي، كما طال تمرسه به، ولذلك 
 ةخبار الشافعي عنده، مما  ال سبيل لحصره، ومن نوادر رواياتأكثرت 

 عن الشافعي:

عن مسائل بلسان أهل قال: كنت يوما عند الشافعي أسأله -1
، ثم يجيبني عنها بأخصر يليسمع مني، وينظر إ لعالكالم، قال: فج

جواب، فما اكتفيت قال لي: يا بني أدلك عل ما هو خير لك من هذا ؟ 
أصبت فيه لم تؤجر، وإن اخطأت انت قلت: نعم، فقال: يا بني هذا علم إن 

فيه كفرت، فهل لك في علم إن اصبت فيه أجرت، وإن اخطأت لم تأثم، 
 ه الفقه، ودرست عليه.قلت: وما هو ؟ قال: الفقه فلزمته، فتعلمت من

فوق منزلته،  قال المزني: سمعت الشافعي يقول: ما رفعت أحداً -2
 إال حط مني بمقدار ما رفعت منه.



 90 ـاداالجته 

قال المزني: سمعت الشافعي يقول: من تعلم القرآن عظمت -3
، ومن كتب الحديث قويت حجته، هقيمته، ومن نظر في الفقه نبل قدر

ر في الحساب جزل رأيه، ومن لم ومن نظر في اللغة رق طبعه، ومن نظ
 يصن نفسه لم ينفعه علمه.

قال المزني: وسمعت الشافعي يقول: أظلم الظالمين لنفسه من -4
 من ال ينفعه. ةتواضع لمن ال يكرمه، ورغب في مود

 اجتهاد المزني: 

لقد كان المزني من كبار مجتهدي المذهب، بل كان صاحب مذهب، 
الحرمين في  إماموتخريجاته، ما قاله  والقول الفصل في أقوال المزني

ذي أراه أن يلحق مذهبه في جميع المسائل بالمذهب، ل" قال: وا ة"النهاي
ه ما انحاز عن الشافعي في أصل يتعلق الكالم فيه بقاطع، وإذا لم انف

ه، وإن إمام ةقاعد على ةيفارق الشافعي في نصوصه، فتخريجاته خارج
ها تخريج المزني لعلوا مذهب، فأوالرج التحاق بالخ   تخريخ مْ كان ل

 منصبه، وتلقيه أصول الشافعي.

 ،ةلتخريجات ةهذا بالنسب

ألقواله المطلقة فتختلف باختالف مكانها وحالها من  ةوأما بالنسب
المشهور، فهي  ه. فما كان منها في مختصرماملإل ةوالمخالف ةالموافق
فعي، كما أشار إلى ، ألنه اخذها من كالم الشاةبالمذهب ال محال ةملتحق

حيث قال: "اختصرت هذا من علم الشافعي، ومن  ةذلك في المقدم
 قوله ".ىمعن

، فقد ىوأما ما كان منها في غير المختصر، من مصنفاته االخر
"  ىالمسم هقال ابن السبكي: هي في موضع توقف، وهو في مختصر

من  االختصار" يصرح بمخالفة الشافعي في مواضع، فتلك ال تعد ةنهاي
ً المذهب   .قطعا

 (1)الحرمين: وإذا تفرد المزني برأي فهو صاحب مذهب. إماموقال 

ً ةوالخالص ً مامألقوال اإل ، أن ما كان من اقواله موافقا  ، وجاريا
ً ةقواعده فهو من المذهب ال محال على به قول  ، وإن كان رأيا له مخالفا
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الحرمين صاحب  إماموقواعده، فهذا من مذهبه، فقد كان كما قال  ماماإل
مذهب.إال انه رغم هذا لم يخرج عن المذهب خروج ابن جرير، وابن 

 ، وابن المنذر، وابن نصر.ةخزيم

لكنه في نفس الوقت لم تقيد العراقيين والخراسانيين من أصحابنا، 
كما قال ابن السبكي قال: وأما المزني، وبعده ابن سريج فبين الدرجتين، 

 لم يتقيدوا بقيد العراقيين والخراسانيين.لم يخرجوا خروج المحمدين، و

 

 ومن غرائب المزني:

ذهب المزني رحمه هللا تعالى إلى أنه ال حد ألقل الحيض، كما -1
االختصار" وأقل الحيض في المذهب يوم  ةصرح به في كتابه"نهاي

 .ةوليل

ذهب رحمه هللا إلى أكثر النفاس أربعون يوما بينما أكثره في -2
 .ا  المذهب ستون يوم

ال  –بأي وجه ملكها  –ذهب إلى أنه ال يجب على من ملك أمة -3
 يجب عليه أن يستبرئها إال أن تكون موطوءة أو حامال.

 وفاته: 

 ةتوفي المزني رحمه هللا تعالي لست بقين من شهر رمضان سن
 ربع وستين ومائتين.أ
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 يونس بن عبد االعلي

 هـ( 264 _ 170)

 

نس بن عبد االعلى بن موسى بن الجليل أبو موسى، يو ماماإل
رواة مذهبه الجديد  أحدصاحب الشافعي، و (1)ميسره، الصدفي، المصري.

 بمصر.

 العلم بمصر. ةالشافعي، وانتهت إليه رياس علىتفقه 

أعقل من يونس بن  قال الشافعي رحمه هللا: ما رأيت بمصر أحداً 
 على.ألعبد ا

 سالم.بن حسان: يونسكم هذا من أركان اال ىوقال يحي

تكرر ذكر يونس بن عبد األعلى في "المهذب" و "الروضه" 
 وغيرهما من كتب المذهب.

 ومن الفوائد عن يونس:

عن الشافعي انه قال: لوال مالك وابن عيينه لذهب علم  ىرو-1
 .الحجاز

 قال يونس: وسمعت الشافعي يقول: إذا جاء مالك، فمالك النجم.-2

سمعت الرجل يقول: االسم وقال: سمعت الشافعي يقول: إذا -3
غير المسمي أو االسم المسمى، فاشهد عليه أنه من اهل الكالم، وال دين 

 له.

قال ابن خزيمه: سمعت يونس وذكر الشافعي فقال: كان يناظر -4
قولك  دتقلأن قولي، والرجل حتى يقطعه، ثم يقول لمناظره، تقلد انت اآل

لمناظر، فال يزال يناظره حتى فيتقلد المناظر قوله، ويتقلد الشافعي قول ا
 يقطعه وكان ال يأخذ في شئ إال قلت: هذه صناعته.
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 ومن غرائبه: 

على يقول: نه سمع يونس بن عبداألأابن أبي حاتم  ىرو-1
للقصر، فعليه  ، منكراً تم مسافر الصالة متعمداً أسمعت الشافعي يقول: لو 

 (1)الصالة. ةإعاد

 قال ابن السبكي: وهذا شئ غريب.

ال يونس: قلت للشافعي: ما تقول في رجل يصلي، ورجل ق-2
 قاعد فعطس القاعد، فقال له المصلي: رحمك هللا ؟

 قال له الشافعي: ال تنقطع صالته.

 قال له يونس: كيف ؟ وهذا كالم.

قال: انما دعا هللا له، وقد دعا هللا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 في الصالة لقوم، وعلى اخرين.

السبكي: قلت: وقد صحح الروياني هذا النص وصحح  قال ابن
 المتأخرون بطالن الصالة به.

 وفاته: 

 ربع وستين ومائتين.أ ةتوفي يونس رحمه هللا في ربيع اآلخر سن
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 (1)الربيع المرادي

 هـ( 147-270)

 

الجليل أبو محمد، الربيع بن سليمان بن عبدالجبار بن كامل  ماماإل
 كتبه. صاحب الشافعي، وراوية صري المؤذن.المرادي الم

ع بأنه وكان الشافعي رحمه هللا قد تفرس في أصحابه وأخبر الربي
 كتبه، فكان كما قال.سيكون راوية 

الشافعي رضي هللا عنه عند وفاته أنا،  علىقال الربيع: دخلنا 
والبويطي، والمزني، ومحمدبن عبد هللا بن عبدالحكم، قال: فنظر الينا 

طال، ثم التفت إلينا، فقال: أما أنت يا أبا يعقوب أفالشافعي ساعه، 
فستموت في حديدك، وأما انت يا مزني فسيكون لك في مصر هنات 
وهنات، ولتدركن زمانا تكون أقيس أهل ذلك الزمان، وأما أنت فسترجع 

بيك، وأما انت يا ربيع، فأنت أنفعهم لي في نشر الكتب، قم يا أإلى مذهب 
 لقه، قال الربيع: فكان كما قال.أبا يعقوب فتسلم الح

نفعكم لي، أونقل العبادي عن الشافعي أنه قال: احفظكم الربيع، و
 لفعلته.أزقه العلم مرة  نولو أمكنني أ

بن معين لما توجهت  ىونقل عن البوشنجي أنه قال: قال لي يحي
 الربيع. علىإلى مصر: اقرأ كتب الشافعي رحمه هللا 

ً كامالً  وهو الذي روي كتاب "االم" بالمسجد  . كان الربيع مؤذنا
الجامع بفسطاط مصر، المعروف اليوم بجامع عمرو بن العاص. وكان 

 .يحبه، وقال له يوما: ما أحبك إلي   يقرأ باأللحان، وكان الشافعي

 مكانته في المذهب:

 به.ى كتعرفنا أن الربيع كان راوية الشافعي، وأنه رو
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 علىتب الجديدة كلراوي للالبيهقي: والربيع هو ا مامقال اإل
الصدق واالتقان. وربما فاتته صفحات من كتاب فيقول فيها: قال 

 الشافعي: أو يرويها عن البويطي عن الشافعي.

رض في أقطار األد إليه من شقال البيهقي: وصارت الرواحل ت
 سماع كتب الشافعي رحمه هللا.

البيهقي: عن عبد الرحمن بن الجارود يقول سمعت  ىورو
 لبويطي يقول للربيع في الشافعي: انت أثبت مني.ا

مع أبي  ىربعين ومائتين والتقأ ةوقال البيهقي: حج الربيع سن
اآلخر، فقال له  علىفسلم أحدهما  مكةعلي الحسن بن محمد الزعفراني ب

يعني  –الربيع: يا أبا علي، انت بالمشرق وانا بالمغرب نبث هذا العلم 
 علم الشافعي.

طلق في كتب المذهب فالمراد أواعلم أن الربيع حيث  قال النووي:
 به المرادي، وإذا أرادوا الجيزي قيدوه بالجيزي.

قدم  ةقال ابن السبكي: وإذا تعارض الربيع مع المزني في رواي
 –ابراهيم  يبأ رالمزني، مع علو قدةرواي علىالربيع  هاألصحاب رواي
ً  –أي المزني  ً  علما  رواه للقواعد. وموافقه ما ةوجالل ودينا

ً  أن أبا ابراهيم روى ىقال: أال تر رضي هللا  –: أن الشافعي لفظا
ً  –عنه  ، وال يرجع أحدهما ة، عتق بأداء الكتابقال: ولو كان العبد مجنونا
، وهذا هو القياس، فلن المجنون وقت العقد ال يصح يءصاحبه ش على

الصفة، وال  معه، وما هو إال بتعليق محض، فيعتق بوجود ةعقد الكتاب
 ً  .يراجع بالقيمه، وهذا الذي يفتي به مذهبا

وقال: يتراجعان بالقيمه،  ةبهذه اللفظ ةالربيع هذه الصور ىورو
يتعلق بها  مع المجنون كتابة فاسدة ةجاريال ةوهذا يتضمن كون الكتاب

االشكال، فلن المجنون وهو  ةنهاي علىالتراجع عند حصول العتق، وهذا 
 له. ةمجنون، ال عبار

ثم قال ابن سريج فيما نقله الصيدالني وجماعات: الصحيح: ما 
 نقله الربيع.

الحرمين:وقد ظهر عندنا أن ابن سريج لم يصحح ما  إمامقال 
 ً  ، ولكنه رآه أوثق في النقل.رواه الربيع فقها
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تردد اسم الربيع في كل كتب المذهب حتى صار من اشهر أعالمه، 
نماطي، من أصحابنا، كأبي القاسم األ ئمةاألكما تخرج به كثير من كبار 

ومحمد بن نصر المروزي، والجنوجردي، واسحاق بن موسى 
 بي الحسين االصبهاني، وأبي بكر الخالني وغيرهم كثير.أاالسفراييني، و

 ومن الفوائد عن الربيع:

افعي، وهو مريض فقلت: قوهللا الش علىقال الربيع: دخلت -1
عفي قتلني، قلت: وهللا ما أردت إال الخير، هللا ض ىفك، فقال: لو قوضع

 الخير.إال قال: اعلم أنك لوشتمتني لم ترد 

ضب فلم يغ ع: سمعت الشافعي يقول: من استغضبقال الربي-2
ر فلم ينزجر فهو ك   فهو لئيم، ومن ذ   فهو حمار، ومن استرضي فلم يرض

 محروم، ومن تعرض لما لم يعنيه فهو الملوم.

بارد الفعي يقول: لوعلمت أن شرب الماء قال: وسمعت الشا-3
 ينقص مروءتي ما شربته.

قال: وسمعته يقول ال خير لك في صحبه من تحتاج إلى -4
 مداراته.

 قال: وسمعته يقول: الكيس العاقل هو الفطن المتغافل.-5

قال: وسمعته يقول: إذا ضاقت االشياء اتسعت، وإذا اتسعت -6
 ضاقت.

رداءه  مامرحمه هللا أنه إذا حول اإلالربيع عن الشافعي  ىورو-7
 رديتهم.أفي االستسقاء حول القوم 

عن الشافعي أنه قال: ال يجوز ألحد أن يكتني بأبي  ىورو-8
 أو غيره. القاسم، سواء كان اسمه محمداً 

وجه في النهي عن التكني بأبى القاسم منها أقلت: ولألصحاب 
 هذا.

ل بلد طلب العلم رأيت نه قال: إذا ترك أهأعن الشافعي  ىورو-9
نافلة الالحاكم أن يجبرهم عليه، قال: وطلب العلم افضل من صالة 

 والجهاد.
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قال العبادي: وسئل الربيع عن الصالة خلف القدريه فقال: ال -10
 تجوز وال ينكحون.

قال: وكان يقول: إذا سكر المعتكف ال يبطل اعتكافه، كما إذا -11
 ارتد ثم اسلم.

 وفاته: 

 ىبيع رحمه هللا يوم االثنين، ودفن يوم الثالثاء إلحدتوفي الر
االمير  عليه  سبعين ومائتين، وصلى ةمن شوال سن وعشرين ليله خلت

 .خمارويه بن احمد بن طولون

 

 

 

 (1)ابن أبي الجارود

 ........هـ(-)......

 

أبو الوليد موسى بن أبي الجارود المكي.  مامصاحب الشافعي، اإل
 ت أصحاب الشافعي، ومن ثقات العلماء.كان مكيا، من ثقا

قال زكريا الساجي: قلت ألبي داود السجستاني: من أصحاب 
الشافعي ؟ فقال: الحميدي، وأحمد والبويطي والربيع و أبو ثور، وابن 

 (2)الجارود، والزعفراني، والكرابيسي، والمزني، وحرمله.

 عن البويطي. ىرو

 تم الرازي.حا أبوعنه الزعفراني، والربيع، و ىورو
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 98 ـاداالجته 

 مذهب الشافعي.  علىيفتي الناس  مكةقام بأالفقهاء  ةمن جلوكان 

 عن الشافعي كتاب " األمالي "وغيره. ىرو

 حببت أن يخطيء.فأ ظرت أحداً انه قال: مانأعنه  ىورو

، وصح عن رسول هللا صلي هللا عنه قوله: إذا قلت قوالً  ىورو
لي هللا عليه وسلم، كما عليه وسلم خالفه، فقولي ما قاله رسول هللا ص

 ثور وغيرهم.  أبورواه عنه الحميدي، والربيع، و

عن الشافعي أن النكاح ينفسخ بسائر العيوب الزائده  ىكما رو
 .ربعةاأل على

 

 

 الطبقة الثالثة

 في

 مجتهدي المذهب

 بعد أصحابه

 وهي تنقسم إلى قسمين

 األول: المكثرون

 الثاني: المقلون
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 القسم األول

 نيفي المكثر
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 (1)ابن بنت الشافعي

 ....هـ(-)....

 

حمد بن محمد بن عبد هللا بن محمد بن أأبو محمد  مامهو اإل
 سايب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشمالعباس بن عثمان، ابن شافع بن ال

 ً ً  بن المطلب بن عبد مناف المطلبي، الشافعي نسبا  .ومذهبا

 شافعي ال مامابن بنت اإل وهو

 قال النووي: هكذا يعرف في كتب أصحابنا وغيرهم.

 الشافعي. ماموأمه زينب بنت اإل

وقد ذكر النووي خالفا في اسمه وكنيته ثم قال: ويقع في كتب 
أي  –أصحابنا اختالف كثير في اسمه وكنيته، والصحيح المعروف األول 

 فاحفظ ما حققته لك في نسبه وكنيته. –الذي ذكرناه هنا 

 نه واسع العلم، وكان جليالً أالنووي: وذكر أبو الحسن الرازي  قال
 جل منه.أالشافعي  شافع بعد اإلمام ، قيل لم يكن في آلفاضالً 

تكرر اسم ابن بنت الشافعي فى "الروضه" و "المهذب" وغيرهما 
 من كتب المذهب.

 ومن غرائب ابن بنت الشافعي:

، وقد وافقه عليه أن المبيت بالمزدلفه ركن في الحجإلى ذهب -1
 ابن خزيمه من أصحابنا.
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ة والرجوع اليها ذهب إلى أن الذهاب من الصفا إلى المرو-2
 علىواحدة، والمعروف في المذهب انهما مرتان، وقد وافقه  ةيحسب مر

 بكر الصيرفي. أبوذلك أبو حفص بن الوكيل من أصحابنا و

 لم يعتبر النصاب في قطع السارق.-3

تضع من لبن رجل ال يصير ابنه، قال النووي: ذهب إلى أن المر-4
 وهو غلط والصواب الذي عليه العلماء انه يصير، لألحاديث الصحيحه.
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 (1)الدارمي

 هـ( 200-280)

 

ثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد عسعيد،  أبوالجليل  ماماإل
 السجستاني الدارمي.

ً إمامكان  لبويطي، دب. أخذ الفقه عن افي الحديث والفقه واأل ا
 دب عن ابن االعرابي. بن معين، واأل ىوالحديث عن يحي

 ىالفضل الهروي: ما رأيت مثل عثمان بن سعيد، وال رأ أبوقال 
 هو مثل نفسه.

با سعيد رجع إلى مذهب الشافعي أعاصم ويقال: إن  أبوقال الشيخ 
سعيد كان في العلم بمحل لو كان في زمن  أبورحمه هللا في زمانه ـ و

 نفسهم.أه رضي هللا عنهم لقدموه على الصحاب

قال: ورأيت ما صنف من أحكام القرآن، وفيه من أقاويل الصحابه 
 ما ال يعرفها غيره.

 ومن مصنفاته:

 الجهميه. علىكتاب في الرد -1

 بشر المريسي. علىكتاب في الرد -2

 المسند.-3

 أحكام القرآن.-4

 ومن غرائبه: 

 ىأن الثعلب حرام أكله، وروسعيد إلى  أبوقال العبادي: ذهب -1
 .فيه خبراً 
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بن السبكي: والقول بتحريم الثعلب اقلت: والمذهب جواز اكله، قال 
 مي وهو ضعيف.ااردغريب، وذكر الخبر الذي استدل به ال

والمدينه  مكةبن سفيان أن اهل  ةعن بريد ىقال العبادي: ورو-2
 يني.علي بن عبدهللا المدرواه ، وهكذا يسمون النبيذ خمراً 

ومن فوائده انه روي عن البويطي عن الشافعي رحمه هللا أن -3
هللا عليه وسلم عن كسب الحجام، نهي تنزيه، ألنه  ىنهيه صل ىمعن

نفسه، ألنه اباحه لغالمه، ولو كان  علىكسب دني، واحب أن ال ينفق 
 ً ً  حراما  هـ. .الما كان مباحا

 وفاته: 

 ه ثمانين ومائتين.توفي الدرامي رحمه هللا في ذي الحجه سن
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 (1)االنماطي

 هـ( 288  - )....

 

القاسم عثمان بن سعيد بن بشار االنماطي  أبوالكبير  ماماإل 
 حول.األ

 أخذ الفقه عن المزني والربيع المرادي.

وكان من رفعاء المذهب، وبه اشتهرت كتب الشافعي في بغداد،  
خري، طسعيد اإلص بوأو العباس بن سريج، أبووعليه تفقه شيخ المذهب 

حفص بن الوكيل  أبوعلي بن خيران، ومنصور التميمي، و أبوو
البابشامي، وهذه الطبقة العليا من عمداء المذهب، وحسبه هذا من 

 المناقب.

 وقد تكرر اسمه في المهذب و الروضه و غيرها.

ومن غرائب األنماطي قوله: إن للماء حكمين، رفع الحدث، وإزاله 
تعمل في رفع الحدث، بقي ازالة النجس، فيجوز استعماله النجس، فلذا اس

 فيها.

 وهو اختيار أبي علي بن خيران.

عدم جواز استعماله ثانية  علىوجمهور أصحابنا أصحاب الوجوه  
غير مسلم إذا كان مين كحله النجس، وقول االنماطي: إن إزالة في 

، ومعناه أنه البدل علىهنا الجمع ألن الحكمين  ىالمراد أن الحكمين عل
يصلح لرفع الحدث وازالة النجس، فأيهما فعل لم يصلح بعده لآلخر، قال 

وإزالة النجس ، فأيهما فعل األصحاب: وهذا كما انه يصلح لرفع الحدث 
لم يصلح بعده لآلخر، قال األصحاب : وهذا كما انه يصلح لرفع الحدث 

ر باالتفاق من ، فلو استعمله في أحدهما لم يصلح لآلخاالصغر وللجنابة
 نماطي وغيره، وهللا اعلم.األ

 وفاته: 

 ثمان وثمانين ومائتين. ةنماطي سنتوفي األ
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 (1)البوشينجي

 هـ(204-291)

 

عبد هللا محمد بن ابراهيم بن سعيد بن عبد  أبوالكبير  ماماإل
البوشنجي العبدي.شيخ اهل الحديث في زمانه  ىالرحمن بن موس

ً إمامبنيسابوروكان   غه، وكالم العرب، قوي النفس.في الل ا

 ً وقال: محمد بن إسحاق كيس، وأنا ال  أشار إلى ابن خزيمه يوما
 أقول هذا ألبي ثور..

قال ابن خزيمه لو لم يكن في أبي عبدهللا من البخل بالعلم ما كان 
 ما خرجت إلى مصر.

 أبوعلي الثقفي البوشنجي مسألة، فاجاب، فقال له  أبووسأل 
هللا، كأنك تقول فيها بقول أبي عبيد، فقال: يا هذا لم يبلغ علي: يا أبا عبد 

 بنا التواضع أن نقول بقول أبي عبيد.

ً  كان البوشنجي جواداً  ، وكان يقم لسنانيره من كل طعام يأكله سخيا
، ثم ذكر السنانير بعد فراغ طعامه، فطبخ في الليل من ذلك ةوبات ليل

 الطعام وأطعهم.

 ومن الفوائد عنه:
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سأل الشافعي عن  أن الربيع ذكر أن رجالً  ىه هو الذي روان
كمي دراهم اكثر من ثالثه فعبدي حر، فكان فيه  في  ن كانإحالف قال: 

ما في يده دراهم، وهو جمع،  ، ال يعتق النه استثني من جملةةربعأ
ودرهم اليكون دراهم، فقال السائل: آمنت بمن فوهك هذا العلم، فأنشأ 

 الشافعي يقول: 

 كشفت حقائقها بالنظر  إذا المعضالت تصدينني 

 (1)ومن الغرائب عنه: 

قال في "كتاب المطاعم " إن العقعق حرام، ألن النبي صلي هللا -1
 ً ، عليه وسلم شبه النساء بالغراب األعصم، والعصم فيها فسماه غرابا

 والغراب حرام.

 وقال: كل نهاش حرام، وفرق بينه وبين الناهش.-2

 لقاط حالل إال الغراب. وقال: كل-3

 وقال: الفيل حالل.-4

 وفاته: 

توفي البوشنجي رحمه هللا في غره المحرم سنه،إحدي وتسعين 
ومائتين، وقيل: بل سلخ ذي الحجه سنه تسعين، ودفن من الغد، قال ابن 

 السبكي: وهو األشبه عندي.

 ابن خزيمه. األئمة إمامعليه  ىوصل
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 (1) جعفر الترمذي أبو

 هـ( 200-295)

 

جعفر محمد بن أحمد بن نصر الترمذي. وهو من  أبو مامهو اإل
أصحابنا أصحاب الوجوه، كان شيخ الشافعيه في العراق قبل ابن سريج، 

 أصحاب الشافعي. علىوتفقه 

وكان في بداية حياته حنفي المذهب، ثم صار إلى مذهب الشافعي 
 بها رسول هللا صلي هللا عليه وسلم. ىلرؤيا رأ

ً  بغداد، وكان زاهداً  سكن ً ورعا وكان قوته كل شهر  باليسير، ، قانعا
 شيئا. دراهم، وكان ال يسأل أحداً  أربعة

 له مصنفات منها:

 "اختالف أهل الصالة" في األصول.

 ومن الفوائد عنه:

نه بالغ في أالغني الشاكر، و علىانه كان يفضل الفقير الصابر 
 الفقير  علىمن فضل الغني  علىالرد 

 ن غرائبه: وم

هللا عليه وسلم، ولم يطرد فيه  ىنه جزم بطهارة شعر رسول هللا صلأ
 الخالف المعروف في المذهب في شعر األدميين المنفصل.

 

 

ا على حربي فأصابه وهو مسلم فمات به، قال: وأنه لو أرسل سهمً 
الرامي، واألصح المشهور وجود دية مسلم مخففه على  علىئ ال ش  

 العاقله.
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 كر أبي جعفر في " المهذب" وغيره.تردد ذ

 وفاته: 

خلت من  مائتين، وتوفي ألحدى عشرة ليلة ةالحجه سنفي ذي  
ً  ةالمحرم سن  . وتسعين سنةخمس وتسعين ومائتين، وقد كمل اربعا

 

 



 109 ـاداالجته 

 (1) بكر الفارسي أبو

 هـ( 305-).....

 

 احمد بن الحسين بن سهل الفاري.أخذ بكر، أبوالجليل  مامهو اإل
عن ابن سريج وكان من أعالم المذهب وكبار أئمته المدققين، تفقه الفقه 

بكر محمد بن سفيان  أبوعبدهللا الخصري، و أبوبه خلق كثير منهم: 
 بي الحسن علي بن زكريا مفتي الشاش.أ، واألًسبانيكثي

تكرر اسمه في "الروضه"و "الشرح الكبير" وغيرهما من كتب 
 المذهب.

 ومن غرائب أبي بكر: 

سود، وهو مذهب أحمد، ب إلى أنه ال يحل صيد الكلب األذه-1
 والمشهور ألصحابنا في المذهب حله.

قال في "كتاب االجماع"إن االستثناء ال يصح حتى ينوي من -2
 ابتداء الكالم ذلك، فلن تركه انعقدت يمينه.

بكر  أبوالمجوسيه، وقال  وقال: إن للحاكم أن يزوج الحرة-3
 وز، كالمرتده، فلنها ال تحل لمسلم.المروزي: يجب أن ال يج

 مصنفاته:

 مسائل الربيع المرادي. على"العيون" -1

 األصول.-2
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 كتاب االنتقاد.-3

 كتاب الخالف.-4

 جماع.كتاب اإل-5

 وفاته: 

ابن السبكي ان بكر الفارسي سنه خمس وثالثمائه، إال  أبوتوفي 
 وهللا اعلم. توفي بعد األربعين وثالثمائة هذكر قرائن تدل على أن
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 (1)ابن سريج

 هـ( 248-306)

 

العباس احمد بن عمر بن سريج،  أبوالكبير المشهور  ماماإل
األصحاب ومقدمهم بعد الذين صحبوا  إمامالبغدادي شيخ المذهب، و
أبي القاسم االنماطي، واالنماطي عن  مامالشافعي. أخذ الفقه عن اإل

ريج انتشر فقه الشافعي في المزني، والمزني عن الشافعي، وعن ابن س
 أكثر اآلفاق.

شهب، واألسد الضاري،وكان يفضل على األ كان يقال له: الباز
 جميع أصحاب الشافعي، حتى على المزني.

شرح المذهب، ورد على المخالفين، وهو أول من فتح باب النظر، 
 وعلم الناس طريق الجدل.

العباس في  حامد اإلسفراييني: نحن نجري مع أبي أبوقال الشيخ 
 إتقانه وغوصه على المعاني. -أي لشدة –ظواهر الفقه، دون دقائقه 

له مناظرات مع داود الظاهري وابنه محمد بن داود، ومناظراته 
 ، وكان يستظهر عليه فيها.ةمسطور ةمع ابن داود مشهور

ولي القضاء بشيراز في بداية حياته، وأباه في نهايه حياته، رغم 
ً  داً أنه أكره عليه، زه عن الجاه، وفي ذلك قصه  في الدنيا، وإعراضا

 معروفه.

وكان يقال له في عصره: إن هللا بعث عمر بن عبد العزيز على 
على  ىن هللا تعالوأمات البدعه، ومً  السنةفأظهر  ةس المائة من الهجرأر

 الشافعي  مامرأس المائتين باإل
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بك على رأس  ىاها وأمات البدعه، ومن هللا تعالوأحي السنةفأظهر 
 وضعفت البدعه. السنةالثلثمائه حتى قويت 

 وكان حاضر الجواب، سريع البديهه، له نظم حسن.

 مؤلفاته:

له مؤلفات كثيرة يقال إنها بلغت أربعمائه مؤلف، فقد معظمها، 
منها "الرد على ابن داود في القياس" و"الرد على ابن داود في مسائل 

قسام والخصال" خ في شستربتي اعترض بها على الشافعي " و "اال
تداء ( و "الودائع المنصوص الشرائع" خ، جزء لطيف في اب5115)

و"العين والدين في  (1) الرباط كتاني في خزانة 250المجموعه 
 الوصايا" و "التقريب بين المزني والشافعي"

 ومن الفوائد عن ابن سريج:

كالم فأفلح، من اشتغل بالة: قلما رأيت من المتفقهقول أنه كان ي
 يفوته الفقه وال يصل إلى معرفة الكالم.

 ً مع  وأنه كان يوصل الماء إلى أذنيه تسع مرات، يغسلهما ثالثا
 ً ً  الوجه ويمسح عليهما ثالثا  .مع الرأس، ويفردها بالمسح ثالثا

عبد هللا: سمعت االستاذ أبا الوليد النيسابوري  أبوقال الحاكم 
قول رسول هللا صلي هللا عليه  وسلم: يقول: سألت ابن سريج: ما معني 

 ً منه  "قل هو هللا أحد تعدل ثلث القرآن ؟" فقال: إن القرآن أنزل ثلثا
 ً ً  أحكام، وثلثا اسماء وصفات، وقد جمع في "قل  منه وعد ووعيد، وثلثا

 هو هللا أحد" االسماء والصفات.

 وفاته: 

ست  ةسن ىاألول ىالعباس لخمس بقين من جماد أبوتوفي 
 شهر.أ ةوست ةمن العمر سبعا وخمسين سنثمائه وبلغ وثال
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 (1) ابن سلمة

 هـ( 308 -.)...

 

ة بن عاصم الطيب محمد بن المفضل بن سلم أبو مامهو اإل
 ئمة أصحابنا أصحاب الوجوه ومتقدميهم.البغدادي، من أ

 نسبه إلى جده. اشتهر بأبي الطيب بن سلمة

 تفقه على أبي العباس بن سريج.

 ، إال أن المؤرخين لم يذكروا منها شيئا.ةت عديدوله مصنفا

تكرر ذكره في كتب المذهب، "كالمهذب"و "الروضه "و 
 "الوسيط" وغيرها.

 ومن الغرائب عنه: 

 إنه قال: إن تارك الصالة يكفر وإن اعتقد وجوبها.-1

ذن الولي للسفيه أن يتزوج، فتزوج، قال: إنه ال يصح أإذا -2
 صحته، وبه قال الجمهور.ه، كالصبي، والمذهب واجز

قال: يجوز بيع شاة في ضرعها لبن بشاه في ضرعها لبن، -3
 ال يصح. هوالصحيح الذي عليه سائر األصحاب أن

إذا قدم بدوي بطعام للجلب في موضع يحرم بيع الحاضر -4
 ً في بيعه، فهل يرشده إلى إدخاره وبيعه  للبادي، فاستشار البدوي حضريا

 ان قال على التدريج ؟ فيه وجه
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 إسحاق المروزي يجب إرشاده ألداء النصيحه، أبوو ةن سلمبا
 على الناس. وقال ابن الوكيل ال يرشده، توسعة

 وفاته:

 في المحرم سنة ثمان وثالثمائة. توفي ابن سلمة
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  (1) الزبيري

 هـ( 317  -.. )..

 

عبد هللا الزبير بن أحمد بن سليمان بن عبد هللا بن  أبو ماماإل
 صم بن المنذر بن الزبير بن العوام االسدي.عا

 

 .ةمن أئمة أصحابنا أصحاب الوجوه في البصر

 ً ً  كان حافظا  باألدب واألنساب، والقراءات. للمذهب، عالما

في عصره، قال الماوردي:  ةانتهت إليه رئاسة أصحابنا في البصر
 عبدهللا الزبيري، وهو شيخ أصحابنا في عصره. أبوقال 

 

 مصنفاته: 

 منها: مشهورة ةمصنفات عديد لزبيريل

الكافي، وهو مختصر نفيس في المذهب، حجمه بحجم -1
 "التنبيه" للشيرازي، قال النووي: وترتيبه عجيب غريب.

 .ةالني-3    المسكت -2

 .الهداية-5    ة.ستر العور-4

 رياضة المتعلم.-7   ةاالستشار واالستخار-6

 وما يحرم المكاسب ما يحل منها -9    ةاإلمار-8

 

 ومن غرائب الزبيري: 
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، ال يحنث بالموز ةالمسكت " من حلف ال يأكل الفاكه قال في "-1
 .ةه، قال: والزعرور عندي من الفاكهعندي ال محال

لف، فقال: خذه أو زنه، كان أقال في اإلقرار: لو قال: لي عليك -2
 .، ولو قال: خذ، أو زن بال هاء، لم يكن اقراراً َ  إقراراً 

 .يح الذي عليه الجمهور أنها ليسا اقراراً والصح

تردد ذكر الزبيري في "المهذب" و"الروضه" و "الوسيط" 
 وغيرها من كتب المذهب.

 وفاته: 

 وثالثمائة. ة سبع عشرة، ومات فيها سنةسكن البصر
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 (1) ابن خيران

 هـ( 320 - )...

 

 علي، الحسين بن صالح بن خيران. أبو مامهو اإل

 حابنا أصحاب الوجوه.أحد عمداء أص

جالس ابن سريج في العلم، وأدرك مشايخه، وكان يعيب عليه 
 توليه القضاء.

عرض القضاء على ابن خيران في بغداد في خالفه المقتدر، فأباه 
صر على امتناعه أفحبس في بيته بضعه عشر يوما فصبر على ذلك و

 حتى أعفي من تلك المهمه.

ار ليروهم باب أبي علي وقد والدهم الصغوكان الناس يأتون بأ
سمر ووضع عليه الحرس، المتناعه عن القضاء، ليعتبر األوالد 

 ويتحدثوا بهذا.

 ومن غرائب أبي علي:

 ثوب واحد، إن صلوا فيه واحداً أنه قال في عراة ليس لهم إال -1
 ً  ، ويصلون عراة.بعد واحد خرج الوقت، قال: إنهم يتركونه جميعا

نه أفرض الطهارة على القول ب في لمقال: إن الماء المستع-2
مستعمل وأنه ال تجوز به الطهارة ثانية، قال: إنه يجوز أن يزال به 
النجاسة، ألن للماء حكمين رفع الحدث وإزالة النجس، فلذا رفع الحدث 

القاسم االنماطي، وهذا غريب  أبوبقي إزالة النجس، وتبعه على هذا 
جاسة، وحكما الماء اللذان اشار والمذهب أنه ال يستعمل في إزالة الن
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اليهما معناهما أن الماء يصلح لهذا أو لهذا فأيهما فعل لم يصلح لآلخر، 
ذكر هذا الفرع الشيرازي في " المهذب" و النووي في المجموع 

(1/210.) 

تكرر ذكر ابن خيران في " المهذب" و "الوسيط" و"الروضه " 
 وغيرها من كتب الفقه.

 وفاته:

 عشرين وثالثمائه.ةران سنتوفي ابن خي
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 (1) رياإلصطخ

 هـ( 328 - 244)

 

سعيد، الحسن بن أحمد بن نصر  أبوالعظيم،   مامهو اإل
 اإلصطخري.

 عظماء أصحابنا أصحاب الوجوه. أحد

كان أقران أبي علي بن أبي هريرة، وابن خيران، ومن نظراء أبي 
 العباس بن سريج، وكانت بينهما مناظرات.

إسحاق المروزي: لما دخلت بغداد لم يكن بها من يستحق  أبوقال 
 العباس بن سريج.أبوسعيد اإلصطخري ، و أبوأن أدرس عليه إال 

ً  ةوحسب م"ولي قضاء "ق   ، ، متقلالً ، زاهداً "بغداد" وكان ورعا
 ً  حرق المكان الذي كانت تعمل به المالهي في بغداد.أفي حسبته،  جريئا

لكواكب، نه تبين له أنهم يعبدون ا، ألفتي بقتل الصابئةأو
 .ىويخالفون اليهود والنصار

 مصنفاته:

 له مصنفات كثيرة منها:

 الفرائض الكبير.-1

 الشروط والوثائق والمحاضرات والسجالت.-2

 ، أو أدب القضاء.األقضية-3

، ة والحديثةتردد ذكر اإلصطخري في معظم كتب المذهب القديم
 وكثر النقل عنه.

 نه:ومن الفوائد ع
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 أنه قال بنقض الوضوء بمس األمرد، والمذهب خالفه.-1

أجاز للحاضر الراكب ترك استقبال القبله في صالة النافله، بل -2
 كان يفعل هذا اثناء حسبته في بغداد.

 واحتج بأن المقيم يحتاج إلى التردد في حال إقامته كالمسافر.

 راً والمعتمد في المذهب أن ترك القبله مخصوص بالمسافر سف
.أو طويالً  قصيراً   

قال:،إذا ولي القضاء غير مجتهد، ووافق حكمه الحق، نفذت -3
 تلك الحكومه.

 وفاته:

ثمان وعشرين  ةسن ةاآلخر ىتوفي اإلصطخري ببغداد في  جماد
 وثالثمائة ودفن بباب حرب.

 إلى اصطخر، بلده معروفه في بالد فارس. واإلصطخري: نسبة
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 (1) الصيرفي

 (هـ330-)....

 ي  بكر، محمد بن عبد هللا، الصيرف أبوالكبير  ماماإل

 كبار أصحابنا المتقدمين أصحاب الوجوه. أحد

 المذهب ابن سريج. إمامتفقه على 

 أبوالشافعي، كما قال  مامعلم الناس باألصول بعد اإلأوكان من 
 بكر القفال.

 كما كان ذا نبوغ في النظر والقياس.

 ومن غرائبه: 

على من وطئ في النكاح بال ولي إذا كان يعتقد وجب الحد أنه إ
 تحريمه، والجمهور على أنه ال حد عليه.

ورد ذكر الصيرفي كثيرا في " المهذب " وله مناظرات مع أبي 
 الحسن األشعري.

 منها: وله مصنفات عديدة

 شرح رساله الشافعي في األصول.-1

 كتاب في اإلجماع.-2

فال: وهو أول من انتدب من بكر الق أبوكتاب في الشروط، قال -3
 ً أحسن فيه كل  أصحابنا للشروع في علم الشروط، وصنف فيه كتابا

 اإلحسان.

 "دالئل األعالم على أصول األحكام" في أصول الفقه.-4

 توفي سنه ثالثين وثالثمائه. وفاته:
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 (1) البلخي

 هـ( 330 -)....

 

موسى  بن يى، زكريا بن احمد بن يح يىيح أبوالقاضي  ماماإل
 البلخي.من كبار أصحابنا أصحاب الوجوه.

ام في في طلب العلم، واستقر به المق خ" رحل كثيراً لْ أصله من "ب  
 المقتدر باهلل. دمشق، وصار قاضيها في خالفة

 ً  ه وجده.أبو، وهو من بيت علم، وكبيراً  كان عالما

 ومن الغرائب عنه: 

أن يتولي طرفي انه جوز للقاضي إذا اراد نكاح من ال ولي لها -1
 ً بدمشق تزوج امرأه ولي  العقد. قال الرافعي: ويقال: إنه لما كان قاضيا

 أمرها بنفسه.

 ال يجوز ان يرتهن الرجل أباه وال يستأجره .قال: -2

لو شرط في القراض أن يعمل رب المال مع العامل جاز، قال: -3
 والصحيح المعروف المنع.

سيط" و "الروضه " تردد ذكر البلخي في "المهذب" و "الو
 وغيرها من كتب المذهب.

 وفاته:

شهر ربيع األول سنه ثالثين  ىدمشق، ف توفي البلخي في
 وثالثمائه.
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 (1) ابن القاص

 هـ( 335 - )....

 

 حمد بن أبي احمد القاص، الطبري.أالعباس  أبو ماماإل

 من كبار أصحابنا أصحاب الوجوه المتقدمين. 

نه أخذ اهل طبرستان الفقه الشافعي، اخذ الفقه من ابن سريج، وع
 فهو شيخ الشافعيه فيها.

 جي.جا  الز   علي أبوالمذته القاضي تومن أخص 

، ألنه دخل بالد الديلم فقص على الناس، ه بالقاص  أبو ىسم ماوان
 ورغبهم في الجهاد، وقادهم إلى الغزو.

علي  أبون القاص، ما حكاه تلميذه القاضي ابومن الفوائد عن 
خري، إلنسان أ ةإلى قري ةمن طريق قري حمل ثوراً  جاجي، أن رجالً الز

ن لم يسلمه إليه، إرض له بعض اللصوص، وخوفه بالقتل آخر، فتع
 ً منه على نفسه، فاختلف علما ء الوقت في تغريم  فأعطاه الثور خوفا

اص الغرامه على حامله، العباس بن الق أبوقيمه الثور من حمله، فأوجب 
 أبو، وقال ل غيره، وهذا ما صححوه في الوديعةفسه بمان ىألنه افتد

عليه، ألنه أكره على ذلك، فرأى الزجاجي  ةغرام اطي، الجعفر الحن  
رسول هللا صلي هللا عليه وسلم في المنام، وسأله عن هذه المسألة فقال 

 حمد.أالصواب ما قاله استاذك ابن أبي  له:
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وضة ذهب كالمهذب، والرابن القاص في كتب الم مامكثر ذكر اإل
الحرمين، والوسيط وغيرها من الكتب. كما كثر النقل عنه،  مامنهايه إلالو

 ويذكره الغزالي في "الوسيط " بصاحب "التلخيص".

 مؤلفاته:

والبن القاص مؤلفات كثيرة ونفيسة لقيت العناية واالهتمام من 
 أصحابنا في المذهب منها:

النووي: لم يصنف قبله وال "التلخيص" وهو من أنفسها، قال -1
 بعده مثله في اسلوبه وقد اعتني األصحاب بشرحه، فشرحه:

 عبد هللا الختن. أبو -أ

 القفال. -ب

 علي السنجي. أبو -ج

 ةهميه والنفاسيرهم من األصحاب، وهو على هذه األكما شرحه غ
 صغير الحجم كما قال ابن خلكان.

 "المفتاح" وهوكتاب لطيف في المذهب. -2

 ."أدب القاضي" -3

 ."المواقيت" -4

 ."القبله " -5

 مؤلف في أصول الفقه. -6
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مؤلف في الكالم على حديث "يا أبا عمير" رواه عنه تلميذه  -7
 علي الزجاجي وغير ذلك من المؤلفات التي لم تصل الينا. أبو

 وفاته:

قلبا إذا وعظ، ومن ذلك انه  كان ابن القاص من اخشع الناس
ض اسفاره إلى طرطوس، فعقد له مجلس وعظ، فأدركته في بع ىانته

رقة وخشية مما كان يصف من عظمة هللا وجالله، فخر مغشيا عليه 
خمس وثالثين وثمالثمائه، وكان قد دخل  ة، سنومات رحمه هللا مرابطاً 

 ً  .بالد الروم غازيا
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 (1) اسحاق المروزي أبو

 هـ( 340-)....

 حمد إسحاق المروزي.أإسحاق إبراهيم بن  أبو مامهو اإل

 تفقه على ابن سريج.

حمد بن أبي أ أبوبكر السيبي، و أبووتفقه عليه خلق كثير منهم 
محمد  أبوعلي بن أبي هريرة، و أبوبكر المحمودي، و أبوالقاضي، و

، والماسرجسي، القاسم الداركي   أبو، ومحمد البافى   أبو، وي  القوس
 وغيرهم.

هير أصحابنا، وشيخ المذهب، جما إماموهو كما قال النووي: 
 أصحابنا العراقيين والخراسانيين. ةواليه تنتهي طريق

وهو الذي نشر مذهب الشافعي في العراق وسائر األمصار، 
 في العلم ببغداد بعد ابن سريج. ةوانتهت إليه الرياس

 ومن الفوائد عن أبي إسحاق:

ً  ةأنه أراد الخروج مر في بعض  من بغداد بعد تفقهه، فاجتاز يوما
فيها بقل، وهو يمصل على  ةالطرق، وإذا برجل بقلي، على رأسه سل

 ثيابه، وهو يقول آلخر معه: أال ترى إلى هذا ابن عباس كيف قال؟!

 قال له: وماذا قال؟

قال: كان يقول: إن من حلف على يمين جاز له أن يستثني منها 
 ً مر هللا أل بعد حين فيصح ذلك، ويلحق باليمين، ولو كان هذا صحيحا

ايوب عليه السالم أن يستثني لما حلف ليضربن زوجته، ولما كان  ىتعال
ً أيحتاج إلى أن ي  ويضرب به. خذ ضغثا

يرد فيها بقال على عبدهللا  ةإسحاق بعد سماعه هذا: بلد أبوفقال 
 بن عباس اليجوز الخروج منها ورجع.

                                           
 (  144تهذيب األسماء ......... انظر الصفحة ) (1)



 128 ـاداالجته 

عفل ترجمته في أما زلت أعجب من ابن السبكي كيف  وإني
 .أكثر من مائة مرةورد ذكره فيها أ، مع أنه ىالكبر طبقاته

 نه ترجمه في طبقاته الوسطي.أعلى 

 في " المهذب"و "الوسيط" تردد ذكر أبي إسحاق كثيراً 
 وغيرها من كتب المذهب.و"الروضة" 

 مصنفاته:

 وله مصنفات مشهوره منها:

 شرح مختصر المزني.-1

 الفصول في معرفة األصول.-2

 ئق.الشروط والوثا-3

 الوصايا وحساب الدور.-4

 كتاب الخصوص والعموم.-5

 وفاته:

، وتوفي بها لستع خلون ارتحل المروزي في آخر حياته إلى مصر
 أربعين وثالثمائه. ةمن رجب سن

و الشاهجان، وإنما قيل لها: مرو إلى مرْ  ةوالمروزي نسب
 الشاهجان لتتميز عن مرو الروز.

 

 

 

 

 

 



 129 ـاداالجته 

 (1) الصبغي

 هـ( 342 - 258)

 

 يوب الصبغي.أبكر، أحمد بن اسحاق بن  أبو مامهو اإل

النووي ذكره في وجوه، كرر أصحابنا أصحاب ال أئمة أحد
 في عدة أماكن . "الروضة

 جمع بين الفقه والحديث.

ً  –ي الصبغي أ –قام أقال الحاكم:  وخمسين سنه  بنيسابور سبعا
 ولم يؤخذ عليه في فتاويه مسألة وهم فيها.

قامه، ة إذا أذن المؤذن  يدعوا بين األذان واإلير مرغ هيتأقال: ور
 اً أحدحسن صالة منه، وكان ال يدع أيت في مشايخنا ي، وما رأثم يبك

 يغتاب في مجلسه.

أن المأموم إذا لم يقرأ الفاتحه، وأدرك  ىانه كان ير هومن وجوه
ً  ماماإل  للركعه، له في هذه المسألة مصنف. وهو راكع، ال يكون مدركا

اختيار ابن خزيمه وابن أبي هريرة وتقي الدين السبكي، كما وهو 
 .حكاه عنه ابنه في "الطبقات" 

وهو وجه ضعيف والمذهب على خالفه، بل مذاهب جماهير 
 العلماء على خالفه.

" و "األحكام " ة، منها: "فضائل األربعةله مصنفات عديد
سماء ألو"ا ةإذا لم يدرك الفاتح ةومصنف في أن المأموم ال يدرك الركع

 يمان والقدر".إلوالصفات" و"ا

 وفاته:

اثنين  خمسين ومائتين، توفي في شعبان سنةولد سنه ثمان و
 أربعين وثالثمائة.و
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 ابن أبي هريرة

 هـ( 345 -)...

 

 علي، الحسن بن الحسين بن أبي هريرة. أبوالكبير القاضي  ماماإل

ه فقهاء اخذ الفقه عن أبي سريج وابن اسحاق المروزي وتخرج ب
 قطني.أبي علي البطري، والداركبار، ك

ً إمامانتهت إليه  ن، وولي السالطي دعن ة العراقيين، وكان معظما
 نه زعيم عظيم للفقهاء.القضاء، ووصفه الرافعي بأ

 مؤلفاته:

 له مصنفات منها:

علي  أبو هشرح مختصر المزني وعلق عنه هذا الشرح تلميذ
 الطبري.

 هريرة في معظم كتب الفقه.تكرر ذكر أبي علي بن أبي 

 من الفوائد عن ابن أبي هريرة:

يام، ثم حضره، فقال له: أالحسن االوزاعي عدة  أبوتغيب عنه -1
يها القاضي شبه العليل، فقال له: أين كنت عنا فقال: كنت أبا الحسن أيا 
 علي: وهبك هللا شبه العافية. أبو

نما يجوز إ :، وقاله له بيع عقار اليتيم للغبطةمنع في وج-2
 للضرورة فقط.

 

 

 

على الحدث بأن عصر بطنه حتى خرج قال: إذا أكره المصلى -3
 بغير اختياره، قال: لم تبطل صالته، وهو وجه غريب والمذهب بطالنها.
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قال العبادي:ويقول: إن الزيت النجس يطهر بالغسل ويحل بيعه -4
 قبل الغسل.

راستوعبناه، اصغ قال ابن السبكي: إذا كان رأس الشاج   -5
 وضممنا إليه أرش ما بقي.

 ً فيما حكاه عنه الماوردي: بل  قال وقال ابن أبي هريرة تخريجا
 .كامالً  أرش الموضحةإليه  نضم  

نقل الماوردي في"الحاوي" أن ابن أبي هريرة قال: إنه يباح -6
 بالمحلوف عليه. وال يكره عقد اليمين على مباح، اعتباراً 

مخالف لنص الشافعي حيث قال: وأكره قال ابن السبكي: وهذا 
 االيمان على كل حال، إال فيما كان طاعة.

قال ابن أبي هريرة: البحث مع الفاسق ال يجوز، وفرق -7
 الماوردي، فجوزه في المعقول دون المنقول.

ما أما مستدرك، والصواب البحث معه، وقال ابن السبكي: وكاله
 نقله فأمر آخر. ولقب

 لها ابن السبكي في الطبقات.نق ىوله غرائب اخر

 وفاته: 

 خمس واربعين وثالثمائة. ةمه هللا سنتوفي ابن أبي هريرة رح
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 (1) الحسين القطان أبو

 هـ( 359 - )....

 

حمد بن القطان أحمد بن محمد بن أالحسين  أبو مامهو اإل
 البغدادي.

 من أصحابنا أصحاب الوجوه.

وزي، وهو ي إسحاق المرتفقه على ابن سريج، ومن بعده على أب
 .آخر أصحاب ابن سريج وفاة

إليه وإلي أبي  ا، وكانت الرحلةدرس ببغداد، وأخذ عنه علماؤه
 .لداركي استقل ابن القطان بالرياسةالقاسم الداركي، فلما توفي ا

 في الفروع واألصول. بن القطان مصنفات كثيرةالو مؤلفاته:

 هما." وغير وتردد اسمه في "المهذب " والروضة

 وفاته: 

 .ةمائسنه تسع وخمسين وثالث ىاألول ىتوفي ابن القطان في جماد
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 (1)دادــابن الح

 ( هـ 345 - 264 )

 

جعفر بن الحداد،  بن  بكر محمد بن احمد بن محمد أبو ماماإل
المصري، من كبار أصحابنا أصحاب الوجوه، أخذ الفقه عن أبى إسحاق 

 بشر بن نصر، ومنصور الضرير.المروزي، وأبي سعيد الفريابي، و

واجتمع بالصيرفي، واإلصطخري، وكان يود االجتماع بابن سريج 
 لذلك. إال انه لم يوفق

ً إماممصر في عصره، وكان  ةإمامانتهت إليه   في الفقه، ا
ً والعربية ، ىسماء، والكنبالحديث، والتفسير، وأيام العرب، واأل ، عارفا

 ً من الشعر والنسب، فلم يكن في زمانه لشئ كثير  واختالف الفقهاء حافظا
 مثله.

 الجالد ونظافةوكان يقال في زمانه، عجائب الدنيا ثالث: غضب 
 السماد، والرد على ابن الحداد. 

ن كثير التعبد، يختم كل يوم ولد يوم مات المزني، فلم يصحبه، وكا
ً وليلة ً  ، ويصوم يوما في  ة، حسن المركوب، حسن الثياب، ثقويفطر يوما
عند  ولي القضاء بمصر، وكانت له كلمة نافذةوالفرج واللسان د الي

 رفيع. الملوك، وجاه

 ومن الفوائد عن أبي بكر رحمه هللا.

ما ذكره في "فروعه" أن الذمي إذا زنا وهو محصن، ثم  نقض -1
العهد ولحق بدار الحرب، ثم  استرق، أنه يرجم، على ما نقله عنه 

 العبادي.

بل الدخول بين الزوجين، ال بسبب من واحد إذا وقعت الفرقه ق -2
أو  ة، فيسقط المهر بالكليةبسبب الزوجي ةمنهما، فهل تجعل كأنها واقع

 بسبب من جهة الزوج فيشطره. ةكأنها واقع
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ً بقال ا ال، ابن بين ابن الحداد والقف ن السبكي: هذا أصل يقع خالفيا
عله الراجح عند الثاني، ولب، والقفال يقول الحداد يقول: باألول أبدا

ً  الرافعي تأصيالً   .وتفريعا

 لهذا منها:  ثم ذكر ابن السبكي صوراً 

يها قبل أبوإذا تزوج ذمي ذمية صغيره من أبيها، ثم أسلم أحد 
 الدخول، وتبعته في اإلسالم، فانفسخ النكاح.

قال ابن الحدادا: يسقط المهر ألن سبب فساد النكاح لم يوجد من 
 (.98-3/88الطبقات ) الزوج وقال غيره بشطر.

كتب أصحابنا "كالمهذب"  في اً ورد ذكر ابن الحداد كثير
 " وغيرهما.و"الروضة

 مؤلفاته:

 ، طار صيتها في اآلفاق منها:بن الحداد مؤلفات كثيرة نافعةال

"الفروع المولدات" وهو مختصر مشهور، يدل على عظمة -1
من  قي عناية فائقة، لة، غاية في الدقةصغير الحجم، كبير الفائد ،صاحبه

 كبار أصحابنا فشرحه منهم:

 القفال المروزي، وهو شرح متوسط.-أ

 الطيب الطبري في مجلد كبير. أبوالقاضي -ب

 القاضي حسين.-ج

تمها، وقد أحسن الشروح وأالشيخ أو علي السنجي وهو -د
 طال.أاستوفي فيه و

 "."جامع الفقه-3 .ء" في اربعين جزءاً دب القضاأ"-2

 "الباهر" في الفقه.-5    ."ى"الفتاو-4

 ."الفرائض"-6

 وفاته:
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، ومرض اثناء عودته من الحج يوم الثالثاء ألربع دحج ابن الحدا
 بقين من المحرم سنة خمس وأربعين وثالثمائة.
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 (1)علي الطبري أبو

 هـ( 350 - )....

 

 علي، الحسن بن القاسم الطبري. أبوالبارع  ماماإل

 الوجوه. أئمة أصحابنا أصحاب أحد

ه حأخذ الفقه عن أبي علي بن أبي هريرة، وعلق عنه شر
 المشهور على مختصر المزني، كما درس ببغداد بعده.

 وكان قد برع في الفقه، واألصول، والخالف، والجدل.

 مؤلفاته:

 منها: له مصنفات كثيرة مشهورة

في الفقه، والتي علقها عن شيخه أبي علي  ةتعليقته المشهور-1
 ريرة.بن أبي ه

 فيس ما صنف في المذهب.ناإلفصاح في الفقه وهو من -2

 اجزاء ةالعدة وهي كتاب كبير يقع في عشر-3

 المحرر في النظر، وهو أول كتاب صنف في الخالف المجرد.-4

 كتاب في أصول الفقه.-5

 كتاب في الجدل.-6

تكرر ذكر أبي علي الطبري في معظم كتب الفقه، وكثر نقل 
 الوجوه عنه 

 ه:وفات
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 سكن الطبري بغداد، وتوفي فيها عام خمسين وثالثمائه.

وقد ترجم بعض المؤرخين له باسم الحسين كابن كثير، والخطيب 
 البغدادي، وابن الجوزي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1)حامد المروروذي أبوالقاضي 

 هـ( 362 -. )...
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 الكبير أحمد بن بشر بن عامر العامري. ماماإل

حاب الوجوه، كرر الشيرازي ذكره في عظماء أصحابنا أص أحد
 "." كما كرر النووي ذكره في "الروضة"المهذب

حامد أبا  أبو: صحب القاضي (2) إسحق الشيرازي أبوقال الشيخ 
 إسحق المروزي.

ً إماموكان  ، ودرس بها، وعنه أخذ ةال يشق غباره، نزل البصر ا
 (3)فقهاؤها.

أخص تالمذته، وقد  حيان التوحيدي من أبووأما تالمذته فقد كان 
حامد  أبوعليه في كتابه " البصائر والذخائر" ومما قاله فيه "كان  ىاثن

بالسير وكان يزعم أن السير بحر الفتيا،  كثير العلم، عزير الخفظ، قيماً 
 (4)."طالع الفقيه عليها يكون استنباطهقدر ا علىوخزانه القضاء، و

 مؤلفاته:

لجامع في المذهب" وهو كما وأما مؤلفاته فقد صنف في الفقه "ا
عي أمدح له من كل لسان ناطق، إلحاطته باألصول والفروع، و   قال المط   

وإتيانه على النصوص والوجوه، فهو ألصحابنا عمدة من العمد، ومرجع 
 في المشكالت والعقد.

 وكتاب "شرح مختصر المزني" و"األشراف على أصول الفقه" 

 بالقاضي.حامد القضاء، ولذلك عرف  أبوىتول

أنه طاهر ما  ةومن وجوهه في المذهب أن الماء الجاري فوق جيف
ينها لم يصل إليها، وأما ما بعدها فيجوز أن يتوضأ منه إذا كان بينه وب

ما دامت دون  والمذهب إن لكل جرية حكم نفسها فهي نجسة (2)قلتان،
 القلتين ولو امتد الماء لمسافه طويله.
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 وفاته: 

 امد سنه اثنتين وستين وثالثمائه من الهجره.ح أبوتوفي القاضي 
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 (1)القفال الكبير

 هـ( 365 - 291 )

بكر محمد بن علي بن إسماعيل، القفال  أبوالجليل  مامهو اإل
 الكبير، الشاشي.

الشيرازي أنه تفقه على ابن سريج، وأنكر ابن الصالح  مامذكر اإل
 وراء النهر.ذلك، وعن القفال هذا انتشر فقه الشافعي بما 

ً إماموهو علم من أعالم المذهب، كان  في التفسير، والحديث،  ا
 والشعر. لفقه، واألصول، والكالم، و اللغة،وا

 وهو أول من صنف في الجدل.

 قال الحليمي: كان شيخنا القفال أعلم من لقيته من علماء عصره.

 عن االعتدال، قائالً  وقال ابن عساكر: بلغني انه كان مائالً 
 عتزال في أول أمره، ثم رجع إلى مذهب األشعري.باال

قال ابن السبكي: وبهذا نعرف سر وجود بعض آراء االعتزال في 
االعتزال قبل أن يتنقل على بعض مصنفاته. إذ كان قد صنفها عندما كان 

 إلى مذهب األشعري.

كابن خزيمة، وابن  األئمةله رحلة واسعة، وسماع من كبار 
عبدهللا الحليمي، وابن مندة  أبوعنه  ىغوي، روجرير، وأبي قاسم الب

 والحاكم وغيرهم.
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 مؤلفاته:

 له مصنفات مشهورة منها:

 الشافعي في األصول. ماماإل ةشرح رسال-1

 كتاب في األصول.-2

 .دالئل النبوة-3

 .ةمحاسن الشريع-4

 التقريب.-5

 .ىالفتاو-6

التي  نقفور عظيم الروم ةله قصيدة طويلة في الرد على قصيد-7
 أرسلها للمسلمين.

 مكان ورود اسمه:

 ورد ذكر القفال في" المهذب" وتكرر ذكره في كتاب "الروضة".

 ةوال ذكر للقفال هذا في "الوسيط" وال في "النهاية" وال في تعليق
المتولي وتهذيب البغوي، وبحر  ةقاضي حسين، وإبانة الفوراني وتتمال

هو القفال المروزي الصغير،  الكتب هالروياني، وإنما المذكور في هذ
 بكر القفال. أبون كان كل منهما إغير القفال الشاشي، و وهو

تب التفسير، والحديث، واألصول، ك كما تكرر ذكر القفال في
 والكالم، والجدل.

 ومن غرائب القفال:

ذر المرض، نقله النووي أنه قال: يجوز الجمع بين الصالتين بع
 جواز." والمذهب عدم ال في "الروضة

 ومن شعره :

 وزاري مباح على مـن أكـــل   أوسع رحلي على من نزل 



 142 ـاداالجته 

 وإن لم يكـن غيـر بقـل وخـل  نقدم حاضر ما عندنــا 

 وأمـا البخيـل فمـن لـم ابـل   فأمـا الكريم فيرضى بـه 

 وفاته : 

ولد القفال في الشاش، ومات فيها في ذي الحجة سنة خمس 
 وستين وثالثمائة .

 : نسبة الى عمل االقفال.والقفال

 

 

 

 

 

 

 

 (1)الصعلوكي

 هـ( 369_  296)

.  اإلمام البارع أبو سهل محمد بن سليمان بن محمد النيسابوري الصعلوكي  
أحد أصحابنا أصحاب الوجوه . أخذ الفقه عن ابي إسحق المروزي وصحبه، كما 

، في، وصحبه، وصحب المرتعشتفقه في نيسابور على أبي علي الثقفي الصو
 من أئمة الصوفية، وأخذ عنه الفقه أهل نيسابور، وابنه ابو الطيب. يوالشبل

برع األستاذ أبو سهل بعدة علوم إلي جانب الفقه، كاألدب، واللغة، والشعر، 
 والكالم، والتفسير، والعروض، وغير ذلك من العلوم.

وأما فى الفقه فهو ا إلمام المقدم على أقرانه فى زمانه،درس، وأفتى، 
 املى الحديث، ورأس األصحاب بنيسابور.و
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قال فيه شيخه أبو اسحق المروزي : ذهبت الفائدة من مجلسنا بعد خروج 
 أبي سهل النيسابوري .

 هو مثل نفسه. ىوقال الصاحب بن عباد : ال نري مثل أبي سهل وال رأ

الوليد النيسابوري على أبي بكر القفال حين سئل  أبووقد رجحه 
 ما.عن الترجيح بينه

في الدنيا، حسن الظن بربه، قال السلمي: سمعت ابا  كان زاهداً 
ا كان لي قفل وال مفتاح، وال وم يء قط ،سهل يقول: ما عقدت على ش
 صررت على ذهب وال فضه قط.

 ومن شعره:

وليس لها جرم ومني    أنام على سهو، وتبكي الحمائم 
 الجرائم

ي بالبكاء لما سبقتن   كذبت وبيت هللا، لو كنت عاقالً 
 الحمائــم

 ومن الفوائد والغرائب عنه: 

لواحد ال يجزيه  ةوالجمع ةى الجنب بغسله الجنابانه قال: إذا نو-1
سيعد المتولي، وهو وجه غريب، والمشهور في  أبومنهما، حكاه عنه 

 ً  .غسل الجمعه في غسل الجنابة، ويندرج المذهب أنه يصح لهما معا

ة وإزالتها، كما حكاه عنه القاضي اشترط النيه في غسل النجاس-2
متولي، وهو وجه غريب أيضاً، السعيد  أبوحسين، وابن الصباغ، و

 والمشهور في المذهب انه ال تشترط النيه إلزالة النجاسة.

" السنةالحسن الماوردي، والبغوي في "شرح  أبوبل نقل 
 ال تشترط لذلك.ى أن النية اإلجماع عل

"و" المجموع " وغيرهما من ةورد ذكر الصعلوكي في "الروض
 كتب المذهب.

 وفاته:
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، ةالثالثاء، خامس عشر من ذي القعد سهل يوم أبوتوفي االستاذ 
 الطيب. أبوابنه  تسع وستين وثالثمائه، وصلى عليه ةنس

 

 

 

 

 

 زيد المروزي أبو

 هـ( 371_  301)

 

 .يزيد، محمد بن احمد بن عبد هللا الفاشان أبو مامهو اإل

 ابنا الخراسانيين أصحاب الوجوه.من أئمة أصح

علمه، ركب  ةجمع الناس على زهده، وورعه، وكثرأوهو ممن 
أعلم أن  في المحمل، فقال: ما مكةبكر البزار من نيسابور إلى  أبومعه 

 .عليه خطيئة تالمالئكه كتب

 .حفظ الناس لمذهب الشافعي، وأحسنهم نظراً أوكان من 

بكر  أبو مامقه عليه اإلروزي، وتفمابا إسحق ال مامصحب اإل
 القفال المروزي، وأهل مرو.

سبع سنوات على علو سنه، وحدث بها وببغداد  مكةجاور ب
 بصحيح البخاري عن الفربري وهي أجل الروايات لجاللة أبي زيد.

 ومن الفوائد والغرائب عن أبي زيد:

يلزم بالشروع فيه،وهو  أن الطواف وإن كان نفالً  ىنه كان يرأ-1
 علي في "شرح الفروع". أبوب، حكاه الشيخ وجه غري
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إذا  ةفي فاقد الستر ةنقل صاحب "البيان" في باب ستر العور-2
 ً عاده زيد قال: إن كان في الحضر ففي اإل باأ أن الشيخ صلى عريانا

 .واحداً  قوالً  ةقوالن، وإن كان في السفر لم تلزمه اإلعاد

في سفر وال  احداً و وقال سائر األصحاب: ال تلزمه اإلعاده قوالً 
وربما اتصل ودام، وقد يعدم ذلك في الحضر  ،حضر، ألن العري عذر عام

لشق ذلك عليه، كما قال صاحب  دم في السفر، فلو ألزمناه اإلعادةكما يع
 "البيان"

 وفاته:

 وسبعين وثالثمائه. ى إحد ةتوفي سن
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 (1)الخضري

 هـ( 373 - )....

 

 .ري  خضْ حمد، المروزي، ال  حمد بن أعبد هللا، م أبو ماماإل

 من كبار أصحابنا أصحاب  الوجوه، ومتقدمي أئمه المذهب.

تفقه على أبي بكر القفال الشاشي، وكان من أقران أبي زيد 
 المروزي.

وتفقه عليه القفال الصغير المروزي عبد هللا بن احمد على ما 
، كما تفقه عليه ضريلت الخ  يظهر وهللا اعلم، أذ كان يكثر من القول: سأ

خرون كأبي علي الدقاق، وحكيم بن محمد الديموني، وغيرهما، آ  ةجماع
 فيها. ةها ومتقدم الشافعيإمامأقام بمرو، ونشر مذهب الشافعي بها، فكان 

قلة النسيان، وكان صاحب الحفظ و ةكان يضرب به المثل في قو
 عنه.نقلها الخراسانيون  في المذهب وجوه غريبة ، ولهمال وثروة

 ومن الفوائد والغرائب عن الخضري:

مسألة تقليد المراهق في القبله، قال القفال: سألت أبا زيد عن -1
ذلك فقال: نص الشافعي على أنه يجوز تقليد المراهق، ثم سألت أبا عبد 

 ً خبرته بقول أبي زيد فقال: أ، فهللا الخضري عن ذلك فقال: اليجوز نصا
راد بذلك النص إذا دله على أأن الشافعي أنا ال اتهمه في ذلك، ويحتمل  

 المحراب، فلنه يجوز....

نه ال يجوز تقليد الصبي، وهو النص إقال ابن السبكي: الصحيح 
 الذي حكاه الخضري، والفرع مشهور.

، يتوهم أنها أمرأته، ةبشبه ةقيل للقفال: لو أن رجال وطئ أم-2
ة، فولده ان امرأته حرعبد هللا الخضري يقول: إن ك أبوفقال: كان الشيخ 
أمة، فولده من ، وإن كانت امراته ، وعليه القيمةحر من هذه  االمة

 مملوك، على حسب القصد والنيه. ةبالشبه الموطوءة
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 ال الروياني في "البحر " وهذا حسن.ق

" كتب المذهب، "كالمهذب" و "الروضة تكرر ذكر الخضري في
 وغيرهما.

ر، وهذا عند من ضْ واسمه الخ  نسبة إلى بعض اجداده  ري  ضْ والخ  
 ن يفتح الخاء ويكسر الضاد فالنسبةيكسر الخاء ويسكن الضاد، وأما م

 ي بفتح الضاد.ر  ض  إليه خ  

 وفاته:

 لثالثمائه، كما قال ابن خلكان.توفي الخضري في عشر الثمانين وا

ثالث وسبعين  ةوذكره ابن العماد في "الشذرات" في وفيات سن
 م.وثالثمائة وهللا اعل
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 (1)الداركي

 هـ( 375_  ..)..

 

القاسم عبد العزيز بن عبد هللا بن محمد بن عبد  أبو مامهو اإل
 العزيز الداركي.

 أصحابنا أصحاب الوجوه. ةأئم أحد

حامد  أبوتفقه على أبي إسحق المروزي، وتفقه عليه الشيخ 
 هل اآلفاق.أاإلسفراييني. وعامة شيوخ بغداد وغيرهم من 

ه أبوالتدريس في بغداد، وانتفع به خلق كثير، وكان  إليه ىوانته
 محدث أصبهان في وقته.

 يت افقه من الداركي.أاالسفراييني: ما ر دحام أبوقال الشيخ 

فيها،  ى، ثم أفتفيها تفكر طويالً  ىوكان إذا جاءته مسألة يستفت
وربما كانت فتواه خالف مذهب الشافعي وأبي حنيفه، فيقال له في ذلك، 

من االخذ  ى: األخذ بالحديث عن رسول هللا صلي هللا عليه وسلم أولفيقول
 بقول الشافعي وأبي حنيفه إذا خالفاه.

 نه كان يجتهد في بعض االوقات.أي أ

 ومن غرائب الداركي:

 انه قال: ال يجوز السلم في الدقيق، والمشهور الجواز.

 " و"المهذب" وغيرهما.روضةتردد ذكر الداركي كثير في " ال

 فاته:و

 خمس وسبعين وثالثمائه وهو ةتوفي في ثالث عشر شوال سنو
 في بغداد. ة، ودفن يوم الجمعه في الشونيزيةابن نيف وسبعين سن
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 (1)الماسرجسي

 هـ( 384 _ 298)

 

 الحسن محمد بن علي بن سهل بن مفلح الماسرجسي. أبو ماماإل

 من أئمة أصحابنا أصحاب الوجوه.

أبي إسحق المروزي، وصحبه إلى مصر، ولزمه حتى تفقه على 
 ه، ثم انصرف إلى بغداد.ندف

 أبوخ الشيرازي، والنونقاني الطيب الطبري، شي أبووتفقه عليه 
 سعد الخركوشي وغيرهم. أبوبكر الطوسي، و

 بالمذهب، وفروع المسائل. علم الناسأوكان من 

، فكان له القاضي أبي علي بن أبي هريرة في مجالسه ةفيوكان خل
 المجلس بعد قيام القاضي أبي علي منه.

 جي. ومن الفوائد والغرائب عن الماسر

يري الصيد  ما حكاه عنه الرافعي وغيره انه قال: رأيت صياداً -1
 كيلومتر. 10أي ما يقارب  –على فرسخين 

ومن غرائبه في المذهب استحبابه تطويل قراءة الركعة األولى -2
 في المذهب التسوية بينهما.على الثانية والمشهور 

يه حديث قال النووي  : لكن قول الماسرجسي اصح، وقد ثبت ف
 في الصحيحين وهللا اعلم. ةأبي قتاد

 " وغيرهما.ةورد ذكر الماسرجسي في "المهذب" و"الروض

 وفاته: 
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اربع واربعين فدرس  ةرسان سناخانصرف الماسرجسي إلى 
اربع وثمانين  ةخره سناآل ى، وتوفي عشية االربعاء سادس جمادوأفتى

 .ةوثالثمائة وله من العمر ست وثمانون سن

 

 

 

 

 

 

 

 



 152 ـاداالجته 

 (1)االودني

 هـ( 385)..._

 

 بكر محمد بن عبد هللا بن محمد البخاري االودني. أبو ماماإل

 أصحابنا أصحاب الوجوه. أحد

 الشافعيين بما وراء النهر في عصره. إمام

في العباده،  هم اجتهاداً كثرأورعهم، وأكان من أزهد الفقهاء، و
ً أو ً  بكاهم على تقصيره، وأشدهم تواضعا  .ةوإناب وإخباتا

الحرمين في "النهايه" كان االودني يضن بالفقه على من  إمامقال 
 ال يستحقه وال يبديه.

 ومن غرائبه:

، فال يجوز بيع مال بجنسه ئأنه كان يحرم الربا في كل ش
، كما حكاه عنه المكيل، وغيره، سواء المطعوم، والموزون، ومتفاضالً 

 ".النووي في "الروضة

 وفاته:

 خمس وثمانين وثالثمائه. ةنس ىتوفي االودني ببخار
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 (1)نــالخت

 هـ( 386 _ 311)

 

عبد هللا، محمد بن الحسن بن ابراهيم الفارسي  أبو ماماإل
 االستراباذي.

 ائمة أصحابنا أصحاب الوجوه المتقدمين في عصره. أحد

ً في علم النظر، والجدل، مقد   كان مبرزاً  في االدب، ومعاني  ما
 القرآن، والقراءات.

 .ةسمع الحديث في بلده وغيرها، وكان كثير السماع والرحل

، وانتفع الناس ةتسع وستين، وأقام بها مد ةقدم نيسابور سن
 بعلومه وحدث، وحضر مجلس االستاذ أبي سهل.

 ن إلى أن توفي.سبع وسبعي ةان من سنوكان يملي الحديث بجرج

وكانت له مناظرات مع االستاذ أبي سهل، وتخرج به كثير من 
 الفقهاء.

 له ذكر في "المهذب" و "الروضه" وغيرهما.

سماعيلي، أبي بكر اإل ماموانما سمي بالختن، النه كان ختن اإل
 نته.بكان قد تزوج ا

سهل إثر  أبورسلها إليه االستاذ أومن شعره في جواب ابيات 
 ستاذ له في القول مت بينهما بسبب اغالظ األوحشة قا

 

ولمارأيت الشيب في عارضي  الصبا  ىهجرت اقتراض الشعر لما انقض
 طْ ــخ  و  
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  ذوي اآلداب ال فارغ   صدور  ه النثالت قــواف محلهـــا ولوال
 طْ ف  الس  

 مؤلفاته:

ومن مؤلفات أبي عبد هللا الختن "شرح تلخيص ابن القاص " في 
 الفقه.

 :وفاته

ست وثمانين وثالثمائه،  ة    سن ةعبد هللا يوم عرف أبوتوفي 
 وعمره خمس وسبعون سنه.
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 (1)مرييالص

 هـ( 386بعد  -)...

 

 مري.يالواحد بن الحسين بن محمد الصدالقاسم عب أبو مامهو اإل

 من كبار أصحابنا أصحاب الوجوه البصريين.

 حبه أبيبصا هحامد المروزي، وتفق يحضر مجلس القاضي اب
الماوردي، واستفاد منه  البصري ، وتفقه عليه أقضى أبو الحسن الفياض

 خلق كثير.

 الشيرازي: كان حافظا للمذهب، حسن التصانيف. مامقال الشيخ اإل

 مصنفاته:
 منها:  ةة مهممري مصنفات عديديللص

 مجلدات.ة االيضاح في المذهب، وهو كتاب نفيس يقع في سبع-1

 الكفايه.-2

 في القياس والعلل.كتاب -3

 دب المفتي والمستفتي.أ-4

 كتاب في الشروط.-5

 رشاد.إلا-6

 

 مري:يومن الفوائد والغرائب عن الص

 انه قال: اليملك االنسان الكأل النابت في ملكه.-1

 ال يجوز مس المصحف لمن بعض بدنه نجس.-2
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 ، وقيل مكروه.ىولف األقال: إن النثر سنة، والصحيح انه خال-3

عليه كفر، كما لو  مصراً  لى أن سب الصحابه، معتقداً ذهب إ-4
 هللا عليه وسلم. ىسب رسول هللا صل

الصبي قبل سبع سنين السوأتان فقط، قال:  ةقال: إن عور-5
 وتتغلظ بعد التسع، قال: وأما بعد العشر فكالبالغ إلمكان البلوغ.

6- ً  أو خيالً  قال:ال يجوز بيع الخيل ألهل الحرب، ولو باع سالحا
 هل الحرب نقضنا البيع إن قدرنا على ذلك.أعلى 

تكرر ذكر الصيمري في "المهذب"و "الروضه" وغيرهما من 
 كتب المذهب.

 وفاته: 

 وثمانين وثالثمائة. ة ة ستبعد سن ةتوفي الصيمري في البصر
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 (1)السرخسي

 هـ( 294-389)

 

حمد بن محمد بن عيسي أ علي، زاهر بن أبو مامهو اإل
 ي.سخْ رْ الس  

 أصحابنا أصحاب الوجوه.أحد 

تفقه على أبي إسحق المروزي، واخذ الكالم عن أبي الحسن 
 ىالحديث ورو ىدب على أبي بكر بن األنباري، ورواألشعري، ودرس األ

 عنه.

 ً ً كان فقيها ً ، مقرئا  ، فكان شيخ عصره في خرسان.، محدثا

كن قال النووي: وكان من كبار ائمة أصحابنا العصر والمرتبه، ول
 المنقول عنه في المذهب قليل جدا.

 ومن الفوائد والغرائب عنه:

انه قال: يثبت الخيار إذا وجد أحد الزوجين اآلخر عذيوطا، وهو 
 الذي يخرج منه الغائط عند جماعه.

 والمشهور في المذهب انه ال خيار في هذا.

ذكره  " كما وردفي "الروضة اً ورد ذكر السرخسي كثير
 من كتب المذهب.في"الوسيط" وغيره 

 عنه ىوكان ذا صلة قوية بالحاكم، بل عد الذهبي الحاكم ممن رو

 

 وفاته:
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تسع  ةتوفي السرخسي يوم االربعاء، سلخ شهر ربيع االخر سن
ً ةوثمانين وثالثمائ ً  ، وكان عمره يومئذ ستا  .وتسعين عاما
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 صاحب التقريب

 (1)ابن القفال الشاشي

 هـ( 400في حدود  -)....

 الحسن القاسم بن محمد بن علي القفال الشاشي. أبو مامهو اإل

 أصحابنا أصحاب الوجوه. ةئمأأحد 

العظيم القفال الكبير، أخذ عن الحليمي وعلق عنه  ماموهو ولد اإل
 الكثير.

 نتقاإن، جليل القدر، صاحب أقال النووي: وكان عظيم الش
 .وتحقيق وضبط وتدقيق 

الته إلى الشيخ أبي مجمد الجويني: بكر البيهقي في رس أبوقال 
نظرت في كتاب التقريب وكتاب جمع الجوامع وعيون المسائل وغيرهما 

 وثق من صاحب التقريب.أمنهم فيما حكاه  أحداً أرفلم 

هل أ ةرسان، وازدادت طريقاقال العبادي: وبه تخرج فقهاء خ
 ً  .العراق به حسنا

 .جلهاأشهر كتب المذهب وأوكتابه "التقريب" من 

ناء عليه، و ، وكثر الثتردد ذكر ابن القفال في كتب المذهب كثيراً 
ً ة لتراجم غيره ممن هم أقل منه شأبالنسب إن كانت ترجمته شحيحة  .نا

 وفاته: 
هـ وترجمه ابن السبكي في الطبقة  400توفي القاسم في حدود 

 تاريخ وفاته. الثالثة ولم يذكر

 يــالحناط

 هـ( 400بعد  -)...
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عبد هللا الحسين بن محمد بن عبد هللا الحناطي  أبو مامإلهو ا(1)
 الطبري.

ً  اطي رجالً الطيب الطبري: كان الحن   أبوقال القاضي  لكتب  حافظا
 الشافعي ولكتب أبي العباس.

وقال النووي رحمه هللا: وله مصنفات كثيرة الفوائد والمسائل 
 .ة المهمةالغريب

 :طي  ومن غرائب الحنا  

يت في فتاويه أن من صلى في فضاء من أكي: رقال ابن السب-1
، ثم حلف أنه صلى في جماعه انه يبر، لقوله صلى ةاالرض بأذان وإقام

 مامهللا عليه وسلم: "إن المالئكه تصلي خلفه"، قال: ووافقه الشيخ اإل
 يعني والده التقي السبكي.

ره، برئ في الدارين، خآلحللتك في الدنيا دون الو قال لغريمه أ-2
 في الدنيا. للبراءة ةن البراءة في االخرة تابعأل

سئل عن مريض تحقق موته في مرضه، هل تصح وصيته؟ -3
 ثم، ثم تعقبه ابن السبكي.أفقال: ال تصح وال قصاص على قاتله، وإن 

 وفاته:

قال ابن السبكي: ووفاته فيما يظهر بعد االربعمائه بقليل أو قبلها 
 ظهر.أبقليل واألول 

 يــالحليم

 هـ( 403_338)

 

عبد هللا، الحسين بن الحسن بن محمد بن  أبوالكبير،  مامهو اإل(1)
 حليم الحليمي.
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من كبار أصحابنا أصحاب الوجوه، كان شيخ الشافعيه بما وراء 
 النهر وأنظرهم.

 تفقه على أبي بكر القفال، وأبى بكر األودني.

 كي.وتفقه عليه خلق منهم الفنا  

معظم كتب المذهب، وكثرت النقول  وقد تكرر ذكر الحليمي في
 عنه.

 ومن مصنفاته:

حسن أ"المنهاج في شعب اإليمان" قال ابن السبكي: وهو من 
 الكتب.

 ومن الفوائد والغرئب عنه:

 من رمضان. ةأنه قال:إنه يستحب الغسل لكل ليل-1

 إذا خرج غير متغير فهو طاهر، كاإلنفحه، ىوقال:إن الق-2
به في المذهب أن  ى، وهو المفتوالروضةوالمجزوم به في الرافعي، 
 القئ نجس من غير تفصيل.

 ةقال:إن اإلنسان إذا خرجت منه ريح، فلن كانت ثيابه رطب-3
 فال. ةتنجست، وإن كانت يابس

ذهب إلى أنه إذا قلنا بلباحه الدف، فال يجوز تعاطيه إال للنساء، -4
 وجمهور أصحابنا لم يفرقوا بين الرجال والنساء.

 تقي السبكي: وفرق الحليمي ضعيف.قال ال

5- ً لجمهور األصحاب أن اللعب  ومما ذهب إليه واختاره خالفا
 بالشطرنج حرام، والمذهب على كراهته كراهة تنزيه.

قال في "المنهاج": وشرب الخمر من الكبائر، فلن استكثر -6
الشارب منها حتى سكر، أو جاهر به، فذاك من الفواحش، فلن مزج 

 ك من الصغائر.اها من الماء، فذهبت شرتهاوشربها، فذثلم  خمرا ب  

 في قوله:"مزج فذاك من الصغائر". ةن السبكي: والغرابقال اب
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 .ةقال: ال يزوج الكافر ابنته الكافر-7

" وهو خالف المشهور في  ىقال ابن السبكي في "الطبقات الوسط
 المذهب المحكي عن النص.

 وفاته:

 الث واربعمائه.توفي الحليمي رحمه هللا عام ث
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 19)الطيب الصعلوكي أبو

 هـ( 404)...._ 

 

 الصعلوكي. ىسهل بن محمد بن سليمان بن موس مامهو اإل

 من كبار أصحابنا أصحاب الوجوه.

 وهو ولد االستاذ أبي سهل الصعلوكي.

 تفقه على أبيه، وتفقه عليه خلق كثيرون من الفقهاء بنيسابور.

 

ً ابوكان مفتي نيس ً ، متر، فقيها ً كلما ً ، اديبا . جمع بين ، مناظراً ، نحويا
ته وسيادته، إمامرياستي الدين والدنيا، واتفق علماء عصره على 

 .ن العلم والعمل واألصاله والرياسةوجمعه بي

مجلسه أكثر من خمسمائة محبرة قال الحاكم: بلغني أنه وضع في 
 ثمائة.الثالث والعشرين من المحرم سنه سبع وثمانين وثال عشية الجمعة

 ه يقول: سهل والد، وكان شديد االعجاب به.أبووكان 

 فصبغ عبدالعزيز بن عبدالملك وانصرقال الحاكم: سمعت ابا األ
، فسألناه، ما الذي استفدت هذه الكرة ىإلينا من نيسابور ونحن ببخار

 بنيسابور؟ 

قصي أبي سهل، فلني منذ فارقت وطني بأ فقال: رؤية سهل بن
 يت مثله.أقصي المشرق ما رأالمغرب وجئت إلى 

 .وكان يعتبر مجدد المئة الرابعة

 " وغيرها من كتب المذهب.ه في "الروضةتكرر ذكر

 سهل: مامومن الفوائد عن اإل
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 لهوانه. ىوانه، فقد تصدأقوله: من تصدر قبل -1

 .ة لزمان العسرةوقوله: انما يحتاج إلى إخوان العشر-2

تركته، هل يضمنها ؟  سئل عمن مات ولم توجد الوديعه في-3
 ً  .فقال ال إن مات عرضا، نعم إن مات مرضا

وسئل عن اللعب بالشطرنج فقال: إن سلم المال من الخسران، -4
والصالة عن النسيان، فذلك انس بين الخالف، كتبه سهل بن محمد بن 

 سليمان.

النصر بن عبدالجبار  أبوه محمد بن سليمان، كتب أبوولما مات -5
 يعزيه عن والده فقال: إلى أبي الطيب

محـزون  ةعني رسال  ةمن مبلغ شيخ أهل العلم قاطب
 وأواه

ً   اـأول البرايا بحسن الظن ممتحن  من كان فتياه توقيعا
 عن هللا

 من مؤلفاته:

 المذهب في شيوخ المذهب.-1

 وفاته:

 اربع وأربعمائه بنيسابور. ةوتوفي في شهر رجب سن

 

 (1)جــابن ك

 هـ( 405 _ ..)..

 

 حمد بن كج الدينوري.أالقاسم يوسف بن  أبوالقاضي  هو
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 أحد أصحابنا أصحاب الوجوه.

 صحب أبا الحسين بن القطان، وحضر مجلس الداركي.

ارتحل الناس إليه من اآلفاق لالشتغال عليه بالدينور، رغبة في 
علمه وجودة نظره. ولما انصرف أبو علي السنجي من عند الشيخ أبي 

ستاذ االسم أعلمه وفضله فقال له: يا  ىاجتاز به، فرأحامد االسفراييني، 
 ك رفعته بغداد، وحطتني نيسابور.األبي حامد، والعلم لك، فقال " ذ

 وكان يضرب به المثل في حفظ المذهب.

 " وغيرها من كتب المذهب. تردد اسمه في "الروضة

 مصنفاته:

 صنف ابن كج تصانيف كثيرة انتفع بها الفقهاء منها: التجريد.

 وفاته:

قتله العيارون بالدينور ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان 
 خمس وأربعمائه  ةسن

 

 الشيخ

 (1)أبو حامد االسفراييني

 هـ( 406_344)

 حمد اإلسفراييني.أالجليل أبو حامد أحمد بن محمد بن  ماماإل

 ويعرف بابن أبي طاهر.

 من كبار أصحابنا أصحاب الوجوه في المذهب.

 أصحابنا العراقيين وشيخ المذهب. ةطريق إمام

                                           
 ( 186انظر الصفحة )  (1)
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تفقه في بغداد على أبي الحسن بن المرزبان، وابي القاسم 
 الداركي.

اكي، وأبو نصر الثابتي، وتخرج به خلق ال يحصيهم العد منهم الفن  
الحسن الموصلي، واألبيوردي،  أبوالحسن الضبي بن المحاملي، و أبوو

سي، وسليم الرازي، السرخ  نصر  أبووابن الصباغ، وأبو علي السنجي، و
 أبوحاتم القزويني، و أبوطاهر المروزي القاشاني، و أبووابن اللبان، و

الطيب  أبوالحسن الماوردي صاحب الحاوي، و أبواحمد الهروي، و
 الطبري.

الحسين القدوري الحنفي: ما رأيت في الشافعيين افقه من  أبوقال 
ن يحضر مجلسه سبعمائة أبي حامد وقال الخطيب: سمعت من يذكر انه كا

 متفقه، وكان الناس يقولون: لو رآه الشافعي لفرح به.

 .مجدد المائة الرابعة وكان يعتبر

، فلما ةفتي أبي ثمانين سني، وأقام ةوهو ابن سبع عشر سن ىأفت
 دنت وفاته قال: لما تفقهنا متنا.

قال النووي: واعلم أن مدار كتب أصحابنا العراقيين، أو 
تعليق الشيخ أبي حامد،  ىع جماعات من الخراسانيين علجماهيرهم، م

جمع فيه من النفائس ما لم يشارك في  وهو في نحو خمسين مجلداً 
مجموعه من كثرة المسائل والفروع، وذكر مذاهب العلماء، وبسط ادلتها 

 أصحابنا العراقيين. ةلجواب عنها، وعنه انتشر فقه طريقوا

أن يعلق  نه نهىأوإخالصه  رع، وبلغ من ورعهوكان ذا دين وو
عنه كل ما يسمع منه في مجالس الجدل، وكان يقول: إن الكالم يجري 

تل الخصم، ومغالطته، ودفعه ومغالبته، فلسنا نتكلم لوجه هللا خفيها على 
 ً طاولنا في تردنا ذلك لكان خطونا إلى الصمت اسرع من ، ولو أخالصا

، فلنا مع ذلك ىمن هللا تعال الكالم، وإن كنا في كثير من هذا نبوء بغضب
 نطمع في سعه رحمه هللا.

وكان رفيع الجاه في الدنيا عند العام والخاص، وهذا هو سلطان 
 به وجه هللا. ىالعلم الذي يبتغ

وجب أن كتب إليه الشيخ أفقد وقع من الخليفه أمير المؤمنين ما 
ها هللا حامد: اعلم انك لست بقادر على عزلي عن واليتي التي والني أبو
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رسان بكلمتين أو ثالث أعزلك عن اإلى خ ة: وانا أقدر أن اكتب رقعىتعال
 خالفتك.

 هكذا فلتكن والية العلماء في علومهم وإال فال.

 مؤلفاته:

 وللشيخ أبي حامد مؤلفات عديده منها:

في الفقه شرح مختصر المزني، وقد قدمنا عن النووي  ةالتعليق-1
 كرنا وصفها.انها تقع في خمسين مجلدا، وذ

 كتاب في أصول الفقه.-2

 "الرونق" وهو مختصر منسوب إليه.-3

 "البستان"وهو كتاب صغير في الفقه.-4

 ومن الفوائد عنه:

انه ذهب إلى انه اليجب الغسل، وال يتعلق أحكام الوطء لمن -1
شر بيده، ألنه ال شهوه إال مع االنتشار، تمنغير ادخل ذكره في الفرج 
 يح وجوب الغسل.وهذا غريب والصح

قال في الجنايه الموجبه للقصاص إذا قطعت اليد من الساعد -2
 قبل فيها الشاهد مع اليمين.

الطيب الطبري، وكان كثير التعصب للشيخ أبي  أبوقال القاضي 
حامد في هذا، ألن هذه الجنايه تتضمن القصاص، وال  أبوحامد: وغلط 

 يسمع فيه الشاهد واليمين.

 مد في كل كتب المذهب.تردد ذكر أبي حا

 وفاته: 

هـ ودرس الفقه فيها إلى أن مات  364 ةحامد بغداد سن أبوقدم 
 هـ ست واربعمائه. 406في شوال سنه 
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 ً الحزن والبكاء   بكثرة الناس، وشدةمشهوراً  وكان يوم موته يوما
هـ عشر 410إلى أن نقل منها ودفن بباب حرب سنه  ودفن في داره،

 واربعمائه.

 

 

 (1)اديــالزي

 هـ( 410 - 317)

 

ش بن علي بن م  حْ طاهر، محمد بن محمد بن م   أبوالجليل  ماماإل
 داود الزيادي.

 المحدثين والفقهاء بنيسابور في زمانه. إمام

 اخذ الفقه عن أبي وليد النيسابوري، وأبي سهل.

 أبو عاصم العبادي وغيره. ماموعنه اخذ الشيخ اإل

، ةيقود بزمامه، طريقه له معبد قال عنه العبادي: الفقه مطيته،
يته يناظر ويضع ، ورأيرهر، وغامضه سهل، وعسيره يسوخفيه ظا

 الهناء موضع النقب.

نه كان أ، ما حكاه ابن الصالح عن العبادي ىومن اعجب ما يحك
عند االستاذ أبي طاهر الزيادي حين احتضر، فسئل عن ضمان الدرك، 

 ح، وإال فال يصح.وكان في النزع فقال: إن قبض الثمن فيص

 قال: ألنه بعد قبض الثمن يكون ضمان ما وجب.

قال ابن السبكي: وهذا هو الصحيح في المذهب، ولم يرد _ اي 
ابن الصالح _ بحكايته انه غريب، بل حضور ذهن هذا االستاذ عند النزع 

 لمسائل الفقه..
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 .ىعجب ما يحكأقال ابن صالح: وهذا من 

 ضه".تكرر ذكر الزيادي في " الرو

 

 ومن فوائده ومسائله:

 ،قال العبادي: سئل الزيادي عن رجل قال: جعلت داري مسجداً -1
؟ فقال: ال، ألنه وصف ما هو موصوف به، هل تصير بهذا اللفظ مسجداً 

* وانما يجب قال النبي صلي هللا عليه وسلم، *جعلت لي االرض مسجداً 
 هلل تعالي. أن يقول جعلت داري مسجداً 

الصوم بالليل وقال: إن شاء  ىي: وسألته عمن نوقال العباد-2
 هللا، فقال: يصح ألنه يدخل فيه بغير محله وهو مستقبل.

ته، أعلى شخص ميت انها امر ةقال: وسالته عن رجال أقام بين-3
نه تزوجها، واألوالد ة أه وأقامت بينأوهذه األوالد منها، وجاءت امر
 ؟ ىمنها، وكشف عنه فاذا هو خنث

أبو حنيفه بأن المال بينهما نصفين، وبه اخذ الشافعي  ىفقال: أفت
 بعده.

أمر يقين،  ة، ألن الوالدال العبادي: عندي أن بينة الرجل أولىق
 وااللحاق باألب مجتهد فيه.

رائب أبي طاهر انه قال يجوز للذمي احياء قال النووي: ومن غ
كما ال يجوز  ، وقال الجمهور: ال يجوزمامالموات في دار االسالم بلذن اإل

 بغير إذنه باالتفاق.

 وفاته:

قال النووي: توفي بعد سنه اربعمائه، وقال ابن السبكي: توفي 
عشر واربعمائه.إال أن هذا يعني انه لم  ةاالستاذ أبو طاهر في شعبان سن

سبع  ةكانت سن بناء على أن والدته ةثالث وتسعين سن ىيعش سو
 لسبكي.ا قال النووي وابن اوثالثمائه كم ةعشر

وفي هذا إشكال، ألن العبادي وهو من تالمذته ذكر انه عاش مائة 
 ، وهللا اعلم.سنه وكسراً 
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 (1)نيـالقزوي

 هـ( 414 -..)..

 

أبو حاتم محمود بن الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن  ماماإل
 بن محمد بن عكرمه بن انس بن مالك االنصاري الطبري، القزويني.

 وه.من أصحابنا أصحاب الوج

تفقه ببغداد على الشيخ أبي حامد اإلسفراييني، وقرأ الفرائض 
 بكر الباقالني. ي بأعلى ابن اللبان، واألصول على القاضي 

وقرأ عليه الشيخ أبو إسحق الشيرازي، وقال: لم انتفع بأحد في 
 الرحله كما انتفعت به وبالقاضي أبي الطيب.

ً قال الشيرازي: وكان حافظا للمذهب والخالف،  كثيرة  صنف كتبا
 في المذهب والخالف، واألصول، والجدل.

 تردد ذكره في "المهذب" و"الروضه" وغيرهما من كتب المذهب.

 ومن الفوائد والغرائب عنه:

ا" إمامقال في "تجريد التجريد": "ويخفف في الدعاء إن كان 
 يدعو في السجود، وهو الصواب. ماموهذا صريح في أن اإل

 مؤلفاته:

مؤلفات كثيرة كما ذكر الشيرازي إال أنه ال وجود لها،  للقزويني
 منها:

 "تجريد التجريد" والتجريد هو كتاب رفيقه المحاملي.-1

 كتاب الحيل في الفقه.-2

 وفاته:
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 واربعمائه. ةأو خمس عشر ةربع عشرأ ةوتوفي سن
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 (1)ابن المحاملي

 هـ( 415_368)

 

محمد بن احمد بن القاسم  الشهير، أبو الحسن، أحمد بن مامهو اإل
 بن اسمعيل الضبي، المعروف بابن المحاملي.

 من أصحابنا أصحاب الوجوه المصنفين.

ومن كبار أصحاب الشيخ أبي حامد اإلسفراييني وورفقائهم، وله 
 عنه التعليقه منسوبه إليه.

 وممن تفقه عليه من أصحابنا الخطيب البغدادي.

أبي حامد وبعد وفاته، قال شيخه  ةبرع في الفقه، ودرس في حيا
 أبو الحسن   يأبو القاسم علي بن الحسين الموسوي: دخل عل ىالمرتض

عرفه _ فقال لي أبو أأكن بن المحاملي مع أبي حامد اإلسفراييني _ ولم 
 حامد: هذا أبو الحسن بن المحاملي، وهو اليوم أحفظ للفقه مني.

لمقنع " وحكي عن سليم أن ابن المحاملي لما صنف كتبه "ا
و"المجرد" وغيرهما من تعليق أستاذه أبي حامد، ووقف عليها قال: بتر 

 كتبي، بتر هللا عمره، فنفذت فيه دعوة أبي حامد، وما عاش إال يسيرا.

 مصنفاته: 

 البن المحاملي تصانيف كثيرة مشهوره في المذهب منها: 

 "المجموع"وهو كتاب كبير واسع.-1

 "المقنع " وهو مجلد واحد.-2

 "اللباب" وهو كتاب صغير.-3

 "التعليقه " وهي تعليقته التي علقها عن شيخه أبي حامد.-4
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 "االوسط".-5

 "المجرد".-6

 وله تصانيف كثيرة في الخالف.-7

 ومن غرائبه: 

قال في "المقنع": ويستحب للمرأه إذا اغتسلت من حيض أو -1
ثر الدم، من مسك، أو غيره من الطيب فتتبع به ا ةنفاس، أن تأخذ قطع

 وهي المواضع التي أصابها من بدنها.

قال ابن السبكي: وقد اغرب في قوله: )انها تتبع كل ما أصابه 
 الدم من البدن(.

 قال النووي: وما ذكره المحاملي ال اعرفه لغيره بعد البحث عنه.

قال في "اللباب": إذا أصاب االرض بول، فان كانت صلبه،  -2
 ثال البول، وأن كانت رخوه يقلعها.صب عليها من الماء سبعه ام

قال ابن السبكي: واما قوله فيما إذا كانت االرض رخوه: انه 
 ره لغيره.أيقلعها، وانه اليجزئ الصب عليها فغريب جدا لم 

ذكر في "اللباب": انه يستحب الوضوء من الغيبه، وعند -3
 الغضب، وانه يستحب الغسل للحجامه، ولدخول الحمام، واالستحداد.

 قال ابن السبكي: وكل هذا غريب، ولكن ذكره غيره.

وذكر في باب الحيض من "اللباب" أن الحيض يتعلق به -4
ه، وثمانيه أحكامه، وعد من ات، إثناعشر منها محظورىعشرون معن

 المحظورات أن الحائض ال تحضر المحتضر، قال: كذلك النفساء.

 ا دليله.قال ابن السبكي: وهذا من اغرب الغريب وال اعرف م

نقل الشيرازي في "المهذب" عن "المقنع" انه ال يجوز -5
 الجلوس على القبر.

 في التحريم. ةل ابن السبكي: وهذه العباره ظاهرقا

 الشافعي الكراهه. ةوعبار
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قال: إن من علم بالسلعة عيبا استحب له أن ال يبيعها حتى يبين -6
 حابنا.عيبها، وتبعه على ذلك أبو العباس الجرجاني من أص

قال ابن السبكي: وشذا بهذا عن األصحاب، إذ المجزوم به عندهم 
أنه واجب حتم، ذكره ابن السبكي في ترجمة الجرجاني في الطبقات 

 الوسطي.

 تكرر ذكر المحاملي في معظم كتب المذهب.

 

 وفاته:

من شهر ربيع  توفي ابن المحاملي يوم االربعاء، لتسع بقين
 عمائه.وارب ةاالخر، سنه خمس عشر

 

 

 (1)القفال الصغير

 هـ( 417_327)

 

الشهير أبو بكر، عبد هللا بن احمد بن عبد هللا،  مامهو اإل
 المعروف بالقفال الصغير المروزي.

من كبار أئمة أصحابنا أصحاب الوجوه.، وشيخ الخراسانيين 
ً  إمامو في كتب المذهب  طريقتهم، وهوغير القفال الكبير، وال يذكر غالبا

ً إال مطلق بالشاشي، على أن ذكر  واما القفال الكبير إذا ذكر فيذكر مقيداً  ا
ما في كتب األصول أأكثر، والقفال الصغير في كتب المذهب الفقهيه 

 والتفسير وغيرهما مما سوى الفقه فالشاشي يذكر اكثر.

 تفقه على الشيخ أبي زيد المروزي.
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 176 ـاداالجته 

ً قال عنه ابن السمعاني في "أماليه" كان و حيد زمانه،  ، فقها
 ً ً وحفظا ، وله في فقه الشافعي وغيره من اآلثار ما ليس ، وزهداً ، وورعا

 لغيره من اهل عصره.

قال ابن السبكي: والقفال رضي هللا عنه ازيد مما وصف ابن 
السمعاني، وابلغ مما ذكر، وقد صار معتمد المذهب على طريقة العراق 

، والقائم بأعبائها خراسان ةائها أبو حامد االسفرانيي، وطريقوحامل لو
القفال المروزي، هما رحمها هللا شيخا الطريقتين، اليهما المرجع، 

 وعليهما المعول. اهـ.

السنجي، والقاضي حسين، والشيخ  مامتفقه به خلق كثير منهم اإل
هؤالء عرف  ةالحرمين، ومن عرف مكان إمامأبو محمد الجويني والد 
 مكانة القفال رحمه هللا.

رحمه هللا وهو ابن ثالثين عاما، وكان في بدايه حياته تفقه القفال 
 يعمل االقفال، ولذلك لقب بها، وكان مصابا بلحدى عينيه.

 ".ىومن مصنفاته "الفتاو

 ومن الفوائد والغرائب عنه:

أمة، فوطئها قبل أن  ىذكر القفال في "فتاويه" فيمن اشتر-1
يفترشها، بل ال بد يستبرئها، أنه ال يحسب لها االستبراء مادامت تحته 

 من أن يتجانب عنها حتى تمر بها حيضة.

 قال: وكذلك لو كان ال يطؤها، إال انه يلمسها ويعاشرها.

نه ال أقال ابن السبكي: والمجزوم به في الرافعي، وأكثر الكتب 
 يمنع االستبراء إال الوطء، ال المالمسه والمعاشره.

إذا هم بتأديبه، فبلغ، قال القفال: إذا هم القائم على المراهق، -2
 ىانكف عنه، وإن كان وليا، ألن البلوغ اكمل الروادع، والعقل الذي قض

 الشرع بكماله ابين رادع.

قال: ولهذا نأمر الطفل بقضاء ما فاته من الصلوات ما دام طفال، 
 فلذا بلغ كففنا الطلب منه.
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قال ابن السبكي: والمسألتان غريبتان، المستشهد عليها، 
 هد بها.والمستش

 تردد ذكر القفال في معظم كتب المذهب.

 وفاته:

سبع عشره واربعمائه وهوابن تسعين سنه،  ةتوفي رحمه هللا سن
 ودفن بسجستان.

 

 (1)أبو اسحاق االسفراييني

 هـ( 418)..._

 

االستاذ أبو اسحق إبراهيم بن محمد بن ابراهيم بن  مامهو اإل
 مهران اإلسفراييني.

 اب الوجوه.من كبار أصحابنا أصح

درس عليه القاضي أبو الطيب الطبري، واخذ عنه الكالم 
 واألصول، كما أخذه عنه عامة شيوخ نيسابور.

 وقد اقر له اهل العلم بالعراق وخراسان بالفضل والتقدم.

 وكان يلقب بركن الدين.

لي من اثق بقوله، أن الصاحب بن عباد  ىقال ابن عساكر: حك
الباقالني، وابن فورك، واإلسفراييني _  إلى ذكر ابن ىكان إذا انته

باقالني صحابه: ابن القال أل –وكانوا متعاصرين من أصحاب األشعري 
 مطرق، واإلسفراييني نار تحرق. بحر مغرق، وابن فورك  صل  

 مع انه  كان معتزليا ، مخالفا  لهم، إال انه كان ينصفهم.
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ا  للشافعي في وكان ناصرا  لطريقه الفقهاء في أصول الفقه، مؤيد
مسائل من األصول أشكلت على كثير من أصحابه حتى جبنوا عن 

 موافقته فيها.

كمسألة نسخ القرآن بالسنة، ومسألة أن المصيب من المجتهدين 
واحد، حتى كان يقول: القول بأن كل مجتهد مصيب أوله سفسطه وآخره 

 وندقه، وال يصح قول من قال: إنه قول لشافعي.

 مبالغا في العباده والورع. السنةكتاب ووكان عارفا بال

 وكانت له مناظرات مع القاضي عبدالجبار الهمداني المعتزلي.

تردد ذكر األسفراييني في "الوسيط" و"الروضه" وكتب المذهب 
 واألصول والكالم.

 ومن الفوائد عن اإلسفراييني:

اختار أن االنبياء عليهم السالم معصومون عن الذنوب -1
 ائرها، عمدا وسهوا.صغائرها وكب

قال ابن السبكي وهذا الذي نختاره نحن، وقال في رفع الحاجب: 
 إنه ينزه كتابه عن أن يذكر فيه انهم يعصون.

قلت: والمسألة خالفيه في المتقدمين، والجمهور على وقوع 
 الصغائر، إال أن جمهور المتأخرين على عصمتهم عنها.

النكير على من قال بوقوعها  ختار هذا، وادين هللا به، وأشددأنا او
، 524، والتبصرة 270صمنهم، وانظر لمزيد البحث كتابي الوجيز 

 .223والمنخول ص

 بل اختار أيضاً انه يمتنع عليهم النسيان، ولم يوافق عليه.-2

 ومن الغرائب عنه:

 أنه أنكر كرامات األولياء.-1

وأن الصائم لو ظن غروب الشمس باالجتهاد ال يجوز له أن -2
 يفطر حتى يتيقنه، وجوزه جمهور األصحاب وهو الصحيح.
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 مؤلفاته:

 لإلسفراييني مؤلفات كثيرة منها:

 ةالدين والرد على الملحدين في خمسالجامع في أصول -1
 مجلدات.

 مسائل الدور.-2

 التعليقه في أصول الفقه.-3

 ادب الجدل.-4

 وفاته:

ر، ومنها واربعمائه بنيسابو ةثمان عشر ةتوفي يوم عاشوراء سن
سابور ليصلي يحمل إلى إسفراين، فدفن بها، وكان يتمني أن يموت بن

 اشهر  ةأهلها، فكان موته بعد امنيته بخمس عليه
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 (1)السنجي

 هـ( 430)..._ 

 

 أبو علي الحسين بن شعيب بن محمد السنجي. ماماإل

 من أصحابنا أصحاب الوجوه.

ي ببغداد، وعلى تفقه على شيخ العراقيين أبي حامد االسفرايين
 خص به.أشيخ الخراسانيين أبي بكر القفال بمرو، وهو 

رسان، وهو أول من جمع بين طريقتي اكان فقيه عصره، وعالم خ
 العراق وخراسان في الفقه.

رسان، اومن مستحسن كالم الناس، الشيخ والقاضي زينة خ 
 والشيخ والقاضي زينة العراق، وهم الشيخ أبو علي والقاضي الحسين،

 والشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب.

تردد اسمه في "الوسيط " و" الروضه " وغيرهما من كتب 
 المذهب.

 ومن الفوائد عنه:

معة في وضوئه أو غسله، ثم نسي انه توضأ أو ل   يأنه قال: لو نس
جزأه وتكمل طهارته بال أاغتسل، فأعاد الوضوء، أو الغسل بنية الحدث 

 خالف.

 مؤلفاته:

 مؤلفات كثيرة منها: وللسنجي

الحرمين المذهب الكبير،  إمامشرح المختصر، الذي يسميه،-1
 وهو كتاب كبير جزيل الفوائد.

 شرح فروع ابن الحداد.-2
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في شرحيهما  ىشرح تلخيص ابن القاص، قال النووي: وقد أت-3
 بما هو الئق بتحقيقه وإتقانه وعلو منصبه وعظم شأنه.

 المجموع.-4

 وفاته:

ة ثالثين وأربعمائه ودفن بجانب استاذه القفال بمقبر ةوتوفي سن
 مرو.

 

 

 



 182 ـاداالجته 

 (1)الجويني

 هـ( 438)...._ 

 

يويه أبو محمد عبد هللا بن يوسف بن محمد بن ح   مامهو اإل
 الحرمين. إمامالجويني، والد 

 من أصحابنا أصحاب الوجوه.

 ا في التفسير، والفقه، واألصول،والعربيه، و اآلدب.إمامكان 

لى أبي الطيب الصعلوكي، ثم أبي بكر القفال المروزي، تفقه ع
 وكان قد الزمه وانتفع به.

أبو سعيد القشيري: كان أئمتنا في عصره، والمحققون  مامقال اإل
نه لو أ ةمن الكمال والفضل والخصال الحميدمن أصحابنا يعتقدون فيه 

، جاز أن يبعث هللا نبيا في عصره لما كان إال هو، من حسن طريقته
 وزهده، وكمال فضله.

وقال شيخ االسالم أبو عثمان الصابوني: لو كان الشيخ أبو محمد 
 في بني إسرائيل لنقل الينا شمائله والفتخروا به.

 في معظم كتب المذهب، كثر النقل عنه. مامتردد ذكر اإل

 مصنفاته: 

 ألبي محمد مصنفات كثيرة شهيره منها:

انواع من العلوم، ى عدة "التفسير الكبير" وكان مشتمال عل-1
 نواع في كل آيه.أ ة ويشتمل على عشر

 " في الفقه.ة"التبصر-2

 " في الفقه. ة"التذكر-3
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 "مختصر المختصر " في الفقه.-4

 "الفرق والجمع " في الفقه.-5

 "السلسله " في الفقه.-6

 والمأموم" في الفقه. مام"موقف اإل-7

 "شرح الرساله" في أصول الفقه.-8

يون المسائل " التي صنفها أبو بكر الفارسي في "شرح ع-9
 الفقه.

راد أن صنفه دون التقيد أ"المحيط" في الفقه. وكان قد -10
ا يتبع فيه ماصح من الحديث، فألف منه ثالثة أجزاء، إنمبمذهب ما، و

البيهقي، فاستدرك عليه فيها اشياء كثيرة في  مامووقعت في يد اإل
 لما بلغه نقد البيهقي ترك اتمام الكتاب.الحديث، وكتب إليه في هذا، ف

 ومن الفوائد والغرائب عنه:

ذهب إلى أن من كذب متعمدا على رسول هللا صلي هللا عليه -1
 وسلم كفر وأريق دمه.

ذهب إلى أن المقيم إذا كان يدأب ففي معصيته، ولو مسح على -2
المسح، له عليها، ذهب إلى انه يحتمل أن يمنع من  خفيه لكان ذلك عوناً 

 واستحسن ذلك.

 وفاته: 

ربع وثالثين أربعمائه وقيل أتوفي رخمه هللا عام ثمان وثالثين و
 وهللا اعلم.

 

 



 184 ـاداالجته 

 (1)الماوردي

 هـ( 450_364)

 

ا الجليلللل الكبيلللر أبلللو الحسلللن، عللللي بلللن محملللد بلللن حبيلللب ماملللاإل
 القضاه. ىالماوردي، الملقب بأقض

 من أصحابنا أصحاب الوجوه.

الصيمري، ثم رحل إلى الشيخ أبلي حاملد  مامإلعلى ا ةتفقه بالبصر
 سفراييني ببغداد وتفقه عليه.اإل

كان فقهيا أصوليا ، مفسراً ، أدبياً ، حافظاً ، للمذهب وله اليد                 الباسطة فيه.  

درس بالبصره وبغداد سنين كثيرة، وفوض له القضاء ببلدان 
الئم، وموقفه  هللا لومةى في كثيرة. كان ذا جرأه في الحق، ال يخش

 في منع التلقب بملك الملوك يدل على ذلك. يءالجر

تردد ذكر الماوردي في معظم كتب المذهب، وكثر النقل عنه، وال 
ظيم "الحاوي"الذي يعتبر من اوسع الكتب في المذهب لعسيما عن كتابه ا

 والخالف.

 مصنفاته:

 للماوردي مصنفات كثيرة منها:

 في الفقه:-أ

كبر أنه من أوي " وهو من اشهر كتب المذهب، كما "الحا-1
 ةة هامأصولي ةالموسوعات العلميه في الفقه المقارن، وقد قدم له بمقدم

 في االجتهاد والتقليد.

 "اإلقناع".-2
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 "كتاب في البيوع".-3

 كتب اخري:-ب

 األحكام السلطانيه.-1

 عالم النبوه.أ-2

 ادب الدنيا والدين.-3

 .ةقوانين الوزار-4

 تسهيل النظر وتعجيل الظفر.-5

 الملوك. ةنصيح-6

 النكت والعيون، وهو التفسير المعروف بتفسير الماوردي.-7

 ومن الفوائد والغرائب عنه:

قال في "األحكام السلطانيه"يجوز أن يكون وزير التنفيذ ذميا ً -1
 بخالف وزير التفويض.

ر وفرق بأن وزير التفويض يولي ويعزل، ويباشر الحكم، ويسي  
 رف في بيت المال، بخالف وزير التنفيذ.عتيالجيش، و

ال  ةابن آدم حكوم الجلد  قال في " الحاوي ": يجب في سلخ-2
 تبلغ دية النفس.

نه تجب فيه الدية، وتبع النووي في الروضه أوجزم الرافعي ب
9/88. 

 مامقال: إن الحلف بالمخلوق حرام، والذي في الرافعي عن اإل -3
بأنه غير محرم، وهو المذهب ورأي جمهور األصحاب.  صح القطعأن األ

ن يكون الحلف بغير هللا أب ىأخشوإنما هو مكروه، وعباره الشافعي: "
 ".ةمعصي

ً هوقد اقتصر الماوردي عند كالمه في هذا على الكرا لمعظم  ة، تبعا
 األصحاب كما قاله ابن السبكي.
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 وفاته:

 ةشهر ربيع األول سنالثالثاء سلخ  توفي الماوردي رحمه هللا يوم
باب حرب، وقد بلغ من العمر  ةواربعمائه ودفن من الغد في مقبر خمسين

 ستا وثمانين عاما.



 187 ـاداالجته 

 (1)أبو الطيب الطبري

 هـ( 450_ 348)

 

الكبير القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد هللا بن طاهر بن  مامهو اإل
 عمر الطبري.

 من أصحابنا أصحاب الوجوه.

 ى، وقرأ علاجي صاحب ابن القاصج  ي الز  تفقه بآمل على أبي عل
أبي سعد اإلسماعيلي وعلى ابن كج بجرجان، ثم ارتحل إلى نيسابور 

ربع سنين، ثم بغداد وعلق عن أبي أوصحب ابا الحسن الماسرجسي 
محمد البافي الخوارزمي صاحب الداركي، وحضر مجلس الشيخ أبي 

 حامد.

أبو إسحق  اممومن أشهر تالمذته ممن تفقه عنه الشيخ اإل
 ، والخطيب البغدادي.ةالشيرازي، وحسبه هذا من المكان

استوطن بغداد، ودرس بها وأفتى، ثم ولي القضاء بربع الكرخ، 
 بعد وفاة أبي عبد هللا الصيمري إلى أن مات.

الشيرازي: توفي عن مائه وسنتين، لم يختل عقله، وال  مامقال اإل
عليهم الخطأ، ويقضي، ويشهد تغير فهمه، يفتي مع الفقهاء، ويستدرك 

 المواكب إلى أن مات.

ً كمل اجتهاداً أوقال: ولم ار فيمن رأيت   جود نظراً أ، و، واشد تحقيقا
ه من أبي حامد فقأ منه. وقال أبو محمد البافى: أبو الطيب الطبري

 فقه من البافي.أإلسفراييني: أبو الطيب ا اإلسفراييني، وقال

لت للقاضي أبي الطيب وقد عمر: قال القاضي أبو بكر الشامي: ق
 لقد متعت بجوارحك، فقال: لم ال، وما عصيت هللا بواحدة منها قط.
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رسول هللا صلي هللا عليه وسلم في  ىوعن أبي الطيب انه رأ
المنام وقال له: يا فقيه، فكان الطبري يفرح بهذا ويقول: سماني رسول 

 هللا صلي هللا عليه وسلم فقيها.

الخلق، مليح المزاح والفكاهه، حلو الشعر، وكان الطبري حسن 
 يقوله على طريقه الفقهاء.

 تردد اسمه في معظم كتب المذهب.

 ومن الفوائد والغرائب عنه:

انه قال: إن خروج المني ينقض الوضوء، والصحيح الذي -1
 عليه جمهور أصحابنا في المذهب أنه ال ينقض، بل يوجب الغسل فقط.

ً صح البيع لعدم لو فرق صيعان صبرة فبا-2 ع واحداً منها مبهما
الغرر، والصحيح الذي قطع به جمهور أصحابنا بطالنه،الغرر بلبهام 

 الصاع.

سالما، إكافر في دار الحرب، كانت صالته  ىقال: إذا صل-3
بلسالم، إال أن  تنها ليسأ والصحيح المنصوص للشافعي واألصحاب

 تسمع منه الشهادتان.

 مؤلفاته:

كثيرة في المذهب واألصول والخالف والجدل  للطبري مؤلفات
 منها:

 "شرح المزني" وهو التعليقه المشهوره.-1

 "شرح فروع ابن الحداد".-2

 "المجرد".-3

 "المنهاج في الخالفيات ".-4

 "طبقات الشافعية"-5

 "شرح الكفايه في األصول".-6

 وفاته:
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وتوفي في بغداد يوم السبت لعشر بقين من شهر ربيع األول 
 باب حرب. ةمن الغد في مقبرودفن ربعمائه أخمسين وةسن



 190 ـاداالجته 

 (1)أبو عاصم العبادي

 هـ( 458_ 375)

 

حمد بن محمد بن عبد هللا بن أ القاضي أبو عاصم محمد بن ماماإل
 ادي.عباد الهروي العب  

 من مشاهير أصحابنا أصحاب الوجوه.

بي أبي طاهر الزيادي وأزدي بهراة، والبسطامي، وتفقه على األ
 حق اإلسفراييني بنيسابور.إس

 ً  ةدقيق النظر، اشتهر بغموض العبار للمذهب، مناظراً  وكان حافظا
 وتعويص الكالم، ضنة منه بالعلم، وحباً الستعمال األذهان الثاقبه فيه.

 وتكرر ذكر اسمه في "الروضه " وغيرها من كتب المذهب.

 ومن غرائب أبي عاصم وفوائده:

القدر الزائد من القرآن على ما تصح  قال في "الزيادات "، تعلم-1
 به الصالة أفضل من صالة التطوع، ألن حفظه واجب على االمه.

وقال: المريض إذا كانت عليه زكاة، وال مال له يعزم على أن -2
 يؤدي إن قدر على ما فرط، وال يستقرض، ألنه دين.

 

ولج قبل الصبح، فخشي، فنزع، وطلع الصبح، أوقال: إذا -3
 ، وهو بمنزلة االحتالم.م يفسد صومه  : لىفأمن

ما يفدي أحدهما: إن  ماموقال: في عالم وعامي أسرا، وعند اإل-4
العامي اولى، النه ربما يفتن عن دينه، والعالم إذا أكره يتلفظ وقلبه 

 مطمئن باإليمان.

                                           
 (212طبقات ابن السبكي انظر صفحة ) (1)
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قال: بخالف ما لو دخل عالم وعامي حماماً، وليس هناك إال إزار 
 ةيمتنع عن النظر إلى عور ، ألن العالم بعلمهواحد، فالعالم أولى به

 ن كشف عورته.إالعامي 

 مؤلفاته:

 ما مؤلفاته فكثيرة منها:أو

 الزيادات.-1

 زيادات الزيادات.-2

 المبسوط.-3

 الهادي إلى مذهب العلماء.-4

أدب القاضي أو "أدب القضاء". وقد شرحه أبو سعد الهروي -5
 ات".في كتابه "اإلشراف على غوامض الحكوم

 طبقات الفقهاء.-6

 كتاب الرد على القاضي السمعاني.-7

 األطعمه.-8

 أحكام المياه.-9

 .ىالفتاو-10

 كتاب الشرح.-11

 وفاته: 

 ثمان وخمسين واربعمائه. ةتوفي في شوال سنو
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 (1)القاضي حسين

 هـ( 462)..._

 

 ي.زور  هو القاضي أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد الم  

 ابنا أصحاب الوجوه.من كبار ائمه أصح

وسعهم في أتفقه على القفال المروزي، وهو من انجب تالمذته، و
 دائره الفقه.

الحرمين،  إمامتفقه عليه خلق كثير منهم المتولي، والبغوي، و
 وغيرهم.

وكان يقال له: حبر األمة، كان فقيه خراسان، وكان عصره 
 به. َ  تاريخا  

بن الحسين بن محمد  قال الرافعي: سمعت سبطه الحسن بن محمد
القاضي رحمه هللا رجل، فقال: حلفت  ىن يقول: أتيبن القاضي حس

اعة، وبكي، أطرق رأسه سبالطالق أنه ليس أحد في الفقه والعلم مثلك، ف
 ثم قال: هكذا يفعل موت الرجال، ال يقع طالقك.

 من شعر القاضي رحمه هللا:

وسع لها صدرا أف  ةإذا ما رماك الدهر يوما بنكب
 وأحسن لها صبراً 

سيعقب بعد العسر من أمره   فلن إلـه العالمين بفضلــه 
 يسـرا

 ومن الفوائد عنه:

جزم في "تعليقته"بجواز النظر إلى فرج الصغيره، وهو قول -1
 ً  لما جزم به الرافعي. النووي، والتقي السبكي، خالفا

                                           
 (214انظر ص ) (1)
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االنسان وهو يدافع األخبثين بحيث يذهب خشوعه قال  ىلو صل-2
أبو زيد المروزي،  قبله  ضي حسين: لم تصح صالته، وقالهالقا

 والصحيح المشهور ال تبطل لكن تكره.

 :ةفائد

النهايه"  كإذا أطلق القاضي في كتب متأخري الخراسانيين "
 و"التتمه" و"التهذيب" وكتب الغزالي، فالمراد به القاضي حسين.

امد طلق في كتب العراقيين فالمراد به القاضي أبو حأوإذا 
 ي وزالمر

 مؤلفاته:

 منها: ةسين مؤلفات عديدللقاضي ح

جزل فوائده أ"التعليق الكبير" في الفقه، قال النووي: وما -1
 وأكثر فروعه.

 "الفتاوي".-2

 "شرح فروع ابن الحداد"-3

 "اسرار الفقه".-4

 مكان ورود اسمه:

تكرر ذكر القاضي حسين في "الروضه" و " الوسيط"و"البسيط" 
لمطلب" ومعظم كتب المذهب، ولم يذكره الشيرازي في و"نهايه ا

 "المهذب".

 وفاته: 

االربعاء الثالث والعشرين من المحرم  ةتوفي القاضي حسين ليل
 ربعمائه.أاثنتين وستين و ةسن

 

 القسم الثاني

 ينفي المقل  
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 (1)ابن سيار

 هـ( 268_ 198)

 

 هو الحافظ أبو الحسن أحمد بن سيار بن ايوب المروزي.

ن متقدمي أصحابنا أصحاب الوجوه في المذهب، هو في طبقة م
 المزني.

وكان ، أهل الحديث في بلده، علماًو أدباً، وزهداً وورعاً  إمامكان 
 مبارك.ال  يقاس بعبدهللا بن

بن بكير  ىروي عن سليمان بن حرب، وإسحق بن راهويه، ويحي
 وطبقتهم.

 عنه البخاري، والنسائي، وابن خزيمه. ىورو

 كتب منها:  ةإلى الشام، ومصر، وصنف عد رحل

 أخبار مرو، أو تاريخ مرو.-1

 فتوح خراسان. -2

 ومن غرائبه:

 انه قال: إن المصلي إذا لم يرفع يديه لالفتتاح ال تصح صالته.-1

قال النووي: وال نعلم أحداً من العلماء وافقه عليه إال داود 
 (2)الظاهري.

 اوجب األذان للجمعه دون غيرها.-2

 

 وفاته:

                                           
 (219انظر صفحة )  (1)

 264/  3والمجموع  95/  4وانظر صحيح مسلم شرح النووي  (2)



 196 ـاداالجته 

ثمان وستين ومائتين، وقد  ةخر سنتوفي ابن سيار في ربيع اآل
 .ةاستكمل سبعين سن
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 (1)ابن حربويه

 هـ( 319)...._ 

 

أبو عبيد، علي بن الحسين بن حربويه بن حرب بن  مامهو اإل
 .عيسي البغدادي  

 من أصحابنا أصحاب الوجوه القدماء.

دخل مصر صحبه ابن من تالمذه أبي ثور، وداود الظاهري، ولما 
 الحداد، وكان شديد التعظيم له في حياته وبعد مماته.

كان عالما بالقرآن، والفقه، والحديث، و االختالف، ووجوه 
ما كان عاقال، ورعاً، ك .الما باللغة العربيه وأيام الناسالمناظرات، وع

ن زاهداً، لم يره أحد يأكل، وال يشرب، وال يلبس، وال يغسل يده، وانما كا
 يفعل ذلك في خلوته وهو منفرد.

سنه، ثم استعفى من القضاء فلم  ة  ر ثماني عشرقضاء مص تولى
 عفي بعد ذلك.أيعف، ثم 

 ومن فوائد أبي عبيد وغرائبه:

كان أبو عبيد هذا وابراهيم بن جابر من أصحابنا أول من حدد -1
 .القلتين في المياه بخمسمائه رطل بغدادي، ثم تابعهما سائر األصحاب

ومن غرائبه قوله: إذا أخرج الرجل جناحا ً إلى شارع  -2
ً رمحه،  عام،يشترط أ، يرفع الجناح بحيث يمر تحته الفارس ناصبا

 والصواب ما قاله الجمهور، من انه يشترط أن يمكن مرور المحمل.

في  – ةإلنسان رمضان بنيه رمضان والكفارقال: إذا صام ا-3
 عا، والمذهب انه اليجزيه عنهما.اجزأه عنهما جمي –الظهار  ةكفار

 منع تعجيل الزكاه. -4

                                           
 (221ظر الصفحة )ان (1)
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وجب الكفاره على من حرم ماال له، من ثوب أو دار وما أ-5
 بين هذا وتحريم البضع من الزوجه. ىأشبههما، وسو

احتناب الحائض في جميع بدنها، لظاهر قوله  يجب  نهإقال: -6
ل أبي عبيد هذا *فاعتزلوا النساء في المحيض* قال النووي: وقو ىتعال

هللا عليه  ى، مخالف لألحاديث الصحيحه لقوله صلشغلط فاح
يباشر فوق  كان  وسلم:"اصنعوا كل شئ إال النكاح " وألنه عليه السالم

 اإلزار، وقد خالف قائله إجماع المسلمين.

جوز للمسلم نكاح المجوسيه، تفريعا على قولنا: إنهم كان لهم -7
 كتاب.

 مكان ورود اسمه:

د ذكر أبي عبيد في "الروضه " و"المهذب" وغيرهما من ترد
 كتب المذهب.

 وفاته: 

، وتوفي ولد أبو عبيد ببغداد، ورجع اليها بعد أن ترك قضاء مصر
 وثالثمائه. ةفيها في صفر سنه تسع عشر

أبو سعيد اإلصطخري من كبار أصحابنا  ماموصلى عليه اإل
 أصحاب الوجوه.

 

 

 

 (1)أبو بكر النيسابوري

 هـ( 324_238)
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أبو بكر عبد هللا بن محمد بن زياد بن واصل  مامهو اإل
 النيسابوري.

 أحد أئمة أصحابنا أصحاب الوجوه.

حفظ الناس للفقهيات أبالعراق، ومن  ةعصره من الشافعي إمامكان 
 واختالف الصحابه.

 وكان محدثاً، حافظاً كبيراً، جامعاً بين الفقه والحديث.

حفظ منه، وكان يعرف زيادات األلفاظ أيت قال الدارقطني: ما رأ
 في المتون.

ال ينام الليل، ويتقوت كل يوم  ةنه أقام أربعين سنإوكان يقال: 
 بخمس حبات، ويصلي صالة الغداة عل طهارة العشاء األخيرة.

 واخر باب التغليس.أالشيرازي في " المهذب" في  مامذكره اإل

 كتاب المزني في الفقه. ىوله زيادات عل

 وفاته:

 ربع وعشرين وثالثمائة.أ ةتوفي أبي بكر في رابع ربيع االخر سن

 

 

 

 أبو الوليد النيسابوري

 هـ(349_277)

 

أحمد بن هارون الكبير أبو الوليد حسان بن محمد بن  مامهو اإل
 موي النيسابوري.األ القرشي

 من أئمة أصحابنا أصحاب الوجوه.
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 إمامحتى صار  تفقه على شيخ المذهب أبي العباس بن سريج
 عصره وفقيه خراسان.

يت من أهل الحديث بخراسان، وأزهد من رأ إمامقال الحاكم: كان 
 العلماء وأعبدهم، واكثرهم تقشفاً، ولزوماً لمدرسته وبيته.

 ومن الفوائد عن أبي الوليد:

يقول: سئل الشافعي رحمه هللا عن رجل  ةأنه قال: سمعت حرمل
خرجتها أكلتها فأنت طالق، وإن أته: إن مراوضع في فيه تمره، وقال أل

 نت طالق، فقال الشافعي: يأكل نصفها، يطرح نصفها.أف

 ىقال أبو الوليد: سمع مني أبو العباس بن سريج هذه الحكايه وبن
 عليها باقي تفريعات الطرق.

 ومن غرائبه:

ذا كرر المصلي الفاتحه مرتين بطلت صالته، إأنه قال: -1
 "والصحيح خالفه.ةن في "النهايالحرمي إمامحكاه عنه 

انه قال: الحجامه تفطر الصائم، تفطر الحاجم -2
نه مذهب الشافعي، وغلطه األصحاب، أوالمحجوم، وكان يدعي 

 على الحديث، وقال:انه منسوخ. قفألن الشافعي و

نه قال: يستحب القنوت في الوتر في جميع رمضان، أ-3
الفضل بن عبدان، وأبو بوأووافقه على هذا أبو عبدهللا الزبيري، و

 منصور ابن مهران من أصحابنا.

خير من والصحيح في المذهب انه انما يقنت في النصف األ
 رمضان فقط

 مؤلفاته:

 مؤلفات منها: ةألبي الوليد عد

 الشافعي في األصول. ماماإل شرح رسالة-1

 كتاب المستخرج على صحيح مسلم.-2



 201 ـاداالجته 

 مكان ورود اسمه:

 اماكن. في عدةالروضة" ورد ذكره في "

 وفاته:

ربعين أتسع و ةول سنتوفي النيسابوري في خامس شهر ربيع األ
 وثالثمائه.
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 (1)يــالجرجان

 هـ( 365_277)

 

 أبو احمد عبد هللا بن محمد بن عدي الجرجاني. مامهو اإل

 من أصحابنا أصحاب الوجوه.

 ومن كبار الحفاظ والمحدثين.

 له مصنفات منها:

من الضعفاء ذكر فيه كل من تكلم فيه، ولو  الكامل في معرفة-1
ً  رجال الصحيح، وذكر في كل ترجمة فأكثر من غرائب ذلك الرجل حديثا

 .ومناكيره

االنتصار، شرح به مختصر المزني، قال ابن السبكي: ولوددت -2
 لو وقفت عليه.

 وفاته:

خمس  ةسبع وسبعين ومائتين، وتوفي سن ةولد الجرجاني سن
 وستين وثالثمائة.
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 ابن المرزبان

 هـ( 366)...._ 

 

 بان.حمد بن المرز  أ بن أبو الحسن علي مامهو اإل

 أحد أصحابنا أصحاب الوجوه.

خذ الشيخ أبو على أبي الحسن بن القطان، وعنه أ بغدادي، تفقه
 حامد اإلسفراييني أول قدومه بغداد.

 ً  .حكي عنه أنه قال: ما أعلم ألحد علي مظلمة ،كان فقيهاً ورعا

 ومن الفوائد عنه:

المتوضئ إبطال عضو مضى، لم يبطل، وما في  ىانه قال: إذا نو
وجهين، وقال ابن القطان: في الجميع  ىالحال يبطل، وما يأتي عل

 وجهان.

 مكان ورود اسمه:

 " و" المهذب". ةتكرر ذكر ابن المرزبان في " الروض

 وفاته:

يخه ابن توفي في رجب سنه ست وستين وثالثمائه، بعد ش(1)
 القطان بسبع سنين.
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 (1)ابن الل

 هـ( 398_307)

 

محمد بن الفرج بن الل،  حمد بنأ أبو بكر، احمد بن علي بن
 ي. وهو من أصحابنا أصحاب الوجوه المقلين.ان  ذالهم

 بي علي بن أبي هريرة.أاخذ الفقه عن أبي اسحق المروزي، و

 خذ عنه الفقه فقهاء همدان.أو

 ، ذا عناية بالحديث وعلومه.كان ورعاً متعبدأً 

 .ة" في الفرائض في ميراث االخوذكره النووي في "الروضة

ين بومن األ ةقوالً للشافعي أن األخو ىنه حكأومن غرائبه 
منصور  أبو، وبه قال ابن اللبان، وبسقطون في مسألة المشركة

 م.ألوالد اأنهم يشاوكون أئمة أصحابنا، والمشهور أالبغدادي، وهما من 

في مسألة الصبي، إذا بلغ في نهار رمضان، قال ابن الل: سمعت و
با علي بن أبي هريرة يقول: ال نقول عليه صوم اليوم، ولكن عليه صوم أ

يوم، وال يمكنه أن يصومه إال بصوم يوم كامل، فأوجبنا عليه البعض 
 ً  نه يجزئه صوم اليوم الذي بلغ فيه.أكامالً، والمشهور  يوما

 مصنفاته:

فات في علوم الحديث منها كتاب "السنن" و"معجم له مصن
 كلف جهله من العبادات".مة " و"ما اليسع الالصحاب

 

 وفاته:

 اربعمائه فتوفي قبلها. ةنه كان يقول: اللهم ال تحيني إلى سنإقيل: 
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 (1)أبو عبدهللا القطان

 هـ( 407)..._ 

 

 .ر القطان المصري  حمد بن شاكأأبو عبدهللا محمد بن  مامهو اإل

 من أصحابنا أصحاب الوجوه.

 وفاته: 

 سبع واربعمائة. ةعبدهللا سنأبوتوفي 
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 (1)يــالطوس

 هـ( 420)..._ 

 

 أبو بكر محمد بن بكر بن محمد الطوسي النوقاني. ماماإل

 من أصحابنا أصحاب الوجوه.

االستاذ أبي الحسن الماسرجسي بنيسابور، وعلى  ىتفقه عل
 شيخ أبي محمد البافي ببغداد..ال

 ستاذ أبو القاسم القشيري.وتفقه عليه كثيرون منهم األ

أصحاب الشافعي بنيسابور، ومدرسهم، وكان ذا زهد  إماموكان 
 ً على  عن الجاه والدخول وورع وانقباض عن الناس، وكان عازفا

 .السالطين، حسن الخلق والسيرة

أبي عبد الرحمن حكي محمد بن مأموم قال: كنت مع الشيخ 
 ً وال  ةالصوفي ةفي جمل السلمي ببغداد، فقال لي: تعال حتى اريك شابا

ً كثر أوال  ةحسن طريقأ ةالمتفقه  ةخذ بيدي  فذهب إلى حلقمنه، فأ أدبا
 با بكر الطوسي.أالبافي، وأراني الشيخ 

 مكان ورود اسمه:

 " و"الشرح الكبير" وغيرهما.ةتردد ذكره في "الروض

 وفاته:

 بنوقان سنه عشرين واربعمائه.توفي 

 

 ريـــالعم

 (1)هـ( 444)...._ 
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أبو الفتح ناصر بن الحسين بن محمد العمري القرشي  مامهو اإل
 المروزي. 

 من أصحابنا أصحاب الوجوه.

 اشتهر بالشريف ناصر العمري.

بي طاهر أ، وبي الطيب الصعلوكيأتفقه على أبي بكر القفال، و
عبدهللا  أبوس كثيرون منهم البيهقي، والقايني، وناالزيادي، وتفقه عليه أ

 محمد اإلستراباذي. أبوالزبيري، و

كان ورعاً، وزاهًد، فقيراً، قانعا باليسير، مناظرا ً محدثاً، عقد 
شيخه الصعلوكي.  ةمجالس كثيرة للتحديث واإلمالء، ودرس في حيا

الجانب ذلك  ىورغم كونه من أصحاب الوجوه المقلين إال أنه لم يكن عل
 (2)محمد الجويني. أبومن التحقيق الذي اتصف به السنجي و

 مصنفاته:

 له مصنفات منها:

 األمالي في الحديث 

 مكان ورود اسمه:

 ".كره في "الروضةذتردد 

 وفاته:

 ربعمائه.أربعين وأربع وأ ةسن ةوتوفي بنيسابور في ذي القعد
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 (1)أليالقيا

 هـ( 465_369)

 

 و الربيع طاهر بن عبدهللا االيالقي.أب مامهو اإل

 من أصحابنا أصحاب الوجوه.

ستاذ أبي إسحق اإلسفراييني، تفقه على الحليمي، والزيادي، واأل
 والقفال المروزي.

 وتفقه عليه اهل الشاش.

 اً في الفقه متضلعاً به.إماموكان 

 ومن الفوائد عنه:
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دن ثم نزلت، ال ىأنه ذهب إلى أن الخمر إذا غلت وارتفعت إلى اعل
 ثم تخللت، طهر الموضع الذي ارتفعت إليه، كما يطهر ما يالصقها.

 ووافقه على هذا رفيقه القاضي حسين.

 مكان ورود اسمه:

 ." ةتردد ذكره في "الروض

 وفاته:

 ربعمائه وهو ابن ست وتسعين سنه.أخمس وستين وة توفي سن

 (1)أبو خلف الطبري

 هـ( 470)...._

 

 لمي.محمد بن عبدالملك بن خلف الطبري الس  أبو خلف  مامهو اإل

 من أصحابنا أصحاب الوجوه.

 بي منصور البغدادي.أتفقه على القفال و

 وكان فقيهاً صوفيا ً.

 ومن غرائبه: 

على كل ما يأثم به الصائم من أكل،  ىالعظم كفارةوجب الأنه أ-1
فطر أمن  ىعل إال  أو شرب أو جماع، والمشهور في المذهب انها ال تجب

 بالجماع.

وهو ممن صحح الوجه المختار فيمن غرم في معصيته ثم تاب -2
 نه يدفع إليه من الزكاة.أ

 مؤلفاته:
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 له مصنفات منها:

"سلوة العارفين وأنس المشتاقين" في التصوف قال ابن -1
 عجبت به جداً.أبابه،  في  السبكي: وهو كتاب جليل

 نواع المقصود.أالنوع الفقهي من -2

 في الفقه. ةالكناي-3

 "شرح المفتاح البن القاص" في الفقه.-4

 الدين. مقتضى علىالمعين  -5

 مه:مكان ورود اس

 ".ةتردد ذكره في "الروض

 وفاته: 

 ربعمائة.أسبعين و ةوتوفي حدود سن
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 (1)عبدالرحمن القزازأبو

)....._....( 

 

 من أصحابنا أصحاب الوجوه.

 ورود اسمه: مكان 

" في أول الباب الثاني من كتاب لروضةذكره النووي في "ا
 الطالق.
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 (1)أبو الحسن الصابوني

)...._....( 

 

 .حمد بن محمد الصابوني أ هو أبو الحسن

 من أصحابنا أصحاب الوجوه.

 ومن غرائب الصابوني:

ال تحرم إال  ةم الزوجأ" من أن ماحكاه النووي عنه في "الروضة
 كعكسه. ةبالدخول بالزوج

ل النووي: وهذا شاذ مردود، والصواب المشهور تحريمها قا
 بنفس العقد.
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 أبو بكر السالوسي

)...._....( 

 

 من أصحابنا أصحاب الوجوه.

 مكان ورود اسمه:

 .ة، وفي االستئجار للقراءة" في اإلجارذكره النووي في "الروضة

 

 

 

 

 

 (1)أبو جعفر االستراباذي

)...._....( 

 

 صحاب الوجوه.من أصحابنا أ

 مكان ورود اسمه:

 ذكر في المهذب.
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 (1)الباب الشامي

)...._....( 

 

بن الوكيل الباب  ىأبو حفص عمر بن عبدهللا بن موس مامهو اإل
 شامي.

 من متقدمي أصحابنا أصحاب الوجوه.

من نظراء أبي العباس، وأصحاب األنماطي، ومن كبار المحدثين 
تدر استقضاه على بص كور الشام، فلذلك عرف والرواة يقال: أن المق

 بالباب شامي، لطول مقامه بها.

 ورود اسمه: 

 " و "الوسيط ". ةتكرر ذكره في "الروض
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 (1)وريــالج

)...._....( 

 

 هو القاضي أبو الحسن علي بن الحسين الجوري.

 أحد أصحابنا أصحاب الوجوه.

 .وعن جماعةر النيسابوري، وحدث عنه،با بكألقي 

 مصنفاته:

 له مصنفات منها:

 ةكثر ابن الرفعأ"المرشد" شرح به مختصر المزني، و-1
والسبكي من النقل عنه، ولم يطلع عليه الرافعي وال النووي كما قال ابن 

 السبكي.

 كثر فيه من ذكر أبي علي بن أبي هريرة.أوقد 

ترتيب المختصر. يشمل على حجاج مع  على"الموجز" وهو -2
 صوم اعتراضاً وجواباً.الخ

 ومن غرائبه:

ال يصح نكاحهما إال  ةانه اختار في "الموجز" أن الزاني والزاني
 لمن هو مثلهما، وأن الزنا لو طرأ من أحدهما بعد العقد انفسخ النكاح.
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 (1)المحاملي الكبير

)...._....( 

 

 أبو الحسن المحاملي الكبير.

 ولم اقف له على اسم.

كي: هو من أقران أبي سعيد االصطخري، وابي علي قال ابن السب
 بن أبي هريرة.

خير، بل غيره، فلن جده جد المحاملي األ هو  قال العبادي: وليس
 كان القاضي ابا عبدهللا الحسين بن إسماعيل.

 وجد الزاد والراحلة من نأهو القائل بقال: فأما المحاملي الكبير ف
 لحج.عنه ا ى، ومات، يقضةبخراسان يوم عرف

أبو علي الزجاجي عنه في "الجامع الصغير" أن من تطهر  ىوحك
 تيمم فارتد، أن تيممه يبطل، وطهارته ال تبطل. او

 ً في زمانه، يحضر مجلس نظره مثل ابن  قال العبادي: وكان معظما
 العراق". لةشهاب البغدادي صاحب "رسا

ً في مسألة قال ابن السبكي: وذكر األصحاب هذا  المحاملي أيضا
بل اإلحرام، فلن المذهب جير على الحج بعد األخذ في السير وقموت األ

ً أ المنصوص ، والمنقول في الرافعي عن الصيرفي نه ال يستحق شيئا
ً أواألصطخري  حصر  ةفتيا سنأنهما ، أل من االجرةنه يستحق شيئا

 القرامطة الحجيج بالكوفه بان األجراء يستحقون بقدر ما عملوا.

الماسرجسي  ىحك " ما نصه:يت في " البحرورأ قال ابن السبكي:
عن ابن أبي هريرة أنه قال: لما وقع من القرامطة ما وقع اجتمعت أنا 
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 ً عن  والمحاملي واإلصطخري، واتفقنا أن نفتي بان كل من كان حاجا
 .يءنه يرضخ له بشأإال  ةالغير ال يستحق األجر

ابض والدافع في قال ابن السبكي: وذكروه أيضاً فيما إذا اختلف الق
األلف المدفوعة، هل كانت قرضاً أو إبضاعاً، وأن المحاملي الكبير ذهب 

 إلى انهما يتحالفان.
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 (1)وديـالمحم

)...._....( 

 

 أبو بكر المحمودي.  مامهو اإل

 ئمة أصحابنا أصحاب الوجوه.أأحد 

 مثالهم.أقة أبي علي الثقفي، واالصطخري، وذكره العبادي في طب

حسبه تفقه على أبي إسحق المروزي، أل ابن السبكي: وأنا قا
 ومن تالمذة أبي إسحق من كان يتلمذ بين يدي أبي بكر.

علم مع شدة البحث أ: ولم ىوقال ابن السبكي في الطبقات الوسط
ً  من ترجمته  .شيئا

" ي "الوسيط" وتكرر في "الروضةقال النووي: وهو مذكور ف
 وال ذكر له في "المهذب".

ً ولم   .يذكر النووي من ترجمته شيئا
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