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 .الكراهية عند األحناف تعين التحرمي 

  :ابن العماد يف شذرات الذهب  -2الشيخ املقري يف نفخ الطيب    -1ذكر 
 احلاجي خليفة يف كشف الظنون -4الشعراين يف اليواقيت واجلواهر  -3     

 أن كتب الشيخ حمي الدين قد دس فيها.
  تلقى من اإلمام جعفر كاًل من اإلمامني أبو حنيفة ومالك فنجد أن املسلمني يف

 ذلك العصر كلمة واحدة.

  عن زهري بن معاوية عن أبيه قال: قال أيب جلعفر رضي اهلل  اجلعدروى علي بن
: إن جاراً يل يقول: إنك تتربأ من أيب بكر وعمر فقال له جعفر رضي اهلل عنه عنه

 ة تربأ اهلل من جارك، إين ألرجو أن ينفعين اهلل بقرابيت من أيب بكر.وقد أخذته احلد

  واملعلوم أن جعفر الصادق والدته يرتفع نسبها إىل أيب بكر من ناحيتني أمها
وأبيها، والدة جعفر الصادق زوجة حممد الباقر ووالدها من أوالد سيدنا أبو بكر، 

) لقد ولدين أبو بكر مرتني (، وقد  وأمها من أوالد أيب بكر، هلذا كان يقول معتزاً 
قال جعفر بن غياب فيما صح: مسعت جعفر بن حممد يقول: ) ما أرجوا من 

 شفاعة علي شيئاً إال وأنا أرجوا من شفاعة أيب بكر مثله (.

 ظهرت وانتشرت ولكن املذاهب األربعة طفت عليها: المذاهب البائدة:
  هـ وأخذ احلديث ومهر به 88عبد الرمحن بن حممد األوزاعي: ولد يف بعلبك 

وخطته التقريب بني املذهبني مثل األئمة، انتشر مذهبه يف الشام والقضاة يف الشام 
يفتون به، وانتشر نذهبه يف األندلس من بقايا األمويني، ولكن ذاب مذهبه يف 

 مذهب مالك. الشام أمام مذهب الشافعي ويف األندلس أمام



  الليث بن سعد يف مصر: مذهبه مطابق ملذهب اإلمام مالك وكان بينهما
 مراسالت.

 .سفيان الثوري واإلمام الشعيب 

  داوود الظاهري: ولد يف القرن الثالث يف الكوفة وكان شديد احلب لإلمام الشافعي
 ومذهبه،، لكن اختلف معه يف بعض األمور، وكان يأخذ بظواهر النصوص إال ما
أمجع العلماء على تأويله ويرفض القياس رفضًا باتاً/ ومن هنا كان له سريًا خاصاً 
ولكن بعد قرنني انضمر مذهبه ألن العلماء أوسعوا مذهبه نقداً وختطئة، ألن هناك 

 إمجاع على القياس.

وبقيت املذاهب األربعة مستمرة على يقني فقد دونت وحفظت وخدمت ودليلها 
 ابط علم احلديث.احلديث املضبوط بضو 

 
 
 
 
 
 
 
  
 


