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 الرحيم الرمحن اهللا بسم  

 امللخص

 يف السعودية العربية للمملكة واحملوري الكبري الدور على الرتكيز إىل الدراسة هذه �دف

 باعتباره احلنبلي، املذهب خدمة يف جهودها بيان طريق عن واملسلمني اإلسالم خدمة

 عن واالبتعاد الكرام، الصحابة وأقول بالدليل يعىن الذي بعةاألر السنية املذاهب من مذهب

 كما  .وا�تمعات الفئات من الكثري ضالل يفً سببا كانت اليت املوضوعة واألحاديث الرأي،

 .الرافضة عند احلال هو

 من غريه عن متيزه اليت وميزاته وخصائصه، احلنبلي، املذهب عن احلديث الدراسة وتضمنت

  .- تعاىل اهللا رمحه – حنبل بن أمحد باإلمام موجز عريفت مع املذاهب،

 شىت يف احلنبلي املذهب خدمة يف السعودية العربية اململكة جهود بيان إىل باإلضافة

 واملعاهد اجلامعات يف والتدريس الشريفني، احلرمني يف والتدريس القضاء، يف ا�االت،

  .املذهب خدمة يف السعودية لعربيةا اململكة يف العلماء بعض جهود بيان مع الشرعية،

 خالل خيدم مل احلنبلي املذهب ّأن: أمهها النتائج من مجلة إىل النهاية يف الدراسة وتوصلت

 العربية اململكة عهد يعترب حيث السعودية، العربية اململكة عهد يف خدم ما مثل تارخيه

 هلم اهللا نسأل األمر، ةوال جهود إىل راجع والفضل املذهب، هلذا الذهيب العصر السعودية

  . والتأييد والسداد التوفيق
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ABSTRACT 

The Kingdom of Saudi Arabia Endeavors in Preserving 
and Spreading Hanbali Madhhab 

Dr. Amin Saleh Theyab Ghammaz - King Khalid University 

This study zooms light on the leading and central role of the 
Kingdom of Saudi Arabia in serving Islam and Muslims 
through manifesting its endeavors in serving Hanbali 
Madhhab as one of the four main Madhhabs in Islam. It relies 
on the evidence and the deeds of the honorable companions 
of Prophet Mohammad (PBUH) and refines from subjectivity 
and non-authentic Hadiths, which caused many groups and 
societies, as the Rafida, to divert from the right path.  

The study compromises topics on Hanbali Madhhab as its 
features, characteristics, distinguishing features, and a short 
biography of Imam Ahmad bin Hanbal, May Allah have mercy 
on him. 

It will also unveil the endeavors of the Kingdom of Saudi 
Arabia in serving Hanbali Madhhab in all walks of 
jurisprudence, teaching in the two holy mosques, lectures in 
university and institutes and the role of Saudi scholars in 
serving this Madhhab. 

The study revealed some results among which are: Hanbali 
Madhhab was not served through history as being served by 
the Kingdom of Saudi Arabia, which is considered the golden 
age of this madhhab and homage should be made the role of 
the rulers of this country, may Allah bless, protect and 
support them.  
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 ا ا ا  

 تقدير و شكر

 الذي ، العظيم اخللق صاحب على والسالم والصالة ،الصاحلات تتم بنعمته الذي هللا احلمد

 باب ومن املنطلق هذا ومن ، " اهللا يشكر ال الناس يشكر ال من : " قالف احلق إىل أرشدنا

  اجلزيل، والثناء العطر النبيلبالشكر أتقدم أن علي يستوجب حقه حق ذي كل إعطاء

 البحثي املشروع ضمن البحث هلذا تمويلهال العلمي؛ البحث عمادةًممثلة ب خالد امللك جلامعة

وعلى دعمهم واهتمامهم بكل ما خيص البحث  للنور، وجهخر يف ًسببا كان والذي ،الرابع

العلمي باجلامعة حىت غدت جامعة امللك خالد يف طليعة اجلامعات يف نشر البحوث العلمية 

     .واإلنفاق عليها

 والقادر ذلك ويل ّهإن ،اجلزاء خري أن جيزيهمو ،العمل هذا على القائمني يعني أن اهللا أسألف

  .عليه

   ياب غمازأمين صالح ذ. د
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٣٣٧
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  املقدمة

 سيدنا ، ورمحة اهللا للناس أمجعني، والصالة والسالم على سيد املرسلني،احلمد هللا رب العاملني

  :حممد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين وبعد

 الكبري للمملكة العربية السعودية يف خدمة اإلسالم واملسلمني ال خيفى على كل عاقل الدور

 وهذا ليس بغريب على بالد حباها اهللا خدمة كتابه ، بقاع األرض ويف مجيع ا�االتيف شىت

  .الكرمي وخدمة احلرمني الشريفني

 فيها اململكة العربية السعودية اإلسالم واملسلمني، خدمة املذهب ومن ا�االت اليت خدمت

لك ملا يتمتع به هذا احلنبلي واملسامهة يف انتشاره باعتباره مذهب من املذاهب السنية، وذ

  .املذهب من خصائص وميزات متيزه عن املذاهب األخرى

 :البحث أهمية

  .التأكيد على دور اململكة العربية السعودية يف تطبيق الشريعة اإلسالمية - 

 يف وانتشاره احلنبلي املذهب خدمة يف السعودية العربية للملكة الكبري الدور على الرتكيز -

 . لتدريسوا والقضاء اإلفتاء

 بشكل السنية املذاهب خدمة يف السعودية العربية اململكة دور يف املشككني على الرد  - 

  .خاص بشكل احلنبلي واملذهب ،عام



       
 
 

    

 

 

 

 

 

 

٣٣٨
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  .العلمية يف اململكة العربية السعودية وعنايتها بالعلم والعلماءالفقهية احلركة جزء من  بيان - 

  :البحث مشكلة

  :تيةاآل الرئيسية ألسئلةا على اإلجابة الدراسة هذه حتاول

   ؟املذاهب من غريه عن متيزه اليت احلنبلي املذهب خصائص أهم هي ما - 

   ؟احلنبلي املذهب خدمة يف السعودية العربية اململكة جهود هي ما - 

  ؟ احلنبلي املذهب انتشار يف السعودية العربية اململكة دور هو ما  - 

   ؟السعودية العربية لكةاملم يف املذهب خدموا الذين العلماء أشهر هم من - 

  

 :البحث أهداف

 . وميزاته اليت متيزه عن غريه من املذاهبالتعريف باملذهب احلنبلي ومصادره -

 .بيان جهود اململكة العربية السعودية يف خدمة املذهب احلنبلي واملسامهة يف انتشاره -

مة التعريف بأشهر أعالم املذهب من اململكة العربية السعودية وجهودهم يف خد -

 .املذهب

 السنية املذاهب خدمة يف السعودية العربية اململكة جهود يف املشككني على الرد -

  .خاص بشكل احلنبلي واملذهب عام بشكل
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  :البحث منهجية

 يف املبحث األول عند احلديث عن املذهب لقد اتبعت يف هذا البحث املنهج الوصفي

  .بحث الثاين والثالث يف امل واملنهج التحليلياحلنبلي وخصائصه وميزاته،

  :وكانت املنهجية تسري وفق اخلطوات اآلتية

االستقراء والتتبع خلصائص وميزات املذهب احلنبلي من املصادر واملراجع اليت تناولت : ًأوال

 .احلديث عن املذهب بشكل خاص

رة يف التتبع جلهود اململكة العربية السعودية يف خدمة املذهب يف شىت اجلوانب املذكو: ًثانيا

  .البحث، والرجوع إىل أهل االختصاص يف ا�ال املذكور

ترمجة العلماء الذين أسهموا يف خدمة املذهب احلنبلي مع بيان جوانب خدمتهم : ًثالثا

  .للمذهب بالرجوع إىل كتبهم واملواقع اإللكرتونية الرمسية اخلاصة �م

 .لمية من مظا�ا املعتربةالتوثيق العلمي ملا يرد يف البحث من املسائل الع: ًرابعا

  :خطة البحث

 :اآليت النحو على وخامتة مباحث وثالثة مقدمة، على البحث خطة اشتملت

 .وخطته ،البحث ومنهجية ،وأهدافها ،وأمهيتها ،الدراسة مشكلة فيها وبينت :المقدمة
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  :التعريف بمفردات الدراسة، وفيه ثالثة مطالب: المبحث األول

  .ام باملذهب احلنبليتعريف ع: املطلب األول

  .التعريف باإلمام أمحد بن حنبل: املطلب الثاين

  .يزات املذهب احلنبلي وخصائصهم: املطلب الثالث

جهود المملكة العربية السعودية  في خدمة المذهب الحنبلي، وفيه : المبحث الثاني

  :مطالب ستة

  . اململكة العربية السعودية للمذهب احلنبليصرةٌن: املطلب األول

  .عناية اململكة العربية السعودية بكتب املذهب احلنبلي: املطلب الثاين

  .اعتبار املذهب احلنبلي من املذاهب األربعة املعتمدة يف الفتوى:  املطلب الثالث

  . القضاء بابخدمة املذهب احلنبلي يف: املطلب الرابع

  .خدمة املذهب احلنبلي يف التدريس اجلامعي: املطلب اخلامس

جهود اململكة يف خدمة املذهب احلنبلي يف التدريس يف احلرمني : س الساداملطلب

  . الشريفني
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أشهر أعالم المذهب الحنبلي من المملكة العربية السعودية : المبحث الثالث

  :وجهودهم في خدمة المذهب

 يف خدمة -رمحه اهللا- جهود مساحة الشيخ عبدالعزيز بن باز : املطلب األول

  .املذهب

  . يف خدمة املذهب- رمحه اهللا- جهود الشيخ ابن عثيميني : ثايناملطلب ال

  .مث جاءت اخلامتة وبينت فيها أهم النتائج والتوصيات واملقرتحات

 اهللا وأسأل بذلت، فيما وفقت قد أكون أن الكرمي اهللا من أرجو املقدمة هذه ختام ويف

 وإعالء شريعته خدمة يف العمل هذا جيعل وأن عنده، احلسن القبول يل يكتب أن العظيم

 وما والشكر، احلمد وله - وجل عز -  اهللا توفيق من فهو الصواب من فيه كان فما كلمته،

 اهللا ونستغفر ،منه اهللاب والعياذ الشيطان ومن نفسي فمن تقصري أو نقص من فيه كان

 ، البشر نشأ من النقص ّوأن - وجل عز - هللا املطلق الكمال ّأن وعذري ذلك، عن العظيم

  .الدين يوم إىل وأصحابه آله وعلى حممد سيدنا على اهللا لىوص

  ثـــــــاحــــالب            
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  :التعريف مبفردات الدراسة: املبحث األول

  

  املطلب األول

  :تعريف عام باملذهب احلنبلي

ال بد لنا قبل التعريف باملذهب احلنبلي أن نبني املعىن االصطالحي ملصطلح املذهب مث نبني 

  .قصود باملذهب احلنبليامل

، فقال القاضي جنم الدين أبو  على االعتقاد أو على القول وما يف حكمهيطلق املذهب

ً ما اعتقده جزما أو -ً عرفا وعادة–وقيل مذهب كل أحد (عبداهللا أمحد بن محدان احلنبلي 

  .)١() ًظنا

ليه مبا جيري جمرى مذهب اإلنسان ما قاله أو دل ع(وقال أبو اخلطاب الكلوذاين احلنبلي 

  .)٢()القول من تنبيه أو غريه، فإن عدم ذلك مل جتز إضافته إليه

  .)٣()ًما قاله بدليل ومات قائال به(: وقال ابن محدان مذهبه

                                                             

  يف أصول الفقه، املسودة تيمية، جمد الدين عبدالسالم، عبداحلليم بن تيمية، أمحد بن تيمية،ابن ١)(

 .١٢/٢٤١:، اإلنصاف٥٢٤ص

 .٥٢٤ صاملرجع السابق، (٢)

 .٥٣٣ ص املرجع السابق، (٣)



       
 
 

    

 

 

 

 

 

 

٣٤٤

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من الثالث املجلد

 انتشاره يف املسامهة و نبيلاحل املذهب خدمة يف السعودية العربية اململكة جهود 

و جمموع أيقصد باملذهب احلنبلي مجلة األحكام اليت ذهب إليها اإلمام أمحد بن حنبل، 

ن حنبل، وما أحلق بذلك مما خرجة أصحابه على املسائل الفقهية اليت قال �ا اإلمام أمحد ب

   .)١(قواعده وأصوله 

ومذهب اإلمام (محد بن حنبل أبو زيد يف كتابه املدخل املفصل إىل فقه اإلمام أوقال بكر 

و املروي عنه، هذا باإلمجاع أو املخرج على قوله يف املسائل أأمحد هو ما ذهب إليه يف كتبه، 

   .)٢() على اخلالف االجتهادية

ّ يف املسألة حىت نقول إن هذا مذهب احلنابلة، فكل ما ُفال يتشرط أن يكون لإلمام أمحد قول

 ،جه تالميذه وأصحابه على ذات القواعد اليت بىن آراءه عليها فهو من املذهب احلنبليَّخر

  .محد قول �اأوإن مل يكن لإلمام 

                                                             

 تارخيه ومساته وأشهر أعالمه  الدكتور عبداهللا بن عبداحملسن الرتكي، املذهب احلنبلي دراسة يف)(١

 .١٦، ص١ومؤلفاته، ج

 .٣٧محد بن حنبل، صأمام بكر بن عبداهللا أبو زيد، املدخل املفصل إىل مذهب اإل (٢)



       
 
 

    

 

 

 

 

 

 

٣٤٥

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من الثالث املجلد

 انتشاره يف املسامهة و نبيلاحل املذهب خدمة يف السعودية العربية اململكة جهود 

  

  املطلب الثاين

  :- هللا تعاىلرمحه ا-  التعريف باإلمام أمحد بن حنبل

  

 هو اإلمام أبو عبداهللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد بن :اسمه وكنيته ونسبه

 اآلخر سنة ع، ولد يف بغداد يف شهر ربي)١(إدريس إىل أن ينتهي نسبه إىل معد ابن عدنان 

  وكان،ول عام إحدى وأربعني ومائتني وتويف يف بغداد يف شهر ربيع األأربع وستني ومائة،

   .)٢(هو بغدادي املولد والنشأة والوفاة ف ًعمره يوم مات سبعة وسبعني عاما،

  

 قال و سهل هشيم بن بشر الواسطي، حيثبخذ عنهم احلافظ أأمن أشهر الشيوخ الذين 

 من ألف حديث، وبعض التفسري، وكتاب القضاء، ًوكتبنا منه كتاب احلج، حنوا(محد اإلمام أ

   .)٣()ًوكتبا صغارا

                                                             

  .١٦ عبدالغين الدقر، أمحد بن حنبل إمام أهل السنة، ص )(١

  .٣٢٨محد بن حنبل، ص أمام املدخل املفصل إىل مذهب اإل  .١٨، صبقاملرجع السا )(٢

 .٤١٦، ص ٤ تاريخ بغداد،ج البغدادي، أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت،)(٣



       
 
 

    

 

 

 

 

 

 

٣٤٦

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من الثالث املجلد

 انتشاره يف املسامهة و نبيلاحل املذهب خدمة يف السعودية العربية اململكة جهود 

ً يتمتع بشىت الصفات الطيبة والنبيلة تعلوه السكينة والوقار، وكان مهيبا -رمحه اهللا-ن ولقد كا

ً كرميا و مثاال يف التواضع-رمحه اهللا- يف ذات اهللا، متيز بالورع وعفة اللسان، وكان  ً آمرا ،ً

   .)١( وغري ذلك من الصفات احلسنة، يف غري تكلفُ زاهدُ متعبد،ً ناهيا عن املنكر،باملعروف

حمبة الناس له وحضور دروسه بل والتتلمذ ولعل هذه الصفات احلسنة كان هلا األثر البارز يف 

  . كثرة تالميذه- رمحه اهللا-على يديه، لذلك عرف عنه 

                                                             

  .٣٣٧-٣٣٦-٣٣٥محد بن حنبل، ص أاملدخل املفصل إىل مذهب اإلمام بكر أبو زيد،  )(١



       
 
 

    

 

 

 

 

 

 

٣٤٧

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من الثالث املجلد

 انتشاره يف املسامهة و نبيلاحل املذهب خدمة يف السعودية العربية اململكة جهود 

  املطلب الثالث

  :مميزات املذهب احلنبلي وخصائصه

ً متحيصاًكتب اليت تناولت هذا املذهب حبثا ومن خالل استقراء كتب احلنابلة والنظر يف ال

  :نستطيع أن جنمع ميزات هذا املذهب بالنقاط اآلتية

ًا هائال ّجيد كمالعناية باألدلة وأقول الصحابة فاملتتبع للمصادر واملراجع هلذا املذهب : ًأوال ً

  .من اآلثار وأقوال الصحابة

ثرة محد مع كأو الفقه التقديري فلم يعرف عن اإلمام أاالبتعاد عن الفقه االفرتاضي : ًثانيا

  . )١( يفرض احلكم هلا ّ يفرض وقوعها، مثّاملسائل املروية عنه أن يفرض املسألة ، مث

على خالف ما هو شائع عند البعض من أن املذهب : التيسري يف األحكام الفقهية: ًثالثا

احلنبلي من أشد املذاهب، ومما يدل على ذلك الكثري من املسائل يف املذهب مقارنة 

   . خرىباملذاهب األ

البعد عن اإلكثار من الرأي وهذا أمر طبيعي فمن يكثر من االعتماد على األدلة : ًرابعا

  .وأقوال الصحابة يقل اعتماده على الرأي

                                                             

 .١٣٩ املرجع السابق ص )(١



       
 
 

    

 

 

 

 

 

 

٣٤٨

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من الثالث املجلد

 انتشاره يف املسامهة و نبيلاحل املذهب خدمة يف السعودية العربية اململكة جهود 



       
 
 

    

 

 

 

 

 

 

٣٤٩

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من الثالث املجلد

 انتشاره يف املسامهة و نبيلاحل املذهب خدمة يف السعودية العربية اململكة جهود 

  

  

  املبحث الثاين  

  :جهود اململكة العربية السعودية يف خدمة املذهب احلنبلي

  

دمة اإلسالم واملسلمني ّمن اجلدير بالذكر أن للمملكة العربية السعودية جهود عظيمة يف خ

لرمحن بن  وذلك منذ توحيد البالد على يد اإلمام عبدالعزيز بن عبدا،يف شىت بقاع األرض

  .ه من بعدهؤ، وسار على �جه أبنا- رمحه اهللا- فيصل آل سعود 

 حيث تنوعت أشكال الدعم، ُ نصرة املذهب، ودعمه، يفاململكة ومن تلك اجلهود، جهود

ًملذهب شرحا وحتقيقا وطباعة، و عناية وخدمة لكتب امن ً  وخدمة للمذهب يف الفتوى ،دعمً

 ويف التدريس يف احلرمني الشريفني ويف اجلامعات، وتناول هذه اجلوانب بشيء من ،والقضاء

  .التفصيل كو�ا أساس الدراسة والبحث



       
 
 

    

 

 

 

 

 

 

٣٥٠

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من الثالث املجلد

 انتشاره يف املسامهة و نبيلاحل املذهب خدمة يف السعودية العربية اململكة جهود 

  

  :نصرة اململكة العربية السعودية للمذهب احلنبلي: املطلب األول

وأصاب هذا املذهب ( ما ذكره العالمة ابن بدران الدمشقي حيث قال وخري دليل على ذلك

ما اصاب غريه من تشتت كتبه حىت آلت إىل االندراس، وأكب الناس على الدنيا فنظروا 

ًإليه، فإذا هو منهل سنة وفقه صحيح، ال مورد مال، فهجره كثري ممن كان متبعا له رجاء 

ً بالدنا السورية وخصوصا يف دمشق إال قليال، ّطلب قضاء أو وظيفة، فمن مث تقلص ظله يف ً

ٌوأشرق نوره يف البالد النجدية من جزيرة العرب، وهب قوم كرام منهم لطبع كتبه، وأنفقوا  ٌ

األموال الطائلة إلحياء هذا املذهب ال يطلبون بذلك إال وجه اهللا تعاىل، وال يقصدون إال 

ًريا وأحسن إليهم، بعون، فجزاهم اهللا خإحياء مذهب السلف وما كان عليه الصحابة والتا

ً قوما من أويل التقليد االعمى، وأسراء الوهم واخلياالت الفاسدة واجلهل املركب، َّعلى أن

ّيطعنون يف أوالئك، وينفرون الناس منهم، وما ذلك إال أن اهللا أراد بأولئك ً القوم خريا، ُ ِ

ُوسيـعلم( أعداء لينشروا فضلهم من حيث ال يعلمون فأظهر هلم َْ َ َ َالذين َ
ِ ُظلموا َّ َّأي ََ ٍمنـقلب َ ََ ُْ 

ُيـنـقلبون َ
َِ ْ

)٢()  )١( .  

                                                             

  .٢٢٧: الشعراء )(١

بن حنبل، حتقيق الدكتور  ابن بدران، عبدالقادر بن بدران الدمشقي، املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد )(٢

   .٤٥عبداهللا بن عبداحملسن الرتكي، ص 



       
 
 

    

 

 

 

 

 

 

٣٥١

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من الثالث املجلد

 انتشاره يف املسامهة و نبيلاحل املذهب خدمة يف السعودية العربية اململكة جهود 

  

  املطلب الثاين

  : بكتب املذهب احلنبلي العربية السعوديةعناية اململكة

من اجلهود الكبرية والسنن احلميدة يف اململكة العربية السعودية العناية بالكتب واملخطوطات 

، حىت قبل أن تتوافر املوارد لعلم الشرعي يف شىت بقاع األرضوطباعتها وتوزيعها على طلبة ا

 جمموعة من العلماء انتقاء -رمحه اهللا-املالية، وخري دليل على ذلك تكليف امللك عبدالعزيز 

جمموعة من الكتب العلمية وأمر بطباعتها يف الدول اإلسالمية اليت تتوافر فيها املطابع آنذاك، 

جزيرة العرب يف ذلك برز املظاهر احلضارية اليت شهد�ا  ذلك من أد الباحثونوقد ع

  .)١(الوقت

من الكتب اليت أمر وقد تولت مطبعة املنار مبصر لصاحبها حممد رشيد رضا طباعة عدد 

امللك عبدالعزيز بنشرها على نفقته اخلاصة يف جمال العقيدة والفقه احلنبلي، ومن أمهها كتاب 

ثرى كتب الفقه عامة والفقه احلنبلي خاصة، وكان الشيخ املغين والشرح الكبري، وهو من أ

                                                             

ًعسيالن، عبداهللا بن عبد الرحيم، عناية امللك عبدالعزيز بالكتب اطالعا ونشرا،١)  (  ندوة املكتبات ً

 .٢٧٣-٢٧٢ ص الوقفية، جامعة أم القرى،



       
 
 

    

 

 

 

 

 

 

٣٥٢

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من الثالث املجلد

 انتشاره يف املسامهة و نبيلاحل املذهب خدمة يف السعودية العربية اململكة جهود 

حممد رشيد رضا يتمىن أن يرزق هذا الكتاب مبن يتوىل نشره لكرب حجه حيث وصل حجمه 

ًإىل اثين عشر جملدا 
)١( .  

 وطبعت النشر حركة ازدهرت -  اهللا رمحه - فهد امللك  خادم احلرمني الشريفني عهد ويف

 فقد الكتب، من عدد نشر يف الفضل الكبري يد فهد للملك وكان العلمية، الكتب آالف

 اليت تيمية ابن اإلسالم شيخ فتاوى كتاب من األوىل الطبعة بتصوير -  اهللا رمحه -  أمر

 وطبعت -تعاىل اهللا رمحهما-  حممد وابنه قاسم بن حممد بن عبدالرمحن الشيخ ورتبها مجعها

 سعود امللك نفقة على ًجملدا وعشرون تسعة منها ًجملدا وثالثني سبعة يف -  أسلفنا كما - 

 احلكومة مطبعة يف الباقية الثمانية األجزاء وطبعت ،هـ١٣٨٣ سنة الرياض مطابع يف طبعت

 غالفها كان واليت الطبعة، تلك لنفادً ونظرا ، -اهللا رمحه- فيصل امللك بأمر املكرمة مكة يف

ً جملدا وثالثني سبعة يف كاملة طبعةال تلك بتصوير فهد امللك أمر فقد العادي، الورق من

 للبحوث العامة الرئاسة العلم طلبة على ًجمانا ووزعتها للعهد، ًوليا حينها وكان ًفاخرا، ًجتليدا

   (٢) .واإلرشاد والدعوة واإلفتاء العلمية

                                                             

ًالعا ونشرا، ندوة املكتبات عسيالن، عبداهللا بن عبد الرحيم، عناية امللك عبدالعزيز بالكتب اط) (١ ً

  .٢٧٣-٢٧٢الوقفية، جامعة أم القرى، ص 

العسكر، عبدالعزيز بن صاحل، نشر الكتاب يف اململكة العربية السعودية، مقال يف صحيفة اجلزيرة، ) (٢

  .١٣٥٩٧العدد 



       
 
 

    

 

 

 

 

 

 

٣٥٣

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من الثالث املجلد

 انتشاره يف املسامهة و نبيلاحل املذهب خدمة يف السعودية العربية اململكة جهود 

وتوالت جهود والة األمر يف اململكة العربية السعودية يف خدمة الرتاث الفقهي على يد خادم 

 ومن بعده خادم احلرمني الشريفني -رمحه اهللا– ني الشريفني امللك عبداهللا بن عبدالعزيزاحلرم

 الذي أمر بطباعة جمموعة من الكتب منذ - حفظه اهللا ورعاه-  امللك سلمان بن عبدالعزيز

ًأن كان أمريا للرياض، حيث وجه رئيس جملس إدارة دارة امللك عبدالعزيز بإعادة طباعة عدد 

شرعية على نفقة مسوه اخلاصة مبناسبة مرور مائة عام على تأسيس اململكة من الكتب ال

ومت إدراج غالف هذه العربية السعودية، وتوالت جهوده حفظه اهللا وأيده بتأييد من عنده، 

  .امللحق يف �اية البحثالكتب يف 



       
 
 

    

 

 

 

 

 

 

٣٥٤

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من الثالث املجلد

 انتشاره يف املسامهة و نبيلاحل املذهب خدمة يف السعودية العربية اململكة جهود 

  

  املطلب الثالث

  :األربعة املعتمدة يف الفتوىاعتبار املذهب احلنبلي من املذاهب 

  

فيعترب املذهب احلنبلي من املذاهب األربعة اليت تؤخذ منها األحكام الشرعية واليت تعتمد 

ّعليها اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء يف اململكة العربية السعودية مع مالحظة أن 

اللجنة ال تتقيد مبذهب معني وال باتباع شخص، بل يقودها الدليل الشرعي الصحيح، كما 

اللجنة إمنا تفيت مبا ( وهذا نص جوا�ا ) ٩٥٨٠( يف السؤال الثالث من السؤال رقم جاء

يظهر هلا من األدلة الشرعية سواء وافق املذاهب األربعة املعروفة ، أو وافق أحدها، وال تتقيد 

  .)١()مبذهب معني

 احلنبلي،ّوقد يسأل سائل أن أغلب إجابات العلماء واملفتني يف اململكة متفقة مع املذهب 

ّهو عناية هذا املذهب بالدليل وأن علماء اململكة ملتزمون باألدلة  ذلك السبب يف لعل

  . الشرعية لذلك يف األعم األغلب تتوافق آراؤهم وفتاويهم مع مذهب احلنابلة

                                                             

 . من ا�موعة الثانية٥/٧ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، )(١



       
 
 

    

 

 

 

 

 

 

٣٥٥

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من الثالث املجلد

 انتشاره يف املسامهة و نبيلاحل املذهب خدمة يف السعودية العربية اململكة جهود 

  املطلب الرابع

  :خدمة املذهب احلنبلي يف باب القضاء

ملذهب احلنبلي النسبة الكربى يف يشكل ا(يقول الشيخ عبداهللا بن عبداحملسن الرتكي 

   .)١()استمدادات اململكة التنظيمية والتشريعية 

-  اهللا ّل قد فقد االتباع يف املاضي، فإنوإذا كان ذلك املذهب اجللي(يقول الشيخ أبو زهرة 

ّ قد عوضه يف احلاضر، وذلك أن بالد اجلزيرة العربية تسري حكومتها يف - سبحانه وتعاىل

َّضا كرميا، وإخالفا حسنا، ألن�ا على مقتضي أحكامه، وكان ذلك تعويأقضيتها وعبادا ً ً ً  بالد ً

قانون (اجلزيرة العربية تطبق الشريعة اإلسالمية يف كل أقضيتها، وال تقصرها على نظام البيت 

ً، بل إ�ا تطبق أحكام احلدود والقصاص تطبيقا صحيحا كامال)األسرة ً ً ()٢( .  

ن الشرع اإلسالمي، واألنظمة واملراسيم الصادرة ال ختالف الشريعة فأقضية اململكة مستمدة م

حبال من األحوال، فالفقه احلنبلي حيظى بالدرجة األوىل يف تكوين مصادر تلك األقضية، 

   .)٣(كما هو واضح يف التوجيهات اخلاصة باحملاكم والقضاة 

                                                             

  .٣١٩، املذهب احلنبلي دراسة يف تارخيه ومساته وأشهر أعالمه ومؤلفاته، ص الرتكي) ١(

 .٣٧أبو زهرة، حممد، ابن حنبل حياته وعصره وآراؤه الفقهية، ص ) ٢(

  .٣١٢الرتكي، املذهب احلنبلي دراسة يف تارخيه ومساته وأشهر أعالمه ومؤلفاته، ص  )(٣



       
 
 

    

 

 

 

 

 

 

٣٥٦

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من الثالث املجلد

 انتشاره يف املسامهة و نبيلاحل املذهب خدمة يف السعودية العربية اململكة جهود 

ّربية السعودية أن على القاضي وورد يف التصنيف املوضوعي لتعاميم وزارة العدل يف اململكة الع

ّالرجوع إىل الراجح يف املذهب احلنبلي، وأن مصادر القاضي يف ذلك كتاب منتهى اإلرادات 

   .)١(وكشاف القناع وإذا تعارض املنتهى مع اإليرادات يقدم منتهى اإلرادات

                                                             

  . اململكة العربية السعوديةالتصنيف املوضوعي لتعاميم وزارة العدل يف) (١



       
 
 

    

 

 

 

 

 

 

٣٥٧

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من الثالث املجلد

 انتشاره يف املسامهة و نبيلاحل املذهب خدمة يف السعودية العربية اململكة جهود 

  املطلب اخلامس

  خدمة املذهب احلنبلي يف التدريس اجلامعي 

  :الشرعيةيف الكليات واملعاهد 

ولعل من أكثر ا�االت اليت خدمة فيها اململكة املذهب احلنبلي خدمته يف التدريس اجلامعي 

حيث تعترب الكتب املعتمدة يف املذهب هي املصادر واملراجع األساسية ملقررات الفقه وأصوله 

  .يف كليات الشريعة وأقسام الدراسات اإلسالمية، واملعاهد الشرعية يف اململكة

ً هلذا األمر األثر البالغ واإلسهام الواضح يف نشر املذهب خصوصا لطلبة الشعوب وكان

ّ خصوصا إذا علمنا أن أعدادهم كبريةكليات واملذاهباإلسالمية الذين يدرسون يف هذه ال ً، 

كما هو احلال يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية يف الرياض اليت يدرس �ا الطلبة 

  .من خمتلف الدول العربية واإلسالمية

ًأيضا تأثر �ذا املذهب املدرسون واحملاضرون يف هذه اجلامعات اليت جاءوا للتدريس من 

 األمر الذي جعلهم ،نبليخارج اململكة ومل يكن هلم جتربة سابقة يف تدريس املذهب احل

  .ً بل وحتقيقا لبعض الكتب يف هذا املذهبً،يهتمون به ويقبلون عليه دراسة وحبثا

س ر اليت تد وأصول الفقه مقررات الفقه عدد من يفةًونورد فيما يأيت مثاال للمراجع املعتمد

  .جامعة امللك خالد و ، جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةيف قسم الشريعة



       
 
 

    

 

 

 

 

 

 

٣٥٨

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من الثالث املجلد

 انتشاره يف املسامهة و نبيلاحل املذهب خدمة يف السعودية العربية اململكة جهود 

  جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

  كلية الشريعة وأصول الدين

  برنامج الشريعة

  املراجع املساندة  ملطلوبةا الكتب املقرر  اسم املقرر

 املربع الروض على قاسم ابن حاشية

.  

   .املربع الروض على العنقري حاشية

 شرح زاد املربع الروض  )١(فقه العبادات 

 يونس بن ملنصور ،املستقنع

   .البهويت
 حملمد املستقنع زاد على املمتع الشرح

  عثيمني بن

  )١(اجلدول 

  جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

  كلية الشريعة وأصول الدين

  برنامج الشريعة

  املراجع املساندة  الكتب املقررة املطلوبة  اسم املقرر

 شرح زاد املربع الروض  )١(فقه األسرة   املغين البن قدامة

 يونس بن رملنصو ،املستقنع

   .البهويت

 ابن الدين لشمس الكبري الشرح

  .قدامة

  )٢(اجلدول 



       
 
 

    

 

 

 

 

 

 

٣٥٩

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من الثالث املجلد

 انتشاره يف املسامهة و نبيلاحل املذهب خدمة يف السعودية العربية اململكة جهود 

 كلية الشريعة وأصول –جامعة الملك خالد 

  الدين

  قسم الشريعة

  املراجع املساندة  الكتب املقررة املطلوبة  اسم املقرر

  .قدامة البن املغين 

  .للبهويت القناع كشاف

 اخلرقي خمتصر على الزركشي شرح

   .  للزركشي

 شرح زاد  املربع الروض  )١(فقه العبادات 

 يونس بن ملنصور ،املستقنع

   .البهويت

 على النجدي قاسم ابن حاشية

      .املربع الروض

  )٣(اجلدول 

 كلية الشريعة وأصول –جامعة الملك خالد 

  الدين

  قسم الشريعة

  راجع املساندةامل  الكتب املقررة املطلوبة  اسم املقرر

 املناظر وجنة الناظر روضة  )١(أصول الفقه 

 نزهة شرحها مع قدامة البن

   .بدران البن العاطر اخلاطر

 

  .شرح خمتصر الروضة للطويف 

 )٤(اجلدول 



       
 
 

    

 

 

 

 

 

 

٣٦٠

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من الثالث املجلد

 انتشاره يف املسامهة و نبيلاحل املذهب خدمة يف السعودية العربية اململكة جهود 

 

 كلية الشريعة وأصول –جامعة الملك خالد 

  الدين

  قسم الشريعة

  املراجع املساندة  الكتب املقررة املطلوبة  اسم املقرر

   .قدامة البن املغين

  .للبهويت القناع كشاف 

 اخلرقي خمتصر على الزركشي شرح

   .  للزركشي

  :الكتب املقررة املطلوبة  )١(فقه املعامالت 

 ، املربع الروض : كتاب

 البهويت يونس بن ملنصور

. 

 الروض على النجدي قاسم ابن حاشية

      .املربع

  )٥(اجلدول 

ّداول السابقة أن مجيع املراجع املعتمدة يف هذه املقررات من الكتب فنالحظ من خالل اجل

  .املعتمدة يف املذهب احلنبلي

وأســـهم هـــذا األمـــر خبدمـــة كبـــرية للمـــذهب احلنبلـــي، فعنـــدما تتبـــىن اجلامعـــات وكليـــات الـــشريعة 

 ،تـدريس الفقــه وأصـول الفقــه علـى مــذهب معــني يعتـرب هــذا األمـر خدمــة عظيمـة هلــذا املــذهب

  .بانتشاره على نطاق واسعتسهم 



       
 
 

    

 

 

 

 

 

 

٣٦١

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من الثالث املجلد

 انتشاره يف املسامهة و نبيلاحل املذهب خدمة يف السعودية العربية اململكة جهود 

وأســهم اعتمـــاد كتـــب املـــذهب احلنبلـــي يف التـــدريس اجلـــامعي إقبـــال األســـاتذة واملدرســـني علـــى 

 ، هلـــذا املـــذهبً عظيمـــةً ممـــا يعـــد خدمـــة،خدمـــة هـــذه الكتـــب وحتقيقهـــا واختـــصارها وشـــرحها

  . فاالعتناء بكتب املذهب اعتناء باملذهب نفسه



       
 
 

    

 

 

 

 

 

 

٣٦٢

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من الثالث املجلد

 انتشاره يف املسامهة و نبيلاحل املذهب خدمة يف السعودية العربية اململكة جهود 

  

  ملطلب السادسا

  خدمة املذهب احلنبلي جهود اململكة يف 

  :يف التدريس يف احلرمني الشريفني

من املعلوم أن للحرمني الشريفني مكانة كبرية يف نفوس املسلمني يف شىت بقاع األرض، كيف 

ال ومها مقصد احلجاج واملعتمرين والزائرين من كل مكان، بل ومقصد طالب العلم الشرعي 

ًمن شىت بقاع األرض قدميا وحديثا فهو باب   . رحب لتعليم الناس وتثقيفهم يف أمور دينهمً

وأولت الرئاسة العامة لشؤون احلرمني الشريفني موضوع الدروس الفقهية والدورات العلمية يف 

ّ وعندما يدرس مذهب يف احلرم فإن هذا يسهم يف اقبال طالب العلم على ،احلرم عناية كبرية

 الكثري من هؤالء الطالب من ّنا علمنا أً وبالتايل يسهم يف انتشاره خصوصا إذ،هذا املذهب

  . فيسهم هذا الطالب يف انتشار املذهب بعد رجوعه ملوطنه األصلي،طلبة الدول اإلسالمية

 الفقه احلنبلي يف احلرمني الشريفني الشيخ عبدالرمحن بن عبداهللا العجالن نومن الذين يدرسو

احلرم املكي، والشيخ عامر �جت  والكايف يف الفقه احلنبلي يف ،س الروض املربعّحيث در

  . الشريفالذي درس شرح كتاب زاد املستقنع يف احلرم النبوي

  



       
 
 

    

 

 

 

 

 

 

٣٦٣

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من الثالث املجلد

 انتشاره يف املسامهة و نبيلاحل املذهب خدمة يف السعودية العربية اململكة جهود 

  

  

أشهر أعالم املذهب احلنبلي من اململكة العربية : املبحث الثالث

  :السعودية وجهودهم يف خدمة املذهب

  

الذي خدموا لقد امتازت اململكة العربية السعودية مبجموعة من العلماء العاملني الربانيني 

 ، باز والشيخ ابناإلمام ا�دد حممد بن عبدالوهاب،اإلسالم مبجاالت عديدة وعلى رأسهم 

 وفيما يأيت تعريف ، وغريهم الكثري- ًرمحهم اهللا مجيعا– نيوالشيخ حممد بن صاحل العثيم

  :ني باز والشيخ حممد بن صاحل العثيم بن عبدالعزيزبعاملني جليلني مها الشيخ



       
 
 

    

 

 

 

 

 

 

٣٦٤

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من الثالث املجلد

 انتشاره يف املسامهة و نبيلاحل املذهب خدمة يف السعودية العربية اململكة جهود 

  ولاملطلب األ

   -رمحه اهللا-الشيخ عبدالعزيز بن باز مساحة جهود 

  :يف خدمة املذهب

  :تعريف عام بالشيخ

هو اإلمام عبدالعزيز بن عبداهللا بن عبدالرمحن بن حممد بن عبداهللا آل باز، ولد يف الرياض 

ً من اهلجرة النبوية، ومل خيرج منها إال حاجا ١٣٣٠ ميوم الثاين عشر من شهر ذي احلجة عا

  .)١(ً معتمراأو 

نشأ يف أسرة كرمية حمبة للعلم وأهله، وقد فقد بصره يف نشأ يف أسرة كرمية حمبة للعلم وأهله 

هـ، ولكن هذا مل مينعه من مواصلة طلب العلم واحلرص عليه، حفظ القرآن ١٣٥٠شهر حمرم

خ حممد الشرعية والعربية عن عدد من العلماء يف الرياض، منهم الشي ، مث تلقى العلومًصغريا

بن عبد اللطيف بن عبد الرمحن، والشيخ صاحل بن عبد العزيز بن عبد الرمحن، والشيخ سعد 

رمحهم اهللا - بن محد بن عتيق، والشيخ محد بن فارس، ومساحة الشيخ حممد بن إبراهيم

هـ حني فتحت اجلامعة ١٣٨١ويف عام  والذي يعد أبرزهم لطول مالزمته له،،-مجيعا

ً املنورة عني نائبااإلسالمية باملدينة هـ، مث انتقل بعد ذلك ١٣٩٠ هلا عامً رئيساّ مث، للرئيسُّ

                                                             

  .٩بو معاذ ظافر بن حسن، ترمجة مساحة الشيخ عبدالعزيز بن عبداهللا بن باز، ص أآل جبعان،  )(١



       
 
 

    

 

 

 

 

 

 

٣٦٥

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من الثالث املجلد

 انتشاره يف املسامهة و نبيلاحل املذهب خدمة يف السعودية العربية اململكة جهود 

هـ، مث صار مفتيا عاما ١٣٩٥ للرئاسة العامة للبحوث العلمية والدعوة واإلرشاد عامًرئيسا

رمحه – شغل وقته  هليئة كبار العلماء،ًهـ باإلضافة إىل كونه رئيسا١٤١٤للمملكة يف عام

رمحه - نح جائزة امللك فيصل ُ والرد على تساؤال�م وفتاويهم، وقد م يف خدمة الناس- اهللا

  .)١(  من الدولة جلهوده اجلليلةً وعرفاناًهـ تقديرا١٤٠٢  خلدمة اإلسالم عام- اهللا

  :مؤلفاته

  :له من املؤلفات الكثري اليت ذاعت شهر�ا وأقبل عليها العلماء قبل طلبة العلم منها

  .احث الفرضيةـ الفوائد اجلليلة يف املب١

  .-صلى اهللا عليه وسلم- ـ صفة صالة النيب ٢

  .ـ نقد القومية العربية٣

  .ـ العقيدة اإلسالمية الصحيحة وما يضادها٤

  ".التحقيق واإليضاح لكثري من مسائل احلج والعمرة والزيارة:" ـ كتاب يف املناسك٥

  .ـ وجوب حتكيم شرع اهللا ونبذ ما خالفه٦

  .كثرية يف خمتلف املسائل والقضايا اليت �م ا�تمع املسلمـ رسائل وفتاوى عديدة و٧

                                                             

 الدعوة اإلصالحية يف بالد جند على يد اإلمام حممد بن  عبداهللا بن حممد بن عبداحملسن، املطوع،)(١

 عبدالوهاب وأعالمها من بعده، ص



       
 
 

    

 

 

 

 

 

 

٣٦٦

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من الثالث املجلد

 انتشاره يف املسامهة و نبيلاحل املذهب خدمة يف السعودية العربية اململكة جهود 

  .وغريها الكثري

 ،هـ يف مدينة الطائف٢٧/١/١٤٢٠ تويف الشيخ رمحه اهللا تعاىل فجر يوم اخلميس :وفاته

وقد صلي عليه بعد صالة اجلمعة يف املسجد احلرام مبكة املكرمة، غفر اهللا للشيخ وجزاه اهللا 

  . )١(  ما قدمه لإلسالم واملسلمنياجلزاء األوىف على كل

  

  : في خدمة المذهب-رحمه اهللا-جهوده 

ه كان يف بعض فتاويه خيالف مذهب احلنابلة، ّ ولكن، حنبلي املذهب-رمحه اهللا- كان الشيخ 

  .)٢(بل يفيت مبا أدى إليه اجتهاده حسب الدليل 

 وليس - رمحه اهللا-مذهيب يف الفقه هو مذهب اإلمام أمحد بن حنبل  (- رمحه اهللا-يقول 

ا يف مسائل ّ، أمعلى سبيل التقليد، ولكن على سبيل االتباع يف األصول اليت سار عليها

                                                             

 اإلصالحية يف بالد جند على يد اإلمام حممد بن عبدالوهاب وأعالمها من بعده،  الدعوة،املطوع (١)

  .٢٧٥ص

. ٧١السديس، عبدالرمحن بن عبدالعزيز، بديع الطراز يف معامل منهج الفتوى عند اإلمام ابن باز، ص) (٢

   



       
 
 

    

 

 

 

 

 

 

٣٦٧

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من الثالث املجلد

 انتشاره يف املسامهة و نبيلاحل املذهب خدمة يف السعودية العربية اململكة جهود 

ترجيح ما يقضي الدليل ترجيحه، والفتوى بذلك، سواء وافق : اخلالف فمنهجي فيها هو

  .)١() ّمذهب احلنابلة أو خالفه ألن احلق أحق باالتباع

ً فبناء على ، على األصول اليت املعتمدة يف املذهب احلنبليه يسريّفالظاهر من كالم الشيخ أن

ذلك تعترب املسائل اليت خالف �ا املذهب واليت سار �ا على أصول املذهب إضافة جديدة 

ّ حيث قلنا سابقا يف تعريف املذهب أنه ،ً ورأيا ضمن اآلراء يف املذهب،يف املذهب احلنبلي ً

  .وإن مل يقل �ا اإلماماملسائل اليت بنيت على أصول املذهب 

  .فيعترب الشيخ بذلك من احملققني يف املذهب

وخدم مساحة الشيخ ابن باز املذهب احلنبلي وذلك بشرحة لكثري من كتب احلنابلة فله شرح 

ً املربع يعترب مرجعا يف املذهب، وشرحه ملنت عمدة األحكام لإلمام قيم لكتاب الروض

 هجرية، وقد حققه وخرج أحاديثه ٦٠٠ املتوىف عام -رمحه اهللا تعاىل - عبدالغين املقدسي 

  .الدكتور سعيد بن وهف القحطاين، حيث يعترب هذا الشرح من أفضل الشروح للمنت

                                                             

  .١٦٦،ص٤جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة، جابن باز،  )(١



       
 
 

    

 

 

 

 

 

 

٣٦٨

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من الثالث املجلد

 انتشاره يف املسامهة و نبيلاحل املذهب خدمة يف السعودية العربية اململكة جهود 

  املطلب الثاين

   -رمحه اهللا-  ابن عثيمنيالشيخ حممد صاحلمساحة جهود 

  :يف خدمة املذهب

  :تعريف عام بالشيخ

 بن صاحل بن حممد بن سليمان بن عبدالرمحن آل  الشيخ العامل الفقهية املفسر، حممدهو

 ١٣٤٧عثيمني من املوهبة من بين متيم، ولد يف ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان عام 

  .)١(هجرية يف عنيزة إحدى مدن القصيم يف اململكة العربية السعودية

عدي الذي أخذ العلم على جمموعة من العلماء على رأسهم الشيخ عبدالرمحن بن ناصر الس

يعترب شيخه األول،  والعالمة املفسر حممد األمني الشنقيطي، والشيخ الفقهية عبدالعزيز بن 

  .ه قرأ على الشيخ عبدالرزاق عفيفي النحو والبالغةّ كما أن،ناصر الرشيد

  :وفاته

 يف مدينة جدة يوم األربعاء اخلامس عشر من شهر شوال عام -رمحه اهللا-تويف 

ليه يف املسجد احلرام بعد صالة عصر يوم اخلميس، وشيعه اآلالف  وصلي ع،هجرية١٤٢١

                                                             

ع حلياة العالمة حممد بن صاحل العثيمني العلمية والعملية وما قيل فيه  احلسني، وليد بن أمحد، اجلام)(١

 .املوقع الرمسي لفضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني:  ً، أنظر أيضا١٠من املراثي، ص 



       
 
 

    

 

 

 

 

 

 

٣٦٩

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من الثالث املجلد

 انتشاره يف املسامهة و نبيلاحل املذهب خدمة يف السعودية العربية اململكة جهود 

من املصلني واحلشود ودفن يف مكة املكرمة، وبعد صالة اجلمعة من اليوم الثاين صلي عليه 

  .صالة الغائب يف مجيع مساجد اململكة

  : في خدمة المذهب-رحمه اهللا-جهوده 

ًحيث قدم لألمة شرحا بلي خدمة عظيمة لقد خدم الشيخ ابن عثيمني رمحه اهللا املذهب احلن

ًكامال شافيا وافيا ملنت زاد املستقنع أمساه  ً الشرح املمتع على زاد املستقنع، خرج أحاديثه عمر (ً

بن سليمان احلفيان، وتوىل طباعته دار ابن اجلوزي حتت إشراف مؤسسة الشيخ حممد بن 

  ). صاحل العثيمني اخلريية

  .اب الكايف البن قدامةكما له تعليقات مهمة على كت

إضافة إىل تدريس الشيخ املذهب احلنبلي للطالب األمر الذي بدوره أسهم يف ذيوعه 

 ال يوجد عنده اجلمود املذهيب ففي تدريسه لكتاب زاد - رمحه اهللا- ه كان ّإال أن. وانتشاره

ية جديدة محد بن حنبل نراه خيالف املذهب، وهذا يعترب إضافة علمأاملستقنع يف فقه اإلمام 

  .تدل على اجتهاده وجترده للحق والدليل

  

  



       
 
 

    

 

 

 

 

 

 

٣٧٠

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من الثالث املجلد

 انتشاره يف املسامهة و نبيلاحل املذهب خدمة يف السعودية العربية اململكة جهود 

  

  

  

  

  



       
 
 

    

 

 

 

 

 

 

٣٧١

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من الثالث املجلد

 انتشاره يف املسامهة و نبيلاحل املذهب خدمة يف السعودية العربية اململكة جهود 

  اخلامتة

  : هذه الدراسة نورد يف هذه اخلامتة أهم النتائج والتوصيات�ايةويف 

املقصود باملذهب احلنبلي مجلة األحكام وجمموع املسائل اليت ذهب إليها اإلمام أمحد : ًأوال

  .واعده وإن مل يقل به اإلمامبن حنبل وما أحلق بذلك مما خرجه أصحابه على ق

لقد خدمت اململكة العربية السعودية املذهب احلنبلي خدمة عظيمة مل خيدمها هذا : ًثانيا

  . هلذا املذهباملذهب من قبل، حيث يعترب عهد اململكة العربية السعودية العصر الذهيب

 عن غريه من املذاهب يتميز املذهب احلنبلي جبملة من اخلصائص وامليزات اليت ميزته: ً ثالثا

  .مثل عنايته بالدليل وآثار الصحابة وبعده عن الفقه االفرتاضي والتيسري يف األحكام الشرعية

لقد كان لوالة األمر يف اململكة العربية السعودية جهود عظيمة يف خدمة الرتاث : ًرابعا

 إىل عهد - ه اهللارمح- الفقهي احلنبلي ونشره يف شىت بقاع األرض، منذ عهد امللك عبدالعزيز 

  .- وفقه اهللا- خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز 

املكانة التارخيية والدينية للمملكة العربية السعودية أسهمت بشكل كبري يف نشر : ًخامسا

 وذلك لتقدير املسلمني يف شىت البقاع هلذه البالد املباركة ولعلمائها، حىت ،املذهب احلنبلي

   .ًدا لطالب العلم من كل مكانأصبحت مقص

 ، اململكة العربية السعودية املذهب احلنبلي يف شىت ا�االت يف القضاءلقد خدمت: ًسادسا

ويف التدريس يف احلرمني الشريفني، ويف التدريس يف اجلامعات، األمر الذي ساهم بشكل 

  .كبري يف نشر املذهب



       
 
 

    

 

 

 

 

 

 

٣٧٢

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من الثالث املجلد

 انتشاره يف املسامهة و نبيلاحل املذهب خدمة يف السعودية العربية اململكة جهود 

 وإضافات ، عظيمة يف خدمة املذهب احلنبليلعلماء اململكة العربية السعودية جهود: ًسابعا

جديدة هلذا املذهب كأمثال مساحة الشيخ عبدالعزيز بن باز  ومساحة الشيخ حممد بن صاحل 

  .، حيث يعتربوا من األئمة ا�تهدين وا�ددين يف املذهب- رمحها اهللا– العثيمني

 تناول جهود علماء تعترب هذه الدراسة مقدمة لدراسات أخرى يف املوضوع، مثل: ًثامنا

 من الوفاء هلذه الفئة ًاململكة العربية السعودية يف خدمة املذهب، كل عامل على حدة، نوعا

  . نفسها خلدمة اإلسالم واملسلمنياليت نذرت

  



       
 
 

    

 

 

 

 

 

 

٣٧٣

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من الثالث املجلد

 انتشاره يف املسامهة و نبيلاحل املذهب خدمة يف السعودية العربية اململكة جهود 

  :قـــاملالح

  

  
  



       
 
 

    

 

 

 

 

 

 

٣٧٤

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من الثالث املجلد

 انتشاره يف املسامهة و نبيلاحل املذهب خدمة يف السعودية العربية اململكة جهود 

  
  

  

  



       
 
 

    

 

 

 

 

 

 

٣٧٥

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من الثالث املجلد

 انتشاره يف املسامهة و نبيلاحل املذهب خدمة يف السعودية العربية اململكة جهود 

  
  



       
 
 

    

 

 

 

 

 

 

٣٧٦

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من الثالث املجلد

 انتشاره يف املسامهة و نبيلاحل املذهب خدمة يف السعودية العربية اململكة جهود 

  قائمة املصادر واملراجع

  

رئاسة العامة إلدارة جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة، ال. ابن باز، عبدالعزيز بن عبداهللا .١

 .ه، الرياض١٤٠٨البحوث العلمية واإلفتاء، والدعوة واإلرشاد، 

ابن بدران، عبدالقادر بن بدران الدمشقي، املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل،  .٢

م، مؤسسة ١٤٠١/١٩٨١حتقيق الدكتور عبداهللا بن عبداحملسن الرتكي، الطبعة الثانية، 

 . لبنان-الرسالة، بريت

، حتقيق  تاريخ بغداد، بن أمحد بن مهديغدادي، أبو بكر أمحد بن علي بن ثابتالب .٣

م، دار الغرب اإلسالمي، ١٤٢٢/٢٠٠٢الدكتور بشار عواد معروف، الطبعة األوىل، 

 .بريوت

املذهب احلنبلي دراسة يف تارخيه ومساته وأشهر أعالمه . الرتكي، عبداهللا بن عبداحملسن .٤

 . لبنان- بريوتومؤلفاته، مؤسسة الرسالة، 

كلية الشريعة وأصول الدين، جامعة امللك  .توصيف مقررات قسم الشريعة .٥

 .م٢٠١٥خالد،

آل تيمية، اجلد جمد الدين عبدالسالم بن تيمية وعبداحلليم بن تيمية وأكملها االبن  .٦

 .احلفيد أمحد بن تيمية، املسودة يف أصول الفقه، بال رقم طبعة، دار الكتاب العريب

منهج الفتوى للجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء يف . بدالرمحن بن عبداهللا ع،اجلربين .٧

 جملة اجلمعية الفقهية - دراسة أصولية تطبيقية موجزة - اململكة العربية السعودية 

 . جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،السعودية

 بن عبداهللا بن باز ترمجة مساحة الشيخ عبدالعزيز. آل جبعان، أبو معاذ ظافر بن حسن .٨

 .، بال رقم طبعة-رمحه اهللا تعاىل–

اجلامع حلياة العالمة حممد بن صاحل العثيمني رمحه اهللا العلمية . احلسني، وليد بن أمحد .٩

م، سلسلة إصدارات ٢٠٠٢-١٤٢٢والعملية وما قيل فيه من املراثي، الطبعة األوىل، 

 .جملة احلكمة، بريطانيا

م، ١٩٩٩-١٤٢٠ حنبل إمام أهل السنة، الطبعة الرابعة امحد بن. الدقر، عبدالغين .١٠

 .دار القلم، دمشق



       
 
 

    

 

 

 

 

 

 

٣٧٧

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من الثالث املجلد

 انتشاره يف املسامهة و نبيلاحل املذهب خدمة يف السعودية العربية اململكة جهود 

منهجية الفتوى يف اململكة العربية السعودية . الرفاعي، خالد بن مربوك بن عبدالكرمي .١١

 هجرية، رسالة ماجستري، جامعة أم درمان ١٤٢٥ وحىت ١٣١٩يف الفرتة من عام 

 .م٢٠٠٧-١٤٢٨اإلسالمية السودان،

 .ابن حنبل حياته وعصره آراؤه وفقهه، دار الفكر العيب، القاهرة. مدأبو زهرة، حم .١٢

 بديع الطراز يف معامل منهج الفتوى عند اإلمام .السديس، عبدالرمحن بن عبدالعزيز .١٣

 .م، دار النوادر٢٠١٤-١٤٣٥ الطبعة األوىل، ابن باز،

 املدخل املفصل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل. أبو زيد، بكر بن عبداهللا .١٤

 .وخترجيات األصحاب، دار العاصمة للنشر والتوزيع

الشرح املمتع على زاد املستقنع، خرج أحاديثه عمر بن . العثيمني، حممد بن صاحل .١٥

 . ه، دار ابن اجلوزي، اململكة العربية السعودية١٤٢٢سليمان احلفيان، الطبعة األوىل، 

ًالكتب اطالعا ونشرا، عناية امللك عبدالعزيز ب.عسيالن، عبداهللا بن عبد الرحيم .١٦ ً 

 .ندوة املكتبات الوقفية، جامعة أم القرى

الدعوة اإلصالحية يف بالد جند على يد . عبد اهللا بن حممد بن عبد احملسناملطوع،  .١٧

م، ٢٠٠٤-ه١٤٢٤، الطبعة الثالثة، اإلمام حممد بن عبد الوهاب وأعالمها من بعده

 .الدار التدمرية

 .د صاحل العثيمني رمحه اهللاملوقع الرمسي لفضيلة الشيخ حمم .١٨

املوقع الرمسي جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،  .١٩
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