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بسم الله الرحمن الرحيم
أجل من َح ِم َد وأوىل  ،وعىل آله
الحمد لله عىل ما أنعم وأوىل  ،وصىل الله وسلم عىل نبينا محمد ِّ
الطيبني أوىل العال  ،وصحابته املستكملني رشفا وفضال  ،أما بعد ؛
فنلهج لله بالحمد عىل تلك النعمة الجليلة أن رشفنا باالنتساب لهذا الدين العظيم  ،وجعلنا من تلك
األمة الخالدة التي انتظم يف عقدها العلامء األعالم .
ونحمده سبحانه أن اختصنا بهذه املنحة الكرمية بخدمة أعالم اإلسالم  ،والتنويه بذكرهم  ،وبيان
قدرهم ورشفهم  ،والكشف عن جهودهم يف خدمة دينهم وأمتهم .
وكام اجتمعنا العام املايض يف رحاب اإلمام البخاري رحمه الله  ،ووجدنا جميعا أثر ذلك االجتامع
الطيب عىل النفوس  ،وفائدته العلمية والسلوكية الكبرية ؛ فإننا نواصل هذا اللقاء ذلك العام مع إمام
جليل من أمئة السلف ومق َّدميهم يف العقيدة والحديث والفقه والزهد والسلوك  ،أال وهو اإلمام :
أحمد بن حنبل رحمه الله تعاىل .
لقد عملت اللجنة العلمية مللتقى أعالم اإلسالم طيلة أكرث من ستة شهور عىل انتقاء املحارضين
والضيوف املشاركني يف هذا امللتقى العلمي بعناية كبرية  ،فحاولت  -قدر اإلمكان  -دعوة العلامء
املختصني باإلمام أحمد وتراثه  ،يف شتى املجاالت الحديثية والفقهية والعقدية  ،ووزعت فعاليات
امللتقى عىل هذا األساس من التنوع والرثاء .
واستقبلت أبحاث امللتقى املتعلقة بتلك املجاالت من علامء متخصصني  ،مشهود لهم بالكفاءة
واإلتقان يف موضوع بحثهم عموما  ،وفيام يتعلق باإلمام أحمد خصوصا  ،وأخضعت تلك البحوث
للتحكيم األكادميي من قبل علامء أجالء ال يقلون عنهم علام وكفاءة  ،ثم وضعت تلك البحوث يف
هذين الجزأين ؛ لتكون بني يدي الحضور الكريم للمتابعة واإلفادة أثناء وبعد هذا امللتقى .
كام جرت اللجنة العلمية عىل عادتها السابقة يف ملتقى اإلمام البخاري بعقد مجلس سامع ألحاديث
مام ساقها األمئة من طريق اإلمام املبجل أحمد بن حنبل  ،تشبها بسمتهم  ،وإحياء لسنتهم  ،وذلك
من كتاب «األربعون الحنبلية املسموعة  :أربعون حديثا مام ساقه األمئة من طريق اإلمام املبجل
أحمد بن حنبل» للشيخ الفاضل  :محمد بن نارص العجمي  ،املستشار العلمي للجنة العلمية

3

للملتقى  ،وهو من مطبوعات قطاع الشؤون الثقافية بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  ،الخاصة
مبلتقانا .
كام أرشفت اللجنة العلمية عىل طبع كتاب «أعالم الحنابلة من أهل البيت» لألستاذ محمد يوسف
املزيني  ،وكتاب «القول املسدد يف الذب عن املسند ألحمد» للحافظ ابن حجر رحمه الله يف ثوب
قشيب وتحقيق جديد للشيخني  :أسامة الشنطي  ،وعمرو بسيوين .
الناس ؛ فال يفوتنا تقديم الشكر لكل من ساهم يف إقامة هذا امللتقى
وألنه مل يشكر الل َه من مل يشكر َ
وإنجاحه  ،وعىل رأسهم  :معايل وزير األوقاف والشئون اإلسالمية بدولة الكويت عىل رعايته للملتقى
 ،و«وقف السعيد»  ،عىل ما بذلوه من رعاية كرمية لهذا امللتقى  ،و«مربة اآلل واألصحاب» بدولة
الكويت  ،عىل تنظيمها للملتقى  ،وإدارة املخطوطات واملكتبات اإلسالمية عىل إمدادها اللجنة
العلمية مبا طلبته من مخطوطات تتعلق بامللتقى  ،و«دار النوادر»  ،لصاحبها الشيخ :نور الدين
طالب عىل إهدائها للملتقى مجموعة نفيسة من الكتب املتعلقة باإلمام أحمد ومذهبه  ،وفضيلة
األستاذ محمد يوسف املزيني املنسق العام للملتقى عىل جهوده املربورة .
كل من أعد له  ،وشارك فيه باملحارضة  ،أو الحضور  ،أو
نرجو من الله تعاىل أن ينفع بهذا امللتقى َّ
الفائدة  ،إنه ويل ذلك والقادر عليه .

اللجنة العلمية مللتقى أعالم اإلسالم  :اإلمام أحمد بن حنبل رحمه الله
• عيل بن حمد التميمي  ...رئيس اللجنة العلمية
• محمد بن نارص العجمي  ...مستشار اللجنة العلمي
• نور الدين طالب  ....عض ًوا
• محمد سامل الخرض  ....عض ًوا
• بدر باقر  .............عض ًوا
• عمرو بسيوين  .......عض ًوا ،ومقر ًرا
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ﻓﻘﺔ اﻣﺎم أﺣﻤﺪ


ﻭﻛﻴﻞ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ )ﺳﺎﺑﻘﺎ(

ﻣﺼﺎدر ﻓﻘﻪ اﻣﺎم أﺣﻤﺪ.
أﺻﻮل ﻣﺬﻫﺐ اﻣﺎم أﺣﻤﺪ.
اﻻﺟﺘﻬﺎد واﻟﺘﻘﻠﻴﺪ.
ﻣﻤﻴﺰات اﻟﻤﺬﻫﺐ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ وﺧﺼﺎﺋﺼﻪ.
ﻧﺸﺄة اﻟﻤﺬﻫﺐ.
ﻣﻔﺮدات اﻣﺎم أﺣﻤﺪ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ.
ﻧﻤﺎذج ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺮدات.

فقه اإلمام أحمد
بسم اهلل الرمحن الرحيم
فقه اإلمام أمحد

اإلمامُُأمحدُُبنُُحنبلُُ،إمامُُأهلُالسُنةُ،إمامُُيفُالسُنةُ،مشهودُُلهُباإلمامةةُ،

والعلمُ،والفضلُ،والتُقىُ،والزهدُ،والورعُُ...

قالُعنهُشيخهُاإلمامُُالشافعيُُحممدُُبنُُإدريسُُ(تُ402ه)ُ:أمحدُُإمامُُيفُ

ثامنُخصالُ:إمامُُيفُاحلديثُ،إمامُُيفُالفقهُ،إمامُُيفُاللغةُ،إمامُُيفُالقةآننُ،إمةامُُ
يفُالفقآُ،إمامُُيفُالزهدُ،إمامُُيفُالورعُ،إمامُُيفُالسُنةُ،انتهى ُُ.
( )

وقالُعنهُبعضُُمشاخيهُ،وأقآانهُ،وتالميذهُ،قالواُ:هوُإمامُناُُ.
قالُذلكُحييىُبنُُندمُالكويفُ(تُ402ه) ُُ.
ُ()4

بنُسالمُُ(تُ442ه) ُُ.
َُ
وأبوُعبيدُُالقاسمُُ
ُ()2

وعيلُبنُعبدُاهللُبنُجعفآُبنُاملدُينيُ(تُ422ه) ُُ.
ُ()2

وإسحاقُبنُإبآاهيمُبنَُمْلدُبنُراهويهُ(تُ422ه) ُُ.
ُ( )

( )ُُُطبقاتُاحلنابلةُُ. 0ُ/ ُ:
(ُُُ)4تاريخُبغدادُ،2 4ُ/2ُ:تاريخُدمشقُ،44 ُ/ ُ:مناقبُاإلمامُأمحدُالبنُاجلوزيُُ. 04ُ:
(ُُُ)2مناقبُاإلمامُأمحدُالبنُاجلوزي4ُ:

ُُ.

(ُُُ)2احلليةُأليبُنعيمُ، 4 ُ، 6 ُ/9ُ:تاريخُبغدادُ،2 4ُ/2ُ:مناقبُاإلمامُأمحدُ 24ُ:ةُُُ. 22
( )ُُُتاريخُبغدادُ،2 4ُ/2ُ:مناقبُاإلمامُأمحد6ُ:
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ُُ.
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وإبآاهيمُبنُخالدُالكلبيُأبوُثورُ(تُ420ه) ُُ.
ُ( )

وقُتُيبةُُبنُسعيدُبنُمجيلُالثقفيُ(تُ420ه) ُُ.
ُ()4

صيُ(تُ4 4ه) ُُ.
وحممدُبنُحييىُاألُ ُْزديُالبُ ْ ُ
ُ()2

وعبدُاهللُبنُعبدُالآمحنُالدارُميُُ(تُ

4ه) ُُ.
ُ()2

وحممدُبنُحييىُبنُعبدُاهللُالذُ ُْهيلُُال ُنَ ُْيسابوريُ(تُ4 2ه) ُُ.
ُ( )

احُالبزارُ(تُ460ه) ُُ.
َُ
وحسنُبنُحممدُبنُالص َُب
َُ
ُ()6

وحممدُبنُإدريسُأبوُحاتمُالآازيُ(تُ444ه) ُُ.
ُ()4

وغريُهؤالءُممنُجعلهُإمام ًاُله؛ُملُاُرأىُمنُعلمهُوزهدهُوتقةواهُ،وعملةهُ

بالس ُنَةُ،وحماربتهُللبدعةُُ.

قالُأبوُنعيمُأمحدُبنُعبدُاهللُاألصبهاينُ(تُ220ه)ُ:كانُاإلمامُأمحدُُبنُ

حنبلُموضعُهُمنُاإلمامةُموضعُالدعامةُ،لقدوتةهُباآلثارُ،ومُالزمتهُلألخيةارُ،
الًُ،والُيآىُللآأيُمعق ًُ
الُيآىُلهُعنُاآلثارُمعد ُ
الُ،كانُيفُحفة ُاآلثةارُاجلبةلُُ
( )ُُُتاريخُبغدادُ،2 4ُ/2ُ:تاريخُدمشقُ،424ُ/ ُ:مناقبُاإلمامُأمحدُُ. 62ُ:
(ُُُ)4تاريخُبغدادُ،2 4ُ/2ُ:تاريخُدمشقُ،446ُ/ ُ:سريُأعالمُالنبالءُ:
(ُُُ)2مناقبُاإلمامُأمحدُُ. 44ُ:
(ُُُ)2حليةُاألولياءُ، 46ُ/9ُ:تاريخُدمشقُُ.422ُ/ ُ:
( )ُُُتاريخُدمشقُ،490ُ/ ُ:مناقبُاإلمامُأمحدُُ. 66ُ:
(ُُُ)6مناقبُاإلمامُأمحدُُ. 4 ُ:
(ُُُ)4تاريخُدمشقُُ.492ُ/ ُ:
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فقه اإلمام أحمد
العظيمُ،ويفُالعللُوالتعليلُالبحآُُالعميمُ،انتهى ُُ.
( )

وقالُالذهبيُ،حممدُبنُأمحدُ(تُ422ه)ُ:انتهتُإليةهُاإلمامةةُيفُالفقةهُ،

واحلديثُ،واإلخالصُ،والورعُ،وأمجعواُعىلُأنهُثقةُ،حجةُ،إمام ُُ.
()4

وقالُأيض ًاُفيةهُ:عةا ُالعصةُ،وزاهةدُالوقةتُ،وحمةدُثُالةدنياُ،ومفتةيُ

العآاقُ،وعُلُمُُالس ُنَةُ،وباذلُنفسهُيفُاملحنةُ،وق َلُأنُتآىُالعيونُم ْثلهُ،كانُرأس ًاُ
يفُالعلمُوالعملُ،والتمسكُباألثآُ،ذاُعقةلُرزيةنُ،وصةدقُمتةنُ،وإخةالصُ

مُكُنُ،وخشيةُومآاقبةُللعزيزُالعليمُ،وذكاءُوفطنةُ،وحف ُوفهمُ،وسعةُعلةمُ،
هوُأجلُُمنُأنُيمدحُبكُلُميُ،وأنُأُفُوهُبذكآهُبفميُ،انتهى ُُ.
()2

أماُإمامتُهُيفُالفقهُفقدُشهدُهبةاُكبةارُُعلةامءُاإلسةالمُ،املتقةدُمونُمةنهمُ

واملتأخُآونُ،شُهُدُُلهُهباُمشاخيهُ،وأقآانُهُ،وتالميةذُهُ،ومةنُبعةدهمُ،بةلُمذهبةهُ
الفقهيُُهوُاملذهبُُالآابعُمنُاملذاهبُاإلسالميةُاألربعةُاملعتربةُُ.

فاإلمامُ،احلاف ُ،الثبتُإسامعيلُبنُإبةآاهيمُبةنُعل َيةةُ(تُ 92ه)ُمةنُ

شيوخُاإلمامُأمحدُ،وملَُاُأُقيمتُالصالةُقال(ُ:ههناُأمحدُبنُحنبلُقولواُلهُيتقةدمُ

يصيلُبنا) ُ،قالُهذاُواإلمامُأمحدُيفُشبابهُقبلُأنُيموتُبنحوُمخسةنُسةنةُأوُ
()2

أكثآُُ.

( )ُُُحليةُاألولياءُُ.44 ُ/9ُ:
(ُُُ)4املصعدُاألمحدُُ. 9ُ:
(ُُُ)2املصعدُاألمحدُُ.40ُ:

(ُُُ)2مناقبُاإلمامُأمحدُ،96ُ:سريُأعالمُالنبالءُ:
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ُُ. 92ُ/

5

فقه اإلمام أحمد
واإلمامُالفقيهُحممدُبنُإدريسُالشافعيُ(تُ402ه)ُمعُجاللتهُيفُالعلةمُ

والفقهُيقولُعنُاإلمامُأمحدُ:إمامُيفُاحلديثُ،إمامُيفُالفقه ُُ.
( )

ويقولُأيض ًُاُ:خآجتُُمنُبغدادُفامُخ َُلفتُُهباُرجةالًُأفضةلُ،والُأعلةمُ،

والُأفقهُ،والُأتقىُمنُأمحدُبنُحنبلُ،انتهى ُُ.
() 4

قالُالبيهقيُ:إنامُقالُهذاُإمامناُأبوُعبدُاهللُحممدُبنُإدريسُالشافعيُعةنُ

جتآبةُومعآفةُمنهُبحالُأيبُعبدُاهللُرمحهُاهللُ،انتهى ُُ.
()2

أقولُ:قالُهذاُاإلمامُُالشافعيُُإخبار ًُاُعنُحالُاإلمامُأمحدُعنةدُخآوجةهُ

منُبغدادُ،وقدُخآجُمنهاُسنةُ( 99ه)ُ،وماتُسةنةُ(402ه)ُ،فةامذاُلةوُرنهُيفُ

املحنةُ،وحنُنضوجهُالعلميُوسعةُحفظهُللحديثُ،وكثةآةُفتةاواهُيفُاملسةا لُ

الكبارُُ.

وقالُالشافعيُأيض ًُاُ:ياُأباُعبدُاهللُ،إذاُصحُعندكمُاحلديثُعنُرسولُاهللُﷺُ

فأخربوناُحتىُنآجعُإليهُ،انتهى ُُ.
()2

الص ُنْعاينُ(تُ
ُالكبريُعبدُالآزاقُبنُهامُ َ ُ
َُ
واحلاف

4ه)ُمةعُإمامتةهُيفُ

شُهةذاُ
إنُيُعة ْ ُ
احلديثُ،وهوُمنُشيوخُاإلمامُأمحةدُ،يقةولُعةنُاإلمةامُأمحةدُْ ُ:
( )ُُُطبقاتُاحلنابلةُُ. 0ُ/ ُ:
(ُُُ)4تاريخُبغدادُ،2 9ُ/2ُ:تاريخُدمشةقُ 444ُ/ ُ:ةُُ،442طبقةاتُاحلنابلةةُ،20ُ/ ُ:مناقةبُ
اإلمامُأمحدُ، 2 ُ:سريُأعالمُالنبالءُ:

ُُ. 9 ُ/

(ُُُ)2تاريخُدمشقُُ.442ُ/ ُ:
(ُُُ)2حليةُاألولياءُ، 40ُ/9ُ:طبقاتُاحلنابلةُ، 2ُ/ ُ:مناقبُاإلمامُأمحدُُ.60 ُ:
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الآجلُُيكونُخُلُف ًاُمنُالعلامءُ،انتهى ُُ.
( )

ويقولُأيض ًُاُ:ماُرأيتُُأحد ًاُأفقهُوالُأورعُمنُأمحدُبنُحنبلُ،انتهى ُُ.
()4

يقولُاحلاف ُإبآاهيمُبنُيعقوبُاجلُوزجاينُ(تُ4 9ه)ُ:كةانُأمحةدُبةنُ

حنبلُيصيلُبعبدُالآزاقُ،فسهاُ،فسألُعنهُعبدُالآزاقُ،فةأُخربُأنةهُ ُيأكةلُمنةذُ

ثالثةُأيامُشيئ ًُاُ،انتهى ُُ.
()2

وقالُاإلمامُ،احلاف ُ،شيخُاملحدثنُاألثباتُ،أبوُعاصمُالضحاكُبةن َُمْلةدُ

(تُ4 4ه)ُ،وذُكآُالفقهُ،فقالُ:ليسُث َُم ُةُيعنيُببغداد ُةُإالُذلكُالآجل ُةُيعنيُ

أمحدُبنُحنبلُةُماُجاءناُمُ ْنُث َمُأحدُُغريهُحيُسنُالفقهُ،فذُكآُلهُعيلُُبةنُاملةدُينيُ،
فقالُبيدهُ،ونفضهاُ،انتهى ُُ.
()2

املجتهدُأبوُعبيدُالقاسمُبنُسالمُ(تُ442ه)ُ:انتهةىُ
َُ
وقالُاإلمامُ،احلاف ُ،

العلمُإىلُأربعةُ،إىلُأمحدُبنُحنبلُ،وهوُأفقههمُفيهُ،وإىلُابنُأيبُشيبةُوهوُأحفظهمُلةهُ،
وإىلُعيلُبنُاملدينيُ،وهوُأعلمهمُبهُ،وإىلُحييىُبنُمعنُ،وهوُأكتبهمُلهُ،انتهى ُُ.
( )

( )ُُُسريُأعالمُالنبالءُ:

ُُ. 92ُ/

(ُ ُُ)4تاريخُدمشقُ،440ُ/ ُ:مناقبُاإلمامُأمحدُ،96ُ:سةريُأعةالمُالنةبالءُ:
الشافعيةُُ.42ُ/4ُ:

(ُُُ)2سريُأعالمُالنبالءُ:

ُ، 9 ُ/طبقةاتُ

ُُ. 92ُ/

(ُُُ)2حليةُاألولياءُ، 64ُ/9ُ:تاريخُبغدادُ،2 9ُ/2ُ:تاريخُدمشقُُ.440ُ/ ُ:
( )ُُُطبقةةاتُاحلنابلةةةُ،442ُ/ ُ:تةةاريخُدمشةةقُ،426ُ،42 ُ/ ُ:مناق ةبُاإلمةةامُأمحةةدُ:
سريأعالمُالنبالءُ:

ُُ.400ُ، 96ُ/
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فقه اإلمام أحمد
وقالُاإلمامُشيخُاملرشقُإسحاقُبنُراهويهُ(تُ422ه)ُ:كنةتُأجةالسُ

بالعآاقُأمحدُبنُحنبلُ،وحييىُبنُمعنُ،وأصحابناُ،فكنةاُنتةذاكآُاحلةديثُمةنُ

طآيقُ،وطآيقنُ،وثالثةُ،فيقولُابنُمعنُمنُبينهمُ:وطآيقُكذا؟ُفأقولُ:أليسُ
قدُصحُهذاُبإمجاعنا؟ُفيقولونُ:نعمُ،فأقولُ:ماُمآاده؟ُماُتفسةريه؟ُمةاُفقهةه؟ُ

فيقفونُكلُهمُإالُأمحدُُبنُُحنبل ُُ.
( )

ويفُروايةُ:إالُأمحدُبنُحنبلُفإنهُيتكلمُبكالمُلهُقويُ ُُ.
()4

وقالُاإلمامُاحلاف ُاحلجةُاملجتهدُمفتيُالعآاقُإبآاهيمُبنُخالدُالكلبةيُ

أبوُثورُ(تُ420ه)ُ:أمحدُبنُحنبلُأعلمُوأفقهُمنُالثوريُُ.
أوُقالُ:أعلمُأوُأفقهُمنُالثوري ُُ.
()2

وقالُنوحُبنُحبيةبُالقُ ُْومُسةُ(تُ424ه)ُ:رأيةتُأمحةدُبةنُحنبةلُيفُ

مسجدُالُ ُْيفُُسنةُ( 92ه)ُوهوُيفتيُفتياُواسعةُُ.

ويفُروايةةةُأخةةآىُ:وجةةاءهُأهةةلُاحلةةديثُفجعةةلُيعلُمهةةمُالفقةةهُُ

واحلديث ُُ.
()2

وقالُمهناُبنُحييىُالشاميُ(تُ422ه)ُ:ماُرأيتُرجالًُأمجعُُمنُأمحةدُيفُ
( )ُُُتاريخُبغدادُ،2 9ُ/2ُ:تاريخُدمشقُ،49 ُ/ ُ:مناقبُاإلمامُأمحدُُ.90ُ:
(ُُُ)4تاريخُدمشقُُ.49 ُ/ ُ:
(ُُُ)2مناقبُاإلمامُأمحدُُ. 6 ُ:
(ُُُ)2مناقبُاإلمامُأمحدُ،422ُ:سريُأعالمُالنبالءُ:

8

12

ُُ. 9 ُ/

فقه اإلمام أحمد
علمهُوزهدهُ،انتهى ُُ.
( )

عبدُاحلكمُالوراقُ(تُ
َُ
وقالُعبدُالوهابُبنُُ
َُ

4ه)ُعةنُاإلمةامُأمحةدُ:

رجلُسئلُعنُستنُألفُُمسأل ًُةُفأجابُفيهاُبأنُقالُ:حدَُثناُ،وأخربناُ،انتهى ُُ.
()4

وقالُأمحدُبنُسعيدُالدارميُ(تُ4 2ه)ُ:ماُرأيتُُأسودُالةآأ ُأحفة ُ

حلديثُرسولُاهللُﷺُ،والُأعلمُبفقههُومعانيهُمنُأيبُعبدُاهللُأمحدُبةنُحنبةلُ،

انتهى ُُ.
()2

جيلُ(تُ 46ه)ُ:أمحةدُ
وقالُاإلمامُاحلاف ُأمحدُبنُعبدُاهللُبنُصالحُالعُ ُْ

يُ،مةنُأهةلُ
سدوسُمةنُأنْفسةهمُ،بُ ْصة ي ُ
يُ
ابنُحممدُبنُحنبلُيُ ُْكنُىُأباُعبدُاهللُ،

خآاسانُ،ولدُببغدادُ،ونشةأُهبةاُ،ثقةةُثبةتُيفُاحلةديثُ،نة ُْزهُ ُالةنفسُُ،فقيةهُيفُ
احلديثُ،م َُتبعُيتبعُاألثآُ،صاحبُس ُنَةُُوخريُ،انتهى ُُ.
()2

وقالُاإلمامُسيدُُاحل َُفاظُأبوُز ْرعةُعبيدُاهللُبنُعبدُالكآيمُالآازيُ(تُ462ه)ُ:

ماُرأتُعينيُمثلُأمحدُبنُحنبلُ،فقيلُلهُ:يفُالعلم؟ُفقةالُ:يفُالعلةمُوالزهةدُ،

والفقهُ،واملعآفةُ،وكلُُخريُ،ماُرأتُعينايُمثلُه ُُ.
( )

( )ُُُحليةُاألولياءُ، 42ُ، 6 ُ/9ُ:تاريخُدمشةقُ،422ُ/ ُ:مناقةبُاإلمةامُأمحةدُ، 2 ُ:سةريُ
أعالمُالنبالءُ:

ُُ. 9 ُ/

(ُُُ)4طبقاتُاحلنابلةُ400ُ/ ُ:طُدارُاملعآفةُ24ُ/4ُ، 2ُ/ ُ،طُ 2 9هُُ.
(ُُُ)2تاريخُبغدادُ،2 9ُ/2ُ:تاريخُدمشقُُ.490ُ/ ُ:
(ُُُ)2تاريخُبغدادُ/2ُ:

ُ،2تاريخُدمشقُُ.424ُ/ ُ:

( )ُُُتاريخُدمشقُ،492ُ/ ُ:وَمتصهُالبنُمنظورُ،426ُ/2ُ:مناقبُاإلمامُأمحدُُ. 64ُ:
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وقالُأيض ًُاُ:أمحدُبنُحنبلُأكربُمنُإسحاقُوأفقهُ،وقدُرأيتُالشيوخُفةامُ

رأيتُأحد ًاُأكملُمنهُ،اجتمعُفيهُزهدُ،وفضلُ،وفقهُ،وأشياءُكثرية ُُ.
( )

وقالُأيض ًُاُ:كةةانُأمحدُبنُحنبلُحيف ُألةفُُألةفُُحديةةةثُُ،فقيةلُلةهُ:

وماُيدريك؟ُقالُ:ذاكُ ُْآتُهُفأخذتُعليهُاألبوابُ،انتهى ُُ.
()4

وقالُاحلاف ُاإلمامُحممةدُبةنُمسةلمُبةنُوارةُالةآازيُ(تُ440ه)ُعةنُ

اإلمامُأمحدُ:كانُصاحبُُفقهُُ،وصاحبُُحف ُُ،وصاحبُُمعآفةُُ،انتهى ُُ.
()2

وقالُاإلمامُاحلاف ُالناقدُشةيخُاملحةدثنُأبةوُحةاتمُحممةدُبةنُإدريةسُ

الآازيُوقدُسئلُعنُعيلُبنُاملدينيُوأمحدُبنُحنبلُ:أهيامُكانُأحف ُ؟ُقالُ:كاناُ

يفُاحلف ُمتقاربنُ،وكانُأمحدُأفقهُ،انتهى ُُ.
()2

وقالُاإلمامُاحلاف ُاحلجةُشيخُاإلسالمُإبآاهيمُبنُإسحاقُاحلآيبُ(تُ 42ه)ُ:

رأيتُأمحدُبنُحنبلُ،فآأيتُكأنُاهللُمجعُلهُعُ ُْلمُُاألولةنُواآلخةآينُ،مةنُكةلُ

صنفُُ،يقولُماُشاءُ،ويمسكُماُشاءُ،انتهى ُُ.
( )

وهؤالءُاملةذكورونُمةنُمشةايخُاإلمةامُأمحةدُ،وتالميةذُهُ،وتالميةذُهمُ،
( )ُُُمناقبُاإلمامُأمحدُ، 62ُ:سريُأعالمُالنبالءُ:

ُُ. 92ُ/

(ُُُ)4تاريخُبغدادُ2 9ُ/2ُ:ةُُ،240طبقاتُاحلنابلةُ، 2ُ/ ُ:مناقبُاإلمامُأمحدُُ.2 ُ:
(ُُُ)2مناقبُاإلمامُأمحدُ، 40ُ:سريُأعالمُالنةبالءُ، 99ُ/ ُ:تةاريخُاإلسةالمُ،وفيةاتُ ُ 46ةُُ440
صُ ُُ.4

(ُُُ)2مناقبُاإلمامُأمحدُ، 62ُ:سريُأعالمُالنبالءُ:
( )ُُُمناقبُاإلمامُأمحدُ،29ُ:سريُأعالمُالنبالءُ:
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ُُ. 92ُ/
ُُ. 22ُ/

فقه اإلمام أحمد
وبعضُ ُاملتأخُآينُعنهمُ،وغريهمُكثريُ،قدُأثنواُعىلُعلمهُوفقهةهُ،وشةهدواُلةهُ
ُاإلسالميُأمجعُقدُاعتربواُمذهبهُالفقهيُ
َُ
باإلمامةُيفُالفقهُوغريهُ،بلُعلامءُالعا
هوُاملذهبُُالآابعُمنُاملذاهبُالفقهيةُاملعتربةُحسبُالرتتيبُالزمنيُُ.

واملذهبُاحلنبيلُهوُاملذهبُالآابعُمنُاملذاهبُالفقهيةُاألربعةُاملشةهورةُ

حسبُالرتتيبُالزمني؛ُوألنهُجاءُبعدُاملذاهبُالثالثةُقبلةهُ،فكأنةهُجةاءُوقةتُ
النضجُالعلميُللمسا لُالفقهيةُ،لكنهُ ُينترشُكثري ًاُكامُحصلُللمذاهبُالثالثةُ

قبلةةه؛ُألهنةةاُسةةبقتهُباالنتشةةارُواألتبةةاعُ،لكنةةهُانترشةةُبكثةةآةُالعلةةامءُوالفقهةةاءُ

واملجتهدينُ،بخالفُالسوادُالعامُواالنتشارُاألفقيُ،واملةذاهبُتنمةوُوتزدهةآُ
بعددُعلام هاُ،وسعةُعلمهمُ،وكثآةُتآليفهمُوكتبهمُوروايتهاُعنهمُوانتشارهاُُ.
وقدُذكآُأبوُالوفاءُعيلُبنُعقيلُ(تُ2

ه)ُأنُمنُأسبابُقلةُأتباعُهذاُ

املذهبُهوُزهدُعلام هُ،وميلُهمُإىلُالورعُوالعبادةُوالزهدُُعنُاملناصةبُوتةوُُّ

القضاءُالذيُيكونُملنُتوالهُالواليةةُُللتةدريسُواالشةتغالُُبةالعلمُوالفتةوىُ،
َُ

وإدارةُاملدار

ُُ.

( )

وهذاُالذيُذكآهُأبوُالوفاءُقدُيكونُيفُالعةآاقُ،أمةاُالشةامُُومصةُفقةدُ

تو َُلواُفيهاُالقضاءُوالتدريسُُ.

وعلامءُاملذهبُ،ومؤلفاهتمُ،وختآجيةاهتمُواسةتنباطاهتمُ،وحصةوممُعةىلُ

قُدُْرُُعظيمُمنُاألدلةُ،منُأهمُاألمورُلقوةُاملذهبُوسعةُانتشارهُالعلميُُ.
( )ُُُمناقبُاإلمامُأمحدُ،609ُ:الذيلُعىلُطبقاتُاحلنابلة4ُ/ ُ:
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فقه اإلمام أحمد
يقولُالشيخُأبوُزهآةُ:وكانُمنُاملخآجنُوأصحابُُالوجوهُمةنُالُحيُصةونُ

يفُذلكُاملذهبُاجلليلُ،وكأنُاهللُعوضهُعنُعددُالعوامُالةذينُيعتنقونةهُبعةددُُ

عظةةيمُُمةةنُالعلةةامءُذويُالقةةدمُالآاسةةخةُيفُالبحةةثُواالسةةتنباطُوالتخةةآيجُ،
انتهى ُُ.
( )

فالعلمُالةذيُخ َلفةهُعلةامءُاملةذهبُالُيقةا ُبعةددُاألتبةاعُ،والُبسةعةُ

املساحاتُمنُاألرضُ،التيُرسعانُماُتتالشىُوتنقبضُ،بخالفُالعلةمُالةذيُ

يبقىُمدىُالعصورُ،ويستفيدُمنهُعلامءُاألمةُوطالبُالعلمُُ.

ومعُهذاُفقدُانترشُاملذهبُأيض ًاُيفُعددُمنُاألقاليمُواألقطةارُ،ووصةلُ

إىلُالرشقُوالغآبُمنُالعا ُاإلسالميُ،ويُ ُْظهُآُُذلكُعنةدُالكةالمُعةنُانتشةارُ

املذهبُُ.

( )ُُُابنُحنبلُُ.22 ُ:
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فقه اإلمام أحمد
مصادر فقه اإلمام أمحد
اشتُهُآُُاإلمامُُأمحدُرمحهُاهللُبتتبُعُالنصوصُمنُالكتابُوالس ُنَةُ،والوقوفُُ
ُْ

عندهاُ،والعمةلُُهبةاُ،فلهةاُاملكانةةُُاألوىلُيفُاالسةتداللُ،وقةدُاجتمةعُلةهُمةنُ

الكثريُقلُأنُجيتمعُألحدُ،وقدُحفة ُالسة ُنَةُ،الصةحيحُُمنهةاُ
َُ
النصوصُاليشءُُ

وغريُهُ،ولهُاملعآفةُ ُالتامةُبالعللُ،ومعآفةُ ُاألسانيدُ،وكانُشةديدُاملتابعةةُللسة ُنَةُ
واألثآُ،وكثري ًاُماُيفتيُالسا لُبةن

حديثانُ،أوُثالثةُ،أوُأكثآُُ.

ُاحلةديثُ،وأحيانة ًاُيقةولُيفُاإلجابةةُ:فيةهُ

ابُبنُعبدُاحلكمُالوراقُ:رجلُسئلُعنُسةتنُ
َُ
َُ
قالُعنهُتلميذهُعبدُالوه

ألفُمسألةُ،فأجابُفيهاُبأنُقالُ:حدثناُ،وأخربناُ،انتهى ُُ.
( )

ويقولُأبوُبكآُالاللُ:كانُأمحدُقدُكتةبُكتةبُالةآأيُوحفظهةاُ،ثةمُ ُ
َُ

يلتفتُإليها ُُ.
()4

وقدُكانُيكآهُوضعُالكتبُواالشتغالُُبالآأيُ،وحيةبُالتمسةكُبالسة ُنَةُ

واألثآ ُُ.
()2

وهذاُماُجعلُدا آةُاالستداللُعندُاإلمامُأمحدُتتسعُ،فقدُكانُيستحرضةُ

النصوصُووجهُاالستداللُ،وهذاُهوُاملآادُبفقهُالدليلُ،فةإذاُاجتمةعُاألصةلُ
( )ُُُطبقاتُاحلنابلةُُ.24ُ/4ُ، 2ُ/ ُ:
(ُُُ)4مناقبُاإلمامُأمحدُُ.9 ُ:
(ُُُ)2مناقبُاإلمامُأمحدُُ.429ُ:
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فقه اإلمام أحمد
وهوُالدليلُمةنُالكتةابُوالسةنةُ،والفةآعُُوهةوُالفقةهُ،يفُرجةلُاكتملةتُلةهُ

متطلباتُاإلفتاءُ،والقولُيفُاملسا لُالفقهيةُعىلُعلمُوبصريةُُ.

يقولُاإلمامُأبوُسليامنُال َُطايبُ:رأيتُأهلُالعلةمُيفُزماننةاُقةدُحصةلواُ

حزبنُ،وانقسمواُإىلُفآقتنُ،أصحابُحديثُوأثةآُ،وأهةلُفقةهُونظةآُ،وكةلُُ
واحدةُمنهامُالُتتميزُعنُأختهاُ،والُيُستغنُىُعنهاُيفُدركُماُتنحةوهُمةنُالبغيةةُ

واإلرادةُ،ألنُاحلديثُبمنزلةُاألسا ُالذيُهوُاألصةلُ،والفقةهُبمنزلةةُالبنةاءُ
الذيُهوُلهُكالفآعُ،وكلُُبناءُ ُيوضعُعىلُقاعةدةُوأسةا ُفهةوُمنهةارُ،وكةلُُ

أسا ُخالُعنُبناءُوعامرةُفهوُقُ ُْفآُُوخآابُُ،انتهى ُُ.
( )

واإلمامُأمحدُقدُحُظُيُُبكثريُُمنُالشيوخُ،كامُحظيُبكثريُمنُالتالميذُ،مماُ

جعلُدا آةُاألدلةُلديهُواسعةُ،لذاُكثآتُعنهُالآواياتُلكثآةُاألدلةُلديهُ،ومةعُ

قلُأنُتكونُلغريهُُ.
إملامهُبالسنةُواآلثارُفقدُأجابُعنُأسئلةُيفُالفآوعُكثريةُُ َ ُ،
ُ

( )ُُُمعا ُالسننُُ.2ُ/ ُ:
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أصول مذهب اإلمام أمحد
األصل األول :النصوص من الكتاب والسنة:
ُ

تقدمُأنُاإلمامُأمحدُكانُشديدُالتتبعُلنصوصُالقآننُوالسنةُ،فهوُإذاُوجدُالن

ُيلتفتُإىلُغريهُ،و ُيعبأُبامُخالفهُ،والُمُنُخالفةهُكا نة ًاُمةنُكةانُ،فاألخةذُُبةالن

ُ

وتقديمهُعىلُالآأيُأصلُُعندُاحلنابلةُ،فلمُيلتفتُاإلمامُأمحدُإىلُخةالفُعمةآُُيفُ

أنهُالُجيبُللمبتوتةُسُ ُْكنُىُوالُنفقةُُ،حيثُثبتُعنةدهُحةديثُُفاطمةةُبنةتُُقةيس ُُ،
( )

والُإىلُخالفهُيفُجوازُالتيممُللجنبُحيثُثبتُعندهُحديثُعامرُبنُيارس ُُ.
()4

والس ُنَةُُبيانُُللقآننُ،وتفسةريُُلةهُ،فةإذاُكةانُهةاهآُُالقةآننَُمالفة ًاُللسة ُنَةُ

فاحلنابلةُالُيآدُونُالس ُنَةُألهناُمبيُنةُُللقآننُ،وحُجُيةُُالسنةُثبتتُبطآيةقُالقةآننُ،

واألخذُُبمسلكُالرتجيحُواجلمعُُبةنُاألدلةةُأوىلُمةنُاألخةذُببعضةهاُوعةدمُُ
األخذُبالبعضُاآلخآ ُُ.
()2

ولإلمامُأمحدُرسالةُُيفُالآدُعىلُمُنُيزعمُاالسةتغناءُبظةاهآُالقةآننُعةنُ

تفسريُسنةُرسولُاهللُﷺ ُُ.
()2

وص ُنَفُأيض ًاُكتاب ًاُيفُطاعةُالآسولُﷺ َ ُ،بنُفيهُوجوبُطاعتهُ،واتُبةاعُُ
( )

( )ُُُمتفقُعليهُُ.
(ُُُ)4متفقُعليهُُ.

(ُُُ)2فتاوىُابنُتيميةُ44ُ/ 2ُ:ةُُ،49إعالمُاملوقعنُ44 ُ/4ُ:ةُُُ.422
(ُُُ)2طبقاتُاحلنابلةُُ.6 ُ/4ُ:

( )ُُُمعجمُمصنفاتُاحلنابلةُ22ُ/ ُ:ةُ ُُ.2
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ماُجاءُبهُوإنُ ُيكنُيفُالقآننُ،وأنُالسةنةُمفّةةُومبيُنةةُملجملةهُ،وَمصُصةةُُ

لعامهُ،ومقيُدةُملطلُقهُُ.

ويفُمسا لُإسحاقُبةنُإبةآاهيمُبةنُهةان

ُ:قيةلُأليبُعبةدُاهللُ:يكةونُ

( )

سأُلُعنُاليشءُالذيُفيهُاختالف؟ُقالُاإلمامُأمحةدُ:يفتةيُبةامُ
الآجلُيفُقآيةُفُيُ ْ ُ

يوافقُالكتابُوالسنةُ،يفتيُبهُ،وما ُيوافقُالكتابُوالسنةُأمسكُعنهُُ.

ولشمسُالدُينُابنُ ُالقيُمُكالمُ ُنفيسُُيفُكتابهُاملفيدُ(إعةالمُاملةوقعن) ُ،
ُ()4

وبنُمآتبتهاُمنهُُ.
َبنُفيهُأنُالسنةُالُتعارضُالقآننَ ُ،
األصل الثاين :اإلمجاع:

اإلمجاعُهوُاتفاقُُأهلُاحللُُوالعقدُمنُأمةُحممدُﷺُيفُعصُُمنُالعصورُ

عىلُأمآُُمنُاألمورُ،ومنهمُمُنُق َُيدهُبأمورُالدُين ُُ.
()2

واإلمامُأمحةدُأطلةقُالقةولُبصةحةُاإلمجةاعُيفُروايةةُابنةهُعبةدُاهللُوأيبُ

احلارثُيفُالصحابةُإذاُاختلفواُ ُخيآجُمنُأقاويلهمُ،أرأيةتُإنُأمجعةواُ،لةهُأنُ

خيآجُمنُأقاويلهم؟ُهذاُقولُخبيثُ،قولُُأهلُالبدعُ،الُينبغيُألحةدُُأنُخيةآجُ
منُأقاويلُالصحابةُإذاُاختلفوا ُُ.
()2

( )ُُُمسا لُإسحاقُبنُإبآاهيمُبنُهان ُُ.) 944(ُ 64ُ/4ُ:
(ُُُ)4إعالمُاملوقعنُ204ُ/4ُ:ةُ ُُ.24
(ُُُ)2روضةُالناهآُمعُرشحهاُُ.22 ُ/ ُ:
(ُُُ)2العدةُ 0 9ُ/2ُ:ةُُ، 060املسودةُ:
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فقه اإلمام أحمد
ويفُروايةُاحلسنُبنُثوابُقالُ:أذهبُُيفُالتكبريُمنُغداةُيةومُعآفةةُإىلُ

نخآُأيامُالترشيقُ،فقيلُلهُ:إىلُأيُيشءُتذهب؟ُقالُ:باإلمجاعُُ. ...
( )

ومعُهذاُفقدُاعرتُضُُعىلُمُنُا َُدعىُاإلمجةاعُ،وشةدَُدُيفُذلةكُ،وقةالُيفُ

روايةُعبدُاهللُ:مُنُا َُدعىُاإلمجاعُفهوُكاذبُ،لعلُالنا ُقدُاختلفواُُ.
وقالُيفُروايةُاملُآُوذيُ:لوُقالُ:الُأعلمَُمالف ًُاُ،جاز ُُ.
()4

ومنُذلكُنعلمُأنُاإلمامُأمحدُرمحهُاهللُيأخذُباإلمجةاعُ،ولكنةهُمةنُشةدةُ

ورعهُيشدُدُالقولُعىلُمدَُعيُنقلُُاإلمجاعُ،وهةذاُفُعُلةهُكثةريُمةنُكبةارُاأل مةةُ
كالشافعيُوغريه ُُ.
()2

قالُالقايضُ:اإلمجاعُحجةةُمقطةوعُعليهةاُ،جيةبُاملصةريُإليهةاُ،وحتةآمُ

َمالفته ُُ.
()2

األصل الثالث :قول الصحايب:
قولُالصحايبُإذاُ ُيكنُللآأيُفيهُجمالُُفهوُيفُحكمُاملآفوع ُُ.
( )

وأماُإذاُكانُللآأيُفيهُجمالُ،وقالُقوالًُوانترشُيفُالباقنُو ُيُ ُْظهُآُخالفُهُ،

( )ُُُالعدةُ 060ُ/2ُ:ةُ ُُ. 06
(ُُُ)4مسا لُعبدُاهللُ،222ُ:العدةُ20 9ُ/ ُ:ةُُ، 060املسودةُ:

ُُ.2

(ُُُ)2الآسالةُلإلمامُالشافعي9ُ، 429ُ، 422(ُ 22ُ،2 4ُ:

)ُ،اإلحكامُيفُأصولُاألحكامُ

البنُحزمُُ. 24ُ/ ُ:

(ُُُ)2العدةُُ. 0 2ُ/2ُ:
( )ُُُاملسودةُُ.222ُ:
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فظاهآُُكالمُاإلمامُأمحدُأنهُإمجاعُ،ويكونُحجة ُُ.
( )

الًُ،و ُيُنقةلُعةنُصةحايبُ
وقالُاملجدُابنُتيميةةُ:إذاُقةالُالصةحايبُقةو ُ

خالفُهُ،وهوُماُجيآيُبمثلهُالقيا ُُواالجتهادُُفهةوُحجةةُ،نة
مواضعُ،وقدَُمهُعىلُالقيا

ُُ.

ُعليةهُأمحةدُيفُ

()4

األصل الرابع :استصحاب احلال:
االستصحابُ:هوُاحلكمُبثبوتُحكمُُيفُالزمانُاحلارضُبنا ًُءُعىلُأنهُكةانُ

ثابت ًاُيفُالزمنُاملايضُإىلُأنُيوجدُالدليلُاملغريُ ُُ.
()2

واحلنابلةُيُعُدُونُمنُطآقُاالستداللُاالستصحابُُ،وذلكُحيةنامُالُتوجةدُ

النصوصُ،وأقوالُالصحابةُ،وفتاواهمُ،ولكنُالُيةآُكنُإليةهُإالُبعةدُالتحةآيُ
واستفآاغُالوسعُيفُاألدلةُاألخآىُ،فهوُطآيقُمنُطآقُإعاملُاألدلةُُ.

ويتوسعونُفيهُيفُجانبُالعقودُواملعامالتُ،فاألصلُفيهةاُاإلباحةةُمةاُ ُ

يُآُ ُْدُمانعُ ُُ.
()2

األصل اخلامس :املصالح املرسلة:
املصلحةُ:هيُالوصفُالذيُيكونُيفُتآتيبُاحلكمُعليهُجلبُُمنفعةُُ،أوُ
( )ُُُاملسودةُُ.22 ُ:
(ُُُ)4املسودةُُ.226ُ:
(ُُُ)2أصولُالفقهُاإلسالميُُ.4 4ُ:
(ُُُ)2أصولُمذهبُاإلمامُأمحدُُ.242ُ:
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درءُُمُ ُْفسدةُُ،واملصالحُثالثةُأقسامُُ:
 1ـ ماُشهدُالرشعُباعتبارهاُ،وهذهُمعتربةُُباتفاقُُ.
 2ـ ماُشهدُالرشعُبإلغا هاُ،وهذهُملغاةُُباالتفاقُ.
والُبإلغةاءُبةدليلُمعةنُ،وكانةتُيفُ
َُ
 3ـ ماُ ُيشهدُمةاُالرشةعُباعتبةارُ،

وهذاُماُيسةمىُبةةُ(املصةالحُاملآسةلة)ُ،وهةوُ
َُ
األمورُالتيُيدركُالعقلُمعناهاُ،

الذيُاختلفُالعلامءُيفُصالحيتهُلرتتيبُاألحكامُعليه ُُ.
( )

واملصالحُاملآسلةُ ُيذكآهاُابنُالقيُمُحينامُعُدَُُأصولُفتاوىُاإلمامُأمحدُ،

لكنهُيذكآهاُويقولُ:إنُالرشةيعةُمبناهةاُوأساسةهاُاحلكةمُومصةالحُالعبةادُيفُ
املعاشُواملعادُ،وهيُعدلُُكلهاُ،ومصالحُكلها ُُ.
()4

وقدُاختذهاُبعضُعلامءُاحلنابلةُحجةُيفُأبوابُاملعةامالتُالتةيُالُنة

فيهاُوالُإمجاع ُُ.

ُ

()2

األصل السادس :سد الذرائع وإبطال احليل:
الذريعةُ:الوسيلةُاملُ ُْفضُيةُُإىلُفعلُحمآمُُُ.
واحليلُ:مجعُحيلةُ،وهيُماُيكونُمنُالطآقُالف َُيةُموصالًُإىلُاسةتحاللُ

املحآمُُ.

( )ُُُروضةُالناهآُ،2 4ُ/ ُ:املستصفىُ، 29ُ/ ُ:أصولُمذهبُاإلمامُأمحدُُ.2 9ُ:
(ُُُ)4إعالمُاملوقعنُُ. 2ُ/2ُ:
(ُُُ)2املدخلُالبنُبدرانُُ. 22ُ:
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وتنقسمُالذريعةُباعتبارُإفضا هاُإىلُاملفسدةُإىلُثالثةُأقسامُُ:
 1ـ ذريعةُتفيضُإىلُاملفسدةُقطع ًُاُ،وقدُأمجعُالعلامءُعىلُسدهاُُ.
 2ـ ذريعةُتفيضُإىلُاملفسدةُغالب ًُاُ،وهيُمعتربةُعندُاإلمامُأمحدُ.
 3ـ ذريعةُتفيضُإىلُمفسدةُنادرًُاُ،وإفضاؤهاُإىلُاملصلحةُأرجةحُ،وهةذهُ

غريُمعتربة ُُ.
( )

األصل السابع :رشع من قبلنا:
يفُالعملُبرشعُمنُقبلناُروايتانُعنُاإلمامُأمحدُُ:
لناُُ.

الآوايةُاألوىلُ:أنُكلُماُ ُيثبتُنسخهُمنُرشا عُمنُكانُقبلناُفهةوُرشعُ
الآوايةُاألخآىُ:أنناُغريُمتع َُبدينُإالُبامُثبتُأنهُرشعُلناُُ.

ومجهورُاحلنابلةُيآجحونُأنُرشعُمُنُقبلناُرشعُُلناُماُ ُيُقُمُُالةدليلُُعةىلُ

نفيهُعنا ُُ.
()4

األصل الثامن :االستحسان:
االستحسانُ:هوُالعدولُعنُموجبُالقيا ُإىلُدليلُهوُأقوىُمنه ُُ.
()2

واحلنابلةُينصونُعىلُأنهُمذهبُاإلمامُأمحدُ،وينقلونُعنهُصور ًاُقالُفيهاُ
( )ُُُفتاوىُابنُتيميةُ،4 6ُ/2ُ:إعالمُاملوقعنُ، 2 ُ/2ُ:أصولُمذهبُاإلمامُأمحدُُ. 0 ُ:
(ُُُ)4العدةُ،4 6ُ/2ُ:أصولُمذهبُاإلمامُأمحدُُ. 22ُ:
(ُُُ)2أصولُمذهبُاإلمامُأمحدُ:
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الُ،وإنامُمنُبابُتآجيحُاألدلةُبعضُهاُعىلُ
باالستحسانُ،والُجيعلونهُدليالًُمستق ًُ
بعض ُُ.
( )

األصل التاسع :العرف:
العآفُ:ماُتعارفُعليهُالنا ُ،وصارُعندهمُشا ع ًُاُُ.
واحلنابلةُجيآونُالعآفُيفُكثريُمنُفتاواهمُ،وخاصةُيفُبابُاملعةامالتُ،
ُْ

فهمُيتوسعونُفيهاُأكثآُمنُغريهمُ،ويعتربونُاملعاينُواملقاصدُ،والُيقفونُعنةدُ

األلفاظُ،ويفُصيغُالعقودُينظآونُإىلُماُتعارفُعليةهُالنةا ُ،ويفُالرشةوطُيفُ

املعامالت ُواألنكحةُيعتربونُاملرشوطُعآف ًاُكاملرشوطُرشع ًُاُ،وجيةآونُالعةآفُ

جمُآىُالنطقُ،ويفُاأليامنُواحلنْثُفيهاُمآجعهاُعندهمُإىلُالعآف ُُ.
() 4

األصل العارش :القياس:
نقلُعنُاإلمامُأمحدُرمحهُاهللُرواياتُفيهاُالعملُبالقيا ُوالقولُبهُ،وقدُ

عدَُُذلكُبعضُاألصحابُأنهُيُ ُْعتُربُُالقيا ُمنُأصولُاألدلةُُ.

ونقلُعنهُماُهاهآهُأنةهُالُيُعمةلُبالقيةا ُوالُيقةولُبةهُ،وجُعةلُُذلةكُ

بعضهمُروايةُأخآىُعنُاإلمامُُ.

وأكثآُاألصحابُتأولواُمةاُنقةلُعنةهُيفُعةدمُالعمةلُبالقيةا ُ،وقةالواُ

بالقيا ُُ.

( )ُُُفتاوىُابنُتيميةُ،229ُ/2 ُ،26ُ/2ُ:املسودةُ 2 ُ:ةُُُ.2 4
(ُُُ)4إعالمُاملوقعنُ،492ُ/4ُ:القواعدُالبنُرجبُُ.49 ُ:
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وبعضهمُ ُيتأولُماُنقلُعنةهُمةنُعةدمُالعمةلُبالقيةا ُ،واعتةربُأنُيفُ

مذهبهُروايتنُ،إحداهاُ:العملُبالقيةا ُ،واألخةآىُ:عةدمُالعمةلُبالقيةا ُ،

وجعلُاألوىلُفيامُن

ُعىلُعلتهُ،واألخآىُفيامُهوُمستنبُطُُالعلة ُُ.
( )

ُ

( )ُُُالعدةُ 442ُ/2ُ:ةُ ُ، 42املسودةُ،26 ُ:املدخلُالبنُبدرانُ،20 ُ:أصولُمذهبُاإلمةامُ
أمحدُ640ُ:ةُ ُُ.64
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االجتهاد والتقليد
احلنابلةُيآونُعدمُخلوُالعصةُمةنُجمتهةدُيقةومُهللُباحلجةةُ،ويةآونُأنُ

االجتهادُجا زُيفُاجلملةُ،والتقليدُجا زُيفُاجلملةُ،والُيوجبةونُاالجتهةادُعةىلُ

كلُأحدُوحيآُمونُالتقليدُ،والُيوجبونُالتقليدُعىلُكلُأحدُوحيآُمونُاالجتهادُ،
ويآونُأنُاالجتهادُجا زُللقادرُعليهُ،والتقليدُجا زُللعاجزُعنُاالجتهاد ُُ.
( )

( )ُُُفتاوىُابنُتيميةُُ.402ُ/40ُ:
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مميزات املذهب احلنبيل وخصائصه
املذهبُاحلنبيلُأحدُاملذاهبُالفقهيةُاألربعةُاملشهورةُ،وهةوُنخآهةاُمةنُ

الناحيةُالزمنيةُ،وقدُكانُكلُُمذهبُمةنُهةذهُاملةذاهبُاألربعةةُلةهُخصةا
خيت

ُهباُوميزاتُمتيزهُعنُغريهُمنُبقيةُاملذاهبُُ.
أماُخصا

ُ

ُوميزاتُاملذهبُاحلنبيلُفكثريةُمنهاُُ:

 1ـ اجلمع بني احلديث والفقه:
إمامُاملذهبُأمحدُبنُحنبلُإمامُيفُالسة ُنَةُ،مشةهودُلةهُبةذلكُمةنُعلةامءُ

األمةُ،والس ُنَةُهيُاملصدرُالثاينُللترشيعُبعدُالقآننُالكآيمُ،وتُشتمُلُُعةىلُأكثةآُ
أدلةُاألحكامُالتفصيليةُ،فهيُاألسا ُلألحكامُ،فهيُكالقاعدةُللبناءُ،وكلُُبناءُ
ُيوضعُعىلُقواعدُُثابتةُُوأساساتُُقويةُُفهوُخآابُُ.

واإلمامُأمحدُنالُالنصيبُاألكربُواحل َُُاألوفآُمنُمعآفةُالسننُواآلثةارُ،

ومذاُجاءتُإجاباتهُعىلُاملسا لُالفقهيةُمقآون ًُةُبامُصحُمنُالسنةُ،وكثري ًاُمةاُيقةولُ
يفُإجاباتهُ:فيهُحديثانُ،أوُ:فيهُثالثةُأحاديثُ،أوُ:أربعةُُ.

ابُبنُاحلكمُالوراقُعنُاإلمةامُأمحةدُ:رجةلُسةئلُ
َُ
َُ
قالُتلميذهُعبدُالوه

ُْ
عنُستنُألفُمسألةُُ،
فأجابُفيهاُبأنُقالُ:حدثناُوأخربناُ،انتهى ُُ.
( )

وقةةالُبعضةةهمُ:مةةاُرأيةةتُُأحةةد ًاُأعلةةمُبفقةةهُاحلةةديثُومعانيةةهُمةةنُُ
( )ُُُطبقاتُاحلنابلةُ400ُ/ ُ:طُدارُاملعآفةُُ.
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أمحدُ،انتهى ُُ.
( )

الُ،ويفُ
قالُالذهبيُ:وإىلُاإلمامُأمحدُاملنتهىُيفُمعآفةةُالسةنةُعلة ًامُوعمة ًُ

معآفةُاحلديثُوفنونهُ،ويفُمعآفةُالفقهُوفآوعهُ،وكانُرأس ًاُيفُالزهدُ،والةورعُ،

والعبادةُ،والصدقُ،انتهى ُُ.
()4

قالُابنُالقيمُ:إنُاملخالفنُملذهبه ُةُأيُ:مذهبُاإلمامُأمحد ُةُباالجتهةادُ،

واملقلُدينُلغريهُ،ليعظُمونُنصوصهُوفتةاواهُ،ويعآفةونُمةاُح َُقهةاُ،وقُآهبةاُمةنُ
النصوصُ،وفتاوىُالصحابةُ،ومنُتأملُفتاواهُوفتةاوىُالصةحابةُرأىُمطابقةةُُ

كلُُمنهامُعىلُاألخآىُ،ورأىُاجلميعُكأهناُختآجُمةنُمشةكاةُواحةدةُ،حتةىُإنُ
الصحابةُإذاُاختلفواُعىلُقولنُجاءُعنهُيفُاملسألةُروايتانُ،وكانُحتآيةهُلفتةاوىُ

الصحابةُكتحآيُأصحابهُلفتاويهُونصوصهُبلُأعظمُ،انتهى ُُ.
()2

وقالُالشيخُبكآُأبوُزيدُ:هذاُاملذهبُبحقُُقبلةةُُملدرسةةُالةن

؛ُإذُجيةدُُ

الناهآُيفُكتبُاملسا لُعنُاإلمامُأمحدُحشد ًاُمهة ًامُمةنُأدلةةُالكتةابُ،والسةنةُ،

وأقوالُالصحابةُُوفتاواهمُ،وهذاُيدلُعىلُمتيزُفقهُاإلمامُأمحدُباالعتامدُعةىلُ

الُ،انتهى ُُ.
الدليلُ،وعدمُااللتفاتُإىلُغريهُماُوجدُإليهُسبي ًُ
()2

وهذاُالتميزُالذيُحصلُعليهُاإلمامُأمحدُقدُأثآُتةأثري ًاُبالغة ًاُيفُتالميةذهُ

( )ُُُسريُأعالمُالنبالءُ:

(ُُُ)4سريُأعالمُالنبالءُ:

ُُ. 22ُ/

ُ49 ُ/ةُُُ.494

(ُُُ)2إعالمُاملوقعنُُ. 2ُ/ ُ:

(ُُُ)2املدخلُاملفصلُُ. 24ُ/ ُ:
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ومُنُجاءُبعدهمُمنُعلامءُاملذهبُ،فاملُ َُطلُعُُعىلُكتبُاملذهبُجيدُاملسألةُمقآون ًُةُ
بالدليلُ،بلُقدُيكونُيفُاملسألةُعددُُمنُالآواياتُ،وكلُُروايةةُمصةدرُهاُدليةلُ
منُاألدلةُُ.

يقولُابنُخلدونُعنُاحلنابلةُ:وهمُأكثةآُالنةا ُحفظة ًاُللسةنةُ،وروايةةُ

احلديثُ،انتهى ُُ.
( )

ويقولُاألستاذُسعديُأبوُجيبُ:لقدُوقفتُُعىلُسريةُعلامءُاحلنابلةةُمةنُ

أصحابُاإلمامُأمحدُ،ومنُجاءُبعدهمُ،حتىُمنتصفُالقةآنُالثةامنُامجةآيُ،

فوجدتُأمحدُيفُكلُواحدُمنهمُفكآ ًُاُ،ومنهج ًُاُ،ونظآةُللحياةُ،انتهى ُُ.
()4

ويقولُالدكتورُأمحدُبكريُحممودُعنُاإلمامُأمحدُ:ومنُكثآةُماُعةاشُمةعُ

احلةةديثُالرشةةيفُكانةةتُنراءُاإلمةةامُيفُالعبةةاداتُ،واملعةةامالتُ،والعقيةةدةُ،

واألدبُ،معلميةُمطولةُتفيدُالباحثنُوالعلامءُ...فهيُعبةارةُعةنُبحةآُعميةقُ
الغورُ،واسعُاألرجاءُ،الُيستطيعُالداخلُفيهُأنُخيآجُمنهُبسةهولةُ،إالُإذاُكةانُ
منُالعلامءُاملوهوبنُ،انتهى ُُ.
()2

وقدُجاءتُفتاوىُعلامءُاحلنابلةةُاملتةأخآينُعةىلُمةاُكانةتُعليةهُأقةوالُ

املتقدمنُوفتاواهمُ،منُاحلآصُعىلُتتبعُالةدليلُوتةآجيحُُمةاُيآجحةهُالةدليلُ
( )ُُُمقدمةُابنُخلدونُُ.222ُ:
(ُُُ)4أمحدُبنُحنبلُالسريةُواملذهبُ26 ُ:طُدارُابنُكثريُعامُ 992مُُ.
(ُُُ)2إسهامُيفُتاريخُاملذهبُاحلنبيلُ:
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حتىُولوُخالفُاملعتمُدُمنُاملذهبُُ.
 2ـ االهتامم باملسائل االعتقادية:

نظآ ًاُالتساعُدا آةُاألدلةُعندُإمامُاملذهبُفقدُكثةآُيفُإجاباتةهُومؤلفاتةهُ

الكالمُعنُمسا لُاالعتقةادُ،وهةذاُيفُاملةذهبُاحلنةبيلُأكثةآُمنةهُيفُغةريهُمةنُ

املذاهبُاألخآىُالتيُغالب ًاُماُتكونُاملسا لُفيهاُفقهية ًُةُ،فمسةا لُاإلمةامُأمحةدُ

االعتقاديةُُالتيُأجابُعليهاُكثريةُُمتناثآةُُيفُمسا لهُالتيُرويتُعنه ُُ.
( )

واإلمامُأمحدُلهُمصةنفاتُُيفُاإليةامنُ،وطاعةةُالآسةولُﷺُ،والةآدُُعةىلُ

اجلهميةُوالزنادقةُوجواباتُالقآننُ،ونفيُالتشبيهُ،واإلمامةُ،والفةتنُ،وفضةا لُ

أهلُالبيتُ،ومناقبُعيلُ،ورسا لُيفُالسنةُوالعقيدةُ...إلخُُ.

قالُابنُمفلحُ:وقدُصنفُاإلمامُأمحدُرمحهُاهللُوريضُعنةهُكتابة ًاُيفُالةآدُُ

عىلُالزنادقةُوالقدريةةُيفُمتشةابهُالقةآننُوغةريهُ،واحةتجُبةدال لُالعقةولُ،...

انتهى ُُ.
()4

لُالذيُحوىُجلُمسا لُاإلمامُفيهُماُخية ُُأهةلُامللةلُ
َُ
َُ
ويفُجامعُالال

والآدةُوالزندقةُوتاركُالصالةُوالفآا ض ُُ.
()2

( )ُُُللدكتورُعبدُاإللهُبنُسلامنُاألمحدي(ُ:الآسا لُواملسا لُاملآويةُعنُاإلمامُأمحةدُيفُالعقيةدة)ُ
رسالةُدكتوراهُمنُاجلامعةُاإلسالميةُباملدينةُعامُ 209هُُ.

(ُُُ)4اآلدابُالرشعيةُُ.444ُ/ ُ:
( ُُُ)2تمُحتقيقهُيفُرسالةُدكتوراهُيفُجامعةُاإلمامُحممدُبنُسعودُاإلسالميةُ،وطبعُيفُجملةدينُعةامُ
 2 6هُُ.
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وتالميذُاإلمامُأمحدُمعُنقلهمُللمسا لُالفقهيةُنقلةواُمسةا لُيفُالعقيةدةُ

عنُشيخهمُ،وممُمؤلفاتُيفُذلكُأيض ًُاُ،فعبةدُاهللُبةنُاإلمةامُأمحةدُلةهُكتةابُ

والاللُ ُجامعُمسا لُاإلمامُلهُ((السنة)) ُأيض ًاُ ُ،وغةريهمُكةابنُ
((السنة)) ُ َ ُ،
()4

( )

أيبُالدنياُوابنُأيبُحاتمُوالطرباين ُُ.
()2

وقدُسارُعىلُهذاُمجاعةُمنُعلامءُاحلنابلةُيفُإجاباهتمُعةىلُمسةا لُالفقةهُ

والعقيدةُ،فشيخُاملذهبُالقايضُأبوُيعةىلُيفُكتةابُالةآوايتنُوالةوجهنُذكةآُ
عدد ًاُمنُاملسا لُالعقدية ُُ.
()2

والكتبُاملتعلقةُبالعقيدةُالتيُأ ّلفهاُعلامءُاحلنابلةُكثةريةُُجةد ًاُلةيسُهةذاُ

مكانُُذكآهاُ،وإنامُأردتُُاإلشارةُإىلُأنُإجاباتُعلامءُاملذهبُليستُيفُاملسا لُ
الفقهيةُفقطُ،بلُويفُاملسا لُالعقديةُأيض ًُاُ،فهمُم َُتبعونُمةنهجُإمةامُاملةذهبُيفُ

ذلكُُ.

ويفُجامعةُاإلمامُحممدُبةنُسةعودُاإلسةالميةُبالآيةاضُرسةالتانُمجعتةاُ

مسا لُالعقيدةُاملذكورةُيفُكتابُطبقاتُاحلنابلةُالبنُأيبُيعىلُ،ورسالتانُأيضة ًاُ

مجعتاُاملسا لُالفقهيةُُ.

( )ُُُتمُحتقيقهُيفُرسالةُدكتوراهُيفُجامعةُأمُالقآىُ،وطبعُيفُجملدينُعامُ 2 6هُُ.
(ُُُ)4مطبوعُعنُدارُالآايةُبالآياضُعامُ

 2هُبتحقيقُالدكتورُعطيةُبنُعتيقُالزهآاينُُ.

(ُُُ)2يآاجعُمعجمُمصنفاتُاحلنابلةُُ.2 0ُ،422ُ، 42ُ/ ُ:
(ُ ُُ)2للدكتورُسعودُبنُعبدُالعزيزُاللةف(ُ:املسةا لُالعقديةةُمةنُكتةابُالةآوايتنُوالةوجهن)ُ
للقايضُأيبُيعىلُمطبوعُعامُ 2 9هُُ.
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وقدُكانُاحلاف ُأبوُالفضلُحممدُبةنُنةااُالسةالميُ(تُ0

ه)ُعةىلُ

مذهبُاإلمامُالشافعيُ،فانتقلُإىلُمذهبُاإلمامُأمحدُبنُحنبلُمنُأجلُاألمورُ

االعتقادية ُُ.
( )

 3ـ التيسري يف كثري من األحكام:
يفُالترشيعُاإلسالميُتيسريُعىلُاألمةُ،قالُاهللُتعةاىل﴿ُ:ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮ ﮯ ﮰﮱ﴾[احلجُ،]42ُ:واملشقةُجتلبُالتيسري ُ،ويفُاملذاهبُالفقهيةُجوانبُُ
()4

منُهذاُالتيسريُ،ويفُاملذهبُاحلنبيلُتيسريُيفُكثريُمنُاألحكامُيفُغالبُأبةوابُ

الفقهُ،ومنُذلكُُ:

ـُالقولُبطهارةُبولُوروثُمأكولُاللحمُ،كبيهمةةُاألنعةامُ،والةدواجنُ،

ونحوُذلكُمماُتعمُبهُالبلوىُ،ويفُهذاُتيسريُودفعُللحآجُواملشقة ُُ.
()2

طبةهُوحةكُُيابسةهُ،ويفُهةذاُ
ـُطهارةُمنيُاآلدمي ُ،واستحبابُ ُغسلُرُ ُْ
()2

تيسريُأيض ًُاُ.

ـُجوازُاملسحُعىلُاجلورب ُ،وهوُاملنترشُيفُهذاُالزمنُ،ويفُجوازُمسحهُ
( )

( )ُُُذيلُطبقاتُاحلنابلةُُ.420ُ/ ُ:
(ُُُ)4األشباهُوالنظا آُللسيوطيُ،22ُ:األشباهُوالنظا آُالبنُنجيمُُ.22ُ:
(ُُُ)2املغنيُ،294ُ/4ُ:املحآرُُ.24ُ/ ُ:
(ُُُ)2املغنيُُ.294ُ/4ُ:
( )ُُُاملغنيُُ.242ُ/ ُ:
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تيسريُهاهآُ،وإالُلضاقُاألمآُعةىلُالنةا ُبخلعةهُوغسةلُالةآجلنُعنةدُكةلُ

وضوءُ.

وذلكُكأنُيأخذُُاملشةرتيُاملبيةعُويسةلمُللبةا عُ
ُْ
ـُصحةُالبيعُباملعاطاة ُ،
( )

الثمنُدونُصيغةُُبعتُُواشرتيتُُ،وهذاُمنترشُبكثآةُيفُاألسواقُ،ولوالُالقةولُ
بالصحةُحلصلُمشقةُوحآجُ،خاصةُيفُهذاُالعصُالذيُكثةآتُفيةهُمتطلبةاتُ

النا ُ،وتنوعتُوتعددتُطآقُالبيعُوالرشاءُ.

ـُأنُاألصلُيفُالعقودُوالرشوطُالصحة ُ،قالُشيخُاإلسالمُابنُتيميةةُ:
()4

إنُاألصلُيفُالعقودُوالرشوطُاجلوازُوالصحةُ،والُحيآمُفيهاُويبطلُإالُماُوردُ

الرشعُبتحآيمةهُوإبطالةهُ،نصة ًُاُ،أوُقياسة ًاُعنةدُمةنُيقةولُبةهُ،وأصةولُأمحةدُ
املنصوصةُعنهُأكثآهاُجيآيُعىلُهذاُالقولُ،انتهى ُ.
()2

ـُاملعتربُيفُالتقابضُيفُاملعامالتُأنُقبضُكلُيشءُبحسُبهُ،ويُآجةعُفيةهُ

إىلُالعآف ُ.ويفُهذاُتيسريُكبريُعىلُاألمةُ،ويفُهذاُالعصُتوسعتُاملعةامالتُ
()2

التجاريةُوتنوعتُوتعددتُجماالهتاُ،ويفُهذاُالقولُتيسريُعظيمُيفُهذاُالتعاملُُ.

قالُشةيخُاإلسةالمُابةنُتيميةةُ:األسةامءُتُ ْعةآُفُُحةدودُهاُتةارةُبالرشةعُ
( )ُُُرشحُالزركيشُ،224ُ/2ُ:املحآرُ،460ُ/ ُ:الفآوعُُ.2ُ/2ُ:
(ُُُ)4جمموعُفتاوىُابنُتيميةُ، 24ُ/49ُ:القواعدُالبنُرجبُُ. 4ُ/4ُ:
(ُُُ)2جمموعُفتاوىُابنُتيميةُُ. 24ُ/49ُ:
(ُُُ)2املغنيُُ. 26ُ/6ُ:
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كالصالةُ،والزكاةُ،والصيامُ،واحلجُ،وتارة ُباللغةة ُكالشةمسُ،والقمةآُ،والةربُ،
والبحآُ،وتارةُبالعآفُكالقبضُ،والتفآقُ،انتهى ُُ.
( )

وقالُأيض ًُاُ:فالقبضُُمُ ُْآجُعُهُإىلُعآفُالنا ُ،حيثُ ُيكنُلهُحديُُيفُاللغةُ

والُيفُالرشعُ،انتهى ُُ.
()4

ـُأنُالُلعُفسخُُالُيةنق

ُبةهُعةددُالطةالق ُ،ويفُهةذاُتضةييقُلةدا آةُ
()2

الفآاقُ.

ـُعدمُوقوعُالطالقُمنُالسكآانُيفُإحدىُالآوايتن ُ،وفيهُتضييقُأيض ًاُ
()2

لدا آةُالفآاقُ.

ـُجوازُوقفُاإلنسانُعىلُنفسهُمدةُحياتهُيفُإحدىُالآوايتن ُ،ويفُهذاُ
( )

توسيعُلدا آةُعملُالربُواإلحسانُ.
ـُتوريثُذويُاألرحام ُ.
()6

ـُأنُالكافآُإذاُماتُحُكُمُُبإسالمُمُنُ ُيبلغُمنُولده ُ.
()4

( )ُُُجمموعُفتاوىُابنُتيميةُُ.222ُ/49ُ:
(ُُُ)4جمموعُفتاوىُابنُتيميةُُ.44 ُ/20ُ:
(ُُُ)2املغنيُُ.442ُ/ 0ُ:
(ُُُ)2املغنيُُ.224ُ/ 0ُ:
( )ُُُاملغنيُُ. 92ُ/2ُ:
(ُُُ)6املغنيُُ.24ُ/9ُ:
(ُُُ)4املغنيُُ.426ُ/ 4ُ:
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 4ـ البعد عن التفريع والتقدير وفرض ما مل يقع:

كانُاإلمامُأمحدُرمحهُاهللُينهىُعنُالنظآُيفُكتةبُأهةلُالةآأيُخشةيةُأنُ

يشتغلُأهلُالعلمُبالتفآيعاتُوالالفاتُواالفرتاضاتُعنُسنةُرسةولُاهللُﷺُ

وأقوالُالصحابةُالتيُهيُاألصلُيفُاحلكمُعىلُاملسا لُالفقهيةُُ.

وعىلُهذاُفقدُكانُاملذهبُاحلنبيلُيتتبعُالدليلُدا ًُامُ،فهوُيتمشىُمعُالس ُنَةُ

واألثآُ،والُيشتغلُبفُ ُْآضُاملسا لُالتيُ ُتقعُملعآفةُوصفهاُثمُاحلكمُعليهاُفةيامُ

لوُوقعتُ،وهذاُهوُاملنهجُالذيُسارُعليهُاإلمامُأمحدُُ.

قالُامليموينُ:قالُُّأمحدُبنُحنبلُ:ياُأباُاحلسن!ُإياكُأنُتتكلمُيفُمسةألةُ

ليسُلكُفيهاُإمامُ،انتهى ُُ.
( )

ونقلُأبوُداودُعنُأمحدُ،وسألهُرجلُعنُمسألةُ،فقالُلهُ:دعناُمةنُهةذهُ

ُْ
املسا
لُاملحدُثةُ،انتهى ُُ.
()4

حسُنُُمةاُجةاءُ
وقالُاألثآمُ:سمعتُأمحدُ،سئلُعنُمسألةُ،قالُ:دعناُليتُأنّاُنُ ُْ

فيهُاألثآُ،انتهى ُُ.
()2

قالُابنُاجلوزيُ:كانُأمحدُيكآهُوضعُالكتبُالتيُتشةتملُعةىلُالتفآيةعُ

والآأيُ،وحيبُالتمسكُباألثآُ،انتهى ُُ.
()2

( )ُُُاملناقبُالبنُاجلوزيُ،42 ُ:إعالمُاملوقعنُالبنُالقيمُُ.424ُ/2ُ:
(ُُُ)4اآلدابُالرشعيةُالبنُمفلحُُ.44ُ/4ُ:
(ُُُ)2املآجعُالسابقُُ.
(ُُُ)2املناقبُُ.429ُ:
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والنا ُيفُهذاُاملسلكُعىلُمناهجَُمتلفةُ،فمنهمُمنُسةدُبةابُاملسةا لُ،

ومنهمُمنُتوسعُفيهاُحتىُافرتضُماُ ُيقعُ،أوُماُالُيمكنُأنُيقعُ،ومنهمُمةنُ

فتحُبابُاملسا لُللواقعاتُ،دونُماُ ُيقعُ،حتىُالُيشتغلُأهلُالعلمُبذلكُعنُ

السنةُواألثآُُ.

قالُابنُرجبُ:انقسمُالنا ُيفُهذاُالبابُأقسام ًُاُُ:
لُحتىُقلُفقههُوعلمهُبحدودُ
َُ
فمُنُأتباعُأهلُاحلديثُمُنُسدُبابُاملسا

ماُأنزلُاهللُعىلُرسولهُﷺُ،وصارُحاملُفقهُغريُفقيهُُ.

ومنُفقهاءُأهلُالآأيُمنُتوسعُيفُتوليدُاملسا لُقبلُوقوعهاُ،ماُيقةعُيفُ

العادةُمنهاُوماُالُيقعُُ...

وأماُفقهاءُأهلُاحلديثُالعاملونُبهُفإنُمعظمُههمُالبحةثُعةنُمعةاينُ

كتابُاهللُُ،وماُيفّهُمنُالسننُالصحيحةُ،وكالمُالصةحابةُوالتةابعنُمةمُ

بإحسانُ،وعنُسنةُرسولُاهللُﷺُ،ومعآفةُُصحيحهاُوسقيمهاُ،ثمُالتفقةهُُفيهةاُ

وتفهُمُهاُ،والوقوفُ ُعىلُمعانيهاُ،ثمُمعآفةُكالمُالصحابةُوالتابعنُممُبإحسانُ
يفُأنواعُالعلومُمنُالتفسريُواحلديثُ،ومسا لُاحلاللُواحلآامُ،وأصولُالسةنةُ،

والزهدُوالآقا قُ،وغريُذلكُ،وهذاُهوُطآيقةُاإلمامُأمحدُومنُوافقهُمنُعلةامءُ
احلديثُالآبانينُ،ويفُمعآفةُهذاُشغلُُشاغلُُعنُالتشاغلُبامُأحدثُمنُالآأيُ

مماُالُينتفعُبهُوالُيقعُ،وإنامُيُ ُْورُثُُالتجادلُُفيهُالصةوماتُُ،واجلةدالُُ،وكثةآةُُ

القيلُوالقالُ،وكانُاإلمامُأمحدُكثري ًاُإذاُسئلُعةنُيشءُمةنُاملسةا لُاملو َلةداتُ
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التيُالُتقعُيقولُ:دعوناُمنُهذهُاملسا لُاملحدُثةُ،انتهى ُُ.
( )

 5ـ اجلمع بني العلم والعمل:
كانُاإلمامُأمحدُُرمحهُاهللُشديدُُاالتُباعُلآلثارُ،ي ُْتبُعُالعلمُُالعملُُ،فعةنُأيبُ

هُيفُأنُيتّةىُطلبة ًاُلالتُبةاعُ،
احلسنُابنُاملناديُأنهُقالُ:اسةتأذنُأمحةدُُزوجتة
َ

فأذنتُلهُ،فاشرتىُجاريةُبثمنُيسريُوسامهاُرحيانةُ،استنان ًاُبآسولُاهللُﷺ ُُ.
()4

وقالُاملُ َُآوذيُ:قالُُّأمحدُ:ماُكتبتُُحديث ًاُعنُالنبيُﷺُإالُوقدُعملةتُُ

بهُ،حتةىُم َةآُيبُيفُاحلةديثُأنُالنبةيُﷺُاحةتجمُوأعطةىُأبةاُطيبةةُدينةارًُا ُ،
()2

فأعطيتُاحلجامُدينار ًاُحنُاحتجمت ُُ.
َُ
()2

وتلميذُاإلمامُأمحدُأبوُبكآُُأمحدُُبنُحممةدُبةنُاحلجةاجُاملةآوذيُ(تُ 44ه)ُ

قالُعنهُالذهبيُ:كانُإمام ًاُيفُالسنةُشديدُاالتُباعُ،انتهى ُُ.
( )

( )ُُُجامعُالعلومُواحلكمُطُ 2 9هُ422ُ/ ُ:ةُُُ.429
ويآاجعُيفُاملوضوعُ:اآلدابُالرشعيةُ 46ُ/4ُ:ةُُ،20إعالمُاملوقعنُ،424ُ/2ُ:جامعُالعلومُ

واحلكةةمُ 422ُ/ ُ:ةُُ4 4احلةةديثُالتاسةةعُ،الفقةةهُالسةةاميُ،204ُ/4ُ،229ُ/ ُ:املةةدخلُ
املفصلُ، 22ُ/ ُ:املنهجُالفقهيُالعامُلعلامءُاحلنابلةُُ.20 ُ:

(ُُُ)4املناقبُُ.449ُ:
(ُُُ)2يفُالصحيحنُعنُابنُعبا ُبلفة (ُ:احةتجمُرسةولُاهللُﷺُوأعطةىُاحلجةامُأ ْجةآه)ُعنةدُ
البخاريُبآقمُ(ُ،)4442وعندُمسلمُبآقمُ(ُُ.) 404

(ُُُ)2املناقبُُ.424ُ:
( )ُُُسريُأعالمُالنبالءُُ. 42ُ/ 2ُ:
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وأهلُُالعلمُمنُعلامءُاملذهبُكانواُحيآصةونُعةىلُقةآنُالعلةمُبالعمةلُ،

فزينُُالدينُأبوُاحلسنُعيلُبنُإبآاهيمُبنُنجةاُبةنُنجيةةُ(تُ 99ه)ُكةانُمةعُ
صالحُالدينُعندُفتحُالقد ُعامُ 22هُ،وتكلمُأولُُمجعةُأقيمتُبعةدُالفةتحُ

عىلُكآسُالوع

ُُ.

( )

وأبوُعمآُحممدُبنُأمحدُبنُحممدُبنُقدامةُ(تُ604ه)ُحرضُفتحُالقد ُ

معُصالحُالدين ُ،قةالُالةذهبيُ:كةانُالُيسةمعُدعةا ًُءُإالُوحيفظةهُيفُالغالةبُ
()4

ويدعوُبهُ،والُحديث ًاُإالُوعملُبهُ...والُجهاد ًاُإالُوخآجُفيهُ،انتهى ُُ.
()2

وأخوهُاملوفقُعبدُاهللُبنُأمحدُبنُحممدُبنُقدامةُ(تُ640ه)ُحرضُفةتحُ

القد ُمعُصالحُالدين ُ،ووصةفهُالبهةاءُبالشةجاعةُ،وقةالُ:كةانُيتقةدمُإىلُ
()2

العدوُ،وجآحُيفُكفهُ،وكانُيآاميُالعدوُ،انتهى ُُ.
( )

وأبوُموسىُعبدُاهللُبنُعبدُالغنيُبنُعبدُالواحةدُاملقةدسُ(تُ649ه)ُ

حرضُللغزاةُبثغآُدمياط ُُ.
()6

( )ُُُتاريخُاإلسالمُحوادثُ 22هُصُُ،49ذيلُطبقاتُاحلنابلةةُ، 2 ُ/4ُ:األنةسُاجلليةلُ224ُ/ ُ:ةُ
ُُ.2 0

(ُُُ)4ذيلُطبقاتُاحلنابلةُُ. 6ُ/4ُ:
(ُُُ)2سريُأعالمُالنبالءُُ.6ُ/44ُ:
(ُُُ)2ذيلُطبقاتُاحلنابلةُُ. 6ُ/4ُ:
( )ُُُسريُأعالمُالنبالءُُ. 4 ُ/44ُ:
(ُُُ)6ذيلُطبقاتُاحلنابلةُُ. 26ُ/4ُ:
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واحلاف ُضياءُالدينُحممدُبنُعبدُالواحدُاملقدسُ(تُ622ه)ُقةالُعنةهُ

ابنُالنجارُ:كانُجماهد ًاُيفُسبيلُاهلل ُُ.
( )

وشمسُالدينُأبوُالفآجُعبدُُالآمحنُبنُأيبُعمآُحممدُبنُأمحدُبةنُحممةدُ

ابنُقدامةُ(تُ624ه)ُقالُعنهُالذهبيُ:حرضُالفتوحات ُُ.
()4

ونجمُالدينُأبوُالعبا ُأمحدُبنُعبدُالآمحنُبنُأيبُعمآُحممدُبنُأمحدُبنُ

حممدُبنُقدامةُ(تُ629ه)ُركبُاليةلُ،ولةبسُالسةالحُ،وحرضةُالغةزواتُ،
وشهدُفتحُطآابلسُمعُالسلطانُامللكُاملنصور ُُ.
()2

وفخآُالدينُعيلُبنُأمحدُبنُعبدُالواحدُاملقةدسُبةنُالبخةاريُ(تُ690ه)ُ

حدثُبالغزواتُأيامُامللكُالناا ُُ.
()2

وضياءُالدينُحممدُبنُأمحدُبنُعبدُالآحيمُبنُعبةةدُالواحةدُبةنُالكةاملُ

(تُ4 2ه)ُ،كانُحيرضُالغزوات ُُ.
( )

وأبوُالعبا ُأمحدُبنُعبدُاحلليمُبنُتيميةةُ(تُ442ه)ُقةالواُعنةهُ:وأمةاُ

شجاعتهُفبهاُتُرضبُاألمثالُ،وببعضهاُيتشبهُأكابآُاألبطالُ،ولقةدُأقامةهُاهللُيفُ
( )ُُُذيلُطبقاتُاحلنابلةُُ.424ُ/4ُ:
(ُُُ)4تاريخُاإلسالمُوفياتُ ُ62ةُ690هُصُُ، 02ذيلُطبقاتُاحلنابلةُُ.20 ُ/4ُ:
(ُُُ)2تاريخُاإلسالمُوفياتُ ُ62ةُ690هُصُُ،2 2ذيلُطبقاتُاحلنابلةُُ.244ُ/4ُ:
(ُُُ)2ذيلُطبقاتُاحلنابلةُُ.244ُ/4ُ:
( )ُُُالدررُالكامنةُُ. 92ُ/2ُ:
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نوبةُغازانُوا ْلتقىُأعباءُاألمآُبنفسه ُُ.
( )

أماُيفُجمالُاالحتسابُ،واألمةآُبةاملعآوفُوالنهةيُعةنُاملنكةآُ،وحماربةةُ

البدعُ،والتقآبُإىلُاهللُيفُأعةاملُالطاعةاتُوعمةلُالصةاحلاتُ،ففةيُمبحةثُ:
احلنابلةُواألمآُباملعآوفُوالنهيُعنُاملنكآُُ.

 6ـ األمر باملعروف والنهي عن املنكـر ،وحماربـة البـدع ،وشـد التمسـ

بالسنة واتباع مذهب السلف:

متيزُاحلنابلةُهبذهُاألمورُمنذُعهدُاإلمامُأمحدُالذيُرضُبُأروعُاألمثلةُيفُ

الورعُوالزهدُ،والصربُوالثباتُ،واتُباعُالسنةُ،وحماربةُالبدعة ُُ.
()4

عندُإلقاءُنظآةُعىلُتآاجمُعلامءُاحلنابلةُيظهآُلناُأنُعدد ًاُكبري ًاُمةنهمُقةدُ

وصفُبأنهُصاحبُس ُنَةُ،واملآادُماُيتضةمنهُذلةكُالوصةفُمةنُاتبةاعُُللسةنةُ،

وحماربةُُللبدعةُ،وعربُالعصورُههآُكثريُمنُالبدعُ،فكانُمؤالءُالعلةامءُنصةيبُ

منُالتصديُواملحاربةُماُ،والقضاءُعليهاُ،ومنُأعظمُماُههآُ:القولُُبخلةقُالقةآننُ،

وقدُتصدىُمذهُالبدعةُإمامُاملذهبُالذيُرضبُأروعُاألمثلةُيفُالثبةاتُوالصةربُ،
وبقيُيفُاملحنةُسنواتُحتىُههآُاحلقُوزهقُالباطلُ،وقدُكانُملنُجاءُبعدهُمنُ
علامءُاملذهبُأثآُيفُحماربةُالبدعُعىلُمآُالعصورُوحتىُالعصُاحلارضُُ.

( )ُُُذيلُطبقاتُاحلنابلةُ،29 ُ/4ُ:ويآاجعُذيلُتاريخُاإلسالمُُ.46 ُ:
(ُُُ)4احلنابلةُخاللُثالثةُعرشُقآن ًُاُ، 4 ُ/ ُ:فقدُعقدتُاملبحثُالسةاد ُعةنُاحلنابلةةُواألمةآُ
باملعآوفُوالنهيُعنُاملنكآُذكآتُفيهُماُخي
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الُُ.
ُذلكُمفص ًُ
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فتلميذُاإلمامُأمحدُأبوُبكآُأمحدُبنُحممدُبنُاحلجاجُاملآوذيُ(تُ 44ه)ُ

كانُإمام ًُاُيفُالسنة ُُ.
( )

وأبوُداودُسليامنُبنُاألشعثُ(تُ 44ه)ُقالُعنةهُالةذهبيُ:كةانُعةىلُ

مذهبُالسلفُيفُاتُباعُالسنةُ،وتآكُالوضُيفُمضايقُالكالم ُُ.
()4

وحممدُبنُإسامعيلُالرتمذيُ(تُ420ه)ُقالُعنهُالطيبُ:كانُفُهُ ًامُمتقن ًاُ

مشهور ًاُبمذهبُالسنة ُُ.
()2

وأبوُبكآُحممدُبنُالقاسمُاألنباريُ(تُ242ه)ُقالُعنةهُالطيةبُ:كةانُ

منُأهلُالسنة ُُ.
()2

وأبوُبكآُحممدُبنُاحلسنُاآلجآُيُ(تُ260ه)ُقةالُعنةهُالةذهبيُ:كةانُ

صاحبُسنةُواتُباع ُُ.
( )

وأبوُبكآُحممدُبنُحممدُبنُمحدانُبنُبطةُ(القآنُالآابع)ُصنفُيفُالعقيدةُ

السلفيةُُ.

وأبةةوُاحلسةةنُأمحةةدُبةةنُعبةةدُاهللُالسُ ُْوسة ُنْج ْآديُ(تُ204ه)ُقةةالُعنةةهُ
( )ُُُسريُأعالمُالنبالءُُ. 42ُ/ 2ُ:
(ُُُ)4سريُأعالمُالنبالءُُ.402ُ/ 2ُ:
(ُُُ)2تاريخُبغدادُُ.24ُ/4ُ:
(ُُُ)2تاريخُبغدادُُ. 2 ُ/2ُ:
( )ُُُسريُأعالمُالنبالءُُ. 22ُ/ 6ُ:
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الطيبُ:كانُحسنُاالعتقادُشديد ًاُيفُالسنة ُُ.
( )

وأبوُالفآجُعبدُالواحدُبنُحممدُالشةريازيُ(تُ226ه)ُكةانُشةديد ًاُيفُ

السنة ُُ.
()4

وأبوُاحلسنُحممدُبنُحممدُبنُاحلسةنُالفةآاءُ(الشةهيدُتُ 46ه)ُكةانُ
َُ

عارف ًاُباملذهبُمتشدد ًاُيفُالسنة ُُ.
()2

وأبوُاملظ َُفآُحييىُبنُحممةدُبةنُهُبةريةُ(الةوزيآُتُ 60ه)ُقةالُعنةهُابةنُ

اجلوزيُ:كانُمتشدد ًاُيفُاتُباعُالس ُنَةُوسُريُُالسلف ُُ.
()2

وأبوُعمآُحممدُبنُأمحدُبنُحممدُبنُقدامةُ(تُ604ه)ُكانُعةىلُمةذهبُ

السلفُالصالحُ،حسنُالعقيدةُ،متمسك ًاُبالكتابُوالسنةُواآلثارُاملآوية ُُ.
( )

والعامدُاملقدسُإبآاهيمُبنُعبدُالواحدُ(تُ6 2ه)ُكانُداعيةُإىلُالسنة ُُ.
()6

وأمحدُبنُسالمةُبنُأمحدُالنجارُاحلآاينُ(تُ626ه)ُكانُمنُدعةاةُأهةلُ

السنةُووالهتم ُُ.
()4

( )ُُُتاريخُبغدادُُ.424ُ/2ُ:
(ُُُ)4ذيلُطبقاتُاحلنابلة4ُ/ ُ:

ُُ.

(ُُُ)2ذيلُطبقاتُاحلنابلةُُ.294ُ/ ُ:
(ُُُ)2املنتظمُُ. 66ُ/ 2ُ:
( )ُُُذيلُطبقاتُاحلنابلةُُ. 2ُ/4ُ:
(ُُُ)6ذيلُطبقاتُاحلنابلةُُ.9 ُ/4ُ:
(ُُُ)4تاريخُاإلسالمُوفياتُُ620ةُ6 0هُصُ ُُ.20
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وعبدُالةآازقُبةنُرزقُاهللُالآ ْسةعُنيُ(تُ660ه)ُكةانُمتمسةك ًاُبالسةنةُ
َُ

واآلثارُ،يصدعُبالسنةُعندُاملخالفن ُُ.
( )

وعبدُالآحيمُبنُحممدُبنُأمحدُبنُفار ُالع ْلثيُ(تُ 62ه)ُكةانُعابةد ًاُ

أثآي ًاُصلب ًاُيفُالسنةُ،شديد ًاُعىلُأهلُالبدع ُُ.
()4

هذهُأمثلةُملنُصدعُبالسنةُومتسكُهبةاُ،وحةاربُالبدعةةُ،وغةريُهةؤالءُ

كثريونُجيدُذلكُالقارئُعندُالنظآُيفُسريهمُوتآامجهمُ،واالتصةافُُبالصةفاتُ

املتقدمةُقدُغلبُعىلُكثريُمنُاحلنابلةُ،كامُكةانُمةمُأثةآُهةاهآُيفُالقضةاءُعةىلُ
املبتدعاتُواألمورُاملحدثةُاملخالفةُللرشعُاحلنيفُ،ومصنفاتُُاحلنابلةُيفُذلةكُ

شاهدُُعىلُذلكُ،وهيُكثرية ُُ.
()2

 7ـ تعدد الروايات:
يتميزُاملذهبُاحلنبيلُبتعددُالآواياتُوكثآةُاألقوالُيفُاملسألةُالواحدةُمماُ

جيعلهُأكثآُموافق ًُةُللمذاهبُاألخآىُمنُغريه؛ُإذُالُختآجُروايةُيفُاملذهبُعةنُ

أنُتكونُهيُاملذهبُيفُاملذاهبُالفقهيةُاألخآىُ،وهذاُملاُيتمتعُبهُإمامُاملذهبُ

منُإملامُُبالكتابُوالسنةُوأقوالُالصحابةُوالتابعنُُ.

يقولُشيخُاإلسالمُابنُتيميةُ:أمحدُُكانُأعلمُُمنُغةريهُبالكتةابُوالسةنةُ
( )ُُُذيلُطبقاتُاحلنابلةُُ.44 ُ/4ُ:
(ُُُ)4تاريخُاإلسالمُوفياتُُ620ةُ690هُصُُُ.442
(ُُُ)2وهيُمذكورةُومفصلةُيفُمعجمُمصنفاتُاحلنابلةُُ.
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وأقوالُالصحابةُوالتابعنُممُبإحسان؛ُومذاُالُيكادُيوجدُلهُقولُُخيالفُنصة ًاُ

كامُيوجدُلغريهُ،والُيوجدُلهُقولُضعيفُيفُالغالبُإالُويفُمذهبهُقولُيوافةقُ
القولُاألقوىُ،انتهى ُُ.
( )

ويقولُالدكتورُأمحدُبكريُحممودُعنُالفقهُاحلنةبيلُ:إنُلةهُخاصةيتهُ،فهةوُ

الفقهُاجلامعُللمذاهبُكلهاُ،انتهى ُُ.
()4

ويقولُأيض ًُاُ:ولقدُوسةعُاحلنابلةةُعةىلُأنفسةهمُيفُاختيةارُاألقةوالُكةامُ

وسعواُعىلُاملسلمنُيفُالعملُالصحيحُ،انتهى ُُ.
()2

ومنُثمآاتُفقهُاإلمامُأمحدُأنهُأفتىُبمسا لُكثرية ُمقآونةُُبةدليلهاُمةنُ
()2

الكتابُوالسنةُوأقوالُالصحابةُوالتابعنُ،وفقهُالدليلُ،هذاُهوُالفقةهُالةدقيقُ،

وهوُمقدَُمُُعىلُفقهُالتعليلُالذيُالُيصارُإليهُإالُعندُعدمُفقةهُالةدليلُ،وعةدمُ
قولُاملتقدمنُ،وقدُهنُالبعضُأنُالفقهُهوُفقهُالتعليلُ،وليسُكذلكُُ.

وهذهُاملسا لُالتيُأفتىُهباُاإلمامُأمحدُقدُرواهاُعنهُتالميذهُوهمُكثآُُ:

فمنهمُمنُيأخذُعنهُاحلديثُويسمعُشيئ ًاُمنُالفقهُ،وهمُيفُاحللقةُزهةاءُ

مخسةُنالفُتلميذُُ.

( )ُُُجمموعُفتاوىُابنُتيميةُُ.449ُ/4ُ:
(ُُُ)4إسهامُيفُتاريخُاملذهبُاحلنبيل6ُ:

ُُ.

(ُُُ)2املآجعُالسابقُُ. 2ُ:
( ُُُ)2تقدمتُروايةُعبدُالوهابُبنُعبدُاحلكمُالوراقُأنُاإلمامُأمحدُسئلُعنُسةتنُألةفُمسةألةُ
صُُُ. 6
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ومنهمُالذينُروواُاحلديثُوالفقةهُ،وإنُ ُيتمةذهبواُبمذهبةهُ،وقةدَُرُهمُ

العليميُُبخمسُمئةُُوثامنيةُوسبعنُتلميذًُاُُ.

ومنهمُمُنُروواُعنهُاحلديثُ،ونقلواُعنهُالفقهُومتذهبواُبمذهبهُ،وذكآهمُ

امل ْآداويُوالعليميُ،وهمُمئةُوثالثونُتلميذ ًاُ ُُ.
( )

لُاإلمامُأمحدُالتيُأفتىُهباُورواهاُعنهُجمُكثريُمنُالتالميذُه َُيأُاهللُ
يُ
ومسا

الفذُالذيُأخذُعىلُنفسهُالعنايةُُبجمعهاُمنُكتبُالةآواةُ
ماُقبلُأنُتضيعُالعا ُُ َُ
وأفواههمُ،وسافآُألجلهاُوصنفهاُ،وهوُأبةوُبكةآُأمحةدُبةنُحممةدُبةنُهةارونُ
اللُ(تُ
ال َ ُ

2ه)ُُ.

قالُابنُاجلوزيُ:افُعنايتةهُإىلُمجةعُعلةومُاإلمةامُأمحةدُبةنُحنبةلُ،

وسافآُألجلهاُ،وكتبهاُعاليةُونازلةُ،وصنفهاُكتب ًُاُ،منهاُكتابُاجلةامعُنحةوُُمةنُ
مئتيُجزءُ،و ُيقاربهُأحدُمنُأصحابُأمحدُيفُذلكُ،انتهى ُُ.
()4

وقدُكانُمذهُاملسا لُأثآُيفُالفقهُبوجهُعامُ،حيثُاقرتنةتُهةذهُاملسةا لُ

باألدلةُمنُالكتابُوالسنةُ،وأقوالُالصحابةُوالتابعنُ،ومعُفُ ُْقدُُقُدُْرُُعظيمُمةنُ

كتابُالاللُ((اجلامع))ُإالُأنُهذهُاملسا لُقدُتفآقةتُيفُبطةونُالكتةبُالتةيُ
َُ
تضمنتهاُقبلُفُ ُْقدُُالكتابُ،وكذلكُيفُالكتبُالتيُانفآدتُبتأليفهاُ،وقدُمجعةتُ

وحقُقُالكثريُمنهاُوطبعُُ.

( )ُُُاإلنصافُ444ُ/ 4ُ:ةُُ،492املنهجُاألمحدُُ. 94ُ/4ُ،4 ُ/ ُ:
(ُُُ)4مناقبُاإلمامُأمحدُ،6 2ُ:ويآاجعُتاريخُبغداد4ُ/ ُ:
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ولتاممُالفا دةُهذاُرسدُُملُاُحيرضينُمنُهذهُاملسا لُُ:
ـُمسا لُاإلمامُأمحدُبنُحنبلُروايةُابنهُصةالحُ،حم َقةقُُيفُرسةالةُعلميةةُ

ومطبوعُيفُثالثةُجملداتُُ.

ـُمسا لُاإلمامُأمحدُبنُحنبلُروايةُابنهُعبدُاهللُ،حمققُيفُرسةالةُعلميةةُ،

ومطبوعُيفُثالثةُجملداتُ.

ـُمسا لُاإلمامُأمحدُبنُحنبلُروايةُإسحاقُبنُإبآاهيمُبنُهان ُ،مطبةوعُ

يفُجملدينُ.

ـُمسا لُاإلمامُأمحدُبنُحنبلُروايةُأيبُداودُالسجستاينُ،مطبوعُيفُجملدُ.
لُاإلمامُأمحدُبنُحنبلُروايةُأيبُبكآُالاللُ(جامعُالالل)ُ،وقةدُ
َُ
ـُمسا

طبعُمنهُ:

أحكامُأهلُاملللُيفُجملدينُُ.
كتابُالوقوفُيفُجملدينُُ.
كتابُالرتجلُيفُجملدُُ.
األمآُباملعآوفُُ.
أحكامُالنساءُ.
ـُمسا لُاإلمامُأمحدُوإسةحاقُبةنُراهويةهُروايةةُإسةحاقُبةنُمنصةورُ

الكوسجُ،حمققُيفُرسا لُعلميةُ،ومطبوعُيفُعرشةُجملداتُ.
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ـُمسا لُاإلمامُأمحدُبنُحنبةلُروايةةُحةآبُالكآمةاينُ،حمقةقُيفُرسةالةُ

علميةُومطبوعُيفُجملدينُ.

ـُمسا لُاإلمامُأمحدُبنُحنبلُروايةُأيبُبكآُاألثآمُ،حمققُيفُأربعُرسةا لُ

علميةُ.

ـُمسا لُاإلمامُأمحدُبنُحنبلُروايةُأيبُطالةبُاملُ ْشةكُاينُ،حمقةقُيفُسةبعُ

رسا لُعلميةُ.

ـُمسا لُاإلمامُأمحدُبنُحنبلُروايةُمه ُنَاُالشاميُ،حم َُققُيفُرسالةُعلميةةُ،

ومطبوعُيفُجملدينُ.

ـُمسا لُاإلمامُأمحدُبنُحنبلُروايةُعبدُامللكُامليمةوينُ،حمقةقُيفُرسةالةُ

علميةُ.

ـُمسا لُاإلمامُأمحدُبنُحنبلُروايةةُأيبُبكةآُاملَةآوذيُ،حمقةقُيفُرسةا لُ

علميةُ.

ـُمسا لُاإلمامُأمحدُبنُحنبلُروايةُحنبلُبةنُإسةحاقُ،حمقةقُيفُرسةالةُ

علميةُ.

ـُمسا لُاإلمامُأمحدُبنُحنبلُوإسحاقُبنُراهويهُروايةُحآبُالكآماينُ،

مطبوعُيفُجملدُ.

ـُمسا لُاإلمامُأمحدُاملنصوصةُيفُطبقاتُاحلنابلةُ،حمققُيفُرسالتنُ.
ـُمسا لُاإلمامُأمحدُالتيُرواهاُاجلامعةُ،حمققُيفُرسالةُعلميةُ.
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ـُمسا لُاإلمامُأمحدُروايةُأيبُالقاسمُالبغويُ،مطبوعُ.
ـُاملسا لُالفقهيةُالتيُ ُخيتلفُفيهةاُقةولُاإلمةامُأمحةدُ،حمقةقُيفُرسةالةُ

علميةُ.

ـُاملسا لُالتيُحلفُعليهاُاإلمامُأمحدُالبنُأيبُيعىلُالشهيدُ،مطبوعُ.
ـُاملسا لُالتيُتوقفُفيهاُاإلمامُأمحدُ،حمققُيفُرسالةُعلميةُ.
ـُمسا لُاإلمامُأمحدُ،مجعُحممةدُبةنُأيبُعبةدُاهللُاممةداينُ(متويةه)ُقةالُ

الاللُ:سبعنُجزء ًُاُ.

وهناكُرواةُُملسا لُاإلمامُأمحدُبنُحنبلُ ُتصةلُمسةا لهمُحةدَُُالكثةآةُ،

وهمُُ:

إبآاهيمُبنُيعقوبُاجلُ ُْوزُجاينُ(تُ4 9ه)ُُ.

إسامعيلُبنُسعيدُالكسا يُالشَُالُ ُنْجيُ(تُ420ه)ُ،وقدُمجعتُودرستُ

يفُجامعةُاإلمامُيفُرسالةُعلميةُُ.

إبآاهيمُبنُهان ُالنيسابوريُ(تُ 46ه)ُُ.
إبآاهيمُبنُإسحاقُاحلآيبُ(تُ 42ه)ُُ.
جعفآُبنُحممدُالنسا يُ(تُ424ه)ُُ.
احلسنُبنُثوابُالتغلبيُ(تُ462ه)ُُ.
حممدُبنُاحلكمُأبوُبكآُاألحولُ(تُ442ه)ُُ.
هارونُبنُعبدُاهللُاحلاملُ(تُ422ه)ُُ.
َُ
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ختانُ(تُ444ه)ُُ.
يعقوبُبنُإسحاقُبنُبُ ُْ
برشُبنُموسىُبنُصالحُ(تُ422ه)ُُ.
أمحدُبنُحممدُالصا غُأبوُاحلارثُ(القآنُالثالث)ُُ.
بكآُبنُحممدُالنسا يُ(القآنُالثالث)ُُ.
احلسنُبنُزيادُ(القآنُالثالث)ُُ.
سنديُالواتيميُ(القآنُالثالث)ُُ.
الفضلُبنُزيادُالق َُطانُ(القآنُالثالث)ُُ.
مث ُنَىُبنُجامعُاألنباريُ(القآنُالثالث)ُُ.
حممدُبنُحييىُالكحالُ(القآنُالثالث)ُُ.
َُ
حييىُبنُيزدادُالوراقُأبوُالصقآُ(القآنُالثالث)ُُ.
وغريهمُكثريُ،وتقدمُأنُامل ْآداويُوالعليميُذكآاُأصةحابُاملسةا لُعةنُ

اإلمامُأمحدُممنُمتذهبُبمذهبهُ،وهمُمئةُوثالثونُنفس ًُاُُ.

وهذاُالقُدُْرُُمةنُالتالميةذُالةذينُنقلةواُفتةاوىُإمةامهمُ،ورووهةاُكتابة ًُةُ

ومشافه ًُةُ،ثمُتيُّذلكُملنُمجعهاُعالي ًُةُونازلةُ،وهذاُ ُيتيُّلغريُاإلمةامُأمحةدُ

منُكبارُالفقهاءُ،فعلمُاهللُحسنُنيتهُوقصدهُيفُهنيهُعنُكتابةُإجاباتةهُوفتةاواهُ،

فصارُأنُيُّاهللُماُمنُيكتبُمنهاُهذاُالقُدُْرُُالكبريُُ.
َ ُ

يقولُشمسُالدينُابنُالقيمُ:كانُأمحدُشديدُالكآاهةُلتصةنيفُالكتةبُ،
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وكانُحيبُجتآيدُاحلديثُ،ويكآهُأنُيكتبُكالمهُ،ويشتدُعليهُجةدًُاُ،فعلةمُاهللُ

سنُُنيتهُوقصدهُ،فكتبُمنُكالمهُوفتاواهُأكثةآُمةنُثالثةنُسةفآًُاُ،ومة َنُاهللُ
حُ ْ ُ
عليناُبأكثآهاُ،فلمُيُفُ ُْتناُمنهاُإالُالقليلُ...ومُنُتأ َُملُفتاويةهُوفتةاويُالصةحابةُ،
رأىُمطابقةُكلُمنهامُعىلُاألخآىُ،ورأىُاجلميعُكأهناُختآجُمنُمشكاةُواحدةُ،

حتىُإنُالصحابةُإذاُاختلفواُعىلُقولنُجاءُعنهُيفُاملسألةُروايتانُ،انتهى ُُ.
( )

ُ

( )ُُُإعالمُاملوقعنُُ.42ُ/ ُ:

51

47

فقه اإلمام أحمد
نشأ املذهب
نشأُاملذهبُاحلنبيلُيفُمآحلةُالتأسيسُيفُبغةدادُعاصةمةُالعلةمُننةذاكُ،

فنشأُيفُقلبُجممعُالعلمُوالعلامءُ،فكانتُهذهُالنشةأةُقوية ًُةُيفُوقةتُاالزدهةارُ

والنضجُُ.

وقدُكانُلإلمامُأمحدُكثريُمنُالتالميذُيأخذونُعنهُ،وكانُشديدُالتمسكُ

بالسنةُوعلمُاحلديثُ،فهوُمنُكبارُاملحدثنُ،وكةانُينهةىُتالميةذهُعةنُكتابةةُ
فتاواهُيفُاملسا لُالفقهيةُالتيُي ْسألُعنهاُ،لكنُاهللُه َيةأُلةهُمةنُحيفة ُعنةهُهةذهُ
املسا لُواإلجاباتُعليهاُ،ومنُث َمُيقيُدهاُأوُيآوهياُملنُبعدهُ،حتىُق َيضُاهللُمنُ

جيمعُشتاتُهذهُاملسا لُ،ويطوفُاآلفةاقُمةذاُالغةآضُ،فيجمعهةاُمةنُأفةواهُ

وهوُأبوُبكةآُالةاللُ(تُ
َُ
الآجالُ،ومنُأوراقُالكاتبنُواملقيُدينُماُ،

2ه)ُ،

وذلكُيفُكتابهُ(اجلامعُملسةا لُاإلمةامُأمحةد)ُ،وهةذهُاملسةا لُكانةتُاألسةا ُ
واملصدرُملنُجاءُبعدُاإلمامُحيةثُجةاءُدورُالتأصةيلُوالتقعيةدُألصةولُهةذاُ

املذهبُُ.

ويفُبغدادُكانُأبآزُمشايخُوأقآانُاإلمامُأمحةدُأمثةالُمعةآوفُُالكُ ُْآخةيُُ

القاسمُبنُسالمُ(تُ442ه)ُ،وحييىُبنُمُعةنُُ(تُ422ه)ُ،
َُ
(تُ400ه)ُ،وأيبُعبيدُُ
وعيلُُبنُاملُدُينيُ(تُ422ه)ُ،وإسحاقُبنُراهويهُ(تُ422ه)ُ،وغريهمُُ.

أماُتالميذُاإلمامُفكثآُ،وهمُمنُبغدادُومنُغريهاُ،بلُكثريُمةنهمُخةارجُ

العآاقُ،وقدُكانُذلكُمنُأسبابُانتشارُاملذهبُخارجُالعآاقُُ.
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احلاملُُ(تُ422ه)ُ،وأمحدُبنُمنيعُ(تُ422ه)ُ،
ومنُأقدمهمُيفُالعآاقُهارونُُ َ ُ

وإسحاقُبنُمنصورُ(تُ

4ه)ُ،وعبدُاهللُبنُمهاجآُ(فورانُتُ4 6ه)ُ،وأبوُ

بكآُأمحدُبنُحممدُاألثآمُ(تُ460ه)ُ،وأبناءُاإلمامُأمحدُ،صةالحُ(تُ466ه)ُ،

وعبدُاهللُ(تُ490ه)ُ،وحنبلُبنُإسحاقُ(تُ442ه)ُ،وأبوُبكآُأمحدُبنُحممدُ
املآُوذيُ(تُ 44ه)ُ،وإبآاهيمُبنُإسحاقُاحلآيبُ(تُ 42ه)ُ،ونخآهمُموتة ًاُ
أبوُالقاسمُعبدُاهللُبنُحممدُالبغويُ(تُ2 4ه)ُُ.

ثمُجاءُدورُمنُأخذُعمنُأخذُعنُاإلمامُأمحدُكأيبُبكآُالاللُ(تُ
َُ

2ه)ُ،

الذيُمجعُمسا لُاإلمامُمنُأصحابهُ،وعمآُبةنُاحلسةنُالُآُقةيُ(تُ222ه)ُ،

صاحبُاملختصُ،وأيبُاحلسنُأمحدُبنُجعفآُبنُاملناديُ(تُ226ه)ُ،وأيبُبكآُ
أمحدُبنُسلامنُالنجادُ(تُ222ه)ُ،صاحبُناسخُالقآننُومنسوخهُ،والطبقاتُ
َُ

واملواع ُ،والفقيهُأيبُبكآُعبةدُالعزيةزُبةنُجعفةآُ(تُ262ه)ُ،غةالمُالةاللُ
صاحبُاملؤلفةاتُيفُالفقةهُوغةريهُ،مةنُأههةاُالشةايفُنحةوُُ 00جةزءُ،وزادُ

املسافآُ،والالفُمعُالشةافعيُ،والقةولنُ،والتنبةهُ،والسةنةُ،واختياراتةهُالتةيُ

خالفُفيهاُالُآُقيُ،والتيُخالفُفيهةاُالَةاللُ،وأيبُاحلسةنُعبةدُالعزيةزُبةنُ
احلةةارثُالتميمةةيُ(تُ 24ه)ُ،صةةاحبُاملصةةنفاتُيفُاألصةةولُوالفةةآوعُ

والفآا ضُ،وغريهمُُ.

ثمُيفُاملآحلةُالتاليةُكانُمنُأبآزُعلامءُاحلنابلةُيفُبغدادُاحلسنُُبةنُحامةدُ

(تُ202ه)ُ،الذيُأ ّلفُهتذيبُاألجوبةُيفُأصولُاإلمامُأمحدُ،وابنُأيبُموسىُ
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حممدُبنُأمحدُاماشميُ(تُ242ه)ُ،صاحبُاإلرشادُيفُالفقةهُ،ورشحَُمتصةُ

والقايضُحممدُبنُاحلسنُالفآاءُأبةوُيعةىلُ(تُ2 2ه)ُ،شةيخُ
َُ
الآقيُوغريهاُ،
املذهبُصاحبُالتعليقُالكبريُ،والآوايتنُوالوجهنُ،واجلامعُوغريهةاُتفةوقُ

ُ60مؤلف ًُاُُ.

ويفُنخآُالقآنُالامسُوالقآنُالساد ُكانُيفُبغدادُأبوُالطابُحمفوظُ

ابةةنُأمحةةدُ(تُ0

ه)ُصةةاحبُامدايةةةُ،واالنتصةةارُ،والتهةةذيبُ،والتمهيةةدُ،

ورؤو ُاملسا لُ،والعباداتُالمسُ،وغريهاُيفُالفقهُواألصةولُ،وأبةوُالوفةاءُ
عيلُبنُعقيلُ(تُ2

ه)ُيعدُُمنُأذكياءُالعا ُُصاحبُُالفنونُ،قالُالةذهبيُ ُ:

يصنَف ُيفُالدنياُأكربُمنهُ،وكتابُالفصولُ،وعمدةُاألدلةُ،والواضحُيفُأصةولُ
الفقهُ،ورشحَُمتصُالُآُقيُ،وغريهاُ،وأبوُاحلسنُحممدُبةنُالقةايضُأيبُيعةىلُ

(تُ 46ه)ُ،صةةاحبُاملجمةةوعُيفُالفةةآوعُ،ورؤو ُاملسةةا لُ،واملفةةآداتُ،
والتاممُ،والطبقاتُوغريهاُ،وأبوُخازمُحممدُبنُالقةايضُأيبُيعةىلُ(تُ 44ه)ُ،
صاحبُالتبصةُيفُالةالفُ،ورؤو ُاملسةا لُ،ورشحَُمتصةُالآقةيُ،وأبةوُ
احلسةةنُعةةيلُبةةنُعبيةةدُاهللُالزاغةةوينُ(تُ 44ه)ُ،صةةاحبُاإلقنةةاعُيفُالفقةةهُ،

والواضحُيفُالفقهُ،والالفُالكبريُ،واملفآداتُ،وعوي

ُاملسا لُ،والتلخةي

ُ

يفُالفآا ضُ،واإليضاحُيفُأصولُالدينُ،وغآرُالبيانُيفُأصولُالفقةهُوغريهةاُ،

والوزيآُبنُهبريةُ(تُ 60ه)ُ،صاحبُاإلفصاحُعنُمعةاينُالصةحاحُوغةريهُ،

وابنُاجلوزيُ(تُ 94ه)ُ،صاحبُاملؤلفاتُالكثريةُتزيدُعنُألفُعنوانُذكآهُ
51
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ابنُتيميةُفيامُحكاهُعنُابنُرجبُيفُالطبقاتُ،ثةمُتتةابعُاحلنابلةةُالعآاقيةونُيفُ

بغدادُُ.

وكانُاحلنابلةُقةةدُانترشواُيفُحمالُُبغةدادُ،فمنهمُمُنُسكةةنُبابُاألزجُ

ةُبالتحآيكُةُقالُالسمعاينُ:حملةُكبريةُببغدادُ،قيلُ:كانُهباُأكثآُمنُأربعةُنالفُ

ةُكثريةُمنُالعلامءُوالزهةادُوالصاحلنُ،وكلُهةم ُةُإالُ
َُ
طاحونُ،وكانُفيهاُمجاعةة
ماُشاءُاهللُةُعىلُمذهبُأمحدُ،انتهى ُُ.
( )

والالصةُ:أنُاملذهبُقدُانترشُيفُبغدادُوباقيُمدنُالعآاقُ،وقةدُتفةآقُ

احلنابلةُيفُهذهُاملدنُوانترشُعنهمُاملذهبُ،وكانُكبارُعلامءُاملذهبُيفُبغدادُُ.

يقولُحممدُبنُأمحدُاملقدسُ(تُ290ه)ُعةنُاملةذهبُيفُبغةدادُ:الغلبةةُ

ببغدادُللحنابلة ُُ.
()4

ثمُقالُ:ومذاهبهمُس ُنَةُُومجاعةُ...وفيهُحنابلةُ،انتهى ُُ.
()2

ويقولُابنُفآحونُ(تُ449ه)ُ:وأماُمةذهبُأمحةدُبةنُحنبةلُرمحةهُاهللُ

فظهآُببغدادُ،ثمُانترشُبكثريُمنُبالدُالشامُوغريهاُ،انتهى ُُ.
()2

ويقولُابنُخلدونُ(تُ202ه)ُعنُاحلنابلةُ:وأكثةآهمُبالشةامُوالعةآاقُ
( )ُُُاألنسابُُ. 44ُ/ ُ:
(ُُُ)4أحسنُالتقاسيمُيفُمعآفةُاألقاليم4ُ:

ُُ.

(ُُُ)2املآجعُالسابقُُ. 46ُ:
(ُُُ)2الديباجُاملذهبُُ. 2ُ:

55

51

فقه اإلمام أحمد
يفُبغدادُونواحيهاُ،وهمُأكثآُالنا ُحفظ ًاُللسنةُ،وروايةُللحديثُ،انتهى ُُ.
( )

وقدُأنشأُاحلنابلةُيفُبغدادُعدد ًاُمنُاملدار

بناهاُأبوُسعدُاملباركُبنُعيلُاملُخُآُميُ(تُ2
اجلييلُ(تُ  6ه)ُُ.

ُ،منهاُمدرسةُالشيخُعبدُالقادرُ،

()4

ه)ُ،ثمُعمآهاُالشيخُعبدُالقادرُ

ومنهاُمدرسةُالوزيآُابنُهبريةُحييىُبنُحممدُ(تُ 60ه)ُببةابُالبصةةُ

ببغدادُُ.

ومنهاُمدرسةُابنُاجلوزيُببغدادُ،بناهاُعبدُالآمحنُبنُعةيلُبةنُاجلةوزيُ

احلاف ُ(تُ 94ه)ُُ.

ومنهاُاملدرسةُالشاطئيةُببغدادُ،وقفُاجلهةُالصاحلةُبُنُ ُْفشُاُبنةتُعبةدُاهللُ

(تُ 92ه)ُُ.

ومنهاُاملدرسةُاملجاهديةُبدارُالالفةةُببغةدادُبناهةاُجماهةدُالةدينُأيبةكُ

الدويدارُالصغريُ(تُ6 6ه)ُواكتملُبناؤهاُسنةُ(624ه)ُُ.

وقدُأشارُاملقدسُالذيُعاشُيفُالقآنُالآابعُ( ُ22ةُ290ه)ُإىلُوجةودُ

حنابلةُشاملُورشقُالعآاقُ،وذكآُأنُيفُإقليمُالآحةابُأهةلُاحلةديثُحنابلةةُ،

وأنُيفُإقليمُالآيُحنابلةُممُجلبة ُُ.
()2

( )ُُُاملقدمةُُ.222ُ:
( ُُُ)4تمُتفصيلُالكالمُعنُهذهُاملدار ُيفُاملبحثُالسابعُ،الاصُباملدار ُعندُاحلنابلةُمنُكتابُ
احلنابلةُخاللُثالثةُعرشُقآن ًُاُ4 0ُ/ ُ:وماُبعدهاُُ.

(ُُُ)2أحسنُالتقاسيمُُ.49 ُ،424ُ:
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احلنابلة يف الشام
تعتربُدمشقُمآكزُالعلةمُوالعلةامءُمنةذُوصةلُإليهةاُالصةحابةُيفُالفةتحُ

اإلسالميُماُ،وقدُكانُفيهاُمنُتالميذُاإلمامُأمحدُأمثةالُإبةآاهيمُبةنُيعقةوبُ

اجلوزجاينُ(تُ4 9ه)ُ،نزيلُدمشقُ،تفقهُباإلمةامُأمحةدُ،وكةانُأمحةدُيكاتبةهُ،

ويكآمهُ،ومعاويةُبنُصالحُاألشعآيُ(تُ462ه)ُ،وأبوُز ْرعةُعبدُالةآمحنُبةنُ
عمآوُ(تُ 42ه)ُروىُعنُاإلمامُأمحدُ،وغريهمُ،ومنُتالميذُاإلمامُأمحدُمنُ
ماتُبدمشقُكأمحدُبنُأامُبنُخزيمةُالبصيُ(تُ 42ه)ُُ.

ومنُأقدمُالوفياتُلفقهاءُاحلنابلةُبدمشقُالآقيُعمآُبنُاحلسنُ(تُ222ه)ُ

صاحبُاملختصُ،فقدُماتُبدمشق ُُ.
( )

ومنُالعلامءُالذينُكانُممُأثآُيفُنرشُاملذهبُيفُالشةامُعامة ًُةُويفُدمشةقُ

خاص ًُةُأبوُالفآجُعبدُالواحدُبنُحممدُبنُعيلُبنُأمحدُالشريازيُ،ثةمُاملقةدسُ،

الدمشقيُ،الفقيهُ،الزاهدُ،شيخُالشةامُيفُوقتةهُ(تُ226ه)ُ،صةاحبُاملةبهجُ،

واإليضاحُ،كالهاُيفُالفقةهُ،والتبصةةُيفُأصةولُالةدينُ،وَمتصةُاحلةدودُيفُ
أصولُالفقهُ،وغريهاُ،وتعآفُذريتهُفيامُبعدُبةُ(ابنُاحلنبيل)ُُ.

قةةالُابةةنُأيبُيعةةىلُ:سةةافآُإىلُالآحبةةةُوالشةةامُ،وحصةةلُلةةهُاألصةةحابُ

واألتبةةاعُ،والتالمةةذةُوالغلةةامنُ،وكانةةتُلةةهُكآامةةاتُهةةاهآةُ،ووقعةةاتُمةةعُ
( )ُُُطبقاتُاحلنابلةُُ.4 0ُ/2ُ:
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األشاعآةُ،انتهى ُُ.
( )

وقالُابنُرجبُ:سكنُبيتُاملقد ُ،فنرشُمذهبُاإلمامُأمحدُفيامُحولهُ،

وختآجُبهُاألصحابُ،انتهى ُُ.
ثمُأقامُبدمشقُ،فنرشُاملذهبَ ُ،
()4

وبيتُابنُاحلنبيلُيفُالشامُمنُذريتهُ،فقدُجعةلُاهللُفةيهمُبآكةةُ،وتولةواُ

املدار ُوالتدريسُيفُدمشقُأزمنةُمتتابعةُُ.

ثمُجاءُبعدهُابنهُرشفُاإلسالمُعبدُالوهابُبةنُعبةدُالواحةدُ(تُ 26ه)ُ،
َُ

ودر ُالفقةهُ،والتفسةريُ،
الفقيهُ،الواع ُ،املفُّ،تفقهُ،وبآعُ،ونةاهآُ،وأفتةىّ ُ،

وتتلمذُعليهُكثريونُ،وصنفُ،وبنةىُبدمشةقُمدرسةةُداخةلُبةابُالفةآاديسُ

ت ْعآفُبةُ(احلنبلية)ُتوىلُعليهاُكثريُمنُذريتهُفيامُبعدُُ.

ويفُوسطُالقآنُالساد ُكانتُهجةآةُاملقادسةةُإىلُدمشةقُ،ففةيُشةهآُ

رجبُُمنُسنةُ(

وماُجاورهُكلُمنُُ:

ه)ُهاجآُإىلُدمشقُبسببُجورُاإلفةآنجُيفُبيةتُاملقةد ُ

أمحدُبنُحممدُبنُقدامةُبنُمقدامُبنُنصُ(والدُاملوفقُتُ2

ه)ُُ.

حممدُبنُأيبُبكآُبنُعبدُاهللُبنُسعدُبنُمفلحُ(الفقيهُأخةوُمةآيمُزوجةةُ

املوفق)ُُ.

عبدُالواحدُبنُعيلُبنُرسورُ(والدُاحلاف ُعبدُالغني)ُُ.
( )ُُُطبقاتُاحلنابلةُُ.26 ُ/2ُ:
(ُُُ)4ذيلُطبقاتُاحلنابلة4ُ/ ُ:
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ُ،وينظآُسريُأعالمُالنبالءُُ. 4ُ/ 9ُ:
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عبدُالواحدُبنُأمحدُبنُعبدُالآمحنُالسعديُ(والدُالضياءُحممدُاحلاف ) ُُ.
( )

ثمُكتبُوالدُاملوفقُبنُقدامةُإىلُابنهُأيبُعمآُحممةدُيةأمآهمُبالسةفآُمةنُ

مجاعيلُوماُحوماُإىلُدمشقُ،وأنُالُيبقواُحتتُأيةديُاإلفةآنجُ،فخآجةواُعةىلُ
ّ

خفيةُ،وممنُخآجُأبوُعمآُحممدُبنُأمحدُبنُقدامةُ(تُ604ه)ُ،وإخوانهُ،ومةنُ

أبآزهمُعبدُاهللُبنُأمحدُ،املوفقُ،مؤلفُاملغنيُ،الذيُقالُعنهُعزُالدينُبنُعبدُالسالمُ:

ماُطابتُنفسُبالفتياُحتىُصارُعنديُنسةخةُاملغنةيُ،ومةنُمصةنفاتهُأيضة ًاُيفُ

الفقهُ:الكايفُ،واملقنعُ،واماديُ،والعمدةُ،وغريهاُ،وتزيدُمصنفاتهُعةن ُمخسةنُ

كتاب ًُاُ،وهاجآُمعهمُكثريُمنُنلُابنُقدامةُُ.

ثةةمُتوالةةتُهجةةآةُاملقادسةةةُإىلُدمشةةقُمةةنُنلُقدامةةةُ،ونلُرسورُ،ونلُ

السعديُ،ونلُابنُسعدُبنُمفلحُوغريهمُ،واجتمعةواُيفُدمشةقُيفُمسةجدُأيبُ
صالحُمفلحُبنُعبدُاهللُ(تُ220ه)ُداخلُدمشقُ،ثةمُانتقلةواُإىلُسةفحُجبةلُ

قاسيونُ،وهوُاجلبلُاملرشفُعىلُمدينةُدمشقُ،وبنواُفيهُديآُاحلنابلةُالذيُاتسةعُ
فيامُبعدُوصارُيسمىُبةُ(الصاحلية)ُالتيُأصبحتُمدينةُذاتُأسواقُُ.

يقولُابنُبطوطةُحممدُبنُعبدُاهللُ(تُ449ه)ُعنُالصاحليةُوقةدُزارهةاُ

سنةُ446هُ:هيُمدينةُعظيمةُماُسوقُالُنظةريُحلسةنهُ،وفيهةاُمسةجدُجةامعُ،

ومارستانُ،وأهلُالصاحليةُكلهمُعىلُمذهبُاإلمامُأمحدُبنُحنبلُ،انتهى ُُ.
()4

( )ُُُالقال دُاجلوهآيةُُ.62ُ/ ُ:
(ُُُ)4رحلةُبنُبطوطةُُ. 2ُ/ ُ:
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وماُذكآهُمنُأهنمُعىلُمذهبُاإلمامُأمحدُيفُزمنهُوحسةبُمبلةغُعلمةهُ،

لكنهاُقدُسكنهاُعندُاتساعهاُوازدهارهاُبعضُالشافعيةُواحلنفيةُُ.

وقدُامتدتُنثارُاحلنابلةُإىلُداخلُدمشقُفصارُممُحمآابُيفُجامعُدمشقُ

يعآفُهبمُ،ومنُأعاملُدمشقُ(د ْوما)ُقالُالكاملُالغزيُ:بضمُالدالُ،اختصةتُ

منُدونُسا آُالقآىُبكونُمجيعُأهلهةاُحنابلةةُ،انتهةى ُ،وامتةدتُنثةارهمُإىلُ
( )

قآونُطويلةُيفُالصاحليةُودمشقُ،وباقيُمدنُالشامُكحم

ُ،وحلةبُ،ومحةاةُ،

مجاعيةلُ،ونةابُلسُ،والقةد ُ،
وشاملُالشامُ،بلُإىلُخارجُالشامُإىلُديةارهمُيفُ ّ

وإىلُمصُ،واإلسكندريةُ،وحةآانُ،وإربةلُ،وبغةدادُ،ثةمُإىلُاجلزيةآةُالعآبيةةُ،

وغريهاُُ.

ويفُدمشقُوالصاحليةُأنشأُاحلنابلةُعدد ًاُمنُاملدار ُُ:
منهاُاملدرسةُاحلنبليةُاملتقدمةُالتيُأنشأهاُعبدُالوهابُبنُعبدُالواحدُبةنُ

احلنبيلُ(تُ 26ه)ُُ.

ومنهاُاملدرسةُاملسامريةُوُ ُْقفُُمسامرُُامالُُّاحلوراينُ(تُ 26ه)ُُ.
ومنهاُمدرسةُأيبُحكيمُالنهآواينُالتيُبناهاُعمآُبنُثابتُبنُعيلُ(تُ  6ه)ُُ.
ومنهاُمدرسةُالشيخُأيبُعمآُبجبلُقاسيونُ(العمآية)ُ،واقُفُهاُحممةدُبةنُ

أمحدُبنُقدامةُ(تُ604ه)ُُ.

ومنهاُدارُاحلديثُاألرشفيةُبجبلُقاسيونُ،بناهاُللحنابلةُامللةكُاألرشفُ
( )ُُُالنعتُاألكملُُ.442ُ:
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موسىُبنُالعادلُ(تُ 62ه)ُُ.
ومنهاُاملدرسةُالضيا يةُاملحمديةُبسفحُقاسيونُ،واقفُهاُضياءُالدينُحممدُ

ابنُعبدالواحدُ(622ه)ُُ.

ومنهةةاُاملدرسةةةُالصةةاحبيةُ،أنشةةأهتاُربيعةةةُخةةاتونُ(تُ622ه)ُ،بسةةفحُ

قاسيونُُ.

ومنهاُاملدرسةُالعاملةُ،وقفُالشيخةُأمةُاللطيفُبنتُالناصحُعبدُالآمحنُ

ابنُنجمُبنُاحلنبيلُ(تُ6 2ه)ُُ.

ومنهاُاملدرسةُاجلوزيةُبدمشقُ،وقفُحمييُالدينُيوسفُبنُعبدُالةآمحنُ

ابنُاجلوزيُ(تُ6 6ه)ُُ.

هاُصدرُالدينُعثامنُبنُأسةعدُبةنُاملنجةىُ
ومنهاُاملدرسةُالصدريةُ،واقُفُ
َ

(تُ6 4ه)ُُ.

ومنهاُدارُاحلديثُالسُ َُكآيةُ،واقُفُهاُرشفُالدينُعمآُبنُحممدُبةنُاملظ َفةآُ

السلميُالسكآيُ(تُ 64ه)ُُ.

بعض بيوت احلنابلة يف الشام:
يفُالشامُعام ًُةُ،ويفُدمشقُخاص ًُةُأُرسُُحنبليةُكبريةُامتدتُقآون ًاُههآُفيهاُ

علامءُوأهةلُعلةمُ،خةدمواُاإلسةالمُ،وتولةواُالقضةاءُ،والتةدريسُ،واإلفتةاءُ،

والوع ُ،والطابةُ،وعامةُاألمورُالرشعيةُ،ومنهمُُ:

نلُقدامةُ،وهمُمقادسةُ،هاجآُكثريُمنهمُإىلُدمشقُ،ونلُالشريازيُ(ابةنُ

61

57

فقه اإلمام أحمد
ونلُاملنجىُ،ونلُرسورُ،ونلُمفلحُاملنتسبونُإىلُشمسُالدينُحممدُبنُ
َُ
احلنبيل)ُ،

مفلحُ(تُ462ه)ُصاحبُالفةآوعُواآلدابُورشحُاملقنةعُوالنكةتُوغريهةاُ،
وابنهُإبآاهيمُ(تُ202ه)ُلهُرشحُاملقنعُ،وفيهمُعلامءُُ.
ُ
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احلنابلة يف ح َّران
ح َآانُشاملُالشامُ،ومةاُتةاريخُحافةلُ،وكثةريُمةنُأهلهةاُعةىلُمةذهبُُ

اإلمامُأمحدُ،ومنُأهلهاُبعةضُتالميةذُاإلمةامُأمحةدُ،وفيهةاُكثةريُمةنُالبيةوتُُ
احلنبليةُأمثالُنلُتيميةُونلُقايضُحآانُ،ونلُابنُأيبُالفهمُ،وابنُمحةدانُ،وابةنُ

كليبُ،وابنُالصيقلُ،وابنُشقريُ،وابنُعبةدو ُ،وابةنُبخة ْيخُ،وابةنُعبةادةُ،
وغريهمُُ.

ونلُتيميةُمنهمُفخآُالدينُحممدُبنُأيبُالقاسمُالرضُ(تُ644ه)ُشةيخُ

حآانُومفتيهاُ،صاحبُاملؤلفاتُ،منهاُ:ختلةي

ُاملطلةبُيفُتلخةي

ُاملةذهبُ،

وهوُأكربهاُ،وأوسطهاُ:تآغيبُالقاصدُيفُتقآيةبُاملقاصةدُ،وأصةغآهاُ:بلغةةُ
الساغبُوبغيةُالآاغبُ،كلهاُيفُالفقهُ،وغريهاُُ.

وابنُأخيهُجمدُالدينُعبدُالسالمُبنُعبدُاهللُبنُأيبُالقاسةمُ(تُ6 4ه)ُ،

العةةا ُاملشةةهورُصةةاحبُاملحةةآرُ،ومنتهةةىُالغايةةةُرشحُامدايةةةُأليبُالطةةابُ،

واملسودةُيفُأصولُالفقهُ،وغريهاُُ.

وحفيدُاملجدُشيخُاإلسالمُأمحدُبنُعبةدُاحللةيمُبةنُتيميةةُ(تُ442ه)ُ

اإلمامُ،العا ُ،املحققُصاحبُاملؤلفاتُاملشهورةُوالفتاوىُاملةأثورةُ،التةيُقيةلُ
عنهاُمنُكثآهتاُ:لوُأرادُمؤلفهاُأوُغريهُحصهاُملاُقدروا ُُ.
( )

( )ُُُالعقودُالدريةُُ.22ُ:
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ومنُأهلُحآانُنجمُالدينُأمحدُبنُمحدانُ(تُ 69ه)ُصاحبُالآعايةةُ

الكربىُ،والصغآىُ،يفُالفقهُ،والوايفُيفُأصولُالفقه ُُ.
( )

ُ

( )ُُُاحلنابلةُخاللُثالثةُعرشُقآن ًُاُ6 ُ/ ُ:ةُُُ.64
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احلنابلة يف القدس وما جاورها
أولُمنُنرشُمذهبُاإلمامُأمحدُيفُالقد ُومةاُجاورهةاُهةوُأبةوُالفةآجُ

عبدالواحدُبنُحممدُالشريازيُ(تُ226ه)ُتفقةهُببغةدادُوقةدمُبيةتُاملقةد ُ،

ونرشُاملذهبُفيامُحولهُ،ثمُأقامُبدمشقُ،ونرشُاملذهبُفيهةاُ،ولةهُمصةنفاتُيفُ
الفقهُ،واألصولُُ.
ويفُسنةُ

هُهاجآُكثريُمنُاملقادسةُإىلُدمشقُ،وبعةدُتطهةريُالقةد ُ

منُأيديُاإلفآنجُعامُ 22هُاتسعتُاحلآكةُالعلميةُفيهاُ،وكثآُعلامءُاملةذهبُ،

وأنشؤواُاملدار ُيفُالقد ُوماُحوماُ،ومنُبيوتُاحلنابلةةُفيهةاُنلُالسةعديُ،
ونلُخلفُبنُراجحُ،ونلُعوضُ،وابةنُسةعدُ،وابةنُحةازمُ،وابةنُاألعمةىُ،

احلجاويُ،والشويكيُ،وابنُعبدُاجلبارُ،وابنُمايضُ،وغريهمُُ.
و َ

ومنُبالدُفلسطنُنةابلسُ،وفيهةاُكثةريُمةنُاحلنابلةةُكةآلُرسورُ،مةنهمُ

احلاف ُعبدالغنيُصاحبُالعمدةُيفُاحلديثُ،ومنُمدنُهذهُالبالدُم ْآداُ،ومنهةاُ

شيخُاملذهبُومنقحهُعيلُبنُسليامنُاملُ ُْآدُاويُ(تُ 22ه)ُصاحبُاإلنصةافُ،

والتنقيحُ،والتحآيآُ،وتصحيحُالفآوعُ،وغريهاُ،وطوركآمُ،ورامنُمنهةاُبيةتُ
نلُمفلحُ،وبعلبكُ،وي ْون ْيني ُ،ومنُقآىُنابلسُح َجةةُ،منهةاُرشفُالةدينُأبةوُ
( )

النجاُموسىُبنُأمحدُاحلُ َجةاويُ(تُ962ه)ُ،مؤلةفُزادُاملسةتقنعُيفُاختصةارُ

املقنعُ،واإلقناعُلطالبُاالنتفاعُ،وغريهاُُ.
( )ُُُاحلنابلةُخاللُثالثةُعرشُقآن ًُاُ64ُ/ ُ:ةُُُ.42
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بالد الرتك
بالدُالرتكُالواقعةُشاملُوغآبُالشامُوصلُإليهةاُبعةضُأتبةاعُاملةذهبُ

زمنُاإلمامُأمحدُبنُحنبلُوماُبعدهُ،فمنُتالميذهُمنُتوىلُالقضةاءُ،وبعضةهمُتةوىلُ
وقدُرحلُحممدُبنُهارونُالةاللُ(تُ
َُ
التدريسُ،وبعضُهمُسكنُفيهاُ،

نُرجعُمنها ُُ.
نُبقيُيفُهذهُالبالدُ،ومنْهمُم ُْ
إىلُطُآُسو ُ،ومُ ُنْهمُمُ ُْ
( )

ُ

( )ُُُاحلنابلةُخاللُثالثةُعرشُقآن ًُاُ42ُ/ ُ:ةُ ُُ.4
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احلنابلة يف بالد احلجاز
بالدُاحلجازُفيهاُاحلآمانُالرشيفانُ،وفيهاُعلامءُكثةآُمةنُأتبةاعُاملةذاهبُ

اإلسالميةُ،وأتباعُاملذهبُاحلنبيلُممُنصيبُوافآُيفُتلةكُالةديارُاملقدمةةُ،ويفُ

كتابُ(احلنابلةُخاللُثالثةُعرشُقآن ًُا)ُ2

ُعُلُ ًامُمنُاحلنابلةُكانُممُأثآُيفُتلكُ

البالدُمنُتوُّالقضاءُ،والتدريسُ،واإلفتاءُ،والتأليفُ،والوع ُواإلرشاد ُُ.
( )

ُ

( )ُُُاحلنابلةُخاللُثالثةُعرشُقآن ًُاُ4 ُ/ ُ:ةُُُ.24
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احلنابلة يف بالد فارس وما حوهلا
منُمدنُتلكُالبالدُأصبهانُ،وينتسبُإليهاُكثريونُمنُاحلنابلةُمةنهمُنلُ

خآُُُ.
صطُ ُْ
مندهُ،ومنهمُمنُينتسبُإىلُشريازُ،وهُذانُ،واألهوازُ،وعُ َُبادانُ،وإ ْ ُ

أماُعآبُفةار ُُفهةمُيفُاملنطقةةُاملحاذيةةُللخلةيجُالعةآيبُمةنُاجلانةبُ

الرشقيُوالشامُّ،ويفُهذهُاملنطقةُمدنُُوقآىُأهلُُس ُنَةُ،وفيهمُكثريُمنُاحلنابلةُ،
منُذلكُمدينةُلنجةُ،وباوردانُالتيُأهلهاُكلهمُحنابلةُُ.

وللحنابلةُوجودُيفُاملرشقُفيامُوراءُفار ُُوالعآاقُُوالشامُمةنُبةالدُمةاُوراءُ

النهآ ُيف ُخُآاسانُُ،وبُ ُْلخُُ،والشَُاشُ،وهُآاةُُ،وبُغُاُ،ورسُخةسُ،وطة ْوُ ُ،ومة ُْآوُ،

ةآيُُ،وبُخةةارىُ،
وخ ةوُارُزمُ،وسُجُ ْس ةتانُ،وجُ ُْوزُجةةانُ،وس ةمُ ُْآقندُ،ونُس ةاُ،والة َُ
ونيسابورُ،ونُسُفُ،وأذربيجانُ،والطا ْلقان ُُ.
( )

ُ

( )ُُُاملآجعُالسابقُ22ُ/ ُ:ةُُُ.90
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احلنابلة يف بالد مرص
كانُللمذهبُوجودُيفُبالدُمصُمتقدُمُُ،فبعضُتالميذُاإلمامُأمحةدُمةنُ

املصينُ،وقدُأشارُاملقدسُالةذيُعةاشُيفُالقةآنُالآابةعُأنُاملةذهبُاحلنةبيلُ
موجودُيفُمص ُُ.
( )

وقدُرحلُبعضُاحلنابلةُإىلُمصُ،وبعضُ ُاملصينُقدمواُإىلُبغدادُ،وقدُ

كانُيفُالقآنُالامسُمُنُوُّالقضاءُيفُمصُمنُاحلنابلةُ،أمثالُأمحدُبةنُحممةدُ
ابنُعبداهللُبنُأمحدُبنُحييىُابنُاحلارثُبنُالعةوامُالسةعديُ(تُ2 2ه)ُولةدُ

بمصُ،ونابُيفُاحلكمُ،ثمُوُّقضاءُمصُإىلُأنُماتُ،ويفُالقآنُالسةاد ُزادُ

عددُاحلنابلةُالذينُدخلواُبالدُمصُ،وبعضُهمُاستوطنهاُمنهمُاحلةاف ُعبةدُالغنةيُ
ابنُعبدالواحدُ(تُ600ه)ُصاحبُالعمدةُوغريهاُُ.

ويفُالقآنُالسابعُوماُبعدهُههةآُاملةذهبُاحلنةبيلُيفُمصةُههةور ًاُبيُنة ًُاُ،

وصارُفيهمُالقةايضُ،واملفتةيُ،واملةدر ُ،والةواع ُ،وعظةمُشةأهنمُ،وانترشةُ

املذهبُ،ومنُاحلنابلةُيفُهذهُالفرتةُحممدُبنُإبةآاهيمُبةنُعبةدُالواحةدُ(تُ 64ه)ُ
الذيُأصبحُشيخُاملذهبُ،ونجمُالدينُأمحدُبةنُمحةدانُ(تُ 69ه)ُصةاحبُ

الآعةةايتنُ،وحممةةدُبةةنُأيبُالفةةتحُالةةبعيلُ(تُ409ه)ُكةةانُإمام ة ًاُيفُاملةةذهبُ،
ومسعودُبنُأمحدُاحلارثيُ(تُ

4ه)ُكانُمنُأعيانُالعلامءُبمصُُ.

ومنُأهلُمصُوالواردينُإليهاُمنُأ َلفُواشتهآتُمؤلفاتهُيفُاملةذهبُأمثةالُ

( )ُُُأحسنُالتقاسيمُُ. 44ُ:
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حممدُبنُعبدُاهللُالزركيشُ(تُ444ه)ُشارحُالُآُقيُ،واملحآرُ،والةوجيزُ،وعةالءُ
الدينُعيلُبنُحممدُبنُاللحامُ(تُ202ه)ُشيخُاحلنابلةُيفُوقتهُ،ومؤلفُالقواعةدُ

األصوليةُ،وجتآيدُالعنايةُ،وحمبُالدينُأمحدُبنُنصةُاهللُالتُ ْسةرتُيُ(تُ222ه)ُ
مفتيُالديارُاملصيةُ،وصاحبُاحلوايشُعىلُاملحآرُوالفآوعُوالوجيزُوالآعايةةُ

وغريهاُ،وعزُالدينُأمحدُبنُإبآاهيمُبنُنصُاهللُالكناينُالعسقالينُ(تُ246ه)ُ

صاحبُاملؤلفاتُيفُالفقهُواألصولُ،وحممدُبنُأمحدُبنُعبدُالعزيزُبةنُالنجةارُ

(تُ944ه)ُصةاحبُمنتهةةىُاإلراداتُ،ورشحةةهُمعونةةةُأوُّالنهةةىُيفُالفقةةهُ،
والكوكبُاملنريُورشحهُيفُاألصولُ،ومآعيُبنُيوسفُالكآمةيُ(تُ 022ه)ُ

صاحبُاملؤلفاتُالكثريةُمنهاُدليلُالطالبُ،وغايةُاملنتهىُ،ومنصورُبةنُيةونسُ
البهويتُ(تُ

 0ه)ُشيخُاحلنابلةُبمصُ،مؤلفُكشافُالقنةاعُ،ودقةا قُأوُّ

النهىُ،والآوضُاملآبةعُ،واملةنحُالشةافياتُ،وحةوايشُعةىلُاإلقنةاعُواملنتهةىُ،

وغريهمُكثريون ُُ.
( )

ُ

( )ُُُاحلنابلةُخاللُثالثةُعرشُقآن ًُاُ 9 ُ/ ُ:ةُُ، 02معجةمُمصةنفاتُاحلنابلةةُ،46 ُ، 62ُ/2ُ:
ُ2ةُُ260ُ،2 2ةُ ُ 20ُ، 6 ُ/ ُ،26ةُُ،402
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احلنابلة يف األندلس وشامل أفريقيا
هذهُالبالدُيغلبُعليهاُمذهبُإمامُدارُامجآةُ،واحلنابلةُُفيهاُقلةُُ،ولكةنُ

ممُوجودُفيهاُ،فبقيُُبنَُمْلدُ(تُ446ه)ُكانُذاُخاصيةُُباإلمامُأمحدُ،وعبدُاهللُ
ابنُحسنُاملآوزيُ(كانُحي ًاُسنةُ242ه)ُدخلُاألندلسُوأجازُألهلهاُ،وحممةدُ

ابنُعبدامللكُالت ْسرتيُ(كةانُحية ًاُسةنةُ220ه)ُقةدمُاألنةدلسُ،وكةانُواسةعُ

الآوايةُ،وحممدُبنُعبدُالواحدُالتميميُ(تُ2 2ه)ُخآجُإىلُالقةريوانُ،ثةمُإىلُ
األندلسُ،وماتُبطليطلةُ،وكانُذاُعلمُوأدبُ،وغريهم ُُ.
( )

ُ

( )ُُُاحلنابلةُخاللُثالثةُعرشُقآن ًُاُ 02ُ/ ُ:ةُُُ. 02
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احلنابلة يف نجد
يآىُبعضهمُأنُاملذهبُاحلنبيلُدخلُبالدُنجدُزمنُاإلمامُأمحةدُ،ويةآىُ

بعضهمُأنهُدخلُبالدُنجدُيفُالقآنُالآابعُامجآيُ،بيةنامُيةآىُفآيةقُثالةثُأنةهُ

دخلُبالدُنجدُيفُالقآنُالسابعُُ.

جديةُبالُخالفُُ،بلُيفُ
والتحقيقُ:أنُاملذهبُاحلنبيلُموجودُيفُالديارُال ُنَ ُْ

القآونُاملتأخآةُهوُالسا دُبالُمنازعُلهُمنُاملذاهبُاألخآى ُُ.
( )

نُذكآهُابنُنااُالةدينُقةالُ:وممةنُ
وأقدمُمنُذكآُمنُاحلنابلةُيفُنجدُم ُْ

ينسبُإىلُنجدُالفقيهُوُّالدينُسا ُبنُنافعُبنُرضوانُالنجةديُاحلنةبيلُسةمعُ

بالبصةُ...سنةُ 62ه ُُ.
() 4

ُ

( )ُُُاحلنابلةُخاللُثالثةُعرشُقآن ًُاُ 0 ُ/ ُ:ةُ2
(ُُُ)4املشتبهُُ.22ُ/9ُ:
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ُُ.

فقه اإلمام أحمد
احلنابلة يف األحساء
بالدُاألحساءُفيهاُاملذاهبُالفقهيةُاألربعةُ،ومنهاُاملذهبُاحلنةبيلُ،ومةنُ

بيوتُاحلنابلةُفيهاُنلُفريوزُ،ونلُعفالقُ،ونلُجميلُ،وغريهمُ،وقدُكانُكثريُمةنُ
حنابلةُنجدُيآحلونُإىلُاألحساءُ،ويأخذونُعنُعلام ها ُُ.
( )

ُ

( )ُُُاحلنابلةُخاللُثالثةُعرشُقآن ًُا2ُ/ ُ:

ُةُ2
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ُُ.
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احلنابلة يف اخلليج
تقدمُأنهُيوجدُحنابلةُيفُالضةفةُالرشةقيةُمةنُاللةيجُعنةدُالكةالمُعةنُ

احلنابلةُيفُبالدُفار ُُ.

أماُالناحيةُاجلنوبيةةُمةنُاللةيجُففيهةاُبعةضُاملةذاهبُالفقهيةةُ،ومنهةاُ

املذهبُاحلنبيلُ،وقدُكانُكثريُمنُاحلنابلةُقدمُعامُنُ،وخاصةُعندُنكبةُالدرعيةةُ

عامُ 422هُ،ومنهمُمنُوُّالقضاءُوالتدريسُواإلفتاءُُ.

ويفُدولةُاإلماراتُالعآبيةُاملتحدةُيآتكزُاملذهبُيفُالشةارقةُ،وعجةامنُ،

وأمُالقيوينُ،ورأ ُاليمةُُ.

ويفُقطآُالقآيبُمنُاألحساءُكثريُمنُاحلنابلةةُ،وكثةريُمةنهمُيفُالزبةارةُ،

ومنهمُمنُتوىلُالقضاءُ،واإلفتاءُ،والتدريسُ،وكانُأمريُقطآُقاسمُبنُحممدُبةنُ

ثةةاينُ(تُ  22ه)ُحنةةبيلُاملةةذهبُ،وقةةدُتةةوىلُالقضةةاءُ،واإلفتةةاءُ،واإلمامةةةُ،
والطابةُ،ووقفُمزارعُعىلُطلبةُالعلمُيفُاملُ ْذنبُمنُالقصيمُُ.

ويفُالبحآينُتوىلُبعضُاحلنابلةُالقضاءُوالتعليمُأمثالُعبدُالعزيزُبنُمحدُ

ابنُمعمآُ(تُ 422ه)ُ،وأمحدُبنُعثامنُبنُجامعُ(تُ  42ه)ُ،وابنةهُحممةدُ

(تُ  42ه)ُ،وغريهمُُ.

ويفُالكويتُكانُأولُمنُتوىلُالقضاءُهباُالشةيخُحممةدُبةنُعبةدُاهللُبةنُ

فريوزُ(تُ 2

ه)ُ،وهوُحنبيلُ،ونظآ ًاُلقآبُالكويتُمنُبلدُالزبريُفقدُكةانُ

كثريُمنُأهلُالعلمُمنُاحلنابلةُيرتددونُمنُنجدُإىلُالزبريُعنُطآيةقُالكويةتُ،
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وبعضُهؤالءُيبقونُيفُالكويتُ،ومنهمُمنُتوىلُالقضاءُ،والتدريسُوالطابةُُ.
أماُالزبريُفقدُكانُمآكز ًاُعلمية ًاُللحنابلةةُ،خاصةةُبعةدُأنُتأسسةتُهبةاُ

مدرسةُدوحيسُالشام ُعامُ26

هاُحنبيلُ،ومتيةزتُبتةدريسُالفقةهُ
يُ
هُ،وواقفُ

احلنبيلُ،وختآجُفيهاُكثريُمنُعلامءُاملذهبُخاللُالقةآنُالثةاينُعرشةُ،والثالةثُ

عرشُ،والآابعُعرشُامجآيُ،وقدُكةانُللمتخةآجنُفيهةاُمكانةةُعلميةةُفا قةةُ،
ومنهمُمنُتوىلُالقضاءُوالتعليمُوالطابةُيفُكثريُمنُدولُاللةيجُ،ويفُالعةآاقُ

يفُالزبريُ،ويفُسوقُالشيوخ ُُ.
( )

ُ

( )ُُُاحلنابلةُخاللُثالثةُعرشُقآن ًُا2ُ/ ُ:

ُةُُُ. 26
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مفردات اإلمام أمحد الفقهية
املفآداتُهيُاملسا لُالفقهيةُالتيُانفآدُهباُاملذهبُبقولُمشهورُ ُيوافقهُ

فيهُقولُمشهورُيفُأيُمذهبُمنُاملذاهبُالفقهيةُالثالثةُُ.

ويفُمفآداتُاإلمامُأمحدُالتيُ ُخيتلفُفيهاُمذهبهُمسا لُُفقهيةُانفآدُهباُ،

لدليلُقويُ،وقدُأيدُاإلمامُعىلُقولهُعلامءُكبارُمنُأتباعُاملذاهبُاألخآىُُ.
وقدُكانُمنُأسبابُهذاُاالنفآادُُ:

 1ـ كثآةُاألحاديثُالنبويةُالصحيحةُلدىُإمامُاملةذهبُوتالميةذهُومةنُ

بعدهمُُ.

 2ـ كثآةُنثارُالصحابةُلدهيمُ.
 3ـ تقديمُخربُالواحدُعىلُالقيا ُ.
 4ـ األخذُبظاهآُالن

دليلُعىلُنسخهُ.

ُماُ ُيُآُ ُْدُقآينةُُقويةُتصةفهُعةنُهةاهآهُ،أوُيةدلُ

 5ـ الالفُيفُبعضُالقواعدُاألصولية ُُ.
( )

أمهية املفردات عند احلنابلة:
ـُوردتُاملفآداتُيفُغالبُأبوابُالفقهُ،وقدُاعتنىُهباُاحلنابلةُفنظُموهاُ،

وأفآدوهاُبالتأليفُ،ولوُنظآناُإىلُهذهُاملسا لُالتيُانفآدُهباُاملذهبُنظآةُدراسةُ
( )ُُُاملنحُالشافياتُ(مقدمةُاملحقق)ُ26ُ/ ُ:ةُُُ.24
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وتأملُلوجدناُيفُالكثريُمنهاُالوسطيةُُ،والتيسةريُ،ومتابعةةُالةدليلُ،ويفُكتةابُ
املعامالتُمثالًُيعدُُاملذهبُمنُأيُّاملذاهبُالفقهيةُيفُاملبايعةاتُ،والتقةابضُ،

والصةةفُ،وقةةدُوُجةدُتُفيةةهُالبنةةوكُاإلسةةالميةُاملعةةااةُجمةةاالًُللتوسةةعةُيفُ
املعامالتُاملعااةُُ.

ومنُهذهُالكتبُاملؤلفةُيفُاملفآداتُُ:
ـُاملفآداتُ،أليبُالوفاءُعيلُبنُعقيلُالبغداديُ(تُ2

ه)ُ.

البنُأيبُيعىلُحممدُبنُحممدُبنُاحلسنُالفآاءُالشهيدُ(تُ 46ه)ُ.
َُ
ـُاملفآداتُ،
ـُاملفآداتُ،أليبُاحلسنُعيلُبنُعبدُاهللُبنُالزاغوينُ(تُ 44ه)ُ.
ـُاملفآداتُ،البنُاحلنبيلُعبدُالوهابُبنُعبدُالواحدُالشريازيُ(تُ 26ه)ُ.
أليبُيعىلُالصغريُحممدُبنُحممدُبنُحممدُبةنُاحلسةنُالفةآاءُ
َُ
ـُاملفآداتُ،

(تُ 60ه)ُ.

ـُاملفآداتُ،أليبُالعالءُاحلسنُبنُأمحدُالع َُطارُ(تُ 69ه)ُ.
ـُاملفآداتُ،لغالمُابنُاملنيُإسامعيلُبنُعيلُالبغداديُ(تُ6 0ه)ُ.
ـُنظمُاملفآداتُالبنُبدرانُاملقدسُحممدُبنُعبدُالقويُ(تُ699ه)ُ.
ـُالنظمُاملفيدُاألمحدُيفُمفآداتُاإلمامُأمحدُ،لعةزُالةدينُحممةدُبةنُعةيلُ

العمآيُ(تُ240ه)ُ.

ـُالفتحُالآبةاينُبمفةآداتُابةنُحنبةلُالشةيباينُ،ألمحةدُبةنُعبةدُاملةنعمُ

77

73

فقه اإلمام أحمد
الدمنهوريُ(تُ94

ه) ُ.
ُ( )

ـُوقدُمتتُدراسةُهذهُاملفآداتُدراسةُعلميةُفقهيةُمقارنةُيفُسبعُرسا لُ

علميةُيفُجامعةُاإلمامُحممدُبنُسعودُاإلسالميةُبالآياضُشملتُمجيعُأبةوابُ

الفقهُُ.

ُ

( )ُُُيآاجعُعنُاملفآداتُمعجمُمصةنفاتُاحلنابلةةُعةىلُالرتتيةب4ُ/4ُ:
ُُ.260ُ/ ُ،42 ُ/2ُ،422ُ، 4ُ/2ُ،46 ُ،449
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نامذج من املفردات
نقض الوضوء من حلوم اإلبل:

انفآدُاملذهبُبنقضُالوضوءُمةنُأكةلُحلةومُاإلبةلُ،قةالُاإلمةامُأمحةدُ

وإسحاقُبنُراهويهُ:فيهُحديثانُصحيحان ُُ.
( )

قالُاملُ ُْآداويُعنُنقضُالوضوءُمنُحلومُاإلبلُ:هذاُاملةذهبُُمطلقة ًاُبةالُ

ريبُ،ون

ُعليهُ،وعليهُعامةُاألصحابُ،وهوُمنُاملفآداتُ،انتهى ُُ.
()4

قالُأبوُبكآُابنُُالعآيبُاملالكيُ:حديثُحلمُاإلبلُصحيحُهاهآُمشةهورُ،

وليسُيُ ُْقوُىُعنديُتآكُالوضوءُمنهُ،انتهى ُُ.
()2

وقالُالنوويُ:وهذاُاملذهبُُةُأيُ:الوضوءُمنُحلومُاإلبلُةُأقةوىُدلةيالًُ

وإنُكانُاجلمهورُعىلُخالفهُ،انتهى ُُ.
()2

الفطر باحلجامة:

منُمفآداتُاملذهبُاحلنبيلُالفطآُباحلجامةُ،قالُاملآداويُيفُاإلنصةافُ:

قولهُ:أوُحجمُأوُاحتجمُفسدُصومهُ،هذاُاملذهبُ،وعليهُمجةاهريُاألصةحابُ،

ون

ُعليهُ،وهوُمنُاملفآداتُ،انتهى ُُ.

( )ُُُجامعُالرتمذيُ/ ُ:

(ُُُ)4اإلنصافُُ. 2ُ/4ُ:

(ُُُ)2عارضةُاألحوذي4ُ/ ُ:

( )

ُ،املغنيُ/ ُ:

ُُ.

ُُ.

(ُُُ)2رشحُصحيحُمسلمُُ.29ُ/ ُ:

( )ُُُاإلنصافُ،2 9ُ/4ُ:وينظآُاملنحُالشافياتُُ.246ُ/ ُ:
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ودليلُاملذهبُقولهُﷺ((ُ:أفطآُاحلاجمُواملحجوم))ُ،أخآجهُمجاعةُمةنُ

أصحابُالنبيُﷺُ،مخسةُعرشُصحابي ًُاُ،وفيهُبيانُواضحُُللعامُُالةذيُحصةلتُ

فيهُالواقعةُ،وهوُزمنُالفتحُ،وللشهآُ،وهوُرمضانُ،ولليومُ،وهوُالثامنُعرشُ،

وللمكانُوهوُالبقيعُ،وللصفةُوهةيُأنةهُﷺُنخةذُبيةدُشةدادُ،ممةاُيؤكةدُهةذهُ
الواقعةُ،معُماُفيهُمنُبيانُللحكمُوهوُاإلفطارُمنُاحلجامةُُ.
فسخ احلج إىل العمر :

منُأحآمُمفآد ًاُأوُقارن ًاُو ُيسقُهةدي ًاُيسةتحبُلةهُأنُيفسةخُنيةةُاحلةجُ

وجيعلهاُعمآةُفيقصُوحيلُمنُإحآامهُليصريُمتمتع ًاُإنُ ُيكنُوقفُبعآفة ُُ.
( )

قالُيفُاإلنصافُ:اعلمُأنُفسخُالقارنُواملفةآدُحجهةامُإىلُالعمةآةُمسةتحبُ

برشطهُ،ن

ُعليهُ،وعليهُاألصحابُقاطبةُ...وهوُمنُاملفآداتُ،انتهى ُُ.
()4

قالُاإلمامُأمحدُ:عنديُثامنيةُعرشُحديث ًاُصةحاح ًاُجيةاد ًاُكلهةاُيفُفسةخُ

احلج ُُ.
()2

قالُشيخُاإلسالمُابنُتيميةُ:وأكثآُمفاريدُاإلمامُأمحدُالتيُ ُخيُتلفُفيهةاُ

مذهبهُيكونُقولُهُفيهاُراجح ًُاُ،كقولهُبجوازُفسخُاإلفةآادُوالقةآانُإىلُالتمتةعُ،

انتهى ُُ.
()2

( )ُُُاملغنيُ،4 4ُ/ ُ:منحُالشافياتُُ.222ُ/ ُ:
(ُُُ)4اإلنصافُُ. 2 ُ/2ُ:

(ُُُ)2املغنيُ،4 2ُ/ ُ:منحُالشافياتُُ.22 ُ/ ُ:
(ُُُ)2جمموعُالفتاوىُُ.449ُ/40ُ:
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فقه اإلمام أحمد
بيع العربون:
املذهبُعندُاحلنابلةُصحةُبيعُالعآبونُ،وهوُأنُيشةرتيُالسةلعةُويةدفعُ

للبا عُدره ًاُمثالًُعىلُأنهُإنُأخذُالسلعةُاحتسبُمنُالثمنُ،وإنُ ُيأخذهاُفهةوُ

للبا ع ُ،وهوُماُعليهُعملُالنا ُاليومُُ.
( )

قالُيفُاإلنصافُ:الصحيحُمنُاملذهبُأنُبيعُالعآبةونُصةحيحُ،وعليةهُ
ُعليهُ...وهوُمنُمفآداتُاملذهب ُُ.

أكثآُاألصحابُ،ون

()4

واستدلُاإلمامُأمحدُرمحهُاهللُتعاىلُبفعةلُعمةآُُ،فعةنُنةافعُبةنُعبةدُ

احلارثُ:أنهُاشرتىُلعمآُُدارُالسجنُمنُصفوانُبنُأميةةُ،فةإنُريضُعمةآُ

وإالُفلهُكذاُوكذا ُُ.
()2

واستدلُاجلمهورُعىلُبطالنُبيعُالعآبونُبحديثُعمآوُبنُشةعيبُعةنُ

أبيهُعنُجده(ُ:أنُالنبيُﷺُهنىُعنُبيعُالعآبان) ُُ.
ُ()2

( )ُُُاملغنيُُ.22 ُ/6ُ:
(ُُُ)4اإلنصافُ:

ُ/

ُ4ةُُُ.4 4

(ُُُ)2أوردهُالبخاريُيفُالصحيحُمعلق ًاُبصيغةُاجلزمُ،كتابُالصةوماتُ،بةابُالةآبطُواحلةبسُيفُ
احلآمُُ.9 ُ/2ُ:

(ُُُ)2أخآجةةهُمالةةكُيفُاملوطةةأُ،609ُ/4ُ:وأمحةةدُيفُاملسةةندُ:

ُ،)6442(ُ224ُ/وأبةةوُداودُيفُ

السةةننُ،)2 04(ُ462ُ/2ُ:وابةةنُماجةةهُيفُالسةةننُ 4 94(ُ422ُ/4ُ:ةُُ،)4 92وإسةةنادهُ

ضعيفُإلهبامُالثقةُالذيُرواهُعنهُمالكُ،قالُابةنُعةديُيفُالكامةلُ: 24 ُ/2ُ:ويقةالُإنُ

مالك ًاُسمعُهذاُاحلديثُمنُابنُميعةُعنُعمآوُبنُشعيبُو ُيسمهُلضعفهُُ.
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77

فقه اإلمام أحمد
قالُالنوويُعنُحديثُعمةآوُبةنُشةعيبُهةذاُ:هةذاُالُحيةتجُبةهُعنةدُ

أصحابناُوالُعندُمجاهريُالعلامءُ،انتهى ُُ.
( )

شهاد أهل الذمة عىل املسلمني:
الصحيحُمنُاملذهبُاحلنبيلُقبولُشةهادةُأهةلُالذمةةُعةىلُاملسةلمنُيفُ

الوصيةُيفُالسفآُإذاُ ُيوجدُغريهم ُُ.
()4

قالُابنُاملنذرُ:وهبذاُقالُأكابآُاملاضن ُُ.
()2

قالُيفُاإلنصافُ:الصحيحُمنُاملذهبُقبولُشهادةُأهلُالكتابُبالوصيةُ

يفُالسفآُبرشطهُ،وعليهُاألصحابُ،وجزمُبهُكثةريُمةنهمُ،ونقلةهُاجلامعةةُعةنُ
اإلمامُأمحدُرمحهُاهللُ...وهوُمنُاملفآداتُ،انتهى ُُ.
()2

قالُيفُاملغنيُ:وهذاُن

انتهى ُُ.

ُالكتابُ،وقدُقىضُبهُرسولُاهللُﷺُوأصةحابهُ،

( )

( )ُُُاملجموعُُ.222ُ/9ُ:
(ُُُ)4املغنيُ، 4 ُ/ 2ُ:اإلنصافُُ.244ُ/49ُ:
(ُُُ)2املغنيُُ. 4 ُ/ 2ُ:
(ُُُ)2اإلنصافُُ.244ُ/49ُ:
( )ُُُاملغنيُُ. 4 ُ/ 2ُ:
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أﺛﺮ اﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت

ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﻢ

ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﺬﻫﺐ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت إﺟﻤﺎﻻ.
ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺴﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت .
أﺳﺒﺎب اﻟﺴﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت.
دور اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة.
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اﻻﻋﺘﻘﺎد ﻋﻨﺪ اﻣﺎم أﺣﻤﺪ


ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ  -ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  -ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﻢ

ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻴﺪة.
ﻣﺼﺎدره.
ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ.
أﻫﻢ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﻋﻨﺪ اﻣﺎم أﺣﻤﺪ.

134

االعتقاد عند اإلمام أحمد
مقدمة
الر ُسل بقاياا مان ل ال الع ا ،
احلمدُ هلل الذي جعل يف كل زمان فرت ًة من ُّ

ُي ُيون بكتاب اهلل املوتى،
يدعون َم ْن َض َّل إىل اهلُدى ،ويصربون منه عىل األذىْ ُ ،

ون بنور اهلل ل َل العمى ،فك من ٍ
ِّص َ
يس قد َل ْح َي ْوه ،وك من ضااٍّ
قتيل إلب َ
و ُي َب ر ُ
ٍ
لثر الناس ع يه ! ينفون عان
تائه قد َ دَ ْوه ،فام لحس َن َل َث َر عىل الناس،
َ
ولقبح َ
َ
َ
وتأويال اجلاا ني ،الاذين َع َقادُ وا
وانتحاٍّ املُ ْبط اني،
حتريف ال َغالِني،
كتاب اهلل
َ
للوي َة البدعة ،ولط قوا ِع َق َاٍّ الفتنة ،فه خمت فون يف الكتابُ ،خمَاالفون ل كتااب،
ُُم ْ ِم ُعون عىل مفارقة الكتاب ،يقولون عىل اهلل ،ويف اهلل ،ويف كتاب اهلل بغري ع ا ،

يتك َّ مون باملُتشابه من الكالم ،وخيدعون ُج َّه َاٍّ الناس بام ُي َش ربهون ع يه  ،فنعاو ُذ
باهلل من فتن املُ ِض رني.
أما بعد:
َّ
او ٌٌ راساخ يف
بج َل ،لمحدَ ب َن حممد بن حنبلَ :ع َ ٌ شامخ ،و َط ْ
فإن اإلما َم املُ َّ
ومسريِتا ِ
ِ
الع ْم َّية ،وال َع َم َّية ،كان ُمستو ٌَ َع ع مها ،و َع ْيب َة
تاريخ األمة اإلسالمية،
ِ
الس ُبل.
ن ُْص ِحها،
الو َّقاٌ ملَّا اٌهل َ َّمت اخلُ ُط ُ
ورساجها َ
َ
وب ،واشتبهت ُّ
وح ْف ِ
مجع اهلل له من الكامالت ما تفرق يف غريه ،فكان إمام ًا يف الرواياةِ ،
اِ
ر
َّ
والو َرع وال ُّت َقى ،إماما ًا يف
احلديث ،إمام ًا يف الدر َراية وفقه النَّوازٍّ ،إمام ًا يف ُّ
الز ْ د َ
وح ْف ِ
الصدْ ق والصرب وال َّثبات ،إمام ًا يف السنَّةِ ،
ِ قواعد امل ِ َّ ة.
َّ
ر
ُّ

عرف ًا با (إماام
ذكر اس ُ (لمحد) :إال ُم َصدَّ ر ًا ب قب (اإلمام) ،لو ُم َّ
فال يكا ٌُ ُي ُ
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ِ
ب ،وقد لطبق
السنَّة) ،فإمامتُه إمام ٌة عا َّم ٌة يف الدر ين ،ال يف َفن من ُفنُونه َف َح ْس ُ
ل ل ُّ

السنَّة ،من خمت ف املذا ب ،ال خيت فون ع يه فيهاَ ،
وحت َّقق فيه معنى
عىل ذلك ل ل ُّ
﴾
قولِااه تعاااىل﴿ :
ﭺ ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ ﮃﮄ

فبالص ْ ِرب واليقني ُتن َُاٍّ اإلمام ُة يف الدر ين.
[السجدة،]42 :
َّ

ِ
ٌخاوٍّ عاىل األساد يف َع ِ
ٌ
ُ
ارين
منزلة اإلمام لمحدَ يف ال َع ِقيدة
واحلديث عن
ِ
ِ
لِف ال ُع ُ اوم مان
اوٌ عاىل
غابه،
ٌ
وو ُل ٌ
حل رق من َمعني ِر َضابِهُ ،
وارتشاف لصايف ا َ
لوسع لبوابِه ،فالعقيد ُة ِحصنُه املَنِيع الذي لحك َلساوارهِ ،
وع ْقادُ ه الفريادُ الاذي
ْ
ْ َ

ِ
بوافر ِعنَايتهَ ،
وز َّينَهاا
نظ آلل ِ َئ ُه ،و ُن َث َاره ،قد لحاطها
وبذٍّ يف سبي ِها ُم ْه َج َة ق باهَ ،
ِ
ِ
وو َر ِعه ،فكان ل ناس إمام ًا.
وس ْمته ،ولٌبِهَ ،
بجاللتهَ ،

ريب َّ
لن شخصي َة لمحدَ شخصي ٌة فريد ٌة ،امتزجت فيها املعاين الساابق ُة،
وال َ
ِ ِ
وص ْ ِ
َ
اربه
ور َب ْت ،ولنبتت من ك رُل زوٌ ََبِيج ،ال
انفكاك بني ع ْمه و َع َم هَ ،
فا َّتز ْت َ
طه ُاره و ُي َز ركياه،
وز ْ ِده ون ُْص ِحه ،بل كان ُ
وور ِعهُ ،
بعضها َي ْ َق ُح بعض ًا و ُي َغ رذياه ،و ُي ر
َ
ٍ
طائفة من الباحثني؛ ليتو َّف َر ع ياه
وك ُُّل جانب من ذه اجلوانب املُضيئةُ ،يتاٌ إىل
ِ
ِ
غري َّ
َ
سرية ذا اإلمام،
جانب االعتقاٌ يف
ب عىل
لن بحثنا سين ََص ُّ
ويستنبط فوائدَ ُهَ ،
وذلك من خالٍّ:

* املبحث األوٍّ :منزل ُة اإلما ِم لمحدَ يف العقيدة.
ُ
صاٌره.
املبحث الثاين :م
*
ُ

ُ
املبحث الثالث :مؤ َّلفاتُه.
*
4
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ِ
ُ
مسائل االعتقاٌ عند اإلما ِم لمحدَ .
*
املبحث الرابع :ل ُّ
ِ
ِ
السانَّة
لقد كان لمحدُ َ
بحق َع َ ًام من لعالم اإلسالم ،ال غن ًَى لساالك سابيل ُّ
ِ
جل َواز من َّبوابتِه ،و َن ْي ِل َخت ِْمه ،حتى صار ُح ُّب ُه عالم َة ُسنَّة،
من املُ ُرور حتت َمتْنه ،وا َ
وب ْغ ُضه ِشي َة بِدْ ٍ
ني:
عة .قاٍّ اب ُن َل ْع َ
ُ ُ َ
ف املُ َتن رَس ُ
اااك
ااار ُ
وبِ ُح ر
اااب َل ْمحااادَ ُي ْع َ

ور ًة
ارب َ
لضااحى اب ا ُن َحنْ َبا َال ُح َّج ا ًة َما ْ ُ

محا ٍ
ااااد ُم َتنَ رقصااااا ًا
َوإذا رليا َ
اااات ألَ ْ َ

َ
ُور ُه َسااات ََهت َُّك
باااأ َّن ُسااات َ
فااااع ْ

ِ
بساالف
لمحدُ إما ُم الدُّ نيا والدر ين ،مجعناا اهللُ وإ َّياا ُه يف ٌار كرامتِاه ،ولحلقناا
صالحِ املُ ِ
ؤمنني.
َ
كتبه:

د .أمحد بن عبد الرمحن القايض

قسم العقيدة .كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية
جامعة القصيم

***
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املبحث األول

منزلة اإلمام أمحد يف العقيدة
والساياٌة ،وال رريااٌة ،وجاو ُه ُل َّماة حمماد ﷺ؛ مان
شهد ألمحادَ باإلماماة ،ر
ِ
وتالمياذه ،وظ َّ ات اذه
املُحدر ثني ،وال ُفقهاء ،وال ُع َّبااٌ؛ مان ُشا ُيوخه ،ولقراناه،
الشهاٌ ُة ساري ًة مرفوع ًةِ ،
ينص ُبها ُّ
السانَّة ،وعالما ًة فارقا ًة،
كل َم ْن لراٌ الادُّ عا َء إىل ُّ
ي ِرب ُز ا ك ُُّل من لراٌ لن َُيطِ البدع َة ،إىل ِ
يومنا ذا.
ْ َ
َ
ُْ
شهاد ُة األُ َّمة له باإلمامة يف الدِّ ين:

ِ
شمس الدر ين
ؤر ُخ اإلسالم،
ُ
و ذه طائف ٌة من َشهاٌات الك َبار ،التي نق ها ُم ر
ُ
وشايخ اإلساالم
بي يف ترمجتِاه ،التاي َصادَّ َر ا بقولاه ( :او اإلماا ُم حقا ًا،
الذ ُّ
ِصدْ ق ًا) :
( )

ِ
واآلخرين.
األولِني
بُ :
رليت لبا عبد اهلل ،كأ َّن اهللَ مجع له ع َ َّ
إبرا ي ُ احلر ُّ

ُييى ب ُن آٌ َم :لمحدُ ب ُن حنبل إما ُمنا.

ِ
ُ
س ُ
مساألة
يقاوٍّ يف
لرج ٍلَ :س ْل لمحدَ ب َن حنبال ،وماا
يامن ب ُن َح ْرب :قاٍّ ُ

كذا؟ فإنَّه عندنا إما ٌم.

ُ
ُ
احلافِ :إن َ
سيكون ُح َّج ًة عىل ل ل زمانِه.
اهليث ُ ب ُن َمجِيل
عاش لمحدُ

( ) «سري لعالم النبالء» (

 ،) 11 /تأليف :شمس الدين لب عبد اهلل حممد بن لمحد بن عثامن بن

َقا ْيامز الذ بي ،حتقيق ُمموعة من املحققني بإِاف الشيخ شعيب األرناؤوط ،طبعاة مؤسساة
الرسالة ،الطبعة :الثالثة241 ،

6

 891 /م.
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بارك ،ث
خري ل ل زماننا اب ُن املُ َ
ُقتيب ُة ب ُن سعيدُ :
رليت رج ً ِ
عِّصا
ب لمحدَ  ،فاع لنَّه
ابن حنبل ،وإذا َ
ُ
ال ُُي ُّ
صاحب ُسنَّة ،ولو لٌرك َ
ال َّثوري ،واألوزاعي ،وال َّ ي ِ
ث ،لكان و املُقدَّ َم ع يه  ،فقيل ل ُقتيب َةُ :ي َض ُّ لمحدُ إىل
ْ
ر
ر
التابعني؟ قاٍّ :إىل كِ َبار التابعني.
ذا
الشااب؛ يعناي :لمحادَ
ُّ

الو َر ُع ،ولوال لمحدُ ألحدثوا يف الدر ين ،لمحادُ
وري ملات َ
وقاٍّ ليض ًا :لوال ال َّث ُّ

إما ُم الدُّ نيا.

ِ
ُ
لمار ٌِينِهاا؟ قااٍّ:
تعرف َم ْن
اين :قيل له:
ُ
ُيفِ عىل األُ َّماة َ
لبو م ْس َهر ال َغ َّس ُّ

شاب يف ناحية املَ ْ ِ
ْشق؛ يعني :لمحدَ .
ٌّ

َّ
النااس ُك ُّها َ :صادَ ق،
رليت ببغدا ٌَ شاب ًا ،إذا قاٍَّ :حدَّ ثنا ،قاٍّ
افعيُ :
ُ
الش ُّ

فات
زين :و َم ْن و؟ قاٍّ :لمحدُ ب ُن حنبل .وقاٍّ:
خرجت من بغدا ٌَ ،فاام خ َّ ُ
ُ
قاٍّ املُ ُّ
َ
َبا رج ً
لفضل ،وال لع َ  ،وال لفق َه ،وال لتقى من لمحدَ بن حنبل.
ال

ُ
إسحاق ب ُن َرا ُ و َي ْه :لمحدُ ُح َّج ٌة بني اهلل وبني َخ ْ ِقه.
ِ
ُ
لفضل عندي من سعيد بن ُجبري يف زمانِه؛ َّ
ألن سعيد ًا
يني :لمحدُ
عيل ب ُن املَد ر
ُّ
الر ٌَّة ،وبأمحدَ يوم امل ِ ْحنَة .وقاٍّ
كان ل ُه ُن َظ َرا ُء .وقاٍَّّ :
لعز اهللُ الدر ي َن ر
بالصدر يق يوم ر
ليض ًا :لمحدُ اليوم ُح َّج ُة اهلل عىل َخ ْ ِقه.
رليت َ
مثل لمحدَ .
ُييى ب ُن َم ِعني :ما ُ

ييل :كان لمحدُ ب ُن حنبل من لعالم الدر ين.
النُّ َف ُّ

ٍ
ُ
شايخنا وإما ُمناا
مسألة :لبو عبد اهلل لمحدُ ب ُن حنبال
لبو ثور ،وقد ُس ِئل عن
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فيها ،كذا ،وكذا.
رليت َ
مثل لمحدَ  ،وال لشدَّ من ُه ق ب ًا.
لبو َخ ْي َثم َة :ما ُ

ِ
ِ
حلارث :لنا ُل ْس ُأٍّ عن لمحدَ بان حنبال؟! َّ
اري،
ْش ب ُن ا َ
إن لمحادَ ُل ٌْخ َال الك َ
بِ ْ ُ

لمحر .وقيل ل ُه ،حني ُ ِ
ات :رإين عاىل
ُض َب لمحدُ  :لو لنَّك
خرجت؟ فق ُ
َ
فخرٌ ذ ب ًا َ

قوٍّ لمحدَ  ،فقاٍَّ :لت ُِريدُ َ
ون لن لقو َم مقا َم األنبياء؟!.

ذو النُّون املِّصي :لي ٍ
يشء ُ
حاٍّ س ريدنا؟ يعني لمحدَ ب َن حنبل.
ُّ ُّ

ُ
لفضل ل ل زمانِه.
مي :لمحدُ
جل ْه َض ُّ
نِّص بن عيل ا َ

لفضل من لمحدَ  ،وما ُ ِ
اب لن ُل َ
َ
قتال يف
رليت
اٌ ب ُن الشاعر :ما ُ
َح َّج ُ
كنت ُلح ُّ

َ
سافيان
رب مان مب ا
سبيل اهلل ،ومل ُل َص رل عىل لمحادَ  ،ب ا َ ا واهلل ا يف اإلماماة لكا َ
ٍ
ومالك.

ِ
ِ
يني ،ولمحدَ ِ
ُ
لحفاِ؟ فقااٍّ:
بن حنبلُّ ،لُّيام
عيل بن املَد ر
لبو حات ُ :سئ َل عن ر
ِ
احل ْف ِ
كانا يف ِ
ِ ُم ِ
اب لمحادَ  ،فااع لنَّا ُه
تقار َبني ،وكان لمحدُ لفق َه .إذا َ
رليت َما ْن ُُي ُّ
صاحب ُسن ٍَّة.
ُ
َ
َ
لكمال
رليات لحاد ًا
إسحاق ،ولفق ُه .ما
رب من
ُ
لبو ُز ْرع َة :لمحدُ ب ُن حنبل لك ُ

من لمحدَ .

ُحم َّمدُ بن ُييى ُّ
الذ ْ ُّيل :جع ُت لمحدَ إمام ًا فيام بيني وبني اهلل.

وشن ِْجي :ما رليت لمجع يف ك رُل ٍ
يشء ،مان لمحادَ بان حنبال،
ُ
َ
لبو عبد اهلل ال ُب َ ُّ

وال َ
لعقل منه.
8
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والز ِ
ِ
اد،
والفقه،
مجع لمحدُ ب ُن حنبل املعرف َة باحلديث،
والاو َرعْ ُّ ،
َ
َّسائيَ :
الن ُّ
والص ْ ِرب.
َّ
الو َّر ُاق :ملَّا قاٍّ ﷺُ « :فر ٌُّو ُه إىل عاملِه»َ ،ر ٌَ ٌْناا ُه إىل لمحادَ بان
الو َّ اب َ
عبدُ َ
حنبل ،وكان لع َ ل ل زمانِه.

بكر يوم الرٌة ،و ُعمر ياوم الس ِ
ِ
اقي َف ِة،
زين :لمحدُ ب ُن حنبل يوم امل ْحنَة ،لبو ٍ َ ر َّ
َ َّ
َُ
املُ ُّ
و ُع ْث ُ
ني.
امن يو َم الدَّ ِار،
وعيل يو َم ِص رف َ
ٌّ
إسامعيل ب ُن اخلَ ِ
َ
ُ
يل :لو كان لمحدُ ب ُن حنبل يف بني
إرسائيل ،لكان آي ًة.

الَ ( :
ُث َّ خت َ َّ
كان لمحدُ عظاي َ َّ
بي ،قائ ً
الشاأن ،رلسا ًا يف احلاديث ،ويف
الذ ُّ
الفقه ،ويف التَّأ ُّله .لثنى ع يه خ ٌق مان ُخص ِ
ِ
اومه ،فاام الظا ُّن بإخوانِاه ،ولقرانِاه؟!
ُ
ٍ
بات
مساألة ،ماا
بت لحاد ًا يف
ُ
وكان َم ِهيب ًا يف ذات اهلل ،حتَّى قاٍّ لبو ُعبيد :ما ُ
لمحد بن حنبل) .
( )

ومن الن ُُّصوص الدَّ ا َّلاة عاىل عظاي ِ َف ْضا ِه ،وتقدُّ ِماه :ماا روا ُه لباو عاثامن

ُ
احلافَِ ،ل ْسكنَ ُه اهللُ وإيانا اجلن َة ،ثناا حممادُ با ُن
ابوين :قاٍّ :حدَّ ثنا لبو عبد اهلل
َّ
الص ُّ
إبرا ي لبو ال َفضل املُزكري ،ثنا لمحدُ بن سا م َة ،قارل ع يناا لباو رج ٍ
ااء ،قتيبا ُة بان
ْ
َ َ
ُ
ِ
ِ
اب ُسا ْف َ
يان
آخاره( :فاإذا
كتاب اإليامن» ل ُه ،فكاان يف
َ
الر ُج َال ُُي ُّ
سعيدَ « :
رليات َّ
ال َّث ِ
َ
واألوزاعيُ ،
اوص،
ومالك ب َن لنس،
ور َّي،
اارك ،ولباا األَ ْح َ
وشعب َة ،وابا َن املُ َب َ
َّ
( ) انظر« :سري لعالم النبالء» (

 99 /ا  )442باختصار ،وتِّصف يسري.
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وِيك ًاِ ،
َ ِ
صااحب
الرمحن ب َن َم ْه ِدي ،فاع ل َّن ُه
ُ
َ
ووكيع ًا ،وُييى ب َن سعيد ،وعبدَ َّ
ُسن ٍَّة).

فأحلقت َ
بخ رطي حت َت ُه :وُييى ب َن ُييى ،ولمحدَ ب َن حنبل،
قاٍّ لمحدُ بن س مة:
ُ
ِ
َ
نيساابور ،وقااٍّ:
نظر إلينا ل ُل
َ
وإسحاق ب َن َرا ُ و َيه .ف َّام انتهينا إىل ذا املوضعَ ،
ؤالء القوم يتعصبون ليحيى بن ُييى .فق نا له :يا لبا رج ٍ
اء :ما ُييى با ُن ُيياى؟
َ َ
َّ
قاٌٍّ :
ُ
وإسحاق ب ُن إبرا ي َ إماا ٌم ،ولمحادُ با ُن حنبال
صالح ،إما ُم املُس مني،
رجل
ٌ
لك ِ
سميتُه ُك ُّه !) اهلل لكرب!
رب ِمَّن َّ
ُ
املقاالت الدَّ ا َّل ُة عىل ساع ِة ِع ْ ِماه ،وور ِعاهِ ُ ،
وح ْس ِ
ان َخ ْ ِقاه،
ولما
ُ
وز ْ ادهُ ،
َ َ
ََ
ِ
ِّص ،وإنَّام َق ْصدُ نا إيرا ٌُ ما يتع َّ ُق بمنزلتِه يف الدر ين ،وإمامتِه ل ناس.
ُ
فأكثر م ْن لن ُ ْحت َ َ
( )

ُ
وانتساُبم إليه:
تعويل ال ُع َلامء عليه،
ُ
اف املُ ِ
السنَّة املَ ْح َض ِةٌ ،لي ً
نتسابون إليهاا،
ال إليهاا ،و ٌَ َل َ
َ
بات لمحدُ َ :ع َ ًام عىل ُّ
بعدَ ُه ،من بابِه ،و ٌَ َر ُجوا يف لعتابِه.

السنَّة عىل اإلطالق لمحدُ
قاٍّ اب ُن ال َق ري ( :وكان َبا ا لي :ببغدا ٌَ ا إما ُم ل ل ُّ
إن لئم َة ا ِ
األرض ِع ْ ًامِ ،
والسنَّة
اب ُن حنبل ،الذي مأل
َ
َ
حلديث ُّ
وسنَّ ًة ،حتى َّ َّ َ
وحديث ًاُ ،

بعدَ ُه ُ لتبا ُعه إىل يوم القيامة. )...
()4

( ) «عقيدة الس ف ولصحاب احلديث» (ص ،)99 :تأليف إسامعيل بن عباد الارمحن الصاابوين،
حتقيق وتع يق لب عبد اهلل عبد الرمحن بن عبد املجيد الشمريي ،طبعة :مكتباة االماام الاواٌعي

اليمن ،الطبعة االوىل . 249

(« )4إعالم املوقعني عن رب العاملني» (  .)42 /تأليف :شمس الدين لب بكر حممد بن بن ليوب=
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َّف يف السنَّة واالعتقاٌ ،إالَّ وين ِْمي نفسه إىل ِ
وما من مصن ٍ
إمامهاا ،و َي ْسا ُ ُك
َ ُ
َ
ُّ
ُ
ُم ْعتقدَ ُه يف َع ْق ِد لمحدَ  .ومن لمث ة ذلك:
الطربي ( 225ـ 311ﻫ):
 1ـ اإلما ُم أبو جعفر حممدُ بن جرير
ُّ

للفااِ ِ
ِ
ِ
الع َبااٌ
السنَّة»( :ول َّما القو ٍُّ يف
قاٍّ :يف رسالته املوسومة با «رصيح ُّ
لثر فيه نع ُمه عن صحاب مىض ،وال تابعي َق َىض ،إال َع َّمان يف قولِاه
بال ُقرآن :فال َ
ِ
ال َغنَا ُء ر
الر َشدُ واهلُادَ ى ،و َما ْن يقاو ُم
والشفا ُء ،رمح ُة اهلل ع يه ورضوانُه ،ويف اترباعه َّ
قو ُله لدينا مقام قوٍّ األئمة األُ َىل ،لب ِ
عبد اهلل ،لمحدَ بن حممد بن حنبال ،ريض اهلل
َّ
َ
عنه) ،ث ساق َم ْرو َّياتِه .
( )

 2ـ أبو احلسن األشعري ( 261ـ 331ﻫ):
رب إعالنا ًا عاما ًا
قاٍّ :يف ُم َ
سته رل كتابِه «اإلبانة عن لصوٍّ الديانة» الذي ُيعت ُ
ِ
السنَّة واجلامعة:
عن ُر ُجوعه عن مذ ب املُعتزلة إىل مذ ب ل ل ُّ

ِ
ِ
ِ
(قو ُلنا الذي ُ
عاز
َّمس ُك
بكتاب اهلل ر ربناا َّ
نقوٍّ به ،وٌيانتُنا التي نَدي ُن َبا :الت ُّ
ٍ
ولئماة
الساٌة؛ َّ
َ
الصحابة ،والتاابعنيَّ ،
وبسنَّة نب رينا ُحم َّمد ﷺ ،وما ُروي عن َّ
وج َّلُ ،
احلديث ،ونح ُن بذلك معتصمون ،وبام كان ُ
يقوٍّ به لبو عبد اهلل ،لمحدُ بان حمماد

= ابن سعد ابن قي اجلوزية ،حتقيق :حممد عبد السالم إبرا ي  ،طبعة ٌار الكتب الع مياة ا باريوت،
الطبعة :األوىل،

. 2

( ) «رصيح السنة» (ص 41 :ا  ،)42تأليف :لب جعفر حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بان غالاب
اآلميل ،الطربي ،حتقيق :بدر املعتوق .طبعةٌ :ار اخل فاء . 241
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خاالف
ورفع ٌرج َت ُه و َل ْج َزٍّ َم ُثوب َت ُه اا قاائ ون ،وملِاا
وجه ُه،
َ
َ
ََّض اهللُ َ
ابن حنبل ا ن َّ َ
ُ
ُ
احلاق،
الكامل ،الاذي لباان اهللُ باه
ئيس
قو َل ُه ُخمالِفون؛ أل َّن ُه اإلما ُم
َّ
والر ُ
الفاضلَّ ،
الاز ِ
ِ
الض َ
املنهاٌ ،و َق َمع به بِدَ َع املُ
ائغني،
الٍّ ،ولوضح به
وز ْيا َ َّ
بتادعنيَ ،
وٌفع ِبه َّ
َ
َ

وش َّك ال َّشاكرني ،فرمح ُة اهلل ع يه من إما ٍم ُم َقدَّ م ،وج ٍ
َ
يل ُمع َّظ  ،وكبري ُم ْفه ) .
( )

الس َّف ِ
اريني ( 1114ـ 1188ﻫ):
 3ـ حممد بن أمحد َّ

الش ِهرية «الدُّ رة املُ ِضية يف َع ْق ِد ِ
قاٍّ :يف َم ْط َ ع منظومتِه َّ
الف ْر َقة املَ ْر ِض َّية»:
َّ
َّ

ااااام ْيتُها بالااااادُّ َّرة املُ ِضااااا َّي ِة
وس
َّ
َ

الفر َق ِ
ِ ِ
ِ
اااة املَ ْر ِضااا َّي ِة
يف َع ْقاااد َل ْ
ااال ْ

ااار ٌِ ال ُع َ
الر َّبااااين
اااىل َّ
ااارب املَاااال َف ْ
َح ْ

رب ِ
احل َجى َماحي الادُّ َجى َّ
الشا ْي َباين
َ ر

إمااا ِم ل ِ
ااق ِذي ال َقاادْ ِر ال َع ِاايل
حل ر
اال ا َ

ِ
ِ ِ ِ
حلنْاا َب ِيل
الساادَ اٌ ا َ
عااىل ا ْعت َقاااٌ ذي َّ
ِ
ِ
ااااار
ااااال األَ َث
فإنَّااااا ُه إماااااا ُم َل ْ

ااو األَ َثااري
فه َ
فماا ْن ن ََحااا َمن َْحااا ُه ُ
َ

ِحه ا ِ
ِ
وس َواطع األرسار األَ َثر َّية»
ُث َّ إنَّه :يف
حلافل« :لوامع األهنار ال َب ِه َّيةَ ،
َ
بجواب س ِد ٍ
يد ُم ِفيد ،ننق ُه بطوله:
لور ٌَ إشكاالً ،ولجاب عن ُه
ٍ َ
ٍ
السنَّة بال َحم َالاة ،فهاو املُبا ري ُ
(وعىل ك رُل َحاٍّ ،اإلما ُم لمحدُ  ،و إما ُم ل ِل ُّ

السنَّة ،الناف ُ عن ِ
وجهها ُغ َب َار البدعة ،فك ُُّل ُسنري لثري فهو إما ُمه.
وج َه ُّ

( ) «اإلبانة عن لصوٍّ الديانة» (  ،)44 /تأليف :لب احلسن عيل بن إسامعيل بن إسحاق بن ساامل

ابن إسامعيل بن عبد اهلل بن موسى بن لب برٌة بن لب موسى األشعري ،حتقيق .ٌ :فوقية حسني
حمموٌ ،طبعةٌ :ار األنصار ا القا رة ،الطبعة :األوىل. 281 ،
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فإن ق ت :إذا كان مذ ب الس َف و ما ع يه ِ
األئ َّم ُة َمجِي ًعا ،تب ًعاا ل تاابعني
ُ َّ

ُ
والص َحابة الكرا ِم ا
رضاوان اهلل ع ايه لمجعاني ،و او الاذي كاان ع ياه َسا ريدُ
َّ

ب لإلمام لمحدَ ٌ ،ون من تقدَّ َم ُه
املُرس ني ،وخات ُ النب ريني ،فكيف
ينسب ذا املذ ُ
ُ
لئمة الدر ين؟
من َّ

واحلق كام استخربت ،و ذه املقالا ُة اي الْشايع ُة
األمر كام ذكرت،
ق ُت:
ُّ
ُ
ال َغراء ،ومقال ُة ل ل ِ
ٍ
ورلي
يرتااب ذو ُلاب َلبِياب،
الف ْرقة الناجية باال حمالاة ،وال
ُ
َّ
احلبياب ﷺ ،ولصاحا ُبه ل ُال
النباي
َص ِحيح ُم ِصيب َّلهنا ي التاي كاان ع يهاا
ُ
ُّ
ٍ
بإحسان من ل ل التفصيل والتبويب .ولكان
اإلصابة والتصويب ،والتابعني هل

ت ِ
ملا كان يف املائة الثالثة ،اِ َلب ِ
وقامات ٌولا ُة
البدع وامل ِ َحا ْن،
الف َت ُن ،واستع نت
ْ
ُ
َّ
ِ
الضاغائن والنرفااق،
ل ِل االبتداع عىل ساق ،ولع ن
بقواعد ل ل االعتازاٍّ ذوو َّ

وساعد

اور ،واخل فااء ال ُف َّسااق ،قاام اإلماا ُم لمحادُ كاالن َِّمر
لئم ُة اجلَ ْ
عىل ذلك َّ

ِ
فار ٌَّ كيادَ ُ يف ن ُُح ِ
اور ،
والر ْئ َبااٍّ اجلَ ُساورَ ،
اهل َ ُصور ،ال ،بل كالبحر الطامي ،ر

وللقى بالبِ َ ُه يف ُصدُ ِ
ني فسا ٌَ ُ بك ر
ُال
وز َّي َفها ع يه  ،و َب َّ َ
ور  ،ف َق َم َع مقالتَه َ ،

ِ
َ
القتااٍّ .فاال
لعقاَب خائبني ،مل ينالوا خري ًا ،وكفى اهللُ املؤمنني
عىل

حاٍّ ،فر ٌَّ
ِ
عاو ٍُّ ع ياه ،فإنَّاه او
ب إليه; أل َّن ُه املقصو ٌُ إذ ذاك بالذات ،واملُ َّ
ب املذ ُ
َج َر َم نُس َ
ونِّص ُهَ ،
الصحيح مان
ني
الذي انتِّص ل َح رق
ِّص ُه ،و َب َّ َ
َ
وشدَ َخ َ
رلس ل ل البِدَ ع و َ َ َ
َ
الفاسد ،وال َغ َّث من ِ
والصدْ َق من املَ ْني.
حل َّق من الباطل ،ر
السمني ،وا َ
َّ
اني
ف ام كان اإلما ُم لمحدُ ا ريض اهلل تعاىل عنه ا و الذي َف َّل
مضاارَب  ،و َب َّ َ
َُ
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ِ
وانتِّص ملِا كان ع ياه
وكشف عن َز ْي ِغه  ،و ٌَ َح َ ت وينَ ُه  ،وحتري َف ُه ،
معاي َب ُه ،
َ
َ
اإلثبات بال متثيل ،ومن الت ِ
ِ
َّنزيه بال تعطيل ،و ُم ُرور اآليات املُتَشاَبات
ف من
الس ُ
َّ
بال تأويل ،وٌعا إىل ذه املقالة ،ولقام ع يها ك َُّل ُب ْر ان وٌاللة ،ن ُِسبت له املقالا ُة،

وصار إما َم ل ها يف ك رُل حالة) .
( )

ُ
مذي:
وقد لنشد
إسامعيل ب ُن فالن ر
الرت ُّ
ال ُم ْع ِ
من الن ِ
َّااس إالَّ نااق ُ ال َع ْق ِ
او ُر

اار َك مااا َ ُّْيااوى ألمحاادَ نكباا ًة
ل َع ْم ُ
ااو امل ِ ْحناا ُة اليااو َم الااذي ُيبااتىل بااه
َ

اااارب
الساااان ُّري فينااااا و ُي ْس َ ُ
رب ُّ
ف ُيعتَاااا ُ
ِ
وُي ِفا ُار
َل ْخا َار َس َم ا ْن َي ْبغااي ال ُع ُيا َ
اوب َ ْ

اني املُاار ِ
اق فِ ْعا ُال اباان َحنْ َبا ٍ
ال
َف َقااا َل ْعا ُ َ َّ

***

( ) « لوامع األنوار البهية ،وسواطع األرسار األثرية لْشح الدرة املضاية يف عقاد الفرقاة املرضاية»

(  21 /ا  ،)22تأليف :شمس الدين ،لب العون حممد بن لمحاد بان ساامل السافاريني احلنابيل
(املتوىف99 :

) ،حتقيق :حممد مفيد اخليمي ،طبعاة :مؤسساة اخلاافقني ومكتبتهاا ا ٌمشاق

الطبعة :الثانية ا 244
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ُ
املبحث ال َّثاين

مصادر اإلمام أمحدَ وأصو ُله
ُ
ولئماة
الص َحا َبةَ ،والتَّابِ ِع َ
كَانَت َطري َق ُة اإلمام لمحد :طريق َة َّ
ني َهل ُ بِإِ ْح َسانَّ ،
اليتجاوز ا إِ َىل َغ ِري ا؛ ي زم َغار َز  ،وينساج عاىل ِمنْاو ِ
اهل  ،يف مجيا ِع
احلديث،
ُ
ُ ْ ُ
َ
َ
ُ ُ
والف ْق ِ
واالستدالٍّ ،والس ُ وك؛ ِيف االعتقااٌِ ،
ِ
والز ْ اد،
لبواب الدر ين،
اه ،وال ُفتْيااُّ ،
ُّ
ِ
ِ
ِ
وسكَناتِه .
َ
والو َر ِع ،والع َباٌةَ ،و ِيف َمجيع َح َركاته َ
( )

شيخ اإلساالم ابا ُن تيميا َةَّ :
وقد ذكر ُ
شاافعي،
لن موافقا َة اإلماام لمحادَ ل
ر
ِ
بأصوهلام لشب ُه منها ُبأ ُص ِ
َ
وٍّ غريمها،
لكثر من ُموافقتِه لغريمها ،ولصو ُله
وإسحاقُ ،
ِ
ُ
رج ُح ُل َ
لصاوٍّ
صوٍّ مذا بِهام عاىل َما ْن ليسات
وكان ُي ْثني ع يهام ،و ُي َع رظ ُمهام ،و ُي ر
َ
مذا به كأصوٍّ مذا بهام .ومذ ُبه َّ
لصاح مان ُلصاوٍّ
لصوٍّ ُف َقهاء احلاديث
لن
ُّ

وإسحاقُ ،مها عنده من َل َج رل ُف َقهاء احلديث يف ِ
ُ
والشافعي،
غري ،
عِّصمها .
ُّ
()4

( ) انظر« :املدخل إىل مذ ب اإلمام لمحد» البن بدران (ص ،) 2 :تأليف عبد القاٌر بن لمحد بن

مصطفى بن عبد الرحي بن حممد بدران (املتوىف ،) 222 :حتقيق .ٌ :عبد اهلل بن عبد املحسن

الرتكي ،طبعة :مؤسسة الرسالة ا بريوت ،الطبعة :الثانية. 24 ،

َو َقدْ لفرٌ الدكتور عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي لصوٍّ ماذ ب اإلماام َلمحاد بكتااب ،و او

مطبوع .ول شيخ عثامن بن إبرا ي املرشد كتاب باس « :الرلي عناد اإلماام َلمحاد ابان حنبال»

رسالة ُمعدة يف جامعة لم القرى ل عاملية( :ماجستري) عام ( ) 282مل تطبع بعد .ذكره العالمة
بكر لبو زيد يف كتابه «املدخل املفصل ملذ ب اإلمام لمحد» ( .) 19 /

(ُ« )4مموع الفتاوى» ( ،) 2 /22تأليف :تقي الدين لب العباس لمحد بن عبد احل ي ابن تيمية=،
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فخ ُ ا َ إىل َّ
وقد َس َرب اب ُن ال َق ري  :طريق َت ُه يف األُ ُصوٍّ ،وال ُف ُروعَ ،
لن فتاو َيا ُه

مبني ٌة عىل مخسة ُلصوٍّ:

وجباه ،ومل ي تفات إىل ماا
لحد ا :الن
بم َ
ُ
ُّصوص :فاإذا وجاد الان َّ لفتاى ُ

خالفه ،وال َم ْن خالفه ا كائن ًا َم ْن كان  ،وذكر نحو عْشة لمث ة.
( )

ِ
الو ْثقى استمسك ،فكان ُ
يقوٍّ
وَبذا
األصل العظي اعتص  ،وَبذه ال ُع ْروة ُ

ملُنَاظِريه يف ُم ِ
لمري املؤمنني! لعطوين شيئ ًا من كتااب اهلل
س املُعتص
العباس( :يا َ
ر
ِ
رسوٍّ اهلل ﷺ حتى َ
لقوٍّ به)  ،فينقطعون.
وج َّل ،لو سنة
َع َّز َ
()4

الش ِ
وقد است َّ
َهل اإلما ُم لمحدُ  :رسالتَه َّ
اهري َة ،ل ُع ْبادوس بان مالاك ال َع َّطاار،

ِ
لص ُ
التمس ُ
اك باام كاان ع ياه
السنَّة عندنَا:
بتقرير ذا
األصل العظي  ،فقاٍُّ ( :
ُّ
وٍّ ُّ
ُال بِدْ ٍ
ُ
وترك البِدَ ع ،وك ُّ
عاة فهاي ضاالل ٌة،
لصحاب رسوٍّ اهلل ﷺ واالقتداء َب ،
ُ
وترك امل ِ َراء ِ
ُ
آثاار رساوٍّ اهلل ﷺ.
والسنَّ ُة عندناُ :
واجلدَ اٍّ واخلُ ُصومات يف الدر ينُّ .

ُ
َُّض ُب هلاا
ُفِّس القرآن ،و ي
السنَّة ٌ
ٌالئل القرآن .وليس يف ُّ
ُّ
قياس ،وال ت َ
والسنَّ ُة ت ر ُ
ِ
ُ
ُ
وترك اهل َ َوى...
رباع،
األمثاٍّ ،وال تُدْ َر ُك بال ُع ُقوٍّ ،واأل واء ،إنام و االت ُ
تفسري احلديث ويب ُغه عق ُه ،فقاد ك ُِفاي ذلاك ولحكا لاه،
يعرف
و َم ْن مل
ْ
َ

= مجع وترتيب عبد الرمحن بن حممد العاصمي النجدي ،الطبعة األوىل بالرياض سنة . 29
( ) «إعالم املوقعني عن رب العاملني» البن القي  ،)14 /4( :طٌ :ار ابن اجلوزي  ، 242حتقيق:
مشهور حسن آٍّ س امن.
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يامن به ،والتس ي له ،مثل حديث الص ِ
فع يه ِ
اٌق املَ ْصدُ وق ،وماا َ
اإل ُ
كاان مث َ ا ُه يف
َّ
َ
ُ

ال َقدْ رُ ،
َبات عان األساامع ،واساتوح
الرؤية ُك رهاا ،وإِن ن ْ
ومثل لحاٌيث ُّ

منهاا

املُ ْستَمع ،فإِنَّام ع يه ِ
اإل ُ
يامن َبا ،ولال َي ُر ٌَّ منها َح ْر ًفا واحدً ا ،وغري ا من األحاٌيث

املأثورات عن ال رث َقات) .
( )

ُ
الصحاب ُة ،فإ َّن ُه إذا
(
األصل الثاين من لصوٍّ فتاوى اإلمام لمحد :ما لفتى به َّ
ف منه فيها ،مل َي ْعدُ ا إىل ِ
غري ا ،ومل َي ُقال:
ُو ِجدَ لبعضه
عرف ل ُه ُخمال ِ ٌ
فتوى ال ُي ُ
ً
إن ذلك إمجاع ،بل من ِ
ورعه يف العبارة ُ
َّ
نحو اذا.
يقوٍّ :ال لع ُ شيئ ًا يدف ُعه ،لو َ
ٌ
يدفع َ
قوٍّ ابن عباس ،وابن عمر ،ولحدَ
كام قاٍّ يف رواية لب طالب :ال لع ُ شيئ ًا ُ

وُما د ،ول ل املدينة ،عىل قبوٍّ شهاٌة العبد .و كاذا
عْش من التابعني؛ َعطاءُ ،

لنس بن مالك :ال لع ُ لحاد ًا َر ٌَّ شاهاٌ َة العباد ،حكاا ُه عناه اإلماا ُم لمحادُ .
قاٍّ ُ

ً
عماال ،وال َرل ًياا،
النوع عان الصاحابة مل ُي َقادر ْم ع ياه
وإذا وجد اإلما ُم لمحدُ ذا
َ
ِ
اسا .
وال ق َي ً
()4

فكانت فتاوا ُه ،لذلكَ ،م ْن تأ َّم َ ها ،وتأ َّم َل فتااوى الصاحابة ،رلى ُمطابقا َة
خترٌ مان ِم ْشاكَاة واحادة .حتاى َّ
إن
كُل منهام عىل األخرى ،ورلى
كأهنا ُ
َ
اجلميع َّ

حتريه لفتاوى
الصحاب َة إذا اخت فوا عىل قولني ،جاء عن ُه يف املسألة روايتان! وكان ر
( ) «لصوٍّ السنة» (ص 2 :ا  ،)44تأليف :لب عبد اهلل لمحد بن حممد بن حنبل بن الٍّ بن لساد
الشيباين (املتوىف ،) 42 :طبعة ٌار املنار ا اخلرٌ ا السعوٌية ،الطبعة :األوىل،

. 2

(« )4إعالم املوقعني» ( 12 /4ا  )11ط ابن اجلوزي.
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الصحابة ،كتَحري لصحابِه لفتاواه ،ونُص ِ
وصه ،بل لعظ ُ حتى إنَّه ل ُي َقدر ُم فتاوا
ُ
ر

رسل .
عىل احلديث املُ َ
( )

ٌ
ُ
حاديث
إسحاق ب ُن إبرا ي َ بن انئ يف «مسائ ه» :ق ُت ألب عبد اهلل:
قاٍّ
برجااٍّ َثب ٍ
عن رسوٍّ اهلل ُم ْر ٌ
ٌ
حاديث عان الصاحابة،
لحاب إلياك ،لو
ات،
سال
ُّ
ٍ ْ
ت؟ قاٍّ لبو ِ
والتابعني ،مت َِّص ٌل برجاٍّ َثب ٍ
عبد اهللِ :
لعجب إ َّل .
الصحابة
ُ
عن َّ
ْ
ُ
()4

ِ
ِ
اخاتالف طبقااِت ،
السنَّة ،عاىل
ْ
صارت فتاوا ُه إما ًما و ُقدْ و ًة أل ل ُّ
ومن َث َّ
ِ
ِ
حتى َّ
وصا ُه،
إن املُخالفني ملذ باه يف االجتهااٌ ،واملُق ر ادين لغاريهَ ،ل ُيع رظ ُماون ن ُُص َ
ون هلا َح َّقها ،و ُق ْر ََبا من الن ُُّص ِ
وفتاواه ،و َي ْع ِر ُف َ
وص ،وفتاوى الصحابة .
()2

ُ
ُ
الثالث من لصوله :إذا اخت ف الصحاب ُة ختري من لقواهل ماا كاان
األصل
(

لقرَبا إىل الكتاب والسنة ،ومل خيرٌ عن لقواهل :
َ

يتبني له موافق ُة ِ
اخلالف فيها ،ومل جيز ْم بقوٍّ .قاٍّ
لحد األقواٍّ حكى
َ
فإن مل َّ ْ

( ) «املدخل إىل مذ ب اإلمام لمحد» البن بدران (ص1 :

2،

).

(« )4مسائل اإلمام لمحد» رواية إسحاق بن إبرا ي النيسابوري( ) 21 /4برق ( ،) 844تأليف:

لب يعقوب إسحاق بن إبرا ي بن مهران الثقفي الِّساٌ النيسابوري ،حتقيق ز اري الشااوي ،

طبعة املكتب اإلسالمي .وينظر« :املسوٌة يف لصوٍّ الفقه» ،تأليف :آٍّ تيمية (ص[ )2 4 :بدل

بتصنيفها اجلدُّ ُ :مد الدين عبد السالم ابن تيمية ،ولضاف إليها األب :،عبد احل ي ابان تيمياة،
ث لكم ها االبن احلفيد :لمحد ابن تيمية] حتقياق :حمماد حمياي الادين عباد احلمياد ،طبعاةٌ :ار

الكتاب العرب.

(« )2املدخل إىل مذ ب اإلمام لمحد» البن بدران (ص2 :
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الر ُ
ُ
ُ
جال يف
إسحاق اب ُن إبرا ي بن انئ يف «مسائ ه» :قيل ألب عباد اهلل:
يكاون َّ

ُ
والسانَّة ،وماا مل
وافق
فيسأٍّ عن اليشء فيه
قرية،
اختالف ،قاٍُّ :ي ْفتي بام َ
ٌ
َ
الكتاب ُّ

ِ
لفتخاف ع يه؟ قاٍّ :ال .
والسنَّة ،لمسك عنه ،قيل له:
يوافق
ُ
َ
الكتاب ُّ
( )

ُ
ُ
األخذ باملرسل واحلديث الضاعيف ،إذا مل يكان يف البااب
الرابع:
األصل
ُ

يشء يدفعه:

بالض ِ
َ
الباطال،
اعيف عناد ُه
و و الذي َر َّج َح ُه عىل القيااس ،ولايس املارا ٌُ َّ
ِ
ُ
والعمل به ،بال
اب إليه،
ْكر ،وال ما يف روايته ُمت ََّه ٌ  ،بحيث ال يسو ُغ الذ ُ
وال املُن َ
ِ
ِ
ُ
احلديث
ُ
الص ُ
الضعيف عنده َقسي ُ َّ
حل َسن .ومل يكن َي ْقس ُ
حيح ،وقس ٌ من لقسام ا َ
َ
والضاعيف
احلديث إىل صحيح ،وحسن ،وضعيف ،بل إىل صحيح ،وضاعيف.
ُ

لثرا يدف ُعه ،وال ُ
إمجااع عاىل
قوٍّ صاحب ،وال
عنده
ٌ
ُ
مراتب .فإذا مل جيد يف الباب ً
ُ
األئمة األربعاة ،إال
خالفِه ،كان
العمل به عنده لوىل من القياس .وليس لحدٌ من َّ
و و مواف ُقه عىل ذا األصل ،من حيث اجلم ُة ،فإنَّه ما منه لحادٌ إال وقاد قادَّ م
َ
احلديث
الضعيف عىل القياس .
َ
()4

ُ
القياس عند الَّضورة:
اخلامس:
األصل
ُ
ُ

ٍ
(فإذا مل يكن عند اإلمام لمحدَ يف املسألة َن ٌّ  ،وال ُ
لحاد
قوٍّ الصاحابة ،لو

ٌ
القيااس ا
ضعيف ،عَادَ ٍّ إىل األصال اخلاامس ا و او
مرسل ،لو
لثر
ٌ
ُ
منه  ،وال ٌ
( ) «مسائل اإلمام لمحد» رواية إسحاق بن إبرا ي النيسابوري ( ) 21 /4برق (.) 844
(« )4إعالم املوقعني» ( 11 /4ا  )12ط ابن اجلوزي« ،املدخل» البن بدران (ص2 :
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).
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الشاافعي عان القيااس،
ساألت
فاستعم َ ُه ل َّضورة ،وقد قاٍّ يف كتاب اخلَالٍَّّ:
ُ
َّ
لَّضورة ،لو ما ذا معناه) .
فقاٍّ :إنَّام ُي ُ
صار إليه عند ا َّ ُ
( )

ِ
ِ
َ
بإساناٌهَّ ،
وقد َ
اوين قااٍّ:
وي،
إساامعيل
ساق لبو
األنصااري اهل َ َار ُّ
ُّ
لن املَْ ْي ُم َّ
سا ِ
الشااافِ ِع َّيَ :عا ِ
ان ا ْل ِق َيا ِ
ااس َف َقا َ
محاادَ باان حنباال َي ُقا ُ
اوٍَّ :سا َاأ ْل ُت َّ
ااٍِّ :عنْاادَ
ام ْع ُت َل ْ َ
َ
الَّضور ِ
ات .
َّ ُ َ
()4

ت ك ُل ُ
صوٍّ اإلمام لمحدَ  :التي َيصدُ ر عنها يف االساتدالٍّ ،والتوقيا ِع عان
ِ
وفروعاه ،و اي
عوٍّ ع يها يف ضبط ُلصوٍّ الدر ين،
َر رب العاملني ،ويعتص ُ َبا ،و ُي ر
الصاحابة الكارام ،الاذين َش ِ
اهدُ وا
والسانَّة ،وفها
َّ
نصوص َ
ُ
الاو ْح َيني؛ الكتااب ُّ
توسع يف ٌعوى إمجاع ،لو قي ٍ
التنزيل ،و َف ِق ُهوا الت َ
َ
اس لو تع يل .وكاان:
َّأويلٌ ،ون ُّ
لشدَّ رصام ًة يف االلتزام َبذه األُصوٍّ يف مسائل االعتقاٌ ،لعظي َخ َط ِر اا ،وبع ِ
اد
ُْ
َ
السنَّة لن خيرت َقها ُ
قوٍّ ٌَ ِخيل.
فح َمى
َ
َل َث ِر اَ ،
ور ُّ
وسدَّ ُث ُغ َ
جناب التَّوحيدَ ،
***

( ) «إعالم املوقعني» (« ،)18 /4املدخل» البن بدران (ص1 :

).

(« )4ذم الكالم ول ه» ( ،)24 ،48 /2تأليف :لب إسامعيل عبد اهلل بن حممد بان عايل األنصااري
اهلروي( ،املتوىف ،) 29 :حتقيق :عبد الرمحن عبد العزيز الشبل ،طبعة :مكتبة الع اوم واحلكا ا
املدينة املنورة ،الطبعة :األوىل2 9 ،
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ُ
ُ
الثالث
املبحث

فات اإلمام أمحدَ
ُمؤ َّل ُ
حل ِديثياة؛
يكتب إال
وضع ال ُكتُب ،ومل يكن
كر ُه
َ
ُ
َ
الكتاب ا َ
كان اإلما ُم لمحدُ َي َ

الرساائل ىف العقيادة.
كا «ا ُملسند» ،و«الز اد» ،و«فضاائل الصاحابة» ،وبعا
َّ
ينسب لإلمام لمحد من ُمؤ َّلفات لغ ُبه وقع جواب ًا ألسئ ٍة من ُطالَّبِاه،
واملطبوع ِما
ُ
ُ
لو رسائل منه لبع

والكتب التي قصد ا بالتأليف ق ي ٌة جدً ا.
لصحابه.
ُ

ِ
ِ
إظهار
كبري ىف
وقد كان البنَ ْيه عبد اهللَّ ،وصالح ،ولصحابه ،وتالمذته جهدٌ ٌ
ِع ْ ِمه ،ون ْ ِ
َْش ما ُلثِ َر عن ُه .قاٍّ اب ُن القي ( :وكان ا ريض اهلل عنه اا شاديدَ الكرا اة

ْتاب كال ُماه ،ويشاتدُّ
ُيب جتريدَ احلاديث ،ويكار ُه لن ُيك َ
لتصنيف ال ُكتُب ،وكان ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
لكثار مان
ع يه جدً ا ،فع َ اهلل ُح ْس َن ن َّيته ،و َق ْصده ،فكُت َ
ب مان كالماه ،وفتاوا ُهُ ،
ِ
بأكثر ا ،ف َي ُفتْنا منها إال الق ُ
ومجاع
يال،
ثالثني ِس ْف ًرا ،وم َّن اهلل ،سبحانه ،ع ينا
َ
اخلَ ُ
ات
نحو عْشين ِسا ْف ًرا لو
الٍّ ن
ور ِو َي ْ
ُصوص ُه يف «اجلامع الكبري» ،فب َ َ
َ
لكثارُ ،
َ
وحدر َ
السانَّة،
فتاويه ،ومسائ ُهُ ،
ث َبا َق ْرنًا بعد قرن ،فصارت إما ًما و ُقدْ و ًة أل ال ُّ
ِ
اختالف َط َب ِ
عىل
قاِت ) .
ِ
وصدق اب ُن الق ري َّ :
َ
إجابات اإلماام لمحادَ بان
فإن َ
كتب املسائل ،التي تض ُّ
ِ
ِ
بي :ماا ُي ِ
ذكر احلااف ُِ َّ
قاار ُب
الاذ ُّ
حنبل ،عىل لسئ ة تالميذه يف ال ُع ُ وم املخت فةَ ،
( )

ُ
الشيخ بكر لبو زيد :يف كتابِه« :موارٌ ابن القاي
سبع ًة ولربعني جامع ًا هلا .كام ذكر
( ) إعالم املوقعني عن رب العاملني )28 /4( :ط ابن اجلوزي.
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يف كتبه» سبعني جامع ًا هلا!.
ويمك ُن تقسي ُ ُمؤ َّلفات اإلمام لمحدَ  ،من الناحية الفنرية ،إىل لربعة لقسام:

القسم األول :كتب حققت ،وطبعت  ،و ي:
ُ
( )

ولعظمهاا ،و او موساوع ٌة يف
 1ـ املسند :و و ل ُّ كتاب اإلماام لمحاد،
ُ

لساس ال يمكن االستغنا ُء عنه.
ومصدر
احلديث النبوى،
ٌ
ٌّ

لعال لحسانَها ،مان جهاة ِ
وقد ُطبع الكتاب عدَّ ة طبعاتَّ ،
العناياة بضابط

الكتاب ،طبعة املكنز ،بإِاف العالمة املُحدر ث ٌ /لمحد معبد عبد الكري  ،ول

ِميزاِتا:

ِ
حتقيق «املسند»
ُ
ـ االعتام ٌُ عىل ل خمطوطات «املسند» ،ولوثقها ،حيث َت َّ
نفائس النسخ اخلطية ِ
ِ
صالح من
بالغة اإلتقاان،
عىل ثامن وثالثني نسخة ،فيها َقدْ ٌر
ٌ
ِ
التفرٌ بست عْشة نساخة
الرواة واملُسندين ،مع ُّ
املقروءة عىل غري واحد من لبرز ُّ

ناٌرة ،يطبع ع يها «املسند» ألوٍّ مرة.

ِ
مائاة
لكثار مان
ـ استدراك عىل مجيع الطبعات السابقة يف موضاع واحادَ ،

ُ
األحاٌياث مان ( )42282إىل ( )42141عاىل تارقي املكناز،
حاديث ،و اي
األوٍّ :يف ُمساند لب
واستدراك عْشاة لحاٌياث يف موضاعني آخارين :املوضاع َّ

( ) ناك بع

املؤلفات التي نسبت لإلمام لمحد ،و ي يف الواقع جزء من مؤلف آخر ،مثال جازء

فيه لحاٌيث روا ا لمحد ابن حنبل عن الشافعى ،ومثل :مسند ل ل البيات ،ألمحاد ابان حنبال،

فإهنام جزءان من املسند.
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سعيد اخلُدري ،األحاٌيث مان (421

) إىل (412

مسند ابن عباس األحاٌيث من ( )2429إىل (.)2421

) ،واملوضاع الثااين :يف

ـ االستعان ُة يف توثيق النَّ ر  ،وتقوية االختيار ،فايام اخت فات فياه الن ُ
ُّساخ،

بعدٌ من املصاٌر الوسيطة ،وبع

ت ك املصاٌر ُي َعدُّ نسخة فرعية من «املساند»،

حل َّفاِ املعتربين.
موثقة بمراجعة لحد ا ُ

لوضاح
السندي عىل «املسند» ،و ي حاشية ُم ِه َّماة،
َ
ـ االعتام ٌُ عىل حاشية ر

ندي كثريا من ُمشكالت األساانيد واملتاون ،مان َّلوٍّ املُساند إىل ِ
آخاره،
فيها ر
الس ُّ ً

وا ت َّ فيها ببيان تعدُّ ٌ الن َُّسخ واختالفها.
ـ ذكر ل

ُ
بحيث ال يضيع عىل القارئ يش ٌء ِمَّاا
ُفروق النسخ يف اهلوام ،

يف األُصوٍّ اخلط َّية من الفوائد.

ـ ضبط الن ر ضبط ًا كام ً
ال؛ َسندً ا و َم ْتنًا ،مع االعتناء بذكر ما وجادوه مان

الضبط يف النُّسخ اخلطية املعتمد ع يها.

وغري ذلك من املم ريزات الكثارية التاي يمكان معرفتُهاا بمراجعاة مقدماة

التحقيق .
( )

كام طبع الكتاب بتحقيق ُمموعة مان ط باة الع ا  ،حتات إِاف الشايخ

شعيب األرناؤوط ،والدكتور عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي ،وَبا خدما ٌة طيباة

( ) «مسند اإلمام لمحد بن حنبل» (ص ،)12 :تأليف :لب عبداهلل لمحد بن حنبال الشايباين ،طبعاة:
ٌار املنهاٌ ،حتقيق ُمموعة من الباحثني ،بإِاف ٌ /لمحد معبد عبد الكري .
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ختريج لحاٌيثه ،واحلك ُ ع يها.
ل كتاب من حيث
ُ
كام طبع ليض ًا ،طبع ًة حمققة ،خمرجاة ،موافقا ًة ل معجا املفهارس أللفااِ

احلديث ،بعناية :حسن بن عباس بن قطب ،وآخرين .وطبعتاه مؤسساة قرطباة،

ومكتبة اخلراز.

ِ
ُ
بتحقيقه
ويص اهلل عباس ،وحصل
الشيخ
 2ـ فضائل الصحابة :وقد ح َّققه
ُّ

عىل ٌرجة الدكتوراه .وطبعته ٌار رماٌي.

 3ـ الرٌ عىل اجلهمية والزناٌقة :طبع طبعاات كثاريةَّ ،
لعال لفضا َ ها التاي

بتحقيق ٌغ

ابن شبيب العجمي ،وطبعته ٌار غراس ،و و بتقادي الشايخني:

صالح الفوزان ،وصالح آٍّ الشايخ .كاام حققاه ،وع اق ع ياه .ٌ ،عباد الارمحن
عمرية ،عام . 281

ِّسا د،
 4ـ ُمموع رسائل لإلمام لمحاد يف العقيادة :برواياة ُمسادَّ ٌ بان ُم َ ْ

و ُع ْبدوس بن مالك العطار ،وحممد بان عاوف الطاائي ،واحلسان بان إساامعيل
ُ
اخلالٍّ،
الربعي ،وحممد بن محيد األندراين ،ولمحد بن جعفر اإلصطخري ،روا ا
َّ

وذكر ا لبو يعىل يف «الطبقات» ،واب ُن اجلوزي يف «مناقاب اإلماام لمحاد» ،وابا ُن

مف ح يف «املقصد األرشد» ،وقد طبعت بتحقيق عبد العزيز السريوان ،بدار قتيبة
بدمشق ،عام . 249

 5ـ الورع :طبع ألوٍّ مرة يف القا رة ،سنة ( ) 224بدون عناية .ثا يف

عام 242
24

حققته الدكتورة :زيناب إبارا ي القااروط ،اعاتامٌ ًا عاىل النساخة
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املطبوعة عام  . 224ث طبعه اعتامٌ ًا عىل ذه النسخة املطبوعاة ليضا ًا :حمماد

السعيد بن بسيوين زغ وٍّ عام  . 242ث طباع طبعاة جيادة ،بتحقياق سامري

الز ريي ،وطبعتها ٌار العاصمة.

 6ـ األِبة :طبع طبعات كثرية من لحسنها طبعة حديثة خرجت يف ربيع

األوٍّ 222

بتحقيق الشيخ ٌ /عيل املرشد.

 7ـ الز د :وقد طبع الكتاب عدة طبعات ٌون عناياة ع مياة ،إىل لن جااء

األستاذ :حممد جالٍّ ِف ،وحققه حتقيق ًا ال بأس به .ث حققه ،ورق نصوصه،

وفهرسها األستاذ :حممد السعيد بن بسايوين زغ اوٍّ .ويعمال عاىل حتقيقاه مناذ
سنوات الدكتور /عامر حسن صربي .وقد ذكر لنه حققه عىل تساع خمطوطاات،

ومن املتوقع طباعته قري ًبا.

قاٍّ شيخ اإلسالم( :ولجوٌ ما صنف يف ذلك« :الز د» لإلمام لمحد ،لكنه

مكتوب عىل األسامء ،و«ز د» ابن املبارك عىل األبواب .و ذه الكتب يذكر فيهاا

ز د األنبياء ،والصحابة ،والتابعني) .
( )

الز ْ د كتا ًبا ً
حافال َعظِ ًيام مل ُي ْسا َبق إىل مث ِاه،
وقاٍّ اب ُن كثري( :وقد َصن َ
َّف يف ُّ

ُ
ُ
يأخذ باام لمكناه مان ذلاك:
املقطوع به لنه كان
واملظنون ،بل
ومل ي حقه لحدٌ فيه.
ُ
َ
وجعل جنَّ َة الفرٌوس ُمنْق َب ُه ومأواه» .
ولكرم مثواه،
()4

( ) ُمموع الفتاوى (

.)194 /

( )4البداية والنهاية ( ،)28 / 2تأليف :لب الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري ،حتقيق :عبد اهلل بن=
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مارارا
 8ـ الصال ُة وما ي ز ُم فيها :نق هاا لباو يعاىل يف «الطبقاات» ،وطباع
ً

طبعات مفرٌة ،منها طبعة قديمة بعناية مجاعة من الع امء.

 9ـ الع ل ومعرفة الرجاٍّ رواية عبد اهلله :طباع بتحقياق الشايخ ويص اهلل

عباس ،طبعته ٌار القبس.

 11ـ معرفة الرجاٍّ وع ال احلاديث رواياة املاروزي وصاالح بان لمحاد

وامليموين :طبع ليض ًا بتحقيق رائاع ل شايخ ويص اهلل عبااس ،طبعتاه ٌار اإلماام
لمحد.

 11ـ سؤاالت لب ٌاوٌ ألمحد ابن حنبل يف جرح الرواة وتعادي ه  :طباع

بتحقيق زياٌ املنصور.

 12ـ األسامي والكناى برواياة صاالح :طباع يف ٌار األق

بتحقيق :عبد اهلل اجلديع.

ا بالكويات،

 13ـ لحكام النساء برواية اخلالٍّ :طبع بتحقيق :عمرو عبد املنع سا ي ،

طبعته مؤسسة الريان ل نْش والتوزيع.

 14ـ مسائل اإلمام لمحد ابن حنبل وإسحاق بان را وياه :إلساحاق بان

منصور بن َبرام ،املعروف بالكوسج .حقق يف لرباع رساائل ٌكتاوراة ،وطبعتاه

عامٌة البحث الع مي ،باجلامعة اإلسالمية باملدينة النبوية.

= عبد املحسن الرتكي ،طبعةٌ :ار جر ل طباعاة والنْشا والتوزياع واإلعاالن ،الطبعاة :األوىل،
2 9

26

ا  881م.
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 15ـ مسائل اإلمام لمحد ابن حنبل رواية ابنه لب الفضل صالح :طبع بتحقياق

شام بن عيل بن عبد الكري  ،وعيل بن إبرا ي بن مصطفى ،بإِاف :لب معاذ،

طارق بن عوض اهلل بن حممد ،وطبعته مكتبة ابن تيمية ،بمِّص ،كاام طباع طبعاة

لخرى ،ي يف األصل رسالة ٌكتوراه ،حتقيق وٌراسة وتع يق :فضل الرمحن ٌين

حممد؛ ا ت بطبعه ولِف ع يه عبدالو اب عبدالواحد اخل جي.

 16ـ مسائل لمحد برواية لبى ٌاوٌ السجستاين :طباع بتحقياق :لب معااذ،

طارق بن عوض اهلل بن حممد ،وطبعته مكتبة ابن تيمية ،بمِّص.

 17ـ مسائل لمحد ابن حنبال رواياة ابناه عباد اهلل :طباع بتحقياق :ز اري

الشاوي  ،وطبعه املكتب اإلساالمي ،باريوت .كاام حقاق يف رساالة ٌكتاوراه،

بتحقيق الشيخ :س يامن املهنا.

 18ـ مسائل لمحاد ابان حنبال رواياة إساحاق بان إبارا ي النيساابوري

املعروف باابن اانئ :بتحقياق :ز اري الشااوي  ،وطبعاه املكتاب اإلساالمي،

بريوت.

 19ـ مسااائل اإلمااام لمحااد يف اجلهاااٌ روايااة لب بكاار املااروزي :حققااه

ٌ .عبد الرمحن بن عيل الطريقي .طبع بمج ة جامعاة لم القارى لع اوم الْشايعة

وال غة العربية وآٌاَبا ،املج د ( ) 1العدٌ ()22ربيع األوٍّ . 241

 21ـ مسائل لمحاد برواياة عباد اهلله بان حمماد بان عباد العزياز البغاوي،

املعروف بابن بنت منيع :طبعته ٌار العاصمة ،بتحقيق حمموٌ احلداٌ ،كاام طبعتاه
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مؤسسة قرطبة بتحقيق عمرو عبد املنع س ي  ،كام طبع يف ٌار الفاروق احلديثاة،

بتحقيق لب عمر ،حممد األز ري.

 21ـ مسائل حرب بن إسامعيل الكرمااين :وُيتاوي عاىل مساائل كثارية

لإلمام لمحد واإلمام إسحاق بن را ويه .وال ُيعرف من الكتاب ا الياوم ا ساوى
قطعتني:

األوىل :تبدل يف لثناء كتاب الطهارة ،وتنتهي يف لثناء كتااب الصاالة ،وقاد

حققه الشيخ وليد الفريان ،وطبعته ٌار ابن األثري ،لكنه ناق

 ،ومل يقاف الشايخ

عىل املخطوطة كام ة ،ث طبع ذا اجلزء كام ً
ال بتحقيق حممد بن عبد اهلل الِّسيع.

الثانية :تبدل يف لثناء كتاب النكاح ،وتنتهي بنهاياة الكتااب .وقاد ُحققات
ٍ
رسالة جامعية ل شيخ ٌ .فايز بن لمحد حابس ،ث ُطبعت القطع ُة
القطعة الثانية يف

نفسها بعناية الشيخ ٌ .نارص بن سعوٌ السالمة.
ُ

 22ـ كتاب ل ل امل ل والرٌة والزناٌقة وتاركي الصالة :جزء مان كتااب

اجلامع لع وم اإلمام لمحد ألب بكار اخلاالٍّ ،وقاد طبعتاه ٌار الكتاب الع مياة،

بتحقيق سيد الكِّسوي ،وقد حقق يف رسالة ٌكتوراه ل باحث :إبرا ي بان محاد

الس طان ،بجامعة اإلمام حممد بن سعوٌ اإلسالمية ،ومل يطبع بعد فيام لع .

 23ـ كتاب الوقوف والوصايا برواياة اخلاالٍّ عان لمحاد :وقاد حقاق يف

رسالة ٌكتوراه ل باحث :عبد اهلل لمحد عيل الزيد ،بجامعة اإلمام حممد بن ساعوٌ
اإلسالمية ،وطبعته ٌار املعارف.
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 24ـ كتاب السنة ل خالٍّ :مجع يف معظمه نصوص اإلماام لمحاد ،بال إن

االس املوجوٌ عىل خمطوطته و(املسند من مسائل لب عبد اهلل لمحد بن حممد ابن

حنبل :رواية لب بكر اخلالٍّ!) وقد حقاق قسا مناه ،رساالة ٌكتاوراه باجلامعاة
اإلسالمية بتحقيق الدكتور /عطية الز اراين ،ثا لكمال الكتااب ،وطبعتاه ٌار

الرايااة يف ساابعة ُم اادات .و ااذه الطبعااة ،لألساافَ ،بااا الكثااري ماان األخطاااء

والتصحيفات ،بل ال تكاٌ خت و صفحة منه من ذلك .وقاد طباع الكتااب يف ٌار
الفاروق احلديثة ،و ي لفضل بكثري مان طبعاة الراياة ،وإن كانات حتتااٌ ملزياد

ضبط.

القسم الثاين :كتب حققت ومل تطبع ،فيام لع  .و ي:
 1ـ مسائل اإلمام لمحد ابن حنبل برواية األثرم ،من لوٍّ كتاب الطهارة إىل

هناية ِوط الصالة :مجع ًا وٌراسة :إعداٌ :مها بنت س يامن بن نارص.

 2ـ مسائل اإلمام لمحد ابن حنبل برواية األثرم ،من صفة الصالة إىل آخار

كتاب الزكاة :مجع ًا وٌراسة ومقارنة :إعداٌ :نورة بنت عبداهلل بن حممد املط ق.

 3ـ مسائل اإلمام لمحد ابن حنبل برواية األثرم ،من لوٍّ بااب الصايام إىل

هناية باب املساقاة واملزارعة :مجع ًا وٌراسة :إعداٌ :فاتن بنت حمماد بان عباد اهلل

املْشف.

 4ـ مسائل اإلمام لمحد ابن حنبل برواية األثرم ،من لوٍّ باب اإلجاارة إىل

هناية كتاب اإلقرار :مجع ًا وٌراسة :إعداٌ عبري بنت عيل املديفر.
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 5ـ مسائل اإلمام لمحد ابن حنبل برواية لب طالب لمحد بن محيد املشاكاين،

من كتاب الظهار إىل هناية كتاب احلرابة :وقد حقق يف رساالة ماجساتري ل باحثاة
لسامء بنت عبد الرمحن الرشيد يف جامعة اإلمام حممد بن سعوٌ اإلسالمية.

 6ـ مسائل اإلمام لمحد الفقهية برواية حنبل :مجعا ًا وٌراساة ،ماع املقارناه

ل مرجوح منها ٌاخل املذ ب ،ل باحث يوسف حممد لمحد سقي.

 7ـ مسائل اإلمام لمحاد ابان حنبال برواياة عباد امل اك بان عباد احلمياد

امليموين( :العباٌات) إعداٌ الباحث :ما ر بن محد املعيقيل.

 8ـ مسائل اإلمام لمحد ابن حنبل ،برواية عبد امل ك بن عباد احلمياد امليماوين،

من لوٍّ (كتاب النكاح) إىل هناية (كتاب اجلنايات) ،ل باحاث :عباد الكاري بان

حممد بن عبد الرمحن بن س ي املزيني.

 9ـ مسائل اإلمام لمحد ابن حنبل الفقهية برواية مهناا بان ُيياى الشاامي:

مجع ًا وٌراسة ،ل باحث :إسامعيل غازي لمحد مرحبا.

 11ـ مسائل اإلمام لمحد الفقهية يف العباٌات اخلمس ،عدا احلاج ،برواياة

لب بكر لمحد بن حممد املروزي :مجعا ًا وٌراساة ،ل باحاث :عبادالرمحن بان عايل

الطريقي.

 11ـ مسائل اإلمام لمحد الفقهية املنصوصة عنه يف طبقات احلناب اة ،البان

لب يعىل ،يف العباٌاتٌ :راسة وترتيب :عائ

بن فدغوش احلارثي.

 12ـ مسائل اإلمام لمحد الفقهية املنقولة عنه يف طبقات احلناب ة ،البان لب
31
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يعىل ،يف غري العباٌاتٌ :راسة وترتيب .ٌ :عبدالرمحن بن صالح الغفييل.
القسم الثالث :املؤلفات املخطوطة:
األمحدي يف كتابه الق ري « :املساائل والرساائل املروياة
ذكر الدكتور س يامن
ُّ

عن اإلمام لمحد بن حنبل يف العقيدة» عد ًٌا من ُمؤ َّلفات اإلما ِم لمحادَ بان حنبال:
تزاٍّ يف عداٌ املخطوطات .ولغ ب ما ذكره طبع بعد ِ
التي ال ُ
تأليفاه لكتاباه وِماا
ُ

ذكره ومل لقف ع يه مطبوع ًا:

والسنَّة.
 1ـ خمتِّص يف لصوٍّ الدر ين ُّ
 2ـ الناسخ واملنسوخ.
 3ـ الثالثة لحاٌيث التي روا ا اإلمام لمحدُ عن النبي ﷺ يف املنام.
القص

لقارب إىل
الساريوان لناه مباال ٌ فيهاا ،ولهناا
وذكر
ُ
ُ
املحقاق عبادُ العزياز ر
 ،واحلكايات .
( )

 4ـ جواب اإلمام لمحد عن سؤاٍّ يف خ ق القرآن.
 5ـ قصيدة ىف املوت واآلخرة.
 6ـ السنة الصغري.
( ) «العقيدة» رواية لب بكر اخلالٍّ (ص ،)44 :تأليف :لب عبد اهلل لمحد بن حمماد بان حنبال بان
الٍّ بن لسد الشيباين (املتوىف ) 42 :حتقيق :عبد العزيز عز الدين السريوان ،طبعةٌ :ار قتيباة ا

ٌمشق ،الطبعة :األوىل. 249 ،
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القسم الرابع :كتب يظن لهنا مفقوٌة:
ذكر الدكتور ُس يامن األمحدي يف كتابه املذكور عاد ًٌا مان املؤلفاات التاي
كتب اإلمام لمحد ،لو ذكر ا بع

ذكرت ىف ثنايا بع
مفقوٌة و ي:

من ترج له ،ويظن لهناا

 1ـ اإلرجاء.
 2ـ اإلمامة.
 3ـ اإليامن برواية عبد اهلله بن لمحد ابن حنبل ،وبرواية احلسني بان احلسان

الرازي.

 4ـ التاريخ.

 5ـ التفسري .
( )

ِ
لن لإلمام لمحدَ كتاب ًا يف التفسري فقاٍَّ ( :م ِ
ام ُع ِ ََب َ
بي َّ
اري)
اذا (ال َّت ْفس ْ
ازلنَاا ن َْس َ
( ) وقد لنكر اإلما ُم الذ ُّ
َاٌي َ ِذ ِه ،و ُ او كَبِاريَ ،قادْ س ِ
الكَبِري ألَ ْمحَدَ  ،ع ََىل َل ْل ِسنَة ال َّط َبة ،وعُمدَ َِت ِحكَاي ُة اب ِن املُن ِ
ام َع ِما ْن
َ ْ
َ
َ َ ْ ُ
ْ
َ َ ٌْ
ِ
ِ
ِ
جاوٌ َ َ
اذا
ربنَاا َعا ْن َو
َجدر هَ ،وعَ َّباس الدُّ ْو ِر ريَ ،ومن َع ْبد اهللِ بن َل ْمحَدَ َ ،لك ْ
ان َماا ر َلينَاا َل َحاد ًا َل ْخ َ َ
َان َله وجوٌَ ،لو لِ َيش ٍ
ِ
ِ
اء ِمنْا ُهَ ،لن ََس ُ
اخو ُهَ ،والع َتنَاى
اسة منْ ُهَ ،و َل ْو ك َ ُ َ
(ال َّت ْفس ْري)َ ،والَ َب ْعضهَ ،والَ ك َُّر َ
ْ ْ
اان الب ْغادَ ِ
ِ
ِ
حل َّصا ُّ وا َذلِ َ
اكَ ،ولن ُِقال إِ َل ْينَااَ ،و ْ
ني ِيف
اٌ ري ْ َ
الشات ُِه َرَ ،و َل َتنَاا َف َس َلع َي ُ َ
بِ َذل َك ط َب ُة الع ْ َ ،و َ َ

َحت ِصي هَ ،و َلنَ َقل ِمنْ ُه ا ْب ُن َج ِر ْير َف َم ْن َب ْعدَ ُه ِيف ت َف ِ
اسري ِ َ .والَ ا َواهللِ ا َي ْقت َِِض َل ْن َيك ُْو َن ِعنْد ِ
اإل َماام
ِ
ِ
ِ
ْش ْو َن َللف َح ِد ْيثَ ،فإِ َّن َ َذا َيكُاون ِيف قادر ( ُم ْسانَده)َ ،ب ْال َل ْك َثار
َل ْمحَد يف ال َّت ْفس ْري مائَة َل ْلف َوع ْ ُ
الض ْعفُ ،ث َّ ِ
مهاذب ًا َع ِ
َّ
اك ،لك َ
اإل َمام َل ْمحَدَ ،ل ْو َمج ََع َش ْيئ ًا ِيف َذلِ َ
ان َ
املشاا ري،
ُاو ُن ُمنَ َّقحا ًا،
بِ َّ
َاان َيك ْ

ِ
ِ
قالُ .ثا َّ ِ
جل ْهدَ ،ب ِل َل ه
َف َي ْصغُر ل ِ َذلِ َك َح ْجمهَ ،ولك َ
اإل َماام
ْشة آالَف َحد ْيث بِا َ
َان َيك ُْو ُن َن ْحو ًا م ْن عَ ْ َ
َل ْمحَد ،ك َ
َان الَ َيرى الت َّْصن ِ ْيفَ ،و َ َذا كِتَاب (املُ ْسنَد) َل ُه َمل ْ يصنرفه ُ َوَ ،والَ رتَّبهَ ،والَ اعتنَى بت َْه ِذ ْيبه=،
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 6ـ جوابات القرآن.
 7ـ حديث الشيوخ.
 8ـ حديث شعبة.
 9ـ طاعة الرسوٍّ برواية صالح بن لمحد.
 11ـ الفرائ

.

 11ـ فضائل ل ل البيت.
 12ـ املقدم واملؤخر ىف كتاب اهلله.
 13ـ املناسك.
 14ـ نفى التشبيه.
***
ِ
= َب ْل ك َ
لو َلده ن َُسخ ًا َو َلجزَ اء ًاَ ،و َي ْأمرهَ :لن َض ْع َ َذا ِيف ُم ْسن َِد ُفالَنَ ،و َ َذا ِيف ُم ْسانَد ُفاالَن.
َان َي ْر ِو ْيه َ
َو َ َذا (ال َّت ْف ِس ْري) الَ ُوجوٌ َل ُهَ ،و َلنَا َل ْعت َِقدُ َل َّن ُه َمل َي ُك ْنَ ،فبغدَ اٌ َمل تَزَ ٍّ ٌَ َار اخلُ َ َفااءَ ،و ُق َّبا َة ِ
اإل ْساالَم،
ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
عصاارَ ،و َلا ُه َتالَم َ
اذ ٌة ك َباار،
السنَنَ ،و َمل ْ َيزَ ٍّْ َل ْمحَد ف ْي َها ُم َع َّظا ًام ِيف َساائ ِر األَ َ
َو ٌَ َار احلَد ْيثَ ،وحم َّ َة ُّ

ِ
اب َل ْص َح ٍ
ان
ابَ ،و َ ُ َّ َج َّرا إِ َىل بِاألَمسِ ،ح ْ َ
اح َها َجا ْي ُ املَغُاوٍَّ ،و َج َارت ِ ََباا م َ
است َب َ
َو َل ْص َح ُ
ني ْ
ت بِ ِ
ِ
ِ
ِ
اح َ َ
اه
اار ْ
الدر َماء ُسيوٍَّ ،و َقد ْاشت ُِه َر بِ َب ْغدَ ا ٌَ ( َت ْفس ْري) ا ْبن َج ِر ْي ٍرَ ،وتَزَ َ
عَىل َحتْصي ه ال ُع َ َامءَ ،و َس َ
الر ْك َبانَ ،و َمل ِ
كرب ِمنْ ُهَ ،و ُ َو ِيف ِع ْ ِ
ُيتَمال َل ْن
ْش ْي َن ُُم َ َّ دَ ةًَ ،و َما ْ
نعرف مث َه ِيف َم ْعنَا ُهَ ،والَ ُل رلف قب َه َل َ ُ
ُّ
ْ
ْشين َل ْلف ح ِديث ،ب ْل َلع َّه َمخْس َة َع َْش َللف إِسن ٍ
ِ
َاٌَ ،ف ُخ ْذ ُهَ ،ف ُعدَّ ُه إِ ْن ِشئ َْت) «سري لعالم
َيك ُْو َن ع ْ ِ ْ َ
ْ
َ ْ َ َ ُ َ
َ

النبالء» ط الرسالة ( .)144 / 2ويف ذا التقرير مقنع.
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ُ
ابع
الر ُ
املبحث َّ

ِ
أﻫم
مسائل االعتقاد عند اإلمام أمحدَ
ُّ
حني َح َّل زم ُن اإلمام لمحدَ  22( :ا  ،) 42يف النرصف الثاين من القارن

الكبار قاد للقات بجراهناا
البدع
األوٍّ من القرن الثالث ،كانت
ُ
الثاين ،والنصف َّ
ُ
مقاالت لصحاَبا ،وٌخل املس مون يف ِس َجاٍّ،
بني ظهراين املس مني ،واشتهرت
ُ
ِ
ِ
مفاصل االعتقاٌ .وكان املُحادر ُثونُ ،يم رث اون َص َّاام َم األماان ،ووثيقا َة
وجدَ اٍّ يف
ِ
ِ
ِ
وتعظايمه
والسانَّة،
اعتصامه بن ُُصوص
الض َامن لعقيدة األُ َّمة ،بفضل
َّ
الكتااب ُّ
ِ
وحتذير منه.
هلا ،و َن ْب ِذ ملِا ُس رمي با (ع الكالم)،
باب ترمجة ُكتُاب
ويف زمن املأمون
خاصة ،انفتح ُ
العباس ( 89ا َّ ) 4 9
ر

ُ
شايوخ االعتازاٍّ ،وصاا ُغوا منهاا
اليونان ،وتعريب ف سافة اإلغرياق ،فت َّق َفهاا

طالئاع ال ُّط ُارق
السنَّة .كام نشاأت
ُ
منظوم ًة كالمية ،بإزاء منهج املُحدر ثني ،و ُمتون ُّ
تنزع إىل ٍ
والس ُ وك،
لون من الن ُُّسك
الصوف َّية ،التي ِ ُ
ُّ
عي ،يف التقريرُّ ،
األعجمي البِدْ ر
ر
خالف ما كان ع يه الصحاب ُة ،والتابعون ،من ِص َّحة العباٌة ،وسالمة العبارة.
ِ
األجاواء املحموماة ،املُكت َّظاة باملَقااالت
وولِدَ لمحادُ  :يف بغادا ٌَ ،يف ت اك
ُ

ِ
ِ
ليكتساب مناعا ًة
السا َف،
حماضن املُحادر ثني،
والس َجاالت ،ولوى إىل
َ
وُماالس َّ
ر
السنَّة املحمدية مان لفاواه
ويرتشف
طبيعي ًة ِضدَّ عواٌي ال َعدْ َوى البدعية،
َ
َ
رحيق ُّ
ازٍّ عان ال َّ َغ ِ
بم ْع ِ
الزائغاون،
اط القاائ الاذي ُُيدر ُثاه َّ
ال ُعدُ وٍّ ال رث َقات .ومل يكانَ :
ِ
املُتَتبعون ل متشابه ،بل لٌركه ِ
ماي الادَّ قيق،
بح رسه
ر
اإلياامين العمياق ،و َف ْهماه الع ر
ُ
ر
34
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ِ
بم ْن سابقه مان
لبعاٌه ومآالتِه ،ث
وس ْ ِرب
َ
انتصب ل َّر رٌ ع يه ،والتحذير منهُ ،لسو ًة َ
َ
الس َف ،حتاى صاار ل نااس إماما ًاَ ،ي ْصادُ ُرون عان قولِاه،
ولئمة َّ
ُشيوخ الدر ينَّ ،
و ُي َع رو ُل َ
السنَّة.
ون ع يه يف إصابة ُّ

التصنيف ،بل كان ِ
ينف ُار منا ُه ،ويكتفاي
ومل يكن لمحدُ  :ا كام تقدم ا يشتهي
َ

بالرواية ،ويارى فيهاا ُغنْيا ًة وكفايا ًة ،غاري إن ُُم ْ َرياات احليااة ،وجتادُّ ٌ الناوازٍّ،
ر

َ
فرض نوع ًا مان املُشااركة العفوياة ،واملاأثورات َّ
الشا َفوية ،التاي
وانبعاث البدع َ
ِ
رساوٍّ اهلل ﷺُ ،عرفات باسا
حفظها لصحا ُبه عنه ،كام ُيفظاون مرو َّياتِاه عان

(املسائل).

العِّصا مان
نصيب (املسائل ال َع َق ِد َّية) منها وفري ًا ،ملاا مت َّي َاز باه ذلاك
وكان
ُ
ُ

ٍ
ِس َجاٍِّ ،
ٍ
فسادَّ ٌَ ُه ،واباتال ُه
وجدَ اٍّ،
السنَّة ل قوٍّ فيها َ
وقيل وقاٍّ .ف َق َّي َ اهلل إما َم ُّ
ِ ِ
َ
األولِني ،و ُم َو رر َثه لآلخرين.
وارث ع
بحق
َّ
بف ْتنَتها املشهورة ،فث َّبتَه .فكان َ
والناظر يف املأثور عن لمحدَ  ،يف مسائل االعتقاٌ ،جيدُ ه وقع عىل ُضبني:
ُ

ُ
مساائل
أحدمها:
ساائر فتاوياه يف
منثاورات ،نق هاا لصاحا ُبه ،كاام نق اوا
ٌ
َ

األحكام.

ِ
تتفاوت طوالً ِ
االعتقااٌ)،
تتضم ُن ( ُُم ْ َم َل
وق َِّص ًا،
روايات مكتوب ٌة،
الثاين:
ُ
ٌ
َّ

ٍ
وس وك ،كتب َبا إىل َم ْن سأله مان لصاحابِه،
تحق به من وصايا،
وما ي ُ
وآٌابُ ،

ولشهر ا:
ُ

األسدي ،املتوىف سنة (.) 449
ِّس َ د
ر
 1ـ رواي ُة ُم َسدَّ ٌ بن ُم َ ْ
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 2ـ رواية حممد بن ُمحيد األندراين.

 3ـ رواية ُع ْبدُ وس بن مالك العطار ،املتوىف سنة (.) 414

الربعي.
 4ـ رواية احلسن بن إسامعيل َّ

 5ـ رواية لمحد بن جعفر اإلصطخري.

 6ـ رواية لب الفضل ،عبد الواحد بن عبد العزياز التميماي ،املتاوىف سانة

(.) 2 4

ِ
واياات املُصانر ُفون مان لصاحاب لمحادَ ؛ كاأب يعاىل يف
الر
وقد لثبت ذه ر

«طبقات احلناب ة» ،وابن اجلوزي يف «مناقبه» ،وابن مف ح يف «املقصاد األرشاد»،
ولحاٍّ إليها ُ
شيخ اإلسالم اب ُن تيمية ،وغريه ،يف حكايته لعقيدة لمحدَ .
***

ُ
مسائل اإليامن:
املطلب األول:
*
ُ

ُ
تعريف اإليامن:
املسأل ُة األوىل:
ٌ
إليامن بأنَّهٌ :
َ
وعمل ،ون َّي ٌة.
قوٍّ،
ف اإلما ُم لمحدُ ا
عر َ
َّ

قاٍّ اخلَ ُ
الٍّ :لخربين عبدُ امل ك ب ُن عبد احلميد
امليموين ،لنَّه سأٍّ لباا عباد اهلل:
ُّ

ٌ
يكون بال ن َّياة ،نعا ٌ ،
ٌ
اإليامن ٌ
ُ
ُ
وعمال،
قاوٍّ،
كيف
قوٍّ،
وعمل ،ون َّي ٌة؟ فقاٍّ لَ ( :

ون َّي ٌة ،ال ُبدَّ من الن َّية ،قاٍّ ل :النر َّي ُة متقدر م ٌة) .
( )

( ) «السنة» ( )118 /2برق ( ) 444تأليف :لب بكر لمحد بن حممد بن ارون بان يزياد اخلَ َّ
االٍّ
البغداٌي احلنبيل (املتوىف:

36

 ،) 2املحقق .ٌ :عطية الز راين ،الناٌِ :ار الراية ا الرياض= ،
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َ
ارونَّ ،
َ
سامعت
إسحاق بن إبرا ي حدَّ َثه قاٍّ:
لن
لخربين حممدُ بن لب
ُ

ٌ
اإليامن ٌ
لبا عبد اهللُ ،
ُ
وعمل ،ون َّي ٌة صاٌق ٌة) .
قوٍّ،
يقوٍّ( :
( )

ُ
ُ
اإلياامن
َّاس يقولون:
وقاٍّ
إسحاق ب ُن إبرا ي َ  :وسمعتُه يقوٍّ( :لٌركنا الن َ

ٌ
ٌ
قوٍّ
وعمل ،يزيدُ وين ُق ُ  ،ون َّي ٌة صاٌق ٌة) .
()4

ٌ
اإلياامن ٌ
َ
ويف رواية اإلصطخري ،عنهَّ ( :
ومتس ٌ
اك
قاوٍّ،
إن
وعمال ،ون َّيا ٌةُّ ،

بالسنَّة) .
ُّ
()2

ِ
تعرياف اإلياامن بأنَّا ُهٌ :
َ
قاوٍّ
االقتصاار يف
ونقل عن ُه مجاعا ٌة مان لصاحابِه
َ

ٌ
بالسنَّة.
َّمسك ُّ
يذكروا الن َّية ،وال الت ُّ
وعمل ،ومل ُ

امليماوين ،ولباو ٌاوٌ
وذي ،وعبادُ امل اك
قاٍّ اخلَال ٍَُّّ :ولخربنا لبو بكر املَ ُّر ُّ
ُّ

ِ
َ
ماين،
وح ْر ُب ب ُن
ُ
ويوسف ب ُن موسى ،وحممدُ بن لمحادَ
تاينَ ،
ر
إسامعيل الك َْر ُّ
السج ْس ُّ

ٍ
ُ
ُ
اإليامن
يقوٍّ :إ َّن ُه سمع لمحدَ ب َن حنبل ،قاٍّ( :
واصل ،واحلسن ب ُن حممد ك ُّه
ابن

ٌ
ٌ
وعمل ،يزيدٌ و َين ُق ُ ) .
قوٍّ
()2

وٍِّ ْ ( :
قاٍّ لبو ٌاو ٌََ :س ِم ْع ُت َل ْمحَدَ َ ،ي ُق ُ
و َ
اإل َيام ُن َق ْو ٌٍّ َو َع َم ٌلَ ،ي ِزيدُ َو َيانْ ُق ُ ،

=

الطبعة :األوىل2 4 ،

ا  898م.

( ) «السنة» ألب بكر بن اخلالٍّ ( )194 /2برق (.) 442
(« )4مسائل اإلمام لمحد» رواية إسحاق بن إبرا ي النيسابوري ( ) 21 /4برق (.) 982
(« )2العقيدة» لإلمام لمحد بن حنبل رواية اخلالٍّ (ص.)12 :
( )2السنة ألب بكر بن اخلالٍّ ( )194 /2برق (.) 4 4
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اإليام ِن ،واملَْع ِ
ِ
ايص ُتن ِْق ُ ِم َن ْ ِ
اإل َيام ِن) .
الص َال ُةَ ،و َّ
رب ُك ُّ ُه م َن ْ ِ َ َ َ
َّ
احل ُّجَ ،وا ْل ِ ُّ
الزكَا ُةَ ،و ْ َ
( )

ٌ
يامن ٌ
ِّس َ د( :واإل ُ
وعمال ،يزيادُ ويانق ُ ؛
قاوٍّ
وجاء يف كتابه ُملسدَّ ٌ بن ُم َ ْ
ِ
والربعاي،
زياٌتُه إذا َل ْح َسن َْت ،و ُن ْق َصانُه إذا َل َس ْأ َت)،
ُ
ونحوه يف رواية األنادراينَّ ،
واإلصطخري ...
()4

( ) مسائل اإلمام لمحد رواية لب ٌاوٌ السجساتاين (ص )222 :بارق ( ،) 111تاأليف :لب ٌاوٌ
الس ِج ْساتاين (املتاوىف:
س يامن بن األشعث بن إسحاق بن بشري بان شاداٌ بان عمارو األزٌي ر

 ) 411حتقيق :لب معاذ طارق بن عوض اهلل بن حممد الناِ :مكتبة ابن تيمية ،مِّصا الطبعاة:

األوىل244 ،

ا  888م.

( )4العقيدة لإلمام لمحد ابن حنبل رواية اخلالٍّ (ص .)12 ،14 ،29 ،2 :قاٍّ شيخ اإلسالم:
(ومن ذا الباب ،لقواٍّ الس ف ،ولئمة السنة يف ((تفسري اإلياامن)) فتاارة يقولاون :او قاوٍّ

وعمل .وتارة يقولون :و قوٍّ وعمل ونية .وتارة يقولون :قاوٍّ وعمال ونياة واتبااع السانة.

وتارة يقولون :قوٍّ بال سان ،واعتقاٌ بالق ب ،وعمل باجلوارح ،وكل ذا صحيح .فإذا قالوا:

قوٍّ وعمل ،فإنه يدخل يف القوٍّ قوٍّ الق ب وال سان مجي ًعا؛ و ذا و املفهوم من لفاِ القاوٍّ

والكالم ،ونحو ذلك إذا لط ق ...واملقصوٌ نا لن من قاٍّ من الس ف :اإلياامن قاوٍّ وعمال،

لراٌ قوٍّ الق ب وال سان ،وعمل الق ب واجلوارح؛ ومن لراٌ االعتقاٌ رلى لن لفِ القاوٍّ ال يفها

منه إال القوٍّ الظا ر ،لو خاف ذلك ،فزاٌ االعتقاٌ بالق ب .ومن قاٍّ :قوٍّ وعمل ونية ،قااٍّ:

القوٍّ يتناوٍّ االعتقاٌ ،وقوٍّ ال سان ،ولما العمل فقد ال يفه منه النية ،فزاٌ ذلاك .ومان زاٌ

اتباع السنة ،فألن ذلك ك ه ال يكون حمبو ًبا هلل ،إال باتباع السانة .ولولئاك مل يريادوا كال قاوٍّ

وعمل ،إنام لراٌوا ما كان مْشوعًا من األقواٍّ واألعاامٍّ ،ولكان كاان مقصاوٌ

الارٌ عاىل

((املرجئة)) الذين جع وه قوالً فقط ،فقالوا :بال او قاوٍّ وعمال .والاذين جع اوه ((لربعاة

لقسام)) فِّسوا مراٌ ؛ كام سئل سهل بن عبد اهلل التسرتي عن اإليامن ،ما و؟ فقاٍّ :قوٍّ =
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ِ
اختالف طبقاِتاا ،فقااٍّ يف رواياة اإلصاطخري:
ور ٌَّ مقال َة املُ ْر ِجئة ،عىل
َ

قوٍّ بال ٍ
اإليامن ٌ
َ
عمل ،فهو ُم ْر ِج ٌئ ،و َم ْن زعا َّ
َ
(و َم ْن زع َ َّ
لن
لن
اإلياامن ال يزيادُ
ِ
ِ
ائ،
وال ين ُق ُ  ،فقد قاٍّ بقوٍّ املُ ْرجئة ،و َم ْن مل َير االستثنا َء يف اإليامن ،فهاو ُم ْرج ٌ
ِ
ِ
ائ ،و َما ْن زعا َّ
و َم ْن زع َّ
لن املعرفا َة
لن إيام َن ُه كإيامن جربيل واملَالئكة ،فهو ُم ْرج ٌ
تنفع يف ال َق ْب ،ال يتك َّ ُ َبا ،فهو ُم ْر ِج ٌئ) .
ُ
( )

املسألة الثانية :زياد ُة اإليامن ونقصانه:

ٍ
ِ
كثارية ،تقادَّ َم
مواضاع
زياٌة اإليامن و ُن ْق َصاانِه ،وذلاك يف
َن َّ اإلما ُم عىل
َ

بعضها ،ومنها:
ُ

ُ
ساألت
صاالح ،قااٍّ:
اخلالٍّ قاٍّ :لخربنا حممدُ بن عيل ،قاٍّ :ثناا
ما روا ُه
ُ
ٌ
العمل ،و ُن ْقصانُه ُ
ُ
ترك ال َع َمالِ ،م ْث ُال تركِاه
لب ،ما زياٌتُه ونُقصانُه؟ قاٍّ( :زياٌتُه

والزكا َة ،واحلَ َّج ،ولٌا َء الفرائ ِ  ،فهذا ينق ُ  ،ويزيدُ بالعمال) .وقااٍّ:
الصال َةَّ ،
فكيف يزيدُ التا ُّم؟! فكام يزيادُ كاذا يانق ُ  ،وقاد كاان
(إن كان قبل زياٌتِه تا ًّما،
َ
إيامن احلُ َّجاٌ َ
وكيع قاٍّ :ترى َ
وعمر رمحهام اهلل؟) .
مثل إيامن لب بكر
ٌ
َ
()4

= وعمل ونية وسنة ،ألن اإليامن إذا كان قوالً باال عمال فهاو كفار ،وإذا كاان قاوالً وعما ً
ال باال

نية فهو نفاق ،وإذا كان قوالً وعم ً
ال ونياة باال سانة فهاو بدعاة) ُمماوع الفتااوى (، 14 /1
.) 1

( ) «العقيدة» لإلمام لمحد بن حنبل رواية اخلالٍّ (ص.)12 :
(« )4السنة» ألب بكر بن اخلالٍّ (.)199 /2
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االعتقاد عند اإلمام أحمد
االستثناء يف اإليامن:
املسأل ُة الثالثة:
ُ

كان اإلما ُم لمحدُ يرى االستثنا َء يف اإليامن:

ات:
ْات؟ َف ُق ْ ُ
اؤ ِم ٌن َلن َ
قاٍّ لبو ٌاو ٌََ :س ِم ْع ُت َل ْمحَدَ َ ،ق َاٍّ َل ُه َر ُج ٌلِ :ق َيل ِلَ :ل ُم ْ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ب َل ْمحَادُ َ ،و َق َ
ااٍّ:
َّاس إِ َّال ُم ْؤم ٌن َوكَاف ٌر؟ َف َغض َ
يش ٌء؟ َ ِل الن ُ
َن َع ْ ْ َ ،ل َع َ َّيل يف َذل َك َ ْ
اإلرجا ِ
ااءَ ،قا َ
اذا َكا َ
( َا َ
ااٍّ اهللُ ﴿ :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ﴾[التوبااةَ ] 42 :ما ْن
اال ُم ْ ِ ْ َ
َ ُؤ َال ِء؟! ُث َّ َق َاٍّ َل ْمحَدُ َ :ل َل ْي َس ْ ِ
الر ُج ُلَ :ب َىلَ .ق َاٍَّ :ف ِج ْئنَاا
اإل َيام ُن َق ْو ًال َو َع َم ًال؟) َق َاٍّ َّ
بِا ْل َقو ٍِّ؟ َق َاٍَّ :نع َ .ق َاٍَّ :ف ِج ْئنَا بِا ْلعم ِل؟ َق َاٍَّ :الَ .ق َاٍَّ :ف َكي َ ِ
يب َل ْن َت ُق َ
وٍّ :إِ ْن
ف تَع ُ
ْ
ْ
ََ
َ ْ
َشاء اهللََُّ ،ونَس َت ْثنِي؟!)َ .ف َأ ْخ ِ
الر ِاز ُّيَ ،ل َّن َل ْمحَادَ با َن حنبال،
رس ْيجٍ َّ
ََ
ْ
َ
ربين َل ْمحَدُ ْب ُن َل ِب ُ َ
َكتَب إِ َلي ِه ِيف ِ
ِ
ِ
ِ
اذ ِه املَْ ْس َاأ َل ِة( :إِ َّن ْ ِ
ائ
َ
ياام َن َق ْ
َ ْ
او ٌٍّ َو َع َم ٌالَ ،فج ْئنَاا بِاا ْل َق ْوٍَّ ،و َمل ْ نَج ْ
اإل َ
ون ِيف ا ْل َع َم ِل)َ .ف َس ِم ْع ُت َل ْمحَدَ َ ،ق َاٍّ َلا ُه َ َ
بِا ْل َع َم ِلَ ،فن َْح ُن ُم ْس َت ْثن ِ ُي َ
ايل
اذا َّ
الر ُج ُالَ :ع َ َّ
ِ
ِ َل ْن َل ُق َ
اؤ ِم ٌن َح ًّقااَ ،و َال ل ْل َبتَّا َة،
محدُ َ ( :ال َت ُق ْلَ :لنَاا ُم ْ
وٍَّ :لنَا ُم ْؤ ِم ٌن؟ َق َاٍّ َل ْ َ
يف َ َذا َ ٌّ

َو َال ِعنْدَ اهللَِّ) .
( )

بدعة:

ول َّمااا السااؤاٍّ نفسااه ((لمااؤمن لناات؟)) فكااان اإلمااام لمحااد ياارى لنااه

ُ
زين ،لن لبا عبد اهلل قيل له :إذا سألني
قاٍّ
اخلالٍّ :لخربين لمحدُ بن لرص َم املُ ُّ
ُ
لنت؟ قاٍّ( :سؤا ُله إ َّياك بدع ٌة ،ال ُي َش ُّك يف إيامنِك ،لو قااٍّ :ال ن َُش ُّ
اك
الرجل لمؤم ٌن َ
ِ
لن لبا عبد اهلل قاٍُّ :
زين :وحفظي َّ
آمنات
طاوس( :
لقوٍّ كام قاٍّ
ُ
ٌ
يف إيامننا) .قاٍّ املُ ُّ
( ) مسائل اإلمام لمحد رواية لب ٌاوٌ السجستاين (ص )222 ،221 :برق (.) 114
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ِ
ور ُس ِه)  .ويؤ ريدُ ه ما جاء يف رواية اإلصطخري( :قااٍّ:
باهلل ،ومالئكته ،وكتبِهُ ،
ِ
لنت؟ فإ َّن ُه ُ
يقوٍّ :لنا مؤم ٌن إن شاء اهلل ،لو مؤم ٌن لرجو،
الر ُج ُل :لمؤم ٌن َ
وإذا ُسئ َل َّ
ِ
لو ُ
ور ُس ِه) .
يقوٍُّ :
آمنت باهلل ،ومالئكته ،و ُكتُبِهُ ،
ِ
مسألة االساتثناء يف
الس َف يف
وقد َو َّج َه لبو ُعبيد القاس ُ ب ُن سالم :لجوب َة َّ
ٍ
يأخذ ُس ُ
ُ
فيان ،و َم ْن واف َق ُه
كاشفة ،فقاٍّ...( :كان
اإليامن ،توجيه ًا حسن ًا ،بعبارات
ِ
االستثنا َء فيه ،وإن ََّام كرا تُه عندنا لن َي ُبتُّوا َّ
باإليامن؛ خماف َة ما لع م ُت ُك يف
الشهاٌ َة
ِ
ِ
الباب َّ
األوٍّ من التزكية ،واالستكامٍّ عند اهلل ،ول َّما عاىل لحكاا ِم الادُّ نياَّ ،
فاإهن ُ
( )

()4

( ) السنة ألب بكر بن اخلالٍّ ( )24 /2برق (.) 429

( )4العقيدة لإلمام لمحد بن حنبل رواية اخلالٍّ (ص .)12 :قاٍّ شيخ اإلسالم:

(وقد كان لمحد ،وغريه من الس ف ،مع اذا ،يكر اون ساؤاٍّ الرجال لغاريه :لماؤمن لنات؟

ويكر ون اجلواب؛ ألن ذه بدعة لحدثها املرجئة ،ليحتجوا َبا لقوهل ؛ فإن الرجل يع ا مان

نفسه لنه ليس بكافر؛ بل جيد ق به مصد ًقا بام جاء باه الرساوٍّ ،فيقاوٍّ :لناا ماؤمن ،فيثبات لن
اإليامن و التصديق ،ألنك جتزم بأنك مؤمن ،وال جتزم بأنك فع ت كل ما لمرت به؛ ف اام ع ا

الس ف مقصد  ،صاروا يكر ون اجلواب ،لو يفص ون يف اجلواب .و ذا ألن لفِ ((اإلياامن)) فياه
إطالق وتقييد ،فكانوا جييبون باإليامن املقيد الذي ال يست زم لنه شا د فيه لنفسه بالكامٍّ .وهلذا

كان الصحيح لنه جيوز لن يقاٍّ :لنا مؤمن بال استثناء ،إذا لراٌ ذلك ،لكن ينبغاي لن يقارن كالماه باام

يبني لنه مل يرٌ اإليامن املط ق الكامل .وهلذا كان لمحد يكره لن جييب عىل املط اق باال اساتثناء يقدماه.

وقاٍّ املروذي :قيل ألب عبد اهلل نقوٍّ :نحن املؤمنون؟ فقااٍّ :نقاوٍّ :نحان املسا مون .وقااٍّ

ليضا :ق ت ألب عبد اهلل :نقوٍّ إنا مؤمنون؟ قاٍّ :ولكن نقوٍّ :إنا مس مون .ومع ذا ف ينكر
عىل من ترك االستثناء ،إذا مل يكن قصده قصد املرجئة؛ لن اإليامن ُمرٌ القوٍّ ،بل يكره تركه ملاا

يع لن يف ق به إيامنًا وإن كان ال جيزم بكامٍّ إيامنه) ُمموع الفتاوى (.)228 ،229 /1
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ِ
اال امل ِ َّ ِ
ِ
ون ل َ
ااة مجيعاا ًا مااؤمنني؛ َّ
اام َ
وشااهاٌاِت ،
وذبااائ َحه ،
ألن والياات َُه ،
ُي َس ُّ
األوزاعاي يارى
ومجيع ُسنَّتِه  ،إنَّام ي عاىل اإلياامن ،وهلاذا كاان
ناكح ِاِت ،
َ
و ُم َ
ُّ
االستثناء ،وتر َكه مجيع ًا و ِ
األوزاعي ،قااٍَّ :ما ْن
اس َع ْني .حدَّ ثنا حممدُ بن كثري ،عن
َ
َ ْ ُ
ر
قاٍّ :لنا مؤمن فحسن ،ومن قاٍّ :لنا م ِ
ِ
لقاوٍّ اهلل َع َّاز
اؤم ٌن إن شاا َء اهللُ َف َح َسا ٌن؛
ٌ َ َ ٌ َ ْ
ُ
وج َّل﴿ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾[الفتح ،]41 :وقاد َع ِا َّلهنا
َ
ِ
صااحب ُمعااذ ،فقااٍّ :لمل
حديث عبد اهلل ،حني لتا ُه
ٌاخ ون .و ذا عندي وج ُه
ُ
لن النَّاس كانُوا عىل ِ
َّ
ومناافق،
عهد رساوٍّ اهلل ﷺ ثالثا َة لصانافُ :ماؤم ٌن،
تع
ٌ
َ
كنات مان ل ال اذا
كنت؟ قاٍِّ :مان املُاؤمنني .إنَّاام لراٌ :رلين
وكافر ،ف ِم ْن رلُّي
ُ
َ
ٌ
الدر ين ،ال من َ
اآلخ ِرين .فأ َّما الشهاٌ ُة َبا عناد اهلل ،فإنَّاه كاان عنادنا لع ا َ بااهلل،
ِ

فكيف يكون ذلك ،واهللُ ُ
و َل ْت َقى ل ُه ،م ْن لن ُيريدَ ُه،
َ
يقوٍّ﴿ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ُ
ﯟ ﯠ﴾[النج َّ .]24 :
يقاوٍّ :لناا
والشا ِ دُ عىل ما َن ُظ ُّن ،لنَّا ُه كاان قبال اذا ال
غري ا ،وال نراه ل َّنه كان ينكره عىل قائ ِه بأي وج ٍ
ؤمن ،ال عىل ت َْز ٍ
ِ
كية ،وال عىل ِ
اه
ر َ ْ
ُ ُ
ُم ٌ
ُ ُ
كان ،إنَّام كان ُ
ور ُس ِه ،ال يزيدُ عاىل اذا ال َّفاِ ،و او
يقوٍُّ :
آمنت باهلل ،و ُكتُبِهُ ،
الذي كان َ
وطاوس ،واب ُن ِسريي َن) .
لخذ به إبرا ي ُ ،
ٌ
( )

املسألة الرابعة :زيادة املعرفة ونقصاهنا:

ِ
معرفة اهلل عاز وجال،
وذي ،قاٍّ :ق ُت ألب عبد اهلل :يف
لخربنا لبو بكر املَ ُّر ُّ

( ) «كتاب اإليامن ومعامله وسننه واستكامله وٌرجاته» (ص 29 :ا  ،)24تأليف :اإلماام لب عبياد
القاس بن سالم ،حتقيق حممد نارص الدين األلباين .طبعة :مكتبة املعارف . 24
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يف الق ِ
ُ
يتفاضل فيه؟ قاٍّ( :نع ) ،ق ُت :ويزيدُ ؟ قاٍّ( :نع ) .
ب،
( )

ٍ
رواية ُلخرى َن َّ َّ
لن املعرف َة ال تزيدُ :
ويف

يعقوب بن ُب ْخت َ
لخربنا لبو بكر ُحم َّمدُ ب ُن عيلَّ :
ساألت
َانَ ،حدَّ َث ُه قااٍّ:
لن
ُ
َ
ِ
ِ
باالقوٍّ
املعرفاة والقاوٍّ ،تزيادُ وتانق ُ ؟ قااٍّ( :ال ،قاد ِج ْئناا
لبا عبد اهلل عان

ِ
ُ
العمل) .
واملعرفة ،وبقي
()4

ِ
َّ
رب اهللُ ورسو ُله مان
ولعل مرا ٌَ ُه باملعرفة املنف َّية ُ نا ،لن يزيدَ املر ُء عىل ما لخ َ

وتفاوت النَّاس فياه:
اليقني،
لمور الغيب ،وقد لكمل اهللُ الدر ي َن ،و َل َت َّ النر ْعم َة .ل َّما
ُ
ُ

مقطوع به.
فأمر
ٌ
ٌ

املسألة اخلامسة :تعريف الكبرية:
يرى اإلما ُم لمحدُ َّ
َّب ع يه َحدٌّ يف الادُّ نيا ،لو وعيادٌ يف
لن الكبري َة ي :ما ترت َ

اآلخرة.

اخلالٍّ :لخربين منصور بن الوليد ،لن جعفر بن ٍ
ُ
حممد َحادَّ ثه  ،قااٍّ:
قاٍّ
َ
ُ
ُ
سمعت لبا عبد اهلل ُ
سمعت اب َن ُعيين َة
يقوٍّ:
يقاوٍّ يف قولِاه﴿ :ﮢﮣ﴾[الانج ،]24 :
ُ
ُ
قاٍّ :و ما بني حدُ ِ
وٌ اآلخرة والدُّ نيا ،يريدُ َّ
يغفر ال َّ َم َ .
ُ
لن اهلل ُ

مثالِ َّ :
قاٍّ لبو عبد اهللُ :حدُ و ٌُ الدُّ نيا؛ او ُ
والزناا ،وعَادَّ لشاياء،
الِّساقة ،ر

( ) «السنة» ألب بكر بن اخلالٍّ (.)194 /2
(« )4السنة» ألب بكر بن اخلالٍّ ( )194 /2برق (.) 441

175

43

االعتقاد عند اإلمام أحمد
وحدُ و ٌُ اآلخرة :ما جيدُ يف اآلخرة ،فال َّ َم ُ الذي بين َُهام .
ُ
( )

املسألة السادسة :يف حكم مرتكب الكبرية ،وأسامء الدين واإليامن ،والوعد

والوعيد:

ُ
الرجال مان
وخيارٌ
ِّسا َ د( :
ُ
جاء يف كتاب اإلمام لمحادَ إىل ُم َسادَّ ٌ بان ُم َ ْ

الْش ُك
رجع إىل اإليامن .وال ُ
تاب َ
اإليامن إىل اإلسالم ،فإن َ
خيرجه من اإلسالم إال ر ْ
فريضة من فرائ اهلل ،ج ِ
ٍ
احاد ًا هلاا ،فاإن تركهاا ك ََسا ً
ال ،لو
باهلل العظي  ،لو بِ َر رٌ
َ
ِتاون ًا َبا ،كان يف مشيئة اهلل؛ إن شاء َع َّذ َب ُه ،وإن شاء عفا عنه) .
ُ
()4

َف عن ل ال ِ
الق ْب اة ،وال ُت َك رف ْار لحاد ًا
ويف رواية اإلصطخري عنه( :والك ُّ

منه َ
َ
يكاون يف ذلاك ،فاريوى
خترجا ُه مان اإلساالم ب َع َمال ،إال لن
بذنْب ،وال
ْ
ِ
ُ
تارك
احلديث كام جا َء ،وكام ُروي ،ونُصدر ُقه ،ونُق رب ُه ،ونع ُ لنَّاه كاام ُر ِوي؛ نحاو
وِ ِ
ب صاح ُبها إىل ال ُك ْفر،
ب اخلمر ،وما لشب َه ذلك .لو
نس ُ
ُ
َّ
يبتدع بدع ًة ُي َ
الصالةْ ُ ،

األثر يف ذلك ،وال
تتجاوز ُه) .
ْ
واخلروٌِ من اإلسالم ،فاتَّبِ ِع َ
()2

ِ
ِ
التميماي ،مان
عقيادة لمحادَ  ،التاي حكا اا لباو الفضال
ساياق
وجاء يف
ُّ

( ) «لحكام النساء» لإلمام لمحد ابن حنبل رواية لب اخلالٍّ (ص )48 :بارق ( ،)9تاأليف :لب عباد اهلل
لمحد بن حممد بن حنبل بن الٍّ بن لسد الشيباين (املتوىف ،) 42 :حتقيق :عمرو عباد املانع

س ي  ،طبعة :مؤسسة الريان ل نْش والتوزيع ،الطبعة :األوىل242 ،
(« )4العقيدة» لإلمام لمحد ابن حنبل رواية اخلالٍّ (ص.)2 :
(« )2العقيدة» لإلمام لمحد ابن حنبل رواية اخلالٍّ (ص.)12 :
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لصحابِه ،ما نصه( :وكان ال يك رفر لحد ًا من ل ال ِ
الق ْب اة َ
باذنْب؛ كباري ًا ،كاان لو
ُّ
ُ ُ
ِ
وح َّل قت ُه) .
فم ْن تركها فقد َك َف َرَ ،
صغري ًا ،إال برتك َّ
الصالةَ ،
ٍ
لحاد مان ل ال
جاء يف رسالة ُع ْبدوس بن مالك الع َّطار( :وال نشهدُ عاىل
ِ
بجنَّة وال ٍ
ونخاف عىل املُ ِِساء املُ ْ
اذنِب،
نار ،نرجو ل َّصالحِ ،
ُ
الق ْب ة ،بعمل يعم ُهَ ،
( )

ونرجو ل ُه رمح َة اهلل .ومن َل ِق َي اهللَ َ
غاري ُم ِِّصا
باذنْب،
ُ
جتاب لا ُه باه الن ُ
َّاار ،تائبا ًاَ ،
ِ
ُ
ع يهَّ ،
عبااٌه ،ويعفاو عان السا ريئات.
ويقبال التوبا َة عان
يتاوب ع ياه،
فإن اهلل
ُ
و َم ْن لقيه ،وقد ُل ِقي ع يه َحدُّ ذلك َّ
رب عان
الذنْب يف الدنيا ،فهو ك َّفارتُه ،كام جا َء اخلا ُ
ِ
ٍ
تائاب مان ُّ
اساتوجب َباا
الاذنُوب التاي
غاري
َ
ِّصا ًاَ ،
رسوٍّ اهلل ﷺ .و َم ْن لق َي ُه ُم َّ
فأمره إىل اهلل؛ إن شاء َع َّذ َب ُه ،وإن شاء غفر له .و َم ْن َل ِق َي ُه ِم ْن كافر َع َّذ َبا ُه،
العقوب َةُ ،
ومل َي ْغ ِف ْر ل ُه) .
الو ِعيد َّية؛ مان اخلاوارٌ ،واملُعتزلاة طاريقتَه  ،فقااٍّ يف كتاباه
ولنكر عىل َ
َ
ِ
لن َم ْن َ
ولمجعت املُعتزل ُة عىل َّ
كافر يف النَّاار،
ِّس َ د( :
رسق َح َّب ًة فهو ٌ
ملُ َسدَّ ٌ بن ُم َ ْ
ويستأنف احلَ َّج ،إن كان َح َّج .فهؤالء الذين يقولون اذه املقالا َة
ني منه امرلتُه،
ُ
تَبِ ُ
()4

(())2

اائحه  ،وال تُقبا ُال
اار،
َحوا ،وال تُؤكا ُال ذبا ُ
وحكمه ا لال ُي َك َّ ُمااوا ،وال ُينَاااك ُ
ُ
ُك َّفا ٌ
( ) «العقيدة» لإلمام لمحد ابن حنبل رواية اخلالٍّ (ص.) 44 :
(« )4مناقب اإلمام لمحد» ،البن اجلوزي (ص 441 :ا .)442
( )2كذا يف بع

وصاف اإلياامن عان مرتكاب الكبارية،
َ
النسخ .واملعروف لن املعتزلة ُيزي اون

وجيع ونه يف منزلة بني منزلتني يف الدنيا ،وخي دونه يف النار .ف عل ذلك وقع بحك الالزم؛ فمن
مل يكن مؤمن ًا فهو كافر = ،ليس غري.
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شهاٌِت حتَّى يتوبوا) .
ُ
( )

***
* املطلب الثاين :مسائل األسامء والصفات:
املسألة األوىل :حكم من قال أسامء اهلل خملوقة:

االَ ،ق َ
قاٍّ لبو ٌاوٌَ :س ِم ْع ُت َل ْمحَدَ َ ،ذك ََر َلا ُه َر ُج ٌال َل َّن َر ُج ً
ااٍّ :إِ َّن َل ْس َاام َء اهللَِّ

آن َخم ْ ُ ٌ
َخم ْ ُ و َق ٌةَ ،وا ْل ُق ْر َ
ني) .
وق؟ َف َق َاٍّ َل ْمحَدُ ُ ( :ك ْف ٌر َب ر ٌ
()4

ُ
اخلالٍّ :ولخربنا حممدُ بن عيل ،قاٍّ :ثنا لبو بكر األثر ُم ،قاٍّ :لتينا لبا
وقاٍّ

العبااس ،ولخاربين ُموساى بان
والعباس ب ُن عبد العظي  ،فقااٍّ لناا
عبد اهلل ،لنا
ُ
ُ

َس ْهل ،قاٍّ :ثنا حممادُ بان لمحادَ األسادي ،قااٍّ :حادثني إبارا ي ُ بان احلاارث
العناربي ،فأخربتُاه باام
عباساا
َّ
العباٌي ،قاٍُّ :ق ْم ُت من عند لب عبد اهلل ،فأتيات ً

فِّس به ،ولبس ثيابه ،ومعه لبو بكر بن ااين،
تك َّ لبو عبد اهلل يف لمر ابن معذٍَّّ ُ ،

فدخل عىل لب عبد اهلل ،فابتدل عباس ،فقاٍّ :يا لبا عباد اهلل ،قاو ٌم ا ناا حاد ُثوا،
يقولون :ال ُ
نقوٍّ خم ٌ
ُض مان اجلَ ْه ِم َّياة عاىل
غري خم وق .قاٍّ ( :اؤالء َل َ ُّ
وق ،وال ُ

النَّاس ،وي ك ! فإن مل تقولوا :ليس بمخ وق ،فقولوا :خم وق) ،فقااٍّ لباو عباد اهلل:
ب
(كال ُم ُسوء) .فقاٍّ
العباس :ما تقوٍّ يا لبا عبد اهلل؟ فقاٍّ( :الذي لعتقدُ ُه ولذ ُ
ُ
غري خم وق) .ث قاٍُّ ( :س ْب َ
َ
إليه ،وال َل ُش ُّك فيهَّ ،
حان اهلل ،و َم ْن َي ُش ُّ
اك يف
لن
القرآن ُ
( ) «العقيدة» لإلمام لمحد ابن حنبل رواية اخلالٍّ(ص 2 :ا .)24
(« )4مسائل اإلمام لمحد» رواية لب ٌاوٌ السجستاين (ص.)212 :
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ذا؟)ُ ،ث َّ تك َّ َ لبو عبد اهلل استعظا ًما ل َّش رك يف ذلاك ،فقااٍُّ ( :سابحان اهلل ،يف
عز َّ
ففرق بني اخل ق واألَ ْمر .قااٍّ
ذا َش ٌّك؟ قاٍّ اهللُ َّ
وجل﴿ :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾ َّ

ُ
ُ
ُ
والقارآن فياه
يقاوٍّ﴿ :ﭹ ﭺ﴾
فالقرآن ِمن ع اهلل ،لال تاراه
لبو عبداهلل:
لسامء اهلل عز وج َّل ،لي ٍ
يشء تقولون؟ لال تقولونَّ :
غاري
إن لساام َء اهلل َع َّاز َ
َّ
َ َّ َ
ُ
وج َّال ُ
وج َّل خم وق ٌة ،فقد كفار ،مل ِ
َّ
خم وقة؟ َم ْن زع َّ
وجال
عاز
يازٍّ اهللُ َّ
لن لسام َء اهلل َع َّز َ
اك َّ
بصاريا ،لسانا ن َُش ُّ
لن لساام َء اهلل ليسات
حكيام ،سامي ًعا،
عزيزا،
قديراَ ،ع ِ ًيامً ،
ً
ً
ً
بمخ وقة ،ولسنا ن َُش ُّك َّ
لن ِع ْ َ اهلل تبارك وتعاىل ليس بمخ وق ،و و كال ُم اهلل َع َّز
ِ
وج َّل ،ومل ِ
لبني ِم ْن ذا؟!
ولي ُك ْفر ُ
وج َّل َحك ًيام .ث قاٍّ لبو عبد اهللُّ :
يزٍّ اهلل َع َّز َ
َ
وق ،فقاد َز َع ُماوا َّ
القرآن خم ٌ
َ
لكفر ِمن ذا؟! إذا زعموا َّ
لن لساام َء اهلل
لن
ُّ
ولي ُك ْفر ُ
ولن ع َ اهلل خم ٌ
خم وق ٌةَّ ،
وق ،ولكن الناس يتهاونون َبذا ويقولون :إنام يقولاون:

القرآن خم ٌ
ُ
ني ،وال يدرون ما فيه من ال ُك ْفار .قااٍّ:
وق ،فيتهاونون ،ويظنُّون لنه َ ر ٌ

لبوح َبذا لك رُل َل َحد ،و
فأنا لكر ُه لن َ
ِ
القرآن خم ٌ
ُ
فب غني َّلهن ُ َيدَّ ُع َ
وق،
فم ْن قاٍّ:
عيل رلين ُل ْمس ُك .ق ُت ألب عبد اهللَ :
ون َّ
لقوٍّ :لسام ُء اهلل خم وق ٌة ،وال ِع ْ ُمه) ،ومل َي ِز ٌْ عىل ذاُ ،
فقاٍّ( :ال ُ
لقوٍّ :و كا ٌفر؟
ُ
يسألوين،
فأقوٍّ :رإين لكر ُه الكال َم يف اذا،

ُ
القرآن
نحتاٌ لن ن َُش َّك يف ذا؟
فقاٍّ ( :كذا و عندنا) .قاٍّ لبو عبد اهلل( :نحن
ُ
وج َّل ،و و من ِع ْ اهلل ،مان قااٍّ :خم ٌ
اوق ،فهاو عنادنا
عندنا فيه لسام ُء اهلل َع َّز َ

كافر) .ث قاٍّ لبو عبد اهلل :ب غني َّ
وغاري ،
لن لبا خالد ،وموسى با َن منصاور،
ٌ
َ
جي ُس َ
ون يف ذلك اجلانب ،ف َي ِعي ُبون قو َلنا ،و َيادْ ُعون إىل اذا القاوٍّ ،لن ال يقااٍّ:
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ِ
ِ
كفر ،ويزعمون لنا ُ
خم ٌ
بقاوٍّ اخلاوارٌ).
نقوٍّ
غري خم وق ،و َيعي ُبون من َي ُ
وق وال ُ
ؤالء قوم س ٍ
ِ
وء)ُ ،ث قااٍّ لباو ِ
عباد اهلل
تبس لبو عبد اهلل كاملُ ْغتاِ ،ث قاٍّ( :
َّ
ُ ُ
ث َّ
ٌ
خبيث ،ب غناي لناه قاد
الس ِج ْستاين ،الذي عندك بال َب ِّْصة ،ذاك
ل ع َّباس( :وذاك ر
وضع يف ذا يو ًما ،يقوٍّ :ال ُ
ٌ
لقوٍّ خم ٌ
خبياث ،ذاك
غاري خم اوق ،وذاك
َ
وق ،وال ُ
َ
العباس :كان ُ
ُ
يقاوٍّ اذا
صاار إىل لن
األحوٍّ) .فقاٍّ
ُ
َ
مرة بقوٍّ َج ْه ُ ،ثا َّ
يقوٍّ َّ
القوٍّ .فقاٍّ لبو ِ
عبد اهلل( :ما يعني ل َّن ُه كان ي ُ
قوٍّ بقوٍّ َج ْه ٍ إال َّ
الشفاعة) .
( )

املسألة الثانية :منهج اإلمام أمحد يف صفات اهلل:

ُ
ساألت لباا عباد اهلل عان
وذي :قااٍّ:
قاٍّ
ُ
اخلالٍّ :وقد حدَّ ثنا لبو بكر املَ ُّر ُّ
ِ
واإلرساءِ ،
ِ
وق َّص ِة ال َع ْارش،
والرؤية،
األحاٌيث التي تر ٌُّ ا اجلهمي ُة يف ر
الص َفاتُّ ،

األخباار كاام
َ
َ
فص َّح َحها لبو عبد اهلل ،وقاٍّ( :قد ت َّقتْهاا الع اام ُء باال َق ُبوٍّ ،نُسا ر ُ

جاءت) ،قاٍّ :فق ُت لهَّ :
إن َر ُج ً
اعرتض يف بع ِ اذه األخباار كاام جااءت،
ال
َ

جي َفى) ،وقاٍّ( :ما
األخبار كام جاءت) .
ُ
َ
اعرتاض ُه يف ذا املوضع؟ ُيس ر ُ
فقاٍّْ ُ ( :
وقاٍّ ٌ
سمعت لبا عبد اهللَِّ يقوٍَّ ( :ق َاٍّ :النَّبِ ُّي ﷺَ « :ي َض ُع َقدَ َم ُه» ن ُْؤ ِم ُن
حنبل
ُ
ِ
ِ
ساوٍَّ .ق َ
الر ُ
ااٍّ
به ،وال نر ٌُّ َع َىل َر ُسوٍّ اهللَِّ ﷺ ما َق َاٍّ ،بل نُؤم ُن باهلل ،وبام جا َء به َّ
()4

( ) «السنة» ألب بكر بن اخلالٍّ ( .) 21 /1وانظر« :نق

اإلمام لب سعيد عثامن بن ساعيد عاىل

املريِس اجلهمي العنيد فيام افرتى عىل اهلل عز وجل من التوحيد» ( ) 19 /تأليف :لب ساعيد

عثامن بن سعيد بن خالد بن سعيد الدارمي السجستاين (املتوىف ،) 494 :طبعة :مكتبة الرشاد

ل نْش والتوزيع ،حتقيق :رشيد بن حسن األملعي ،الطبعة :الطبعة األوىل 2 9
(« )4السنة» ألب بكر بن اخلالٍّ (  )422 /برق (.)492
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اهللُ َع َّز َو َج َّل ﴿ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ﴾) .
( )

ااٍّ ِيف ِرواي ِ
اة َحنْ َب ٍ
َار َل ْمحَادُ ال َّت ْشابِي َهَ ،ف َق َ
ال:
َ َ
قاٍّ القايض لبو يعاىلَ :و َقادْ َل ْنك َ
ِّص َك َب َ ِ
(املُْ َش رب َه ُة َت ُق ُ
ِّصيَ ،و َيدٌ َك َي ِديَ ،و َقدَ ٌم َك َقدَ ِميَ ،و َم ْن َق َاٍّ َذل ِ َك َف َقدْ َش َّب َه
وٍَّ :ب َ ٌ
اهللََّ بِ َخ ْ ِق ِه) .
()4

و َق َاٍّ ِيف ِرواي ِة حنْب ٍل( :وال ن ُِز ُيل َعنْه ِص َف ًة ِمن ِص َفاتِ ِه ل ِ َشانَا َع ٍ
ات ُشانر َع ْت).
ْ
ُ
َ
َ َ َ َ
َ
يث الص َف ِ
ِ
ِ
ِ
ات ُمت َ ُّر ك ََام َجا َء ْت) .
َو َق َاٍّ ِيف ِر َوا َية املَْ ُّروذ ريَ ( :ل َحاٌ ُ ر
()2

ِ
وقاٍّ اإلمام اب ُن َب َّط َةَ :و َل ْخ ِ
اجلاابِ ِر ُّيَ ،ق َ
ااٍّ:
ربين َل ُبو ا ْل َقاس ِ ُع َم ُر ْبا ُن َل ْمحَادَ ْ َ
ََ
ُ
َحدَّ َثنَا َل ُبو َبك ٍْر َل ْمحَدُ ْب ُن َ ُار َ
ون َق َاٍَّ :و َحدَّ َثنِي ُع َب ْي ِد اهللَِّ بن حنبلَ ،ق َاٍَّ :حدَّ َثنِي َل ُبو
اق َق َاٍَّ :س ِم ْع ُت َل َبا َع ْب ِد اهللَِّ يقاوٍَّ ...( :مل ْ َي َاز ٍِّ اهللَُّ َع ً
َحنْ َب ِل ْب ُن إِ ْس َح َ
امل ِااُ ،ما َت َك ر ًام،
يعبدُ بِ ِص َفاتِ ِه َغ ِري َحم ْدُ وٌ ٍة ،و َال مع ُوم ٍة ،إِ َّال بِام وص َ ِ
ِ
ِ
اورا،
َُْ
َ َ َ
َ َ َْ َ
ْ
ف بِه َن ْف َس ُه َسمي ًعاَ ،ع ًيامَ ،غ ُف ً
ِ
ِ
الش َها ٌَ ِةَ ،ع َّال َم ا ْل ُغ ُي ِ
امل ا ْل َغ ْي ِ
ب َو َّ
ف ِ ََباا َن ْف َسا ُه،
ات اهللَِّ َو َص َ
وبَ .ف َه ِذ ِه ِص َف ُ
َرح ًيامَ ،ع َ

است ََوى َع َىل ا ْل َع ْار ِ
َال تُدْ َف ُع َو َال ت َُر ٌَُّ ،و ُ َو َع َىل ا ْل َع ْر ِ
اف َشاا َء،
ش َك ْي َ
ش بِ َال َحد ،ك ََام ْ
املَْ ِشي َئ ُة إِ َلي ِه ،و ِ
اال ْستِ َطا َع ُة إِ َل ْي ِه ﴿ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ﴾[الشاورى،] :
ْ َ
( ) «طبقات احلناب ة» (  ،) 22 /تأليف :لب احلسني ،حمماد بان حمماد املعاروف باابن لب يعاىل
(املتوىف ،) 142 :حتقيق :حممد حامد الفقي ،الناٌِ :ار املعرفة ا بريوت.

(« )4إبطاٍّ التأويالت» (ص ،)22 :تأليف :القايض لب يعىل حممد بن احلسني بن حممد بان خ اف
ابن الفراء (املتوىف ،) 219 :حتقيق :حممد بن محد احلموٌ النجدي ،طبعةٌ :ار إيالف الدولياة ا

الكويت.

(« )2إبطاٍّ التأويالت» (ص.)22 :
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آن؛ ُحمْك َِما ِ
اصا ِ
اؤ ِمن بِااا ْل ُقر ِ
َال َتب ُ ُغاه ِصا َف ُة ا ْلو ِ
اه،
او َكا َاام َو َصا َ
اف َ
اف َن ْف َسا ُهُ ،نا ْ ُ
نيَ ،و ُ ا َ
َ
ْ ُ
ْ
ااٍّ اهللُ َع َّاز َو َج َّ
َو ُمت ََش ِاَبِ ِه ،ك ٌُّل ِم ْن ِعن ِْد َر ربنَااَ ،ق َ
ال﴿ :ﯷ ﯸ ﯹﯺﯻﯼ
جتا ِ
ِ
اجلاادَ ٍَّ واملِْااراء ِيف ا ْل ُقاار ِ
ااٌ ٍّْ َو َال ُمتَا ِ
اار،
آنَ ،و َال ُ َ
ْ
َ َ َ
ﯽﯾ﴾[األنعااامَ ،]29 :فااات ُْرك ْ َ
َوت ُْؤ ِم ُن بِ ِه ُك ر ِهَ ،وت َُر ٌُّ ُه إِ َىل َعامل ِ ِه ،إِ َىل اهللََِّ ،ف ُه َو َل ْع َ ُ بِ ِهِ ،منْ ُه َبدَ َل َوإِ َل ْي ِه َي ُعو ٌُ) .
( )

املسألة الثالثة :حتقيق إثبات الصفات:

لرٌت لن تع اجله ِماي ال ي ِقار ِ
بع ْ ا اهلل ،ف ُق ْال لاه :اهللُ
قاٍّ اإلما ُم لمحدُ ( :إذا
َ
َ ْ َّ ُ ُّ

يقوٍّ﴿ :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ﴾[البقرة ،]411 :وقاٍّ﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ﴾[النساااء ] 22 :وقاااٍّ﴿ :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ ﭬ﴾[ وٌ ،] 2 :وقاٍّ﴿ :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ﴾[ ُف رصا َ ت .]21 :فيقاٍّ ل ُه :ت ُِق ُّر بع اهلل ذا الذي لوقفك ع ياه بااألعالم،

والدَّ الالت لم ال؟ ...فإن قاٍّ :ليس له ع ٌ  ،كفر .وإن قاٍّ :هلل ع ٌ ُحم ْدَ ٌ
ث كفار،
َ
حني زع َ َّ
لحادث لاه ع ًاام
لن اهلل قد كان يف وقت من األوقاات ال يع ا ُ حتاى

فع ) .
()4

( ) «اإلبانة الكربى» ( ،)442( )22 ،24 /2تأليف :لب عبد اهلل عبيد اهلل بن حممد بان حمماد بان

محدان ال ُعك َْربي املعروف بابن َب َّطة العكربي (املتوىف ،) 291 :حتقياق :رضاا معطاي ،وعاثامن
األثيوب ،ويوسف الوابل ،والوليد بن سيف النِّص ،ومحد التوجيري ،طبعاةٌ :ار الراياة ل نْشا

والتوزيع ،الرياض.

(« )4الرٌ عىل اجلهمية والزناٌقة» (ص ،) 11 :تأليف :لب عبد اهلل لمحد بان حمماد بان حنبال بان
الٍّ بن لسد الشيباين (املتوىف ،) 42 :حتقيق :صربي بن سالمة شا ني ،طبعةٌ :ار الثبات =
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اد ٍ
ث بِح ِ
وقاٍّ لبو ٌاوٌَ :س ِم ْع ُت َل ْمحَدَ َ ،و ِق َيل َل ُه ِيف َر ُج ٍ
يث َعا ْن َل ِب
ال َحادَّ َ َ
ا ْلع ُط ِ
وفَ ،ي ْعنِيَ :ل َّن اهللََّ َال ُي َارى ِيف ْاآل ِخ َار ِة؟ َف َق َ
ث ِ ََب َ
ُيادر ُ
اذا
َ
ااٍَّ ( :ل َعا َن اهللُ َما ْن ُ َ
احل ِد ِ
يث ا ْل َي ْو َمُ ،ث َّ َق َاٍَّ :ل ْخ َزى اهللُ َ َذا) .
َْ
ااٍّ ِيف ِرواي ِ
اة َل ِب َطال ِ ٍ
ونقل القايض لبو يعىل إثباتَه ل رصفات فقااٍَّ :و َق َ
اب:
َ َ
ِ ِ
ني ُل ْص ُب َع ْ ِ
يث ِم ْث َل َ َ
احل ِد ُ
اذا ُق ْ نَاا
ب ا ْل َع ْب ِد َب ْ َ
( َق ْ ُ
ني)َ ( ،و َخ َ َق آ ٌَ َم بِ َيده)َ ( ،و ُك َّ َام َجا َء ْ َ
بِ ِه).
( )

اٌ ِ
و َق َاٍّ ِيف ِرواي ِة حنْب ٍل ِيف األَح ِ
يث ا َّلتِي ت ُْر َوى( :إِ َّن اهللَ َت َب َار َك َو َت َع َاىل َين ِ
ْاز ٍُّ
َ
َ َ َ َ
َ
إِ َىل َس َام ِء الدُّ ْن َيا)َ ،و(اهللُ ُي َرى)َ ،و( َل َّن ُه َي َض ُع َقدَ َم ُه)َ ،و َما َل ْش َب ُه بِ َ
ُاؤ ِم ُن ِ ََباا،
اذل ِ َك( :ن ْ
ِ
الر ُس ُ
اوٍّ ﷺ
َون َُصدر ُق ِ ََباَ ،وال َك ْي َ
فَ ،وال َم ْعنَىَ ،وال ن َُر ٌُّ َش ْي ًئا من َْهاَ ،و َن ْع َ ُ َل َّن َما َقا َل ُه َّ
َت بِ َأ َسانِيدَ ِص َحاح).
َح ٌّق ،إِ َذا كَان ْ

اك إِال بِتَص ِ
ِ
اف َذل ِ َ
اد ِيق
اح ُك اهللَُ ،وال َن ْع َ ا ُ َك ْي َ
ْ
َو َق َاٍّ ِيف ِر َوا َية َحنْ َب ٍلَ ( :ي ْض َ
الرس ِ
ِّص َك َب َ ِ
وٍَّ .و َق َاٍّ :املُْ َش رب َه ُة َت ُق ُ
ِّصيَ ،و َيدٌ َك َي ِديَ ،و َقادَ ٌم َك َقادَ ِميَ ،و َما ْن
َّ ُ
وٍَّ :ب َ ٌ
َق َاٍّ َذل ِ َك َف َقدْ َش َّب َه اهللَ بِ َخ ْ ِق ِه) .
()4

إن اهلل مل ْ
ُ
نقاوٍَّّ :
يازٍّ ُماتك ر ًام إذا شاا َء،
جل ْهم َّية)( :بال
الر رٌ عىل ا َ
وقاٍّ يف ( َّ

نقوٍّ :إ َّن ُه كان وال يتك َّ ُ  ،حتَّى خ َق الكالم .وال ُ
وال ُ
نقوٍّ :إنَّه قد كان ال يع ا ُ
= ل نْش والتوزيع ،الطبعة :األوىل.
( ) «مسائل اإلمام لمحد» رواية لب ٌاوٌ السجستاين (ص.) 144( )212 :
(« )4إبطاٍّ التأويالت» (ص.)21 :
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اق ِ
حتَّى خ َق ِع ْ ًام فع  ،وال ُ
لنفساه
نقوٍّ :إنَّه قد كاان وال ُقادر َة لاه ،حتَّاى خ َ
ِ
ال ُقدر َة ،وال ُ
نورا ،وال نقوٍّ:
نور ل ُه ،حتَّى خ َق لنفسه ً
نقوٍّ :إ َّن ُه كان قد كان وال َ
إنَّه قد كان وال عظم َة له ،حتى خ قه ِ
لنفسه عظمة) .
ُ
( )

وقد حكى ُ
ني لمحادُ
شيخ اإلسالم ذا عن لمحدَ ث ع َّ ق ع يه بقولِه( :فقد َب َّ َ

تتحار ُك،
جل َامٌات التي ال تاتك َّ ُ  ،وال
يف ذا الكالم
َّ
اإلنكار عىل النُّ َفاة الذي َش َّب ُهو ُه با َ
َ

وال ُ
تزوٍّ من مكان إىل مكان ،مثل األصنام املعبوٌة من ٌون اهلل ،واإلنكاار عاىل

َم ْن زع ل َّن ُه كان يف وقت من األوقات ال يتك َّ ُ  ،حتَّى خ ق الكالم؛ َ
بااآلٌمي
فش َّب َه ُه
ر
تشبيه ُه اجلام ٌَ الذي ال ياتك َّ ،
الذي كان ال يتك َّ حتى خ ق اهلل له كالم ًا .فأنكر
َ

غري قاٌر عىل الكالم ،حتى خ ق اهلل له الكال َم ،فكان قااٌر ًا
وباإلنسان الذي كان َ

وبني َّ
وصف اهلل ذلك فقد مجع بني الكُفار
لن َم ْن
َ
عىل الكالم يف وقت ٌون وقتَّ .
ِ
ا ُ
وج َحدَ ما لخربت
حيث س ب ر َّب ُه صف َة الكالم و ي من لعظ صفات الكامٍَّ ،

ُّصوص ا وبني التشبيه.
به الن
ُ

ُث َّ قاٍّ لمحدُ  :بل ُ
إن اهلل مل ْ
نقوٍَّّ :
يزٍّ ُمتك ر ًام إذا شاء ،وال نقاوٍّ :إنَّاه كاان
فبني لن الكال َم يتع َّ ُق بمشيئتِه ،ولنَّاه مل ْ
يازٍّ ُماتك ر ًام إذا
وال يتك َّ حتى خ قَّ ،...
ِ
ِ
قوٍّ َم ْن ال ُ
شاءَ ،فر ٌَّ َ
باملشيئة،
جيعل الكال َم ُمتع رق ًا
كقوٍّ الكِالب َّية و َمن وافقها ،
َ
حدث له الكاال ُم ،كقاوٍّ الك ََّرامياة ونحاو ،
ومن يقوٍّ :كان وال يتك َّ ُ حتَّى

نقوٍّ :إ َّن ُه كان وال يتك َّ  ،حتى خ ق كال ًما ،ال ُ
وقاٍّ :ال ُ
نقوٍّ :إنَّه قد كاان ال يع ا
( ) «الرٌ عىل اجلهمية والزناٌقة» (ص.) 28 :
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حتى خ ق ع ًام فع  ،وال نقوٍّ :إنه كان وال قدر َة له ،حتى خ اق لنفساة ُقادر ًة،
نقوٍّ :إنَّه قد كان وال نور له ،حتى خ ق ِ
وال ُ
لنفساه ناور ًا ،وال نقاوٍّ :إنَّا ُه كاان
َ
وال عظم َة له حتى خ ق ِ
ِ
لنفسه َعظم ًة .فن ََّز َ ُه ُسبحانه عن َس ْ ِ
الكاامٍّ
ب صافات

ُ
صافات الكاامٍّ ،بال مل يازٍّ
نقاوٍّ :جتادَّ ٌت لاه
يف وقت من األوقات ،وإناا ال
ُ
ِ
ِ
صفات الكامٍّ :ل َّن ُه مل يزٍّ ُمتك ر ًام إذا شااء ،ال لن يكاون
بصفات الكامٍّ ،ومن
موصوف ًا
خارجا عن ُقدرتِه ومشيئتِه ،وهلذا مل يقل :مل ْ
يزٍّ عاملا ًا إذا شااء ،وال قااٍّ:
الكال ُم
ً
حنبال :مل ِ
ٌ
يازٍّ اهلل عاملا ًا
يع كيف شاء ،وقد قاٍّ يف موضع آخر فايام رواه عناه
السنَّة املشاا ري يف اذا البااب ،ع ا َّلهنا
لئمة ُّ
متك ر ًام غفور ًا ...ومن تد َّب َر كال َم َّ

كانوا َّ
لٌق الناس نظر ًا ،ولع َ الناس يف ذا الباب بصحيح املنقوٍّ ،ورصيحِ املعقاوٍّ،
ولن َ
َّ
لقواهل

وتتوافاق
اف،
ُ
ف وال ختت ُ
ي املوافق ُة ل منصوص ،واملعقوٍّ ،وهلاذا تاأت ُ

وال تتناق ُ  ،والذين خالفو

واألئماة ،ف ا يعرفاوا
السا َف
َّ
مل يفهموا حقيق َة لقواٍّ َّ

ُ
الطارق ،وصااروا ُخمت فاني يف الكتااب،
حقيق َة املنصوص واملعقاوٍّ ،فتشا َّعبت َبا

ُخمالفني ل كتاب وقد قاٍّ تعاىل﴿ :ﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂ ﰃ﴾ .
ٍ
الصا َفات يف كتابِاه
جل ْه ِم َّية يف إنكار
كثاري مان ر
وقد َفنَّدَ اإلما ُم لمحدُ ُح َج َج ا َ
( )

يتسع املقا ُم لذكره نا.
جل ْهم َّية بام ال
ُ
الر رٌ عىل ا َ
َّ
***

( ) ٌرء تعارض العقل والنقل ( ،)24 /4تأليف :تقي الدين لب العباس لمحد بن عبد احل ي ابن

تيمية احلراين ،حتقيق :الدكتور حممد رشاٌ سامل ،طبعة جامعة اإلمام حممد بن سعوٌ اإلسالمية،
املم كة العربية السعوٌية ،الطبعة :الثانية،
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* املطلب الثالث :مسائل القرآن الكريم:
املسألة األوىل :القرآن كالم اهلل ،ليس بمخلوق ،وحكم من أنكر ذلك:

وف
قاٍّ عبدُ اهلل ب ُن اإلمام لمحدَ َ :س ِم ْع ُت َل ِبَ ،و َس َأ َل ُه َع ْبدُ اهللَِّ ْب ُن ُع َم َر ،املَْ ْع ُر ُ
بِم ْش ُكدَ انَه َع ِن ا ْل ُقر ِ
آن ،؟ َف َق َاٍّ( :ك ََالم اهللَِّ َع َّز َو َج َّالَ ،و َلا ْي َس بِم ْخ ُ ٍ
اوق) .وقااٍّ:
َ
ُ
ْ
ُ
ان ا ْل ُقار ِ
َس ِم ْع ُت َل ِبَ :م َّر ًة ُل ْخ َرى ُس ِئ َل َع ِ
آنَ ،ف َق َ
ااٍّ( :ك َ
َاال ُم اهللَِّ َع َّاز َو َج َّالَ ،لا ْي َس
ْ
َاصموا ،و َال ُ َجتالِسوا من ُخي ِ
ِ
بِم ْخ ُ ٍ
َاص ُ ) .
ُ َ ْ
وقَ ،و َال ُخت ُ َ
َ
( )

وحك اإلما ُم َّ
إنكار لن القرآن كالم اهلل كفر بني ،كاام يف رواياة لب ٌاوٌ
لن
َ

ُ
غري
السابقة .وكذلك لنكر اإلما ُم عىل َمن قاٍّ:
القرآن كال ُم اهلل ،وتو َّق َ
ف ومل َي ُقلُ :
ِ
ِ
ف َما ْن َي ُق ُ
اوٍّ
الص َال ِة َخ ْ َ
خم وق :قاٍّ لبو ٌاوٌَ :سم ْع ُت َل ْمحَدَ  ،ق َيل َل ُهَ :ما ت ََرى ِيف َّ

ِ ِ
ا يعنِيِ :يف ا ْل ُقر ِ
جي َف ْوا) .
آن ا :ك ََال ُم اهللََِّ ،و َي ِق ُ
َْ
ف؟َ ،ق َاٍُّ ( :ي ْعج ُبني َل ْن ُ ْ
ْ
()4

وقاٍّ ُ ( :لشدُّ عىل الناس تزيينًاا مان اجلَ ْهم َّياة؛ ا ُيشا ركك َ
النااس،
ُون
َ

وذلك َّ
لمر  ،و ؤالء إذا قالوا :إنَّا ال نتك َّ ُ  ،استام ُلوا العا َّم َة،
جل ْهم َّي َة قد بان ُ
لن ا َ
جل ْه ِم َّية) .
إنَّام ذا
يصري إىل قوٍّ ا َ
ُ
( )

( ) السنة (  ،)94 ،18( ) 24 /تأليف :لب عبد الرمحن عبد اهلل بان لمحاد بان حمماد بان حنبال
الشيباين البغداٌي ،حتقيق .ٌ :حممد بن سعيد بن سامل القحطاين ،طبعةٌ :ار ابن القي ا الادمام،
ه
الطبعة األوىل242 :

ا  892م.

(« )4مسائل اإلمام لمحد» رواية لب ٌاوٌ السجستاين (ص )212 :برق (.) 1 4
( ) «السنة» ل خالٍّ (.) 21 /1
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وقاااٍّ يف روايااة احلساان باان ثااواب ( :ا َِ ماان ا ِ
رتوا
ُ
جل ْهم َّيااة ،اس ا َت ُ
َ
ٌّ

بالوقف) .
( )

ومل ير :فرق ًا بني الواقفة ،وال َّفظية ،وا ِ
ِّس َ د:
َّ
َ
َ
جل ْهم َّية ،ففي كتابِه ملُ َسدَّ ٌ بن ُم َ ْ
ِ
ِ
افرتقات اجلَ ْهميا ُة
لمجع َم ْن لٌركنا من ل ل الع َّلهن قاالوا:
(ولما اجلَ ْهم َّي ُة :فقد َ
القرآن كال ُم اهلل ،و او خم ٌ
ُ
بعضاه :
بعضه :
اوق! وقااٍّ ُ
عىل ثالث فِ َر ٍق :فقاٍّ ُ
ُ
القرآن كال ُم اهلل ،وسكت! و

بعضه  :للفا ُظنا باال ُقرآن خم وقا ٌة!
الواقف ُة ،وقاٍّ ُ

فهؤالء ك ُّ ُه َج ْهم َّي ٌة .ولمج ُعوا عىل َّ
يتاب ،مل
لن من كان ذا قو َله،
فحكماه ،إن مل ْ
ُ
َِ
اار،
حت َّل ذبيحتُه ،وال
ُ
جتاوز قضااياه)  .ويف نساخة( :فهاؤالء ك ُّ ُها جهميا ٌة ُك َّف ٌ
يستتابون ،فإن تابوا ،وإال ُقتِ وا .ولمجع َم ْن لٌركنا من ل ل الع  ،عىل َّ
لن َم ْن ذه
()4

قضاؤه ،وال ُ
جيوز
تؤكل ذبيحتُه) .
ُ
يتب ،مل يناك َْح ،وال ُ
مقالتُه ،إن مل ْ
()2

ِ
وقاٍّ اإلمام اب ُن َب َّط َةَ :و َل ْخ ِ
اجلاابِ ِر ُّيَ ،ق َ
ااٍّ:
ََ
ُ
ربين َل ُبو ا ْل َقاس ِ ُع َم ُر ْبا ُن َل ْمحَادَ ْ َ
ون َق َاٍَّ :و َحدَّ َثنِي ُع َب ْيدُ اهللَِّ اب ُن حنبالَ ،ق َ
َحدَّ َثنَا َل ُبو َبك ٍْر َل ْمحَدُ ْب ُن َ ُار َ
ااٍَّ :حادَّ َثنِي
اق َق َاٍَّ :س ِم ْع ُت َل َبا َع ْب ِد اهللَِ ،ي ُق ُ
َل ُبو َحنْ َب ِل ْب ُن إِ ْس َح َ
وٍَّ ( :ق َاٍّ اهللَُّ َع َّز َو َج َّل ِيف كِتَابِ ِه:
﴿ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ﴾[التوبااااةَ ،]2 :ف ِج ْ ِربيا ُ
ااال
امعه َلصاحاب النَّبِ ِ
ِ
َس ِم َع ُه ِم َن اهللََِّ ،و َس ِم َع ُه النَّبِ ُّي ِم ْن ِج ْ ِرب َ
اي.
يالَ ،و َس َ ُ ْ َ ُ
اي ما َن النَّبِ ر
ر
( ) «السنة» ل خالٍّ (.) 48 /1

(« )4مناقب اإلمام لمحد» البن اجلوزي (ص.)4 9 :

(« )2العقيدة» لإلمام لمحد ابن حنبل رواية اخلالٍّ (ص ،)2 :وانظار رواياات ِماث اة يف «مناقاب
اإلمام لمحد» البن اجلوزي (ص 441 :ا .)449
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اك و َال نَرتَااب فِ ِ
ياه ،و َلساامء اهللَِّ ِيف ا ْل ُقار ِ
آن ك ََالم اهللَِّ َغري َخم ْ ُ ٍ
َفا ْل ُق ْر ُ
آن
وقَ ،و َال ن َُش ُّ َ ْ ُ
ْ
َ ْ َ ُ
ُ
ُْ
آن َخم ْ ُ ٌ
آن ِم ْن ِع ْ ِ اهللََِّ ،و ِص َفا ُت ُه ِمنْ ُهَ ،ف َم ْن َز َع َ َل َّن ا ْل ُق ْار َ
َو ِص َفا ُت ُهَ ،وا ْل ُق ْر ُ
او
اوقَ ،ف ُه َ
ِ
آن ك ََالم اهللَِّ َغري َخم ْ ُ ٍ ِ
ااب ا ْلك َ
كَافِ ٌرَ ،وا ْل ُق ْر ُ
َاال َم ِيف
وق ،منْ ُه َبدَ َل َوإِ َل ْيه َي ُعو ٌَُ .ف َقدْ ُكنَّا َهن َ ُ
ُ
ُْ
ِ
َ َذاَ ،حتَّى َل ْحدَ َ
ث َ ُؤ َالء َما َل ْحدَ ُثواَ ،و َقا ُلوا َما َقا ُلواَ ،و ٌَ َع ُوا الن َ
َّاس إِ َىل َما ٌَ َع ْو ُ ْ
إِ َل ْي ِهَ ،ف َب َ
ان َلنَا َل ْم ُر ُ ْ َ ،و ُ َو ا ْل ُك ْف ُر بِاهللَِّ ا ْل َعظِي ِ ) .
( )

املسألة الثانية :معنى قول السلف منه بدأ وإليه يعود:
قاٍّ اإلمام ابن بطةَ :ل ْخرب ِين َلبو ا ْل َق ِ
اس ِ َ ،ق َاٍَّ :حادَّ َثنَا َل ْمحَادُ َ ،ق َ
ااٍَّ :حادَّ َثنَا
ََ ُ
ني َق َاٍُّ :س ِئ َل َل ْمحَدُ ابن حنبل َعا ْن َت ْف ِس ِ
اري
َع ْبدُ اهللَِّ ْب ُن َل ْمحَدَ َ ،ق َاٍَّ :ذك ََر َل ُبو َبك ٍْر ْاألَ ْع ُ ُ
آن ك ََالم اهللَِّ ِمنْه َخرٌ وإِ َلي ِه يعوٌ؟ َق َاٍّ َل ْمحَدُ ِ ( :منْه َخرٌ و املُْ َت َك ر بِ ِ
َق ْول ِ ِه :ا ْل ُق ْر ُ
اه،
ُ َ َ َ ْ َُ ُ
ُ َ َ ُ َ
ُ
ُ
َوإِ َل ْي ِه َي ُعو ٌُ) .
()4

َ
ني يف غري موض ٍعَّ ،
قاٍّ ُ
ب
الكتااب
لن
شيخ اإلسالم( :فقد َب َّ َ
والقارآن العار َّ
َ
ِ
الس َف :من ُه بدل .قاٍّ لمحدُ ابان حنبال :مناه بادل؛
ُم َّنزٍّ من اهلل .و ذا معنى قوٍّ َّ

لي :و املُتك ر ُ به ،فإن الذين قالوا :إ َّن ُه خم وق ،قالوا :خ قا ُه يف غاريه ،فبادل مان
ف :مناه بادل؛ لي :او املُاتك ر ُ باه ،مل خي ُ ْقا ُه يف ِ
غاريه،
الس ُ
ذلك املخ وق! فقاٍّ َّ
فيكون كالم ًا لذلك املَ َح رل الذي خ َق ُه فيه) .
( )

( ) اإلبانة الكربى البن بطة ( .)442( )22 ،24 /2وانظر روايات ِماث ة يف (مناقب اإلمام لمحد)
البن اجلوزي 44 :ا .442

( )4اإلبانة الكربى البن بطة (.)442( )22 /2
( ) ُمموع الفتاوى (.)24 / 4
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ِ
وقاٍّ لمحدُ ابن حنبل :كال ُم اهلل ِمن اهلل ،ليس ٍ
قاوٍّ
ببائن من ُه .و اذا معناى

الس َف :ال ُق ُ
رآن كال ُم اهلل من ُه بدل ،ومنه خرٌ ،وإليه يعو ٌُ ،كام يف احلاديث الاذي
َّ

رسوٍّ اهلل ﷺ« :إ َّن ُك لان ِ
ُ
ترج ُعاوا
وغريه عن ُجبري بن ُن َفري قاٍّ :قاٍّ
روا ُه لمحدُ ،
ُ
ٍ
َ ِ
ليضا ،عن لب ُلماما َة
بيشء
إىل اهلل
خرٌ من ُه»؛ يعني :القرآن .وقد ُروي ً
لفضل ِمَّا َ

ِ
َ
َّ
قارآن
الكاذاب ،ملَّاا سامع
ألصاحاب ُم َسا ْي م َة
الصدر ُيق،
مرفو ًعا .وقاٍّ لبو بكر ر
ب ب ُع ُقولِك ؟ َّ
خيرٌ ِم ْن إِ ٍّْ»؛ لي :مان
ُي ُك لين يذ ُ
إن ذا كال ًما مل ْ
ُم َس ْي مةَ « :و ْ َ
ِ
َ
فاارق ذاتَا ُه،
ألئمة :إ َّن ُه منه خرٌ ،ومنه بدل ،ل َّن ُه
َربَ .
الس َف وا َّ
وليس معنى قوٍّ َّ
ِ
وح َّل ِ
ُ
بغريهَّ ،
بغاريه ،فكياف
وُي ُّال
فإن كال َم املخ وق إذا تك َّ به ال
َ
يفارق ذاتَهُ َ ،

ُ
يكااون كااال ُم اهلل؟ قاااٍّ تعاااىل﴿ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

ْ
ﭢ﴾ .فقد لخرب َّ
ذاِتا .
خترٌ من لفوا ِ ه  ،وماع اذا ف ا
تفاارق َ
لن الك م َة ُ

ِ
ُ
بغاريه؛ ال صافة اخلاالق ،وال صافة
وحت ُّال
تفارق
وليض ًا ،فالصف ُة ال
َ
املوصوفُ َ ،
النبي ﷺُ ،ث َّ ب َّ ُغوه عنه ،كاان الكاال ُم الاذي
املخ وق .والناس إذا سمعوا كالم ر
ِ
ِ
ُ
فاالقرآن َل ْو َىل باذلك،
ولصاواِت ،
بحركااِت ،
النبي ﷺ ،وقد ب َّ ُغوه
ب غوه كال َم ر

اوت صا ُ
فااالكال ُم كااالم الباااري ،والصا ُ
اوت القااارئ .قاااٍّ تعاااىل﴿ :ﯦ ﯧ ﯨ

َ
ااارآن
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ﴾ .وقااااٍّ ﷺَ « :ز رينُاااوا ال ُق
ِ
جل ْهم َّية ،فاإهن زعماوا َّ
لن
الر ٌُّ عىل ؤالء ا َ
الس َفَّ :
بأصوات ُك » .ولكن مقصو ٌُ َّ
القرآن خ َق ُه اهلل يف ِ
ُ
َ
فيكون قد ابتدل ،وخرٌ من ذلك املَ َح رل الذي خ ق فيه،
غريه،
ف واألئم ُة َّ
ال من اهلل ،كام يقولون :كال ُمه ملُوسى خرٌ من َّ
لن
فبني الس ُ
الش َجرة! َّ
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َ
وخرٌ ،وذكروا قوله﴿ :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾ فأخرب َّ
القاوٍّ
لن
القرآن من اهلل بدل،
َ

منه ،ال من غريه من املخ وقات .و«من» ي البتداء الغاية) .
( )

***
* املطلب الرابع :يف اإليامن بالقدر ،ومسألة أفعال العباد:

ِ
وح ْ ِ
ِ
اوه،
وِهُ ،
جاء يف رواية ُمسدَّ ٌ( :وياؤم ُن بالقضااء وال َقادَ ر؛ خاريه ،ر

ِ
السنَّة الالزمة ،التي َما ْن تارك منهاا
و ُم رره من اهلل)  ،ويف رسالة ُعبدوس( :ومن ُّ
()4

ِ
ُ
وِه،
َخ ْص َ ة ،ومل َي ْق َب ْها ،ويؤم ْن َبا مل يكن من ل هاا:
اإلياامن بال َقادَ ر؛ خاريه ،ر
اديق باألحاٌيااث فيااه ،واإليا ُ
اامن َبااا .ال يقاااٍِّ :مل َ؟ وال كيااف؟ إ َّنااام ااو
والتصا ُ
ُ
التصديق،
تفسري احلديث ،ويب غاه عق ُ اه ،فقاد ك ُِفاي
يعرف
واإليامن َبا .ومن مل
ُ
ْ
َ
مثل حديث الص ِ
اإليامن به ،والتس ي ُ لهُ ،
ُ
اٌق املصادوق،
ذلك ،ولحك له ،فع يه
َّ

وما َ
كان مث َ ْه يف القدر) .
()2

والصاابر هلل
السانَّة،
ُ
بعي( :قاٍّ ل لمحدُ ابن حنبل ،إما ُم ل ال ُّ
الر ر
ويف رواية َّ
حتت امل ِ ْحنَة :لمجع سبعون رج ً
ولئمة املسا مني ،و ُفقهااء
وج َّل َ
َع َّز َ
ال من التابعنيَّ ،

ُ
األمصار ،عىل َّ
الرضاا بقضااء اهلل،
السنَّة التي تويف ع يها
رسوٍّ اهلل ﷺَّ :لو ُهلا ر
لن ُّ
ِ
والصرب حتت ُحك ِْمه ،واألخذ بام لمر اهلل باه ،والن َّْهاي عاام هناى
والتَّس ي
ألمرهَّ ،
( ) «ُمموع الفتاوى» (.)1 9 ،1 1 / 4
(« )4مناقب اإلمام لمحد» البن اجلوزي (ص.)4 8 :
(« )2مناقب اإلمام لمحد» البن اجلوزي (ص 444 :ا .)442
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ِ ِ
ُ
وِه) .
وإخالص العمل هلل،
عنه،
ُ
واإليامن بال َقدَ ر خريه َ ر
( )

وكثاريه ،وظاا ُره
وِ ُه ،ق ي ُ اه
اإلصطخري( :وال َقادَ ُر
ويف رواية
ر
ُ
خاريه َ ُّ
ُ
وآخاره ،مان اهلل،
ولو ُله
يحهَّ ،
وح َسنُه و َقبِ ُ
وح ْ ُوه و ُم ُّر ُه ،وحمبو ُبه ومكرو ُ هَ ،
وباطنُهُ ،
ُ
َّ
جيااوز
وجال ،وال
عز
ُ
قضاء خ َّط ُه ،وقدر ًا قدَّ ره ع يه  ،ال يعدو لحدٌ منه مشيئ َة اهلل َّ
قضا َء ُه ،بل ُك ُّه صائرون إىل ما خ قه له ،واقفاون فايام قادَّ ر ع ايه ألفعالِاه،
و و عَدْ ٌٍّ من ُه َع َّز َّ
وجل.

والزناِ َّ ،
وقتل النَّفسُ ،
وِ ُب اخلمرُ ،
والْشك
ولكل املاٍّ احلرام ،ر
ر
والِّسقةْ ُ ،
ٍ
َ
ألحاد مان اخل اق عاىل اهلل
يكاون
باهلل ،واملعايص ُك ُّها بقضاء و َقدَ ر ،من غري لن

سأٍّ عام ُ
حل َّج ُة البالغة عىل خ ِقه ،ال ُي ُ
يفعل و ُيسألون .وع ُ اهلل
ُح َّجة ،بل اهلل ا ُ
ماض يف خ قه بمشيئة منه؛ قد ع من إب يس ،ومن غريهِ ،
ٍ
وِمَّن عصاه ،من
تعاىل
َ
ِ
ِ
ص ،تبارك وتعاىل ،إىل لن تقو َم الساع ُة ،املعصي َة ،وخ قها هلاا ،و َع ا َ
َلدُ ْن لن ُع َ
وكل ُ
الطاع َة من ل ل الطاعة ،وخ قه هلاٌّ ،
وصائر إىل ما قىضا
يعمل ملِا ُخ ِ َق له،
ٌ
ُ
الفاعل ملا يريدُ  ،ال َف َّع ُاٍّ
قدر اهلل ومشيئتَه .واهللُ
ع يه ،وع منه ال يعدو لحدٌ منه
َ
ِ
اخلري والطاعااتَّ ،
ملا يشا ُء ،و َم ْن زع َ َّ
ولن العباا ٌَ
لن اهلل شا َء لعباٌه الذين َع َص ْو ُه َ
ِ
الْش واملعصي َة ،ف َع ِم ُ وا عىل مشيئتِه  ،فقد زع َّ
لن مشيئ َة العبااٌ
شاؤوا ألنفسه َّ َّ
ٍ
وج َّل ِمن ذا؟!.
رب عىل اهلل َع َّز َ
لغ ُِ من مشيئة اهلل تبارك وتعاىل! ُّ
فأي افرتاء لك ُ
و َم ْن زع َّ
لرليات اذه املارل َة إن مح ات مان
الزنا ليس ب َقدَ ِره ،قيل له:
َ
لن ر

( ) «مناقب اإلمام لمحد» البن اجلوزي (ص.)449 :
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الزنا ،وجاءت بولد ،ل شا َء اهلل لن خي ق ذا الولدَ  ،و ل مىض يف ِ
سابق ع مه؟
ر
احا.
الْش ُك ُرص ً
فإن قاٍّ :ال ،فقد زع لن مع اهلل خال ًقا .و ذا و ر ْ

ٍ
َ
و َم ْن زع َّ
بقضااء
لايس
وِ َب اخلمار،
ولكال املااٍّ احلارامَ ،
لن الِّسق َةْ ُ ،

قاٌر عىل لن َ
يأكل َ
َ
و َقدَ ر ،فقد زع َّ
لرصح مان
رزق غريه .و اذا
لن ذا
ُ
اإلنسان ٌ
قوٍّ املجوسية! بل لكل رز َقه ،وقىض اهلل لن يأك َه من الوجه الذي لك ه.

َ
وج َّل ،فقد زع َ َّ
و َم ْن زع َّ
املقتاوٍّ
لن
لن قتل النفس ليس ب َقدَ ر من اهلل َع َّز َ
ِ
ِ
ولي ك ٍ
بقضاء اهلل َع َّز َّ
وجل ،وذلك
لوضح ِمن ذا؟! بل ذلك
ُفر
ُ
مات بغري لج ه! ُّ
وتدبريه فيه  .وما جرى من ِ
ِ
ُ
العادٍّ،
سابق ِع ْ ِمه فايه  ،و او
بمشيئتِه يف خ قه،
احلق ،الذي ُ
قر بالع  ،لزم ُه
اإلقرار بال ُقدْ رة ،واملَ ِشيئة) .
ُّ
ُ
يفعل ما يريدُ  .و َم ْن َل َّ
( )

***
* املطلب اخلامس :يف مسائل الصحابة:
املسألة األوىل :يف املفاضلة:

روى ابن اجلوزي ِ
َ
سمعت
البغداٌي ،قاٍّ:
إسحاق
يعقوب بن
بسنده ،عن
ُ
ر
َ
ر
ُ
ِ
ِ
حاديث ابان ُع َم َار؛ لباو بكار،
لتفضيل ،فقاٍّ( :عىل
وس ِئل عن ا
لمحدَ ابن حنبلُ ،
ِ
ُ
ُ
وعمر،
وعايل).
وعاثامن،
وعمار،
حديث َس ِفينة؛ لبو بكر،
وعثامن ،واخلالف ُة عىل
ُ
ُ
ٌّ
ِ
وبسنده عن ُع ْبدوس بن مالك العطار ،قاٍّ :سمعت لبا عبد اهلل لمحدَ ابن حنبال،
( ) «العقيدة» لإلمام لمحد بن حنبل رواية اخلالٍّ (ص 12 :ا .)11
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ِ
خري ذه األُ َّمة بعد نب ريها ،لبو بكر ر
عمار با ُن اخلطااب ،ثا َّ
ُ
الصدر ي ُقُ ،ثا َّ
يقوٍُّ ( :

ُ
لصحاب رسوٍّ اهلل ﷺ ،مل خيت فاوا
عثامن ب ُن َع َّفان .نُقدر ُم ؤالء الثالث َة ،كام َقدَّ م
ُ

لصاحاب ُّ
بري،
يف ذلك .ث َّ بعاد اؤالء الثالثاة،
عايلُّ ،
ُ
والاز ُ
الشاورى اخلمسا ُةٌّ :
وط ح ُة ،وعبدُ الرمحن بن عوف ،وسعدٌ  ،ك ُّ ه يص ح ل ِ
خالفاة ،وك ُّ ها إماا ٌم.
ُ
ُ
َّ
عمر) .
يذ ُ
ب يف ذلك إىل حديث ابن َ
( )

املسألة الثانية :يف فضل عيل وأﻫل البيت:

بسنده ،عن ِ
روى ابن اجلوزي ِ
كنات باني
عبد اهلل بن لمحدَ ابن حنبل ،قاٍّ:
ُ
ر
ُ

يدي لب جالس ًا ذات يوم ،فجاءت طائف ٌة من الك َْرخ َّية ،فذكروا خالفا َة لب بكار،

عيل بن لب طالب ،فزا ٌُوا،
مر ،وخالف َة ُعثامن،
ُ
وخالف َة ُع َ
فأكثروا ،وذكروا خالف َة ر

َ
القاوٍّ يف عايل
رلسا ُه إلايه  ،فقااٍّ :ياا اؤالء! قاد لكثار ُت ُ
ولطالوا ،فرفع لب َ
ِ
واخلالفةَّ ،
عيل ز َّينهاا .قااٍّ الساياري اا لحادُ رجااٍّ
إن اخلالف َة مل تُز ري ْن ع ي ًا ،بل ٌّ

نصف ما كان يف ق بي
ثت َبذا بع َ الشيعة ،فقاٍّ ل :قد لخرجت
َ
السند ا :فحدَّ ُ
ِ
عىل لمحدَ ابن حنبل من ال ُب ْغ ِ )،
وبسنده عن عبد اهلل ،ليض ًا :حدَّ ث لب بحاديث
َس ِفينة ،فق ُت :يا لبة ،ما ُ
وعمار،
تقوٍّ يف التفضيل؟ قااٍّ يف اخلالفاة :لباو بكار،
ُ

عيل بان لب طالاب ،مان ل ِ
ُ
ال
فعيل بن لب طالب؟ قاٍّ :يا ُب َّ
ني! ُّ
وعثامن .فق تُّ :
ٍ
ِ
ٍ
ألحاد مان الصاحابة مان
وبسانده ،ليضا ًا ،عناه( :ماا
يقاس َب لحدٌ )،
بيت ال ُ
ِ
ِ
الص َحاحُ ،
وبسنده عناهَ ( :ما ْن مل
مثل ما لعيل ريض اهلل عنه)،
الفضائل ،باألسانيد ر
( ) مناقب اإلمام لمحد البن اجلوزي (ص 449 :ا .)4 4
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ِ
لضل من ِ
ُي ْثبِ ْت إمام َة لعيل ،فهو ُّ
وبسنده ،ليض ًا ،عن حنبل ،قاٍّ :ق ُت
محار ل ِه)،
ألب عبد اهلل :خالف ُة عيل ،ريض اهلل عنه ،ل ي ثابت ٌة؟ فقاٍُّ ( :سبحان اهلل! يقي
ويأخذ الصدق َةِ ،
وجب له؟! لعاو ُذ بااهلل
ويقس ُمها ،بال َحق
ويقطع،
حلدو ٌَ،
َ
ُ َّ
ُ
عيل ا ُ
ٌّ
وصا َّ ْوا خ َفا ُه،
من ذه املقالة .نعا  ،خ يفا ُة رضاي ُه
لصاحاب رساوٍّ اهلل ﷺَ ،
ُ

لمري املاؤمنني ،راضاني باذلك،
و َغ َز ْوا م َع ُه ،وجا دواَ ،
وح ُّجوا ،وكانوا ُي ُّ
سمو َن ُه َ
ِ
تبع هل ) .
غري ُمنْكرين .فنح ُن ٌ
َ
( )

املسألة الثالثة :فيام شجر بني الصحابة:

روى ابن اجلوزي ِ
ُ
بسندهَّ ،
لن رج ً
تقاوٍّ فايام
ال سأله(( :يا لبا عباد اهلل! ماا
ر
ُ
ِ
كان بني عيل ومعاوي َة؟ فقاٍّ( :ما ُ
حل ْسنَى) ،وبسنده عان إبارا ي َ
لقوٍّ فيه إال ا ُ
ِ
حَّضت لمحدَ ب َن حنبل ،وسأل ُه ٌ
عام جرى بني عيل ومعاوي َة،
الفقيه:
ابن آزر
ُ
رجل َّ
فأعرض عنه ،فقيل :يا لبا عبد اهلل ،و ٌ
رجل من بني اش  .فأقبل ع ياه ،فقااٍّ:
اقااااااارل﴿ :ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ﴾

[البقرة. ))] 22 :
()4

***
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خامتة
ْشق ٌة ،ولسطر م ِضيئ ٌة من ِ
صفحات ُم ْ ِ
تكشف
حياة ذا اإلمام ال َع َ ،
تك
ُ
ٌ
ٌ ٌ
النبي ﷺ يف احلديث الْشيف« :إِ َّن َم َث َل َما َب َع َثنِى اهللَُّ بِ ِه َع َّز َو َج َّال
عن معنى قوٍّ ر
َت ِمنْها َط ِائ َف ٌة َطيبا ٌة َقبِ َ ِ
ٍ
ِ
ِ
ات املَْاا َء
رَ
اب َل ْر ًضا َفكَان ْ َ
م َن ْاهلُدَ ى َوا ْلع ْ ِ ك ََم َث ِل َغ ْيث َل َص َ
َف َأ ْنبت ِ
َت ا ْل َك َ
ب ا ْلكَثِ َري» ،رواه مس ٌ  .فقد وافق الع ُ يف ق ب لمحادَ حما ً
ال
أل َوا ْل ُع ْش َ
َ

قاب ً
والصدْ َق ،والن ُّْص َح.
ال
والو َر َعُّ ،
والز ْ دَ  ،ر
فأثمر الفق َهَ ،
َ

ُيت َِذي به َما ْن لراٌ
لقد كان لمحدُ ( :منهج ًا) حي ًا يميش عىل األرض ،ومثاالً َ ْ

النااس عاىل
لطباق
الصحابة والتابعني هل بإحساان.
َ
ُ
الس ْ َري عىل َسنَن الس ف من َّ
َّ
ِ
وطوائفه  ،وخضعوا جلاللتِاه،
ُح ربه ،عىل اختالف ِم َ ِه  ،ونِ َح ِه  ،ومذا بِه ،
وع ِمهِ ،
وصدْ ِقه؛ وافقوه ،لم خالفوه.
السرية ال َعطِرة ل ُي ْس ِه َ يف َر ْل ِ
َّ
حل َمتها،
إن
ب َصدْ ِع األ َّمة ،ر
ويقوي ُ ْ
إشهار ذه ر
َ

ِ
ملَا التزم به صاح ُبها من االعتصاا ِم بالكتااب والسانة ،وت اك ،ل َع ْم ُار اهلل ،لعظا ُ
ضامنة ،و َلن َْج ُع وسي ة لتحقيق الوحدة واالئتالف ،و َن ْب ِذ ال ُف ْرقة واالخاتالف ،ملَ ِاا

فيها من َّ
ريورة إىل ما لمار اهلل باه عناد التناازع﴿ :ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ
الص ْ ُ

اب
ﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒ﴾[النساء.]18 :
ولحس ُ
َ
ِ
َّ
ولوفر حظ ًا.
لن لمحدَ ِ ،م ْن لسعد النَّاس َبذه اآلية،

ِ
ِ
تخصصاة لادَ ْر ِ
س عقيادة لمحادَ ،
ائ الكاراس املُ ر
حر ٌّي باجلامعات لن ُتنْش َ
ِ
ِ
ِ
املنافساات
تطارح
وح ِر ٌّي باملراكز البحثية ،واجلوائز العاملياة ،لن
َ
وو َرعهَ .
وفقههَ ،
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ِ
الناس عىل جواناب
وح ِر ٌّي باآللة اإلعالمية لن
الع مية الستنباط
َ
توقف َ
منهجهَ .
َ
ُ
وشيخ اإلسالم صدق ًا.
وتقوٍّ :ذا عامل ُ امل ِ َّ ة حق ًا،
سريته املُْشقة،
رح اهللُ لمحدَ  ،ورفع ٌرج َت ُه يف املَ ْه ِديني ،ومجعناا باه ماع الاذين لنعا َ اهللُ

والصدر يقنيُّ ،
وح ُس َن لولئك رفيق ًا.
والصاحلنيَ ،
والشهداءَّ ،
ع يه من النب ريني ،ر
***
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فهرس املراجع
 )1اإلبانة الكربى ،تأليف :لب عبد اهلل عبيد اهلل بان حمماد بان حمماد بان

محدان ال ُعك َْربي املعروف باابن َب َّطاة العكاربي (املتاوىف ،) 291 :حتقياق :رضاا

معطي ،وعثامن األثيوب ،ويوساف الوابال ،والولياد بان سايف النِّصا ،ومحاد
التوجيري ،طبعةٌ :ار الراية ل نْش والتوزيع ،الرياض.

 )2اإلبانة عن لصوٍّ الديانة ،تأليف :لب احلسان عايل بان إساامعيل بان

إسحاق بن سامل بن إسامعيل بن عبد اهلل بن موسى بان لب بارٌة بان لب موساى

األشعري (املتوىف ،) 242 :حتقيق .ٌ :فوقية حسني حمموٌ ،طبعةٌ :ار األنصار ا

القا رة ،الطبعة :األوىل. 281 ،

 )3إبطاٍّ التأويالت ،تأليف :القايض لب يعىل حممد بن احلسني بان حمماد

ابن خ ف ابن الفراء (املتوىف ،) 219 :حتقيق :حممد بن محاد احلماوٌ النجادي،

طبعةٌ :ار إيالف الدولية ا الكويت.

 )4لحكام النساء لإلمام لمحد بن حنبل رواية لب اخلالٍّ ،تأليف :لب عباد اهلل

لمحد بن حممد بن حنبل بن الٍّ بان لساد الشايباين (املتاوىف ،) 42 :حتقياق:

عمرو عبد املنع س ي  ،طبعة :مؤسسة الريان ل نْش والتوزياع ،الطبعاة :األوىل،

242

ا 4444م.

 )5لصوٍّ السنة ،تأليف :لب عبد اهلل لمحد بن حممد بن حنبل بن الٍّ بن

لسد الشيباين (املتوىف ،) 42 :طبعة ٌار املنار اا اخلارٌ اا الساعوٌية ،الطبعاة:
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األوىل،

 )6إعالم املوقعني عن رب العاملني ،شمس الدين لب بكر حممد بن لياوب

ابن سعد ابن قي اجلوزية ،حتقيق :حممد عبد السالم إبارا ي  ،طبعاة ٌار الكتاب
الع مية ا يريوت ،الطبعة :األوىل،

2

ا  88م.

 )7إعالم املوقعني عن رب العاملني ،شمس الدين لب بكر حممد بن لياوب

ابن سعد ابن قي اجلوزية ،حتقيق :حممد عبد السالم إبرا ي  ،طٌ :ار ابن اجلوزي
 ، 242حتقيق :مشهور حسن آٍّ س امن.

 )8البداية والنهاية ،تأليف :لب الفداء إسامعيل بن عمر بن كثاري ،حتقياق:

عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكاي ،طبعاةٌ :ار جار ل طباعاة والنْشا والتوزياع

واإلعالن ،الطبعة :األوىل2 9 ،

ا  881م ،سنة النْش242 :

ا 4442م.

ٌ )9رء تعارض العقل والنقل ،تأليف :تقي الادين لب العبااس لمحاد بان

عبد احل ي ابن تيمية احلراين ،حتقيق :الدكتور حمماد رشااٌ ساامل ،طبعاة جامعاة
اإلمام حممد بن سعوٌ اإلسالمية ،املم كاة العربياة الساعوٌية ،الطبعاة :الثانياة،
2

ا  88م.

 )11ذم الكالم ول ه تاأليف :لب إساامعيل عباد اهلل بان حمماد بان عايل

األنصاري اهلروي( ،املتوىف ،) 29 :حتقيق :عبد الارمحن عباد العزياز الشابل،

طبعااة :مكتبااة الع ااوم واحلكا ا ا املدينااة املنااورة ،الطبعااة :األوىل2 9 ،
 889م.
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 )11الرٌ عىل اجلهمية والزناٌقة ،تأليف :لب عبد اهلل لمحاد بان حمماد بان

حنبل بن الٍّ بن لسد الشيباين (املتاوىف ،) 42 :حتقياق :صاربي بان ساالمة

شا ني ،طبعةٌ :ار الثبات ل نْش والتوزيع ،الطبعة :األوىل.

 )12السنة ،تأليف :لب بكر لمحد بن حمماد بان اارون بان يزياد اخلَ َّ
االٍّ

البغداٌي احلنبيل (املتوىف:

 ) 2املحقق .ٌ :عطية الز راين الناٌِ :ار الراية ا

الرياض ،الطبعة :األوىل2 4 ،

ا  898م.

 )13السنة ،تأليف :لب عبد الرمحن عبد اهلل بن لمحد بان حمماد بان حنبال

الشيباين البغداٌي ،حتقيق .ٌ :حممد بن سعيد بن سامل القحطاين ،طبعاةٌ :ار ابان
ه
القي ا الدمام ،الطبعة األوىل242 :

ا  892م.

 )14سري لعالم النبالء ،تأليف :شمس الدين لب عبد اهلل حممد بن لمحد بن

عثامن بن َقا ْيامز الذ بي ،حتقيق ُمموعة مان املحققاني باإِاف الشايخ شاعيب
األرناؤوط ،طبعة مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الثالثة241 ،

ا  891م.

 )15رصيح السنة ،تأليف :لب جعفر حممد بن جرير بن يزيد بن كثاري بان

غالب اآلميل ،الطاربي ،حتقياق :بادر املعتاوق ،طبعاةٌ :ار اخل فااء اا الكويات
. 241

 )16طبقات احلناب ة ،تأليف :لب احلسني ،حممد بن حممد املعروف بابن لب

يعىل (املتوىف ،) 142 :حتقيق :حممد حامد الفقي ،الناٌِ :ار املعرفة ا بريوت.

 )17عقيدة الس ف ولصحاب احلديث ،تأليف إسامعيل بن عباد الارمحن
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الصابوين ،حتقيق وتع يق لب عبد اهلل عبد الرمحن بن عبد املجيد الشمريي ،طبعة:
مكتبة اإلمام الواٌعي اليمن ،الطبعة األوىل . 249

 )18العقيدة رواية لب بكر اخلالٍّ ،تأليف :لب عبد اهلل لمحد بن حمماد بان

حنبل بن الٍّ بن لسد الشيباين (املتوىف ) 42 :حتقيق :عبد العزيز عاز الادين

السريوان ،طبعةٌ :ار قتيبة ا ٌمشق ،الطبعة :األوىل. 249 ،

 )19كتاب اإليامن ومعامله وسننه واستكامله وٌرجاته ،تاأليف :اإلماام لب

عبيد القاس بن سالم ،حتقيق حممد نارص الدين األبااين األلبااين .طبعاة :مكتباة

املعارف . 24

 )21لوامع األنوار البهية وسواطع األرسار األثرية لْشح الدرة املضاية يف

عقد الفرقة املرضية ،تأليف :شمس الدين ،لب العون حمماد بان لمحاد بان ساامل

السفاريني احلنبيل (املتوىف99 :

) ،حتقيق :حممد مفيد اخليمي ،طبعة :مؤسسة

اخلافقني ومكتبتها ا ٌمشق الطبعة :الثانية244 ،

ا  894م.

ُ )21مموع الفتاوى ،تأليف :تقي الدين لب العباس لمحد بن عباد احل اي

ابن تيمية ،مجع وترتيب عبد الرمحن بن حممد العاصمي النجادي ،الطبعاة األوىل

بالرياض . 29

 )22املدخل املفصل ملذ ب اإلمام لمحد وخترجيات األصاحاب ،املؤلاف:

بكر بن عبد اهلل لبو زيد بن حممد بن عبد اهلل بن بكر بن عثامن بن ُييى بن غيهاب

ابن حممد (املتوىف ،) 248 :النااٌِ :ار العاصامة اا مطبوعاات ُمماع الفقاه
68
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اإلسالمي بجدة ،الطبعة :األوىل. 2 1 ،
 )23املدخل إىل مذ ب اإلمام لمحد البن بدران ،تأليف عبد القاٌر بان لمحاد

ابن مصطفى بن عبد الرحي بن حممد بدران (املتوىف ،) 222 :حتقيق .ٌ :عبد اهلل بن
عبد املحسن الرتكي ،طبعة :مؤسسة الرسالة ا بريوت ،الطبعة :الثانية. 24 ،

 )24مساائل اإلماام لمحااد رواياة لب ٌاوٌ السجساتاين .تااأليف :لب ٌاوٌ

الس ِج ْساتاين
س يامن بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداٌ بن عمرو األزٌي ر

(املتوىف ) 411 :حتقيق :لب معاذ طارق بن عوض اهلل بن حمماد النااِ :مكتباة
ا  888م.

ابن تيمية ،مِّص الطبعة :األوىل244 ،

 )25مساائل اإلماام لمحااد رواياة لب ٌاوٌ السجساتاين ،تاأليف :لب ٌاوٌ

الس ِج ْساتاين
س يامن بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداٌ بن عمرو األزٌي ر

(املتوىف ) 411 :حتقيق :لب معاذ طارق بن عوض اهلل بن حمماد النااِ :مكتباة
ا  888م.

ابن تيمية ،مِّص الطبعة :األوىل244 ،

 )26مسائل اإلمام لمحد رواية إسحاق بن إبارا ي النيساابوري ،تاأليف:

لب يعقوب إسحاق بن إبرا ي بن مهران الثقفاي الِّسااٌ النيساابوري ،حتقياق

ز ري الشاوي  ،طبعة املكتب اإلسالمي.

 )27مسند اإلمام لمحد بان حنبال ،تاأليف :لب عباداهلل لمحاد ابان حنبال

الشيباين ،طبعةٌ :ار املنهاٌ ،حتقيق ُمموعة من الباحثني ،بإِاف ٌ /لمحد معباد

عبد الكري .
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 )28املسوٌة يف لصوٍّ الفقه ،تأليف :آٍّ تيمية [بدل بتصانيفها اجلاده ُ :ماد

الدين عبد السالم ابن تيمية ،ولضاف إليها األب :،عبد احل اي ابان تيمياة ،ثا

لكم ها االبن احلفيد :لمحد ابن تيمية] حتقياق :حمماد حمياي الادين عباد احلمياد،

طبعةٌ :ار الكتاب العرب.

 )29مناقب اإلمام لمحد بن حنبل ،تأليف :مجاٍّ الدين لب الفرٌ عبد الارمحن

ابن عيل بن حممد اجلوزي (املتوىف.) 181 :
 )31نق

اإلمام لب سعيد عثامن بن سعيد عىل املريِس اجلهمي العنيد فيام

افرتى عىل اهلل عز وجل من التوحيد تأليف :لب سعيد عثامن بن سعيد بان خالاد

ابن سعيد الدارمي السجستاين (املتاوىف ،) 494 :طبعاة :مكتباة الرشاد ل نْشا

والتوزيع ،حتقيق :رشيد بن حسان األملعاي ،الطبعاة :الطبعاة األوىل 2 9
 889م.

***
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اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺮوﻳﺔ ﻋﻦ اﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ
ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ وأﻫﻞ اﻟﺒﻴﺖ


ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﳌﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﻭﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻭﺇﻣﺎﻡ ﻭﺧﻄﻴﺐ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ

اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺮوﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ وأﻫﻞ اﻟﺒﻴﺖ ﻣﻤﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪﻋﺎء ﻟﻬﻢ واﻟﺘﺤﺪث ﺑﻔﻀﺎﺋﻠﻬﻢ واﻟﻨﻬﻲ
ﻋﻦ اﻟﻐﻠﻮ ﻓﻴﻬﻢ واﻣﺴﺎك ﻋﻤﺎ ﺷﺠﺮ ﺑﻴﻨﻬﻢ .
اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺮوﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ وأﻫﻞ اﻟﺒﻴﺖ ﻣﻤﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻔﻀﻴﻞ واﻟﺨﻼﻓﺔ .
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الرحيم
الرْحن َّ
بسم اهلل َّ
َّ
إن احلمد هلل ،نحمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهللهلل ناُش رووأ فنفسانهلل؛

ونُش س ِّيئهللت فعاملنهلل ،نُش هيده اهلل فال رن َّ
ضل له ،ونُش ريضلل فال ههللدي له.

وفشاددر فن إلااه إ اهلل و اده ويا لاه ،وفشاادد َّ
فن رم َّماد با ع ااده

وأسوله.

﴿ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ﴾[آل عمررررا .]102 :

﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡﭢ

ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ﴾[النسررا ﴿ .]1 :ﮥ ﮦﮧ
ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ

ﯜﯝ﴾[األحزاب 00 :ر .]01
أما بعد:

َّ
اِّ ﷺ وفهال
السنَّة واجلامعة :ر َّ
ب صحهللبة النَّ ِّ
فإن نُش رفصول اعتقهللد فهل ُّ

بيته أضوان اهلل علايد ؛ وتاو ِّليد ؛ وق اول ناهلل ءاهللن ناُش فضاهللولد ونارات د ؛

بياند ؛ والااان ناُش يريقاة الاييُش ري غضاوس ويسا ُّوس
عام شجر ر
واإلنسهللك َّ

و ريؤذوس .

َّ
وجتَّل هيا األصل املتني؛ نُش رفصول هيا الدِّ يُش :يف املسهللول املرو َّية عُش إنهللم

السنَّة واجلامعة؛ اإلنهللم فمحد بُش رم َّمد بُش ن ٍل َّ
هللين أمحه اهلل تعهللىل اا كاام
فهل ُّ
الشي ِّ
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سيأيت تقريرههلل يف هيا ال حث ا .

ِ ٍ
الرسل بقهلليهلل نُش فهال العلا ،
فهللحلمد هلل (اليي ءعل يف ك ِّرل زنهللن فرت نُش ُّ

يدعون نُش َّ
ضل إىل اهلردى ،ويصاون نند عَّل األذى ،رُييون بكتهللب اهلل املوتى،

و ري ِِّّصون بنوأ اهلل فهل العمى ،فك نُش ٍ
قتيل إلبليس قد ف يوه؟ وك نُش ضاهللل
ت ٍ
هللوه قد هدوه؟ فام ف سُش فثره عَّل النَّهللس؛ وفق ح فثر النَّهللس عليد  ،ينفون عاُش
كتهللب اهلل حتريف الغهلللني؛ وانتحهللل املر طلاني؛ وتأويال اجلاهللهلني ،الاييُش عقادوا
ِ
فد رُمتلفون يف الكتهللب؛ رُماهلللفون للكتاهللب؛
فلوية ال دعة؛ وفيلقوا عنهللن الفتنة ،ر

رُممعون عَّل رنفهللأقة الكتهللب ،يقولون عَّل اهلل؛ ويف اهلل؛ ويف كتهللب اهلل بغري علا ٍ ،

يتك َّلمون بهللملرتشهللبه نُش الكالم؛ وخيدعون رء َّدهللل النَّهللس بام ريش ِّدون عليد  ،فنعاوذ
بهللهلل نُش فتنة املرض ِّلني) .
( )

ومتديد ون حثني وخ ٍ
ٍ
وقد قسمت ال حث إىل :نقدِّ ٍ
هللمتة ،وتفهللصايل ذلا
نة
ر
َّ

عَّل النَّحو اآليت:

أولاُ :مقدي مة البحث:

وتتنهللول :فهللحتة ال حث؛ ر
وخ َّطته.
ثاني اا :التَّمهيد:

الصحهللبة وفهل ال يت اليي ذهاب
السنَّة واجلامعة يف َّ
ويتنهللول :اعتقهللد فهل ُّ
الر ُّد عَّل الزَّ نهللدقة واجلدم َّية لإلنهللم فمحد بُش ن ٍل ص 71ا  ، 71وانظر :ننهللقب اإلناهللم فمحاد
( ) َّ
اجلوزي ص.221
ابُش ن ٍل بُش
ِّ
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إليه إنهللند فمحد بُش ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل.
الصحابة وأهرل الب ْيرت اَّرا يتع َّلر
األول :املسائل املرو َّية ِف َّ
ثالث اا :املبحث َّ

بالدُّ عا هلم والتَّحدُّ ث بفضائلهم والنَّهي عن ال ُغ ُل يو فريهم واإلمسراك عر َّ ررجر
بينهم:

ويتنهللول هيا امل حث :املطهلللب التِّسعة اآلتية:
الصحبة وأهل الب ْيت.
األول :حدُّ ُّ
املطلب َّ

للصحابة وأهل الب ْيت.
املطلب ال َّثاين :الدُّ عا َّ

املطلب ال َّثالثَّ :
للصحابة.
الشهادة باجلنَّة َّ

بالصحابة وأهل الب ْيت أحد.
الرابع :ل ُيقاس َّ
املطلب َّ
املطلب اخلامس :مناقب أهل الب ْيت.
الصحب واآلل.
السادس :التَّعظيم واإلجالل بني َّ
املطلب َّ
ُلو ِف أهل الب ْيت.
السابع :النَّهي عن الغ ي
املطلب َّ
ُّ
الكف ع َّ جرى بني ال َّصحابة.
املطلب ال َّثامن:

ب.
والس ي
املطلب التَّاسع :التَّطاول عىل َّ
الصحابة بال َّثلب َّ

الصحابة وأهرل الب ْيرت اَّرا يتع َّلر
رابع اا :املبحث ال َّثاين :املسائل املرو َّية ِف َّ

بالتَّفضيل واخلالفة:

ويتنهللول هيا امل حث :املطهلللب األأبعة اآلتية:
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األول :الفرق بني التَّفضيل واخلالفة.
املطلب َّ

الصحابة.
املطلب ال َّثاين :التَّفضيل والتَّقديم بني َّ
املطلب ال َّثالث :أولو َّية ُ
اخللفا باخلالفة.
عل عىل ُعث
املطلب َّ
الرابع :تقديم ٍّ

بالتَّفضيل واخلالفة.

خامس اا :خامتة البحث:

توصلت إليداهلل يف هايا ال حاث ،و رنلحاٌ ااهلل:
وتتنهللول :فه َّ النَّتهللوج التِّ َّ

فدرس املراءع واملصهللدأ العلم َّية التِّ ت َّ ا ستفهللد نندهلل ،وفدرس املوضوعهللت.

فتوسل :فن جيعل فعاملنهلل رك َّلدهلل
حلسنى َّ
واهلل س حهللنه وتعهللىل فسأل؛ وبأساموه ا ر

ا
صاهللحلة ،ولوءداه الكاري خهلللصاة ،وفن جيعاال هايا ال حاث تعهللونا بهلل عاَّل الا ِّ

هلللصا.
والتَّقوى؛ وتواصي بهلل ب ِّ
هللحلٌ وتواصي بهلل ب َّ

ِ
َّ
وصَّل اهلل وس َّل عَّل خهللت النَّ ِّيني،
أب العهللملني،
وآخر دعوانهلل فن احلمد هلل ِّ

وعَّل آله وفزواءه وفصحهللبه فمجعني.

***
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التَّمهيد
تضمنت املسهللول املرو َّياة عاُش اإلناهللم فمحاد باُش ن ٍ
ال أمحاه اهلل تعاهللىل يف
َّ

ٍ
وهو ساالنة
الصحهللبة وفهل ال يت :تقرير
السنَّة واجلامعة ،ر
َّ
فصل نُش رفصول فهل ُّ

رقلوا وفلسنتد هل  ،كام وصفد اهلل تعهللىل به يف قوله تعاهللىل﴿ :ﭑﭒ ﭓ
ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ﴾[احلَّش.]10 :

ويف ذل يهللعة النَّ ِِّّ ﷺ يف قوله( :ل تس ُّبوا أصحايب ،فإ َّ أحدكم لو أنف

مثل ُأحد ذهب اا ما بلغ ُمدَّ أحدهم ول نصيفه) .
( )

والسانَّة واإلمجاهلل  :ناُش فضاهللولد ونارات د ،
وق وهل نهلل ءهللن به الكتهللب ُّ

حلدي ية ا وقهللتل :عَّل نُش فنفٌ نُش
ف ري ِّ
فضلون نُش فنفٌ نُش ق ل الفتح ا ر
وهو رصلح ا ر

بعده وقهللتل ،و ريقدِّ نون املردهللءريُش عَّل األنصهللأ.

ٍ
بأن اهلل قد ا َّيلع عَّل فهل ٍ
و ريؤننون َّ
ثالثامواة وبضاعة ع ا ا
بدأ ا وكاهللنوا

فقهللل( :اعملوا ما رئتم فقد غفرت لكم) .
()2

( ) فخرءه اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل يف رنسنده [احلديث أق ( ) 171ا  37 / 7ا  ] 31عُش فيب
ٍ
اِّ ﷺ/
دأي أيض اهلل عنه ،وفخرءه ال رخ ُّ
سعيد اخلر ِّ
هللأي يف صحيحه [كتهللب فضهللول فصحهللب النَّ ِّ
بهللب قول النَّ ِِّّ ﷺ( :لو كُنت ُمتَّخذ اا خلي ا
ال) ا احلديث أق ( )3773اا  ،] 31 /3و رنسال

الصحهللبة أيض اهلل عند ا احلديث أق
الصحهللبة /بهللب حتري
سب َّ
ِّ
يف صحيحه [كتهللب فضهللول َّ
(  )241ا  177 /1ا .] 171

عيل بُش فيب=
( )2فخرءه اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل يف رنسنده [احلديث أق ( )711ا  37 /2ا  ]31عُش ِّ
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و ريؤننون بأنَّه يدخل النَّهللأ ف د بهلليع حتت َّ
الشجر ا وكهللنوا فكثر نُش فلف
ٍ
وفأبعاموة ا كام فخا به النَّ ُِّّ ﷺ يف قوله( :ل يدخل النَّرار أحرد اَّرن برايع رت

َّ
الشجرة) .
( )

ويشددون بهللجلنَّة ملُش شدد له أسول اهلل ﷺ بهللجلنَّة ،كهلللع

الصحهللبة.
َّ

؛ وغريه نُش

عيل بُش فيب ي ٍ
هلللب أيض اهلل عنه
و ري ُّ
قرون بام تواتر به النَّقل عُش فنري املرؤننني ِّ

ٍ
وعُش غريه نُش َّ
فبوبكر؛ رثا َّ رعمار ،و ريث ِّلثاون ب رعاثامن،
فن خري هيه األر َّنة بعد ن ِّيدهلل:

الصحهللبة أيض اهلل
و رير ِّبعون بعيل أيض اهلل عند ؛ كام د َّلت عليه اآلثهللأ ،وكام فمجع َّ
عند عَّل تقدي رعثامن يف ال يعة.

ٍ
و ريؤننون َّ
بأن اخلليفة بعد أسول اهلل ﷺ:
فبوبكر؛ رث َّ رعمر؛ رث َّ رعاثامن؛ رثا َّ
ٍ
فدو ُّ
فضل نُش محهللأ فهله.
األومة :ر
عيل ،ونُش يعُش يف خالفة ف د نُش هؤ ن َّ
ي
= ي ٍ
والسري /باهللب اجلهللساوس ا
هلللب أيض اهلل عنه ،وفخرءه ال رخ ُّ
هللأي يف صحيحه [كتهللب اجلدهللد ِّ

الصحهللبة /باهللب ناُش فضاهللول
احلديث أق ( )3117ا  ،]121 /2و رنسل يف صحيحه [كتهللب فضهللول َّ
فهل ٍ
وقصة هلليب بُش فيب بلتعة ا احلاديث أقا ( )2111اا  11 /1ا
بدأ أيض اهلل عند
َّ
.] 112

( ) فخرءه اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل يف رنسنده [احلديث أق ( ) 1771اا  ]13 /23عاُش ءاهللبر باُش
السانَّة /باهللب يف اخلرلفاهللن ا
ع داهلل األنص ِّ
هللأي أيض اهلل عندام ،وفخرءه فبوداود يف رسننه [كتهللب ُّ

نيي يف رسننه [كتهللب املنهللقب /بهللب يف فضل نُش باهلليع
احلديث أق ( )1743ا صِّ ،]711
والرت ُّ

حتت َّ
الشجر ا احلديث أق ( )3711ا ص.]171
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وُي ُّااون فهاال بياات أسااول اهلل ﷺ ويتو َّلااوس  ،وُيفظااون فاايد وصا َّية
ر

أسول اهلل ﷺ ،يث قهللل يوم غدير رخ ُ ( :أذكيركم اهلل ِف أهل ب ْيتيُ ،أذكيرركم اهلل

ِف أهل ب ْيتيُ ،أذكيركم اهلل ِف أهل ب ْيتي) .
( )

بأسُش فزواءه يف
ويتو َّلون فزواج أسول اهلل ﷺ رف َّندهللت املرؤننني ،و ريؤننون َّ

اآلخر .
()2

الصاحهللبة ويسا ُّوس  ،وناُش يريقاة
ا رنون نُش يريقة الييُش ري غضاون َّ
ويت َّ
ٍ
بقول فو ٍ
عمل.
الييُش ريؤذون فهل ال يت
الصحهللبة ،ويقولاونَّ :
إن هايه اآلثاهللأ املرو َّياة يف
عام شجر بني َّ
و ريمسكون َّ

نسهللوهي  :نندهلل نهلل هو كيب ،ونندهلل نهلل قاد زياد فياه ونرقاُ و رغ ِّاري عاُش وءداه،

والصحيح ننه :رها فياه نعايوأون ،إ َّناهلل رُمتدادون رنصاي ون ،وإ َّناهلل رُمتدادون
َّ
ٍ
يعتقدون َّ
الصحهللبة نعصوم عُش ك هللور
وه نع ذل
رُمطئون ،ر
فن ك َّرل وا د نُش َّ
( ) فخرءه اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل يف رنسنده [احلديث أق ( ) 1274ا  1 /32ا

] عُش زيد بُش

عيل
فأق أيض اهلل عنه ،وفخرءه رنسل يف صحيحه [كتهللب فضهللول َّ
الصحهللبة /بهللب نُش فضهللول ِّ
ابُش فيب ي ٍ
هلللب أيض اهلل عنه ا احلديث أق ( )2111ا .] 173 /1

السنَّة [أق ( )741ا  ]174 /2عُش فيب ٍ
املاروذي أمحاه اهلل تعاهللىل قاهللل:
بكار
ِّ
( )2فخرج اخلالل يف ُّ
قسمت نهللوة
فإسهلل َّ
(سمعت فبهلل ع داهلل ا وذكر عهللوشة رف ِّم املرؤننني ا فيكر زر هدههلل ووأعدهلل وعلمدهللَّ ،
فلف ،كهللنت ترقع دأعدهلل ،وكهللنت ابنة ثامن ع سنة وكهللن األكهللبر ناُش فصاحهللب مر م ٍ
ٍ
اد علياه
َّ
األشعري وغريه يسألوسهلل ا) ،وانظار:
السالم يسألوسهلل ا يعنِّ عُش الفقه والعل نثل فيب رنوسى
ِّ
َّ

الزُّ هد لإلنهللم فمحد بُش ن ٍل [زر هد عهللوشة أيض اهلل عندهلل :ص.]217
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اإلث وصغهللوره؛ بل جتوز عليد ُّ
السوابٌ والفضهللول
الينوب يف اجلرملة ،وهل نُش َّ

الس ِّيئهللت نهلل ريغفار
نهلل ريوءب نغفر نهلل يصدأ نند إن صدأ ،تَّى إنَّه ريغفر هل نُش َّ

ملُش بعده َّ ،
الس ِّيئهللت نهلل ليس ملُش بعده  ،رثا َّ إذا
ألن هل نُش احلسنهللت التِّ متحو َّ
كهللن قد صدأ نُش ف ده ذنب :فيكون قد تهللب ننه؛ فو فتى بحسن ٍ
هللت متحاوه؛ فو
رغفر له بفضل سهللبقته فو بشفهللعة رم َّم ٍد ﷺ ا اليي ره ف ٌُّ النَّهللس بشافهللعته ا ؛ فو
ابت ِريل ب ٍ
الن يف الدُّ نيهلل رك ِّفر به عنه ،فإذا كهللن هيا يف ُّ
الينوب املرح َّققة :فكيف باهللألرنوأ
َ

التِّ كهللنوا فيدهلل رُمتدديُش؟ إن فصهللبوا فلد فءران ،وإن فخطئوا فلد فءر وا اد؛
واخلطأ نغفوأ هل  ،رث َّ ال َقدأ اليي رينكَر نُش فِعل بعضاد  :قليال نازأ نغماوأ يف
ءنب فضهللول القوم ومهللساند ناُش اإلياامن باهللهلل وأساوله؛ واجلداهللد يف سا يله؛

الصهلللح.
واهلجر والنُِّّص ؛ والعل النَّهللفع والعمل َّ

ونُش نظر يف سري القوم بعل ٍ وبصري ٍ؛ ونهلل ن َُّش اهلل به عليد نُش الفضهللول:

وفسا رها
عل يقين بهلل َّفس خري اخللٌ بعد األن ياهللن ،كاهللن؛ و يكاون ناثلد َّ ،
الصفو نُش رقرون هيه األر َّنة؛ التِّ هِّ خري األرن وفكرندهلل عَّل اهلل تعهللىل .
َّ
( )

ٍ
نسعود أيض اهلل عنه( :إ َّ اهلل نظر ِف ُقلوب العباد :فوجرد
قهللل ع داهلل بُش

رم نظرر ِف
قلب ُُم َّمد ﷺ خري ُقلوب العباد ،فاصطفاه لنفسه فابتعثره برسرالتهُ ،ث َّ

ُقلوب العباد بعد قلب ُُم َّمد :فوجد ُقلوب أصحابه خري ُقلوب العباد ،فجعلهرم

( ) انظر :العقيد الواسط َّية (أسهلللة رنودعة يف ُممو فتهللوى شيخ اإلسالم فمحد بُش تيم َّياة)  42 /3ا
. 47
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فهو عند اهلل حسرن ،ومرا رأوا
ُوزرا نب ييه ُيقاتلو عىل دينه ،ف رأى املُسلمو حسن ااُ :
فهو عند اهلل س ييئ) .
س ييئ اا ُ
( )

الصحهللبة وفهل ال يت؛ اليي ذهب إليه
السنَّة واجلامعة يف َّ
فديا اعتقهللد فهل ُّ

إنهللند فمحد بُش ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل؛ كام سيأيت تقريره يف املسهللول املرو َّية عنه .
()2

***

( ) فخرءه اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل يف رنسنده [احلديث أق ( )3711ا .]11 /7

بعاِّ؛ وشاهللهني باُش
الر ِّ
( )2انظر :نهلل نقله عنه :إبراهي بُش رنوسى بُش آزأ؛ واحلسُش بُش إسامعيل باُش َّ
وممد بُش يب األندأايب؛ ومر ماد باُش عاو ٍ
ٍ
ُّ
السميي الع ُّ
َّ
دي؛ وع دوس بُش نهللل الع َّطهللأ؛ ر َّ
ُّ
ِّصي ،كاام يف ي قاهللت احلنهللبلاة باُش فيب يعاَّل 17 /؛  3؛
هللوِّ؛ و رنسدَّ د بُش رنرسهد ال
ُّ
ال َّط ُّ

 73؛  213ا 214؛ 211؛

 3ا 3 3؛  ،311وانظر :ننهللقب اإلنهللم فمحاد باُش ن ٍ
ال باُش

والرسهللول املرو َّياة عاُش اإلناهللم فمحاد باُش ن ٍ
ال يف العقياد
ِّ
اجلوزي ص 222ا  ،212املسهللول َّ

لألمحدي  371 /ا .112
ِّ
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األول
املبحث َّ

الصحابة وأهل الب ْيت
املسائل املرو َّية ِف َّ
رو فريهم
اَّا يتع َّلر بالردُّ عا هلرم والتَّحردُّ ث بفضرائلهم والنَّهري عرن ال ُغ ُل ي

واإلمساك ع َّ رجر بينهم:

ذهب اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل ا كام يف املسهللول املرو َّية عناه ا إىل
والشدهللد هلا بهللجلنَّاة؛ ِ
الصحهللبة وفهل ال يت؛ والدُّ عهللن هل ؛ َّ
وذكار فنَّاه
تقرير دِّ َّ
ريقهللس ا ف د؛ وبيهللن ننهللق د ؛ وإظدهللأ التَّعظي واإلءالل بيند ؛ والنَّدِّ عُش

لو فيد ؛
عام ءرى بيند ؛ وحتري ال َّتطهللول عليد .
ِّ
ال رغ ِّ
والكف َّ

وبيهللن نيهب اإلنهللم فمحاد باُش ن ٍ
ال أمحاه اهلل تعاهللىل يف هايا امل حاث يف

املطهلللب اآلتية:

الصحبة وأهل الب ْيت:
األول :حدُّ ُّ
* املطلب َّ

ذهب اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل ا كام يف املسهللول املرو َّية عناه ا إىل

للصح ة وفهل ال يت ،و ريمكُش بيهللن نيه ه يف نسألتني:
وضع د ُّ

الصح ة ُيدُّ ههلل يشنَّ ،
املسألة األروىلَّ :
اِّ ﷺ ولاو
فن ُّ
وفن نُش صحب النَّ َّ

املاروزي لإلناهللم فمحاد باُش
فدو نُش فصحهللبه ،كام قهللل إسحهللق بُش ننصاوأ
ُّ
سهللعة ر
للصح ة دي رحتادِّ ده؟ قاهللل، :
ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل أمحدام اهلل تعهللىل ( :رق ر
لت :هل ُّ

فدو نُش فصحهللب أسول اهلل ﷺ) .
ونُش صحب النَّ َِّّ ﷺ ا ولو سهللعة ا ر
( )

املروزي =
( ) نسهللول اإلناهللم فمحاد بُش ن ا ٍل وإسحهللق بُش أاهوياه :أواياة إسحهللق بُش ننصاوأ
ِّ
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214

المسائل المروية عن اإلمام أحمد في الصحابة وأهل البيت
و(ظهللهر كالم فمحد أمحه اهللَّ :
اِّ
فن اس
الصحهلل ِّ
َّ
يب رنطلٌ عَّل ناُش أفى النَّ َّ

خيتُ به اختصهللص املصحوب ،و أوى عنه احلديث) .
السالم؛ وإن مل َّ
عليه َّ
( )

ٍ
املسألة ال َّثهللنيةَّ :
عقيال،
فن فهل بيت النَّ ِِّّ ﷺ :ره آل عيل ،وآل الع َّاهللس ،وآل

ٍ
هللبوأي
ءعفر ،أمحد اهلل تعهللىل ،كام قهللل إسحهللق بُش إبراهي باُش هاهللن ٍ النَّيسا
وآل
ُّ
اِّ ﷺ ب رثلاث
الرءل ريويص ألهل بيت النَّ ِّ
أمحه اهلل تعهللىل( :سألت فبهلل ع داهلل عُش َّ

اِّ ﷺ ا ؟
نهللله ،نُش فهل بيته؟ قهللل :رسئل زيد بُش فأق عُش فهل بيتاه اا يعناِّ النَّ َّ

ٍ
ٍ
عقيل ،وآل
قهللل :آل عيل ،وآل الع َّهللس ،وآل
ءعفر ،أمحة اهلل عليد فمجعني) .
()2

فدهللتهللن نسألتهللن نرو َّيتهللن عُش اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل أمحاه اهلل تعاهللىل يف ادُّ

عند .
الصح ة وفهل ال يت أيض اهلل ر
ُّ

***
للصحابة وأهل الب ْيت:
* املطلب ال َّثاين :الدُّ عا َّ

ذهب اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل ا كام يف املسهللول املرو َّية عناه ا إىل

عند  ،و ريمكُش بيهللن نيه ه يف نسألتني:
للصحهللبة وفهل ال يت أيض اهلل ر
الدُّ عهللن َّ

املاروزي
هلللرمحة ،كام قهللل إساحهللق باُش ننصاوأ
ُّ
املسألة األروىل :الدُّ عهللن هل ب َّ

أمحه اهلل تعهللىل ( :رسئل فمحد عاُش فيب ٍ
بكار و رعمار أيض اهلل عاندام؟ فقاهللل :تار َّ
= [أق ( )3321ا .]1771 /1

( ) ال رعدَّ يف رفصول الفقه أليب يعَّل  ،117 /3واملرسود يف رفصول الفقه آلل تيم َّية ص.212

( )2نسهللول اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل :أواية ابُش ههللن [أق ( ) 313ا .]42 /2
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اف ممَُّش ينتقصدام) .
عليدام ،وت َّ
( )

بعِّ أمحه اهلل تعهللىل( :قهللل يل فمحاد باُش ن ٍ
ال
الر ُّ
وقهللل احلسُش بُش إسامعيل َّ

َّ
وءال حتات املحناة :فمجاع سا عون أءا ب
ال ناُش
عز
والصهللبر هلل َّ
السنَّة؛ َّ
إنهللم فهل ُّ

وفومة املرسلمني و رفقدهللن األنصهللأ عَّل َّ
السنَّة التِّ ت ِّ
رويف عليدهلل أساول اهلل ﷺ:
فن ُّ
ال َّتهللبعني َّ

والصا حتت ر كمه) ،إىل فن قاهللل( :وففضال
الرضهلل بقضهللن اهلل والتَّسلي ألنره َّ
َّفوهلهلل ِّ
ٍ
وعايل اباُش عا ِّ أساول اهلل،
فباوبكر و رعمار و رعاثامن
النَّهللس بعد أسول اهلل ﷺ:
ي

ارت ُّ عااَّل مجيااع فزواج أسااول اهلل وفو ده وفصادهللأه أضااوان اهلل علاايد
والا َّ
السنَّة الزنوههلل تسلموا ،فخيههلل بركة ،وتركدهلل ضاللة) .
فمجعني ،فديه ُّ
()2

الصاال عاَّل ف اده اا إن مل يكاُش عاَّل سا يل
املسألة ال َّثهللنية :ن وع َّية َّ

هللين أمحه اهلل تعاهللىل:
ا ختصهللص ا  ،كام قهللل فبوداود رسليامن بُش األشعث ِّ
السجست ُّ
(سمعت فمحد رسئل :ين غِّ فن ري ِّ
صيل ف د عَّل ف ٍد إ النَّ َِّّ ﷺ؟ قهللل :فليس قهللل
عيل ل رعمرَّ :
صَّل اهلل علي ) .
ي
()3

املاروزي [أقا
( ) نسهللول اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل وإسحهللق بُش أاهويه :أواية إساحهللق باُش ننصاوأ
ِّ
السنَّة [أق ( )311ا .]3 3 /2
( )3333ا  1777 /1ا  ،]1777وفخرءه عنه اخلالل يف ُّ

اجلوزي يف ننهللقب اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل ص  21ا .212
( )2فخرءه ابُش
ِّ

( )3نسهللول اإلنهللم فمحد أليب داود ص 77ا  ،71وانظر :نسهللول اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل وإساحهللق باُش

املاروزي [أقا ( )3333اا  1777 /1ا  ،]1777وانظار:
أاهويه :أواية إسحهللق بُش ننصوأ
ِّ
والسالم عَّل خاري األناهللم باُش قا ِّي اجلوز َّياة ص 473 ،441ا
الصال
ءالن األفدهللم يف فضل َّ
َّ

.477
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ريون اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل إىل نهلل رأوي (عُش ءهللبر بُش ع داهلل

أيض اهلل عندامَّ :
سجى فقهلللَّ :
فن عل ًّيهلل دخل عَّل رعمر ر
وهو رن َّ
صَّل اهلل عليا  ،رثا َّ

سجى) .
ب إ َّيل فن فلقى اهلل بام يف صحيفته نُش هيا املر َّ
قهللل :نهلل نُش النَّهللس ف د ف َّ
( )

فدهللتهللن نسألتهللن نرو َّيتهللن عُش اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل يف الدُّ عهللن

عند .
للصحهللبة وفهل ال يت أيض اهلل ر
َّ

***
* املطلب ال َّثالثَّ :
للصحابة:
الشهادة باجلنَّة َّ

ذهب اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل ا كام يف املسهللول املرو َّية عناه ا إىل
الشدهللد للصحهللبة أيض اهلل عند بهللجلنَّة ،وذل لد لة اديث ساعيد باُش ٍ
َّ
زياد
َّ
دالرمحُش باُش عاو ٍ أيض اهلل
أيض اهلل عنه اليي فخرءه يف رنسنده ،ود لة ديث ع َّ
عنه اليي فخرءه يف رنسنده.

األول :فعُش أيهللح بُش احلهللأث أمحه اهلل تعهللىل( :أ َّ املُغررية برن
فأ َّنهلل احلديث َّ

ُرعبة كا ِف املسجد األكرب وعنده أهل الكُوفة عن يمينره وعرن يسراره ،فجرا ه
الَّسرير ،فجرا
رجل ُيدعى سعيد بن زيد ،فح َّياه املُغرية وأجلسه عند رجل ْيه عىل َّ

الصحهللبة أيض اهلل تعهللىل عند  /نقتل عرمر أيض اهلل
( ) فخرءه احلهللك يف رنستدأكه [كتهللب نعرفة َّ

تعهللىل عنه عَّل ا ختصهللأ ا احلديث أق ( )1423ا  ،] 11 /3وفخرج اإلنهللم فمحد باُش ن ٍ
ال

يف رنسنده [احلديث أق ( )177ا  2 7 /2ا  ]2 1عُش ع داهلل بُش عرمر باُش اخل َّطاهللب؛ بلفاظ:
(أمحة اهلل علي ).
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يسرب هرذا يرا ُمغررية؟
وسب ،فقال :من
فسب
ُّ
َّ
رجل من أهل الكُوفة فاستقبل املُغرية َّ
ِ
ِ
ب
ب؛ يا ُمغ َري بن ُرر ْع َ
عل بن أيب طالب ريض اهلل عنه .قال :يا ُمغ َري بن ُر ْع َ
قالُّ :
يسب َّ
ر ثالث اا ر  ،أل أسمع أصحاب رسول اهلل ﷺ ُيس ُّبو عندك؛ ل ُتنْكِر ول ُتغ يَري ،فأنا
أرهد عىل رسول اهلل ﷺ ب سمعت ُأذناي ووعاه قلبي من رسول اهلل ﷺ ،فإين مل
أكن أروي عنه كذب اا يسألني عنه إذا لقيته ،أنَّره قرال :أبروبكر ِف اجلنَّرة ،و ُعمرر ِف

رل ِف اجلنَّررة ،و ُعررث
اجلنَّررة ،وعر يف

ِف اجلنَّررة ،وطلحررة ِف اجلنَّررة ،وال ر ُّزبري ِف اجلنَّررة،

وعبدالرْحن ِف َّ
اجلنة ،وسعد بن مالك ِف اجلنَّة ،وتاسع املُؤمنني ِف اجلنَّة ،لو رئت
َّ

فضج أهل املسجد ُيناردونه :يا صاحب رسول اهلل؛ مرن
لسميته .قال:
َّ
سميه َّ
أ ُأ ي
التَّاسع؟ قال :ناردمتوين باهلل؟ واهلل العظيم؛ أنا تاسرع املُرؤمنني ،ورسرول اهلل ﷺ
غررب فيره وجهره مرع
العارشُ ،ث َّم أتبع ذلك يمين اا قال :واهللِ؛ ملشهد ررهده رجرل ُي ي
السالم) .
رسول اهلل ﷺ :أفضل من عمل أحدكم؛ ولو ُع يمر ُعمر نوح عليه َّ
( )

قهللل ع داهلل بُش فمحد بُش ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل( :سألت فيب أمحه اهلل عُش َّ
الشادهللد
بكر و رعمر رُههلل يف اجلنَّة؟ قهللل :نع  ،وفذهب إىل ديث سعيد بُش ٍ
أليب ٍ
زيد فنَّه قهللل:

فشدد َّ
اِّ ﷺ عاهللوه .
اِّ التَّساعة والنَّ ُّ
فن النَّ َِّّ ﷺ يف اجلنَّة وكيل فصحهللب النَّ ِّ
إن فبهلل ٍ
لت أليب :نُش قهللل :فنهلل فقولَّ :
بكر و رعمر يف اجلنَّة و فشدد .قهللل :ريقهللل له:
رق ر

( ) رنسند اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل [احلديث أق ( ) 721ا  71 /3ا  ،] 74وفخرءاه فباوداود يف
السنَّة /بهللب يف اخلرلفهللن ا احلديث أق ( )1741ا ص ،]717وابُش نهللءاه يف رساننه
رسننه [كتهللب ُّ

[املرقدِّ نة /بهللب يف فضهللول فصحهللب أسول اهلل ﷺ ا احلديث أق ( ) 33ا ص.]31
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احلٌ؟ َّ
والشدهللد رهاو
هيا اليي تقول يٌ؟ فإن قهللل :نع  .ف ريقهللل له :ف تشدد عَّل ِّ

القول ،و تشدد تَّى تقول ،فإذا قهللل َش ِدد .وقهللل النَّ ُِّّ ﷺ( :أهل اجلنَّرة عَّشرو

ومائة ٍّ
صف ،ث نو منها من ُأ َّمتي)  ،فإذا مل يكُش فصحهللب النَّ ِِّّ ﷺ فمُش يكون؟) .
دالرمحُش بُش عو ٍ أيض اهلل عنه َّ
اِّ ﷺ
فن النَّ َّ
وف َّنهلل احلديث ال َّثهللين :فعُش ع َّ
()2

( )

وعل ِف اجلنَّة ،و ُعث
قهللل( :أبو بكر ِف اجلنَّة ،و ُعمر ِف اجلنَّة،
يف

ِف اجلنَّة ،وطلحة ِف

وعبدالرْحن بن عوف ِف اجلنَّة ،وسعد بن أيب و َّقراٍ ِف اجلنَّرة،
اجلنَّة ،والزُّبري ِف اجلنَّة،
َّ
اجلراح ِف اجلنَّة) .
وسعيد بن زيد بن عمرو بن نُفيل ِف اجلنَّة ،وأبو ُعبيدة بن َّ
()3

قهللل رم َّمد بُش احلسُش بُش ههللأون أمحه اهلل تعاهللىل( :ساألت فباهلل ع اداهلل عاُش

َّ
الشدهللد للع

 .قهللل :نع  ،فشدد للع

بهللجلنَّة) .
()1

( ) فخرج اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل يف رنسنده [احلديث أق ( )22111اا  23 /31ا  ]21عاُش ربرياد

ٍّ
صف،
األسلمِّ أيض اهلل عنه قهللل :قهللل أسول اهلل ﷺ( :أهل اجلنَّة عَّشو ومائة
حلصيب
ِّ
ابُش ا ر

نيي يف رسننه [كتهللب صافة اجلنَّاة /باهللب ناهلل ءاهللن يف
منهم ث نو من هذه األُ َّمة) ،وفخرءه ِّ
الرت ُّ

صف فهل اجلنَّة ا احلديث أق ( )2417ا ص ،]473وابُش نهللءه يف رسننه [كتهللب الزُّ هد /باهللب
ِّ
صفة رف َّنة رم َّم ٍد ﷺ ا احلديث أق ( )1211ا ص.]7 1

( )2نسهللول اإلنهللم فمحاد باُش ن ٍ
ال :أواياة ابناه ع اداهلل [أقا ( ) 131اا  321 /3ا ،] 32
السنَّة [أق ( )117ا .]374 /2
وفخرءه عنه اخلالل يف ُّ

نايي يف رساننه
الرت
( )3رنسند اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل [احلديث أق ( ) 774ا  ،]211 /3وفخرءاه ِّ
ُّ
هاري أيض اهلل عناه ا احلاديث أقا
الارمحُش باُش عاو ٍ الزُّ
ِّ
[كتهللب املنهللقب /بهللب ننهللقب ع اد َّ
( )3717ا ص.]111

السنَّة [أق ( )171ا .]344 /2
( )1فخرءه اخلالل يف ُّ
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و ريمكُش بيهللن نيهب اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل يف َّ
الشدهللد بهللجلنَّاة

للصحهللبة أيض اهلل عند يف املسهللول اآلتية:
َّ

للصحهللبة أيض اهلل عند بهللجلنَّة َّ
فإن قولاه قاول
املسألة األروىل :نُش مل يشدد َّ

س ٍ
ٍ
لت أليب ع داهلل:
فبوبكر
ون؛ وصهلل ه رجيفى ،كام قهللل
املروذي أمحه اهلل تعهللىل ( :رق ر
ُّ
ر

َّ
إن ابُش اهليث املرقري قد ر كِّ عنه فنَّه قهللل :فشدد للع
ٍ
لت له :فال رجيهللنب صهلل ب هيه املقهلللة؟ قهللل :قد ءفهلله قوم ،وقد
ريياكرين بيشن .رق ر
َّفس يف اجلنَّة .قهللل :مل

عماُش
لقِّ فذى .وقهللل رم َّمد بُش ُييى
َّ
الكحهللل يف هيه املسألة :سألت فباهلل ع اداهلل َّ
بكر وعمر وعثامن بهللجلنَّة .فقهللل :هيا قول س ٍ
ون ،وقاد كاهللن عنادي
ر
يشدد أليب ٍ ر
ر
لت له :ابُش اهليث  .قاهللل:
رنني ف َّيهلل ٍم ،نُش رهو ذا رخيا عنه ايا؟ ولو علمت جلفوته .رق ر

ٍ
الصدِّ يٌ نُش
نع  ،قد فخاوين فنَّه وضع يف هيا كتهللب بهلل ،وقهللل :واهلل نهلل أيض
فبوبكر ِّ
الر َّد
فهل ِّ

تَّى شددوا َّ
فن قتالنهلل يف اجلنَّة وقتاله يف النَّهللأ .رث َّ أءعت إىل نساألة

لتَّ :
وأقِّ فمحدَ قاهللل يل :إنَّاه ناهللظرك عاَّل باهللب إساامعيل،
إن اب َُش الدَّ
املروذي ،رق ر
ِّ
ِّ

جتر ثوب رنغض بهلل .قهللل :فدأي) .
ف رق َ
مت ُّ
( )

للصاحهللبة أيض اهلل عاند
املسألة ال َّثهللنية :تغليظ القول عاَّل ناُش مل يشادد َّ

بهللجلنَّة ،كام قهللل فبوبكر األثرم أمحه اهلل تعهللىل( :سمعت فبهلل ع اداهلل اا ونحاُش عاَّل

بهللب ع َّفهللن فيكروا َّ
الشدهللد للييُش ءهللن عُش النَّ ِِّّ َّفس يف اجلنَّة ا فقهللل فبوع اداهلل:
تج بأشايهللن كثاري ٍ ،وا ات َّرج علياه
نع نشدد ،وغ َّلظ القول عَّل نُش مل يشدد ،وا َّ
السنَّة [أق ( )113ا  341 /2ا .]341
( ) فخرءه اخلالل يف ُّ
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بأشيهللن ،فغضب؛ تَّى قهللل :ص يهللن نحُش ليس نعر هيه األ هللدياث؟! وا ات َّرج

دالرمحُش بُش نددي نُش هاو اا في ناع
دالرمحُش بُش نددي ،فقهللل :ع َّ
عليه بقول ع َّ
هيه األ هللديث ا ؟!) .
( )

باأس ر يف اجلنَّاة
للصحهللبة أيض اهلل عاند
املسألة ال َّثهلللثة :نعت نُش مل يشدد َّ
َّ

اِّ:
بهللجلدل ،كام قهللل يعقوب بُش بختهللن أمحه اهلل تعهللىل( :قهللل فبوع داهلل :وقاهللل النَّ ُّ

(أرهد عىل عَّشة من ُقريش َّأَّنم ِف اجلنَّة)  .فقيال لاهَّ :
إن أءا ب
ال يقاول رها يف
()2

اجلنَّة؛ و فشدد .فقهللل :هيا أءل ءهللهل ،فيش َّ
الشدهللد إ القول؟!) .
()3

فديه بعض املسهللول املرو َّية عُش اإلنهللم فمحاد باُش ن ٍ
ال أمحاه اهلل تعاهللىل يف

َّ
للصحهللبة أيض اهلل عند .
الشدهللد بهللجلنَّة َّ
()1

***
السنَّة [أق ( )114ا .]341 /2
( ) فخرءه اخلالل يف ُّ
السنُش الكاى [أق ( )1 43ا  ]331 /7نُش ديث ساعيد باُش زياد باُش
هللوِّ يف ُّ
( )2فخرءه النَّس ُّ
ٍ
عمرو أيض اهلل عنه ،ولفظه( :سمعت رسول اهلل ﷺ يقول :عَّشة من ُقريش ِف اجلنَّرة :أبروبكر
وعل ِف اجلنَّة ،و ُعرث
ِف اجلنَّة ،و ُعمر ِف اجلنَّة،
يف

ِف اجلنَّرة ،وطلحرة ِف اجلنَّرة ،والرزُّبري ِف اجلنَّرة،

وعبدالرْحن ِف اجلنَّة ،وسعد بن أيب و َّقاٍ ِف اجلنَّة ،وسعيد بن زيد بن عمرو).
َّ
السنَّة [أق ( )111ا .]372 /2
( )3فخرءه اخلالل يف ُّ

السنَّة للخالل [أق ( 414ا  )417ا  ،]371 /2ننهللقب اإلناهللم فمحاد باُش ن ٍ
ال باُش
( )1انظرُّ :
اجلوزي ص 2 4ا .221 ،2 7
ِّ
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بالصحابة وأهل الب ْيت أحد:
الرابع :ل ُيقاس َّ
* املطلب َّ

ذهب اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل ا كام يف املسهللول املرو َّية عناه ا إىل

َّ
عند
الصحهللبة وفهل ال يت أيض اهلل ر
فن َّ

يف املسهللول اآلتية:

ريقهللس ا ف د ،و ريمكُش بيهللن نيه اه

بصح ة أسول اهلل ﷺ ،كاام قاهللل فبواحلاهللأث
هللصد ر
املسألة األروىل :اختص ر

الصهللوغ أمحه اهلل تعهللىل( :سامعت فباهلل ع اداهلل يقاول :قاهللل( :خرري
فمحد بُش رم َّمد َّ

النَّاس قرين) .فال ريقهللس بأصحهللبه ف د نُش ال َّتهللبعني .وقهللل فبوع داهلل :نُش تان َّقُ
ف د با نُش فصحهللب أسول اهلل :فال ينطوي إ عَّل بلي ٍة؛ وله خ يئة س ٍ
ون ،إذا قصد
َّ
ر
وه فصحهللب أسول اهلل ا  :س
إىل خري النَّهللس ا ر

) .
( )

هللصد بهللنحداأه نُش نسل أسول اهلل ﷺ ،كاام قاهللل
املسألة ال َّثهللنية :اختص ر

لات:
ع داهلل بُش فمحد بُش ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل ( :ادَّ ث فيب بحاديث سافينة  ،ف رق ر
()2

السنَّة [أق ( )741ا .]177 /2
( ) فخرءه اخلالل يف ُّ
(َّ )2
قصة ت ُّ

سفينة أيض اهلل عنه بخدنة أساول اهلل ﷺ :فخرءداهلل اإلناهللم فمحاد باُش ن ٍ
ال يف

دالرمحُش أيض اهلل عناه قاهللل:
رنسنده [احلديث أق ( )2 177ا  ،]22 /4فعُش سفينة فبى ع َّ

ُ
َّبي ﷺ ما عاش) .وفخرءه اباُش نهللءاه يف رساننه
عل أ أخدم الن َّ
(أعتقتني أ ُّم سلمة ،واررتطت َّ

[كتهللب العتٌ /بهللب نُش فعتٌ ع د با واشرتط خدنته ا احلديث أق ( )2427ا .]477 /3

وقصة تسمية أسول اهلل ﷺ له بسفينة :فخرءدهلل اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل يف رنسنده [احلاديث أقا
َّ

( )2 174ا  ،]22 /4فعُش سفينة أيض اهلل عنه قهلللُ ( :كنَّا مع رسول اهلل ﷺ ِف سرفر ،ف ُك َّلر

َّبي ﷺ:
ورُمه ،حتَّى ْحلت من ذلك ريئ اا كثري اا ،فقال الن ُّ
عل سيفه و ُترسه ُ
أعيا بعض القوم ألقى َّ

أنت سفينة).
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ٍ
لات:
يهلل فباة؛ ناهلل تقاول يف التَّفضايل؟ قاهللل :يف اخلالفاة
فباوبكر و رعمار و رعاثامن .ف رق ر
هلللب نُش فهال بي ٍ
عيل بُش فيب ي ٍ
فعيل بُش فيب ي ٍ
ات ريقاهللس اا
هلللب؟ قهللل :يهلل رب َّ
نِّ؛ ُّ
ُّ
ف د) .
( )

ٍ
املروذي أمحاه اهلل تعاهللىل:
فبوبكر
املسألة ال َّثهلللثةَّ :فس ر خري ال رقرون ،كام قهللل
ُّ

لت أليب ع داهلل :ف ُّيام ففضل :رنعهللوية فو رعمار باُش ع ادالعزيز؟ فقاهللل :رنعهللوياة
( رق ر
ففضل ،لسنهلل نقيس بأصحهللب أسول اهلل ف د با ،قهللل النَّ ُِّّ( :خري النَّاس قرين الذي

ُبعثت فيهم) ) .
()3( )2

فديه بعض املسهللول املرو َّية عُش اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل أمحاه اهلل تعاهللىل يف َّ
فن

عند
الصحهللبة وفهل ال يت أيض اهلل ر
َّ

ريقهللس ا ف د .
()1

***
اجلوزي يف ننهللقب اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل ص.2 1
( ) فخرءه ابُش
ِّ

( )2فخرءه اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل يف رنسنده [احلديث أق ( )3411اا  ]371 /عاُش ع اداهلل باُش
ٍ
رم الرذين
نسعود أيض اهلل عنه قهللل :قهللل أسول اهلل ﷺ( :خري النَّاس قرينُ ،ث َّم الذين يلروَّنمُ ،ث َّ
يلوَّنمُ ،ث َّم الذين يلوَّنمُ ،ث َّم يأيت بعد ذلك قوم تسب ررهادامم أي َّنرم؛ وأي َّنرم ررهادامم)،

الشدهللدات /بهللب يشدد عَّل شدهللد َءو ٍأ إذا رفش ِ
هللأي يف صحيحه [كتهللب َّ
اددَ ا احلاديث
وفخرءه ال رخ ُّ
الصحهللبة
أق ( )2742ا  ،]227 /3و رنسل يف صحيحه [كتهللب فضهللول َّ
الصحهللبة /بهللب فضل َّ

رث َّ الييُش يلوس رث َّ الييُش يلوس ا احلديث أق ( )7743ا .] 1 /7

السنَّة [أق ( )771ا .]131 /2
( )3فخرءه اخلالل يف ُّ

السنَّة للخالل [أق (  77ا  )777ا  131 /2ا .]137
( )1انظرُّ :
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* املطلب اخلامس :مناقب أهل الب ْيت:

ذهب اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل ا كام يف املسهللول املرو َّية عناه ا إىل

تقرير ننهللقب فهل ال يت  ،و ريمكُش بيهللن نيه ه يف نسألتني:
( )

ٍ
عند نُش الفضهللول ناهلل هلا ،
الصحهللبة أيض اهلل ر
املسألة األروىل :ليس أل د نُش َّ
كام قهللل ع داهلل بُش فمحد بُش ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل( :سمعت فيب يقول :نهلل أل ٍد نُش
الصحهللح :نثل نهلل لعيل أيض اهلل عنه ) .
الصحهللبة نُش الفضهللول بهللألسهللنيد ِّ
َّ
()3( )2

املسألة ال َّثهللنية :سالنة رصدوأه نُش ِّ
الغل ،كام قهللل فبو ي ة نوىل يلحة بُش

رع يداهلل( :ءهللن عمران بُش يلحة إىل عيل فقهللل :ههلل هنهلل يهلل ابُش فخِّ ،فأءلساه عاَّل

َّ
وءال:
عاز
رينفسة وقهللل :واهلل؛ ِّإين ألأءو فن فكاون فناهلل وفباوك كماُش قاهللل اهلل َّ
الصحهللبة) ،فبواب بهلل يف فخ هللأ وفضهللول
( )
ضمُش اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل يف كتهللبه (فضهللول َّ
َّ
الصحهللبة عُش فهل ال يت أيض اهلل عند  ،كاام يف األباواب اآلتياة:
فهل بيت النَّ ِِّّ ﷺ؛ ممَّهلل أواه َّ
عايل باُش فيب
عيل بُش فيب يهلللب وزر هده أضوان اهلل عليه ،نسب فنري املرؤننني ِّ
فخ هللأ فنري املرؤننني ِّ

ي ٍ
السالم ،فضهللول فهلليمة بنت أساول اهلل ﷺ،
هلللب أيض اهلل عنه ،اس رف ِّنه ونس دهلل ،فضهللول عيل عليه َّ
فضهللول احلسُش واحلرسني أيض اهلل عندام ،فضهللول ءعفر بُش فيب ي ٍ
هلللب أيض اهلل عنه ،فضاهللول فيب

الفضل الع َّهللس بُش ع داملر َّطلب ع ِّأسول اهلل ﷺ ،فضهللول ع داهلل بُش ع َّ ٍ
هللس أيض اهلل عنه.

( )2قهللل فمحد بُش إرساويل أمحه اهلل تعهللىل( :أفيت يف كتهللب فمحد بُش مر َّمد باُش ن ٍ
ال أمحاه اهلل بخا ِّ
الربيع بُش رن ٍ
يده :دَّ ثنهلل فسود بُش ع ٍ
نيأ عُش فبيه قهللل :كاهللن ر ساني
دالرمحُش قهللل :دَّ ثنهلل َّ
هللنر فبوع َّ

َّ
وءال اجلنَّاة).
ابُش عيل يقول :نُش دنعت عينهلله فينهلل دنعة ا فو قطرت عينهلله فينهلل قطر ا  :فثاواه اهلل عازَّ
الصحهللبة لإلنهللم فمحد بُش ن ٍل [احلديث أق ( ) 41ا  111 /2ا .]11
انظر :فضهللول َّ

اجلوزي يف ننهللقب اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل ص.221
( )3فخرءه ابُش
ِّ
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﴿ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ﴾[احلجر .]40 :فقهللل لاه اباُش
الكوان :اهلل فعدل ناُش ذلا  .فقاهللم إلياه ِ
بد َّأتاه ف ابه ،فقاهللل :فنات رف َّم لا
َّ
وفصحهللب رينكرون هيا) .
( )

فدهللتهللن نسألتهللن نرو َّيتهللن عُش اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل يف ننهللقب

فهل ال يت.

***
الصحب واآلل:
السادس :التَّعظيم واإلجالل بني َّ
* املطلب َّ

ذهب اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل ا كام يف املسهللول املرو َّية عناه ا إىل

عند  ،و ريمكُش بيهللن
الصحهللبة وفهل ال يت أيض اهلل ر
تقرير التَّعظي واإلءالل بني َّ
نيه ه يف نسألتني:

عاند  ،وتفهللصايل
املسألة األروىل :تعظي
الصحهللبة ألهال ال يات أيض اهلل ر
َّ

ذل فيام يأيت:

 1ر تعظي فيب ٍ
عند  ،فعُش ع اداهلل باُش
الصدِّ يٌ ألهل ال يت أيض اهلل ر
بكر ِّ

عندام عُش فيب ٍ
الصدِّ يٌ فنَّه قاهللل( :يرا ُّأهرا النَّراس؛
بكر ِّ
رعمر بُش اخل َّطهللب أيض اهلل ر

ارقبوا ُُم َّمد اا ِف أهل بيته) .
()2

الصحهللبة [احلديث أق ( ) 214ا  ،]132 /2وانظر:
( ) فخرءه اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل يف فضهللول َّ
[احلديث أق ( 147؛  ) 311ا 777 /2؛ .]134

الصحهللبة [احلديث أق (  )17ا  711 /2ا = ،]7 1
( )2فخرءه اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل يف فضهللول َّ
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وعُش عهللوشة أيض اهلل عندهلل زوج النَّ ِِّّ ﷺ( :أ َّ فاطمة بنت رسول اهلل ﷺ

الصدي ي ريض اهلل عنه تسأله مرياثهرا مرن رسرول اهلل ﷺ اَّرا
أرسلت إىل أيب بكر ي

أفا اهلل عليه باملدينة وفدك؛ وما بقي من ُُخس خيرب ،فقال أبروبكر ريض اهلل عنره

إ َّ رسول اهلل ﷺ قال :ل نُورث ،ما تركنا صدقة ،إ َّن يأكل آل ُُم َّمد ِف هذا املال،

غري ريئ اا من صدقة رسول اهلل ﷺ عن حاهلا التي كانرت عليهرا ِف
ي
وإين واهلل؛ ل ُأ ي

وألعملن فيها ب عمل به رسرول اهلل ﷺ .فرأبى أبروبكر أ
عهد رسول اهلل ﷺ،
َّ

يدفع إىل فاطمة منها ريئ اا ،فوجدت فاطمة عىل أيب بكر ِف ذلرك ،فقرال أبروبكر:

إيل أ أصل من قرابتي ،وأما الذي
والذي نفيس بيده؛ لقرابة رسول اهلل ﷺ َّ
أحب َّ

فإين مل آل فيها عن احل ي  ،ومل أترك أمر اا رأيرت
رجر بيني وبينكم من هذه األموال ي

رسول اهلل ﷺ يصنعه فيها إل صنعته) .
( )

عند  ،فعاُش
 2ر تعظي ع داهلل بُش رعمر بُش اخل َّطهللب ألهل ال يت أيض اهلل ر

جيل أمحه اهلل تعهللىل قهللل( :جا رجل إىل ابرن ُعمرر وأنرا
ع َّ
دالرمحُش بُش فيب نرع ال ِّ

هللأي يف صحيحه [كتهللب فضهللول فصحهللب النَّ ِِّّ ﷺ /بهللب ننهللقب قراباة أساول اهلل ﷺ
= وفخرءه ال رخ ُّ
السالم بنت النَّ ِِّّ ﷺ ا احلديث أق ( )37 3ا .] 13 /3
وننق ة فهلليمة عليدهلل َّ

هللأي يف
( ) فخرءه اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل يف رنسنده [احلديث أق ( )44ا  ،]222 /وفخرءه ال رخ ُّ

صحيحه [كتهللب فضهللول فصحهللب النَّ ِِّّ ﷺ /بهللب ننهللقب قرابة أساول اهلل ﷺ وننق اة فهلليماة
اِّ ﷺ ا احلاديث أقا (
السالم بنات النَّ ِّ
عليدهلل َّ

 37ا  )37 2اا  ،] 13 /3و رنسال يف

فدو صدقة) ا احلديث
والس َري /بهللب قول النَّ ِِّّ ﷺ ( :نروأث نهلل تركنهلل ر
صحيحه [كتهللب اجلدهللد ِّ
أق ( ) 741ا  311 /3ا .] 31
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جالس ،فسأله عن دم البعوض ،فقال لهِ :اَّن أنت؟ قال :من أهل العرراق .قرال:

ها؛ انظروا إىل هذا ،يسأل عن دم البعوض؛ وقد قتلوا ابرن رسرول اهلل ﷺ ،وقرد
رحيانتي من الدُّ نيا) .
سمعت رسول اهلل ﷺ يقولُُ :ها
َّ
( )

عند  ،وتفهللصيل ذل
للصحهللبة أيض اهلل ر
املسألة ال َّثهللنية :تعظي فهل ال يت َّ

فيام يأيت:

 1ر تعظي عيل بُش فيب ي ٍ
ُنت إذا
عند  ،كام قهللل( :ك ُ
للصحهللبة أيض اهلل ر
هلللب َّ

سمعت من رسول اهلل ﷺ حديث اا نفعني اهلل ب را منه ،وإذا حدَّ ثني عنره غرريي

استحلفته ،فإذا حلف يل صدَّ قته ،وإ َّ أبا بكر ريض اهلل عنه حردَّ ثني وصردق أبرو
َّ
رم
َّبي ﷺ قال :ما من رجل ُيذنب ذنب اا
فيتوضأ ف ُيحسن ُ
الوضو ُث َّ
بكر أنَّه سمع الن َّ

ركعتني فيستغفر اهلل ع َّز َّ
ُي ي
وجل إل ُغفر له) .
صل
ْ
()2

وقهللل( :أ

ٍ
اهلل فبهلل ٍ
أوايةَّ ( :
إن
بكر؛ رهو َّفول نُش مجع بني اللو ني)  .ويف
()3

( ) فخرءه اإلناهللم فمحاد باُش ن ٍ
ال يف رنسانده [احلاديث أقا ( )4774اا  ،]111 /1وفخرءاه
هللأي يف صاحيحه [كتاهللب األدب /باهللب أمحاة الولاد وتق يلاه و رنعهللنقتاه ا احلاديث أقا
ال رخ ُّ
( )4411ا .] 111 /1

( )2فخرءه اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل يف رنسنده [احلديث أق ( )2ا  ،،] 71 /وفخرءاه فباوداود يف
نايي يف
والرت
الصال  /بهللب يف ا ستغفهللأ ا احلديث أقا (  ) 42اا صِّ ،]231
ُّ
رسننه [كتهللب َّ

الصال عند التَّوبااة ا احلديث أق ( )117ا
الصاال  /بهللب نهلل ءهللن يف َّ
رسنناه [كتااهللب نواقيت َّ

والسنَّة فيدهلل /بهللب نهلل ءهللن يف َّ
الصاال
فن َّ
ص ،] 1وابُش نهللءه يف رسننه [كتهللب إقهللنة َّ
الصلوات ُّ
ك َّفهللأ ا احلديث أق ( ) 314ا ص.]211

الصحهللبة [احلديث أق ( )211ا  212 /ا .]213
( )3فخرءه اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل يف فضهللول َّ
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ٍ
الصدِّ يٌ ،كهللن َّفول نُش مجع ال رقارآن باني
فعظ النَّهللس فءر با يف املصهلل ف:
فبوبكر ِّ

اللو ني) .
( )

َّ
رم
َّبري ﷺ،
وصرىل أبروبكر وث َّلرث ُعمرر ريض اهلل عنرهُ ،ث َّ
وقهللل( :سب الن ُّ

خبطتنا أو أصابتنا فتنة؛ يعفو اهلل عمن يشا ) .
()2

لت :يا أبت؛ من خري هرذه األُ َّمرة
وقهللل رم َّمد ابُش احلنف َّية أمحه اهلل تعهللىلُ ( :ق ُ

لتُ :ث َّم من؟ قالُ :عمرر .قرال :فخشريت أ
بعد رسول اهلل ﷺ؟ قال :أبوبكرُ .ق ُ

لرت :أنرت يرا أبرت؟ فقرال :أبروك رجرل مرن
أقولُ :ث َّم من؟ فيقولُ :عرث  ،ف ُق ُ
املُسلمني) .
()3

وقهللل ع داهلل بُش ع َّهللس أيض اهلل عندامُ ( :و ِض َع ُعمر بن اخل َّطراب ريض اهلل

عنه عىل رسيره فتكن َّفه النَّاس يدعو و ُيص ُّلو قبل أ ُيرفع ر وأنرا فريهم ر  ،فلرم
عرل برن أيب طالرب
يرعني إل رجل قد أخذ بمنكبي من ورائي؛
ُّ
فالتفت فإذا ُهو ُّ
إيل أ
فرتحم عىل ُعمر ريض اهلل عنه فقال :ما خ َّلفت أحرد اا
َّ
ريض اهلل عنهَّ ،
أحرب َّ

ألنرن ليجعلنَّرك اهلل مرع
ُنرت
ألقى اهلل تعاىل بمثل عملره منرك ،وايرم اهلل؛ إ ك ُ
ُّ

الصحهللبة [احلديث أق ( )4 3ا .]133 /
( ) فخرءه اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل يف فضهللول َّ
( )2فخرءه اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل يف رنسنده [احلديث أق ( )111ا  231 /2ا .]23
الصحهللبة [احلديث أقا ( ) 37اا  11 /ا ،] 11
( )3فخرءه اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل يف فضهللول َّ

اِّ ﷺ( :لرو
وفخرءه ال رخ ُّ
هللأي يف صحيحه [كتهللب فضهللول فصحهللب النَّ ِِّّ ﷺ /بهللب قاول النَّ ِّ

كُنت ُمتَّخذ اا خلي ا
ال) ا احلديث أق (  )377ا .] 21 /3
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ُنت ُأكثرر أ أسرمع رسرول اهلل ﷺ يقرول :فرذهبت أنرا
صاحب ْيك ،وذلك يأين ك ُ
وأبوبكر و ُعمر ،ودخلت أنا وأبوبكر و ُعمر ،وخرجت أنا وأبروبكر و ُعمرر ،وإ
ألنن ليجعلنَّك اهلل معه ) .
ُنت
ك ُ
َّ
( )

ٍ
وقهللل رم َّمد بُش
هلليب أمحه اهلل تعهللىل( :سمعت عل ًّيهلل يقاول اا يعناِّ﴿ :ﯢ

ﯣﯤ ﯥ ﯦﯧ﴾[األنبيا  .]101 :نند رعثامن) .
()2

ساريين رعاثامن إىل
وعُش رم َّمد ابُش احلنف َّية أمحه اهلل تعهللىل( :عُش عيل قهللل :لو َّ

ٍ
رضاأ :لسمعت وفيعت) .
()3

دالرمحُش بُش فيب ليَّل أمحه اهلل تعاهللىل( :أفيات عل ًّياهلل أافعا بهلل ِ ضانَيه
وقهللل ع َّ

يقول :اللد ِّإين فبرف إلي نُش دم رعثامن) .
()1

عيل بُش فيب ي ٍ
عند  ،كام قاهللل
للصحهللبة أيض اهلل ر
هلللب َّ
 2ر تعظي احلسُش بُش ِّ
هللأي
( ) فخرءه اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل يف رنسنده [احلديث أق ( )111ا  ،]232 /2وفخرءه ال رخا ُّ

ٍ
فاُ
اِّ ﷺ /باهللب ننهللقاب عرمار باُش اخل َّطاهللب فيب
يف صحيحه [كتهللب فضهللول فصحهللب النَّ ِّ
العدوي أيض اهلل عنه ا احلديث أقا ( )3714اا  ،] 33 /3و رنسال يف صاحيحه
ريش
ِّ
ال رق ِّ

الصحهللبة /بهللب نُش فضهللول عرمر أيض اهلل تعهللىل عنه ا احلديث أقا ( )2311اا
[كتهللب فضهللول َّ
 141 /1ا .] 141

الصحهللبة [احلديث أق (  )77ا .]411 /
( )2فخرءه اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل يف فضهللول َّ
السنَّة [أق ( )1 7ا .]324 /2
( )3فخرءه اخلالل يف ُّ

الصحهللبة [احلديث أقا ( )727اا  442 /ا ،]443
( )1فخرءه اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل يف فضهللول َّ
السنَّة للخالل [أق (  )12ا .]321 /2
وانظرُّ :
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دالرمحُش أمحه اهلل تعهللىلَّ ( :
إن فبهلل قتهللد وأء ب
ال آخر نعه نُش األنصهللأ
فبوسلمة بُش ع َّ

احلج فأذن هلام ،رث َّ قهلل  :نع نُش نكاون
دخال عَّل رعثامن ر
وهو مصوأ ،فهللستأذنهلل يف ِّ
إن ظدر هؤ ن القوم؟ قهللل :علي رك بهللجلامعاة .قاهلل  :فأفيات إن فصاهللب هاؤ ن

القوم؛ وكهللنت اجلامعة فيد ؟ قهللل :الزنوا اجلامعة يث كهللنت .قهللل :فخرءنهلل نُش
فلام بلغنهلل بهللب الدَّ اأ لقينهلل احلسُش بُش عيل داخ ب
ال ،فرءعناهلل عاَّل فثار احلساُش
عنده؛ َّ

فمارين
فلام دخل احلسُش عليه قهللل :يهلل فنري املرؤننني؛ فنهلل يو يدك ،ر
لننظر نهلل ريريدَّ ،
بام شئت ،فقهللل له رعثامن :يهلل ابُش فخِّ؛ اأءع فهللءلس يف بيت
فال هللءة يل يف هراقة الدِّ نهللن) .

تَّى يأيت اهلل بأنره،

( )

عامأ باُش ياهللرس أيض اهلل عاند  ،فعاُش فيب
وإقراأه بفضل عهللوشة كام كهلله َّ

ٍ
عل ع ر اا واحلسن إىل الكُوفرة
واول شقيٌ بُش سلمة أمحه اهلل تعهللىل قهللل( :ملَّا بعث يف
ولكرن
ليستنفراهم ،فخطب ع َّ ر فقال :يإين ألعلم َّأَّنا زوجته ِف الدُّ نيا واآلخررة،
َّ

اهلل ع َّز َّ
وجل ابتالكم لتتَّبعوه أو إ َّياها) .
()2

 3ر تعظي ع داهلل بُش ع َّ ٍ
عاند  ،فعاُش ع اداهلل باُش
للصحهللبة أيض اهلل ر
هللس َّ

عندام قهللل( :نهلل زال ابُش ع َّ ٍ
هللس يندى عاُش قتال رعاثامن؛
رعمر بُش اخل َّطهللب أيض اهلل ر

الصحهللبة [احلديث أق ( )743اا  ،]477 /وانظار:
( ) فخرءه اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل يف فضهللول َّ
السنَّة للخالل [أق ( )132ا  333 /2ا .]331
ُّ

هللأي
( )2فخرءه اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل يف رنسنده [احلديث أق (  ) 133ا  ،]271 /31وفخرءه ال رخا ُّ

يف صحيحه [كتهللب فضهللول فصحهللب النَّ ِِّّ ﷺ /بهللب فضال عهللوشاة أيض اهلل عنداهلل ا احلاديث
أق ( )3772ا .] 44 /3
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لت نثل نهلل قهللل) .
و ريع ِّظ شأنه ،تَّى ءعلت فلوم نفيس ف فكون رق ر
( )

وعُش ذكوان هللءب عهللوشة أيض اهلل عندهلل( :أنَّه جرا عبرداهلل برن ع َّبراس

لت:
يستأذ عىل عائشة ،فجئت وعند رأسها ابن أخيها عبداهلل بن
عبدالرْحن ،ف ُق ُ
َّ

فأكب عليها ابن أخيها عبرداهلل فقرال :هرذا عبرداهلل برن
هذا ابن ع َّباس يستأذ ،
َّ

ع َّباس يستأذ ر وهي متوت ر  ،فقالت :دعني من ابن ع َّباس .فقال :يرا ُأ َّمتراه؛ إ َّ

ابن ع َّباس من صاحلي بنيك ،ل ُيس يلم عليك و ُيو يدعك .فقالت :ائذ له إ رئت .قرال:

فأدخلته ،فل َّ جلس قال :أبَّشي .فقالت :أيض اا .فقال :مرا بينرك وبرني أ تلقري

أحرب نسرا رسرول اهلل ﷺ
الروح من اجلسد ،كُنت
َّ
ُُم َّمد اا ﷺ واألحبة إل أ خترج ُّ

رب إل ط ييبر اا ،وسرقطت قالدترك ليلرة
إىل رسول اهلل ،ومل يكن رسرول اهلل ﷺ ُحي ُّ
األبوا فأصبح رسول اهلل ﷺ حتَّى ُيصبح ِف املنزل ،وأصبح النَّاس لريس معهرم

ما فأنزل اهلل ع َّز َّ
تيمموا صعيد اا طي ًّبا .فكا ذلك ِف سببك وما أنرزل اهلل
وجل أ َّ
ع َّز َّ
الرخصة ،وأنزل اهلل برا تك من فوق سبع س وات ،جرا
وجل هلذه األُ َّمة من ُّ
الروح األمني ،فأصبح ليس هلل مسجد من مساجد اهلل ُيذكر اهلل إل ُيتىل فيه آنا
به ُّ

ال َّليل وآنا النَّهار .فقالت :دعني منك يا ابن ع َّباس ،والذي نفيس بيده؛ لروددت

يأين كُنت نس ًّيا منس ًّيا) .
()2

السنَّة [أق ( )122ا  ،]321 /2وفخرج نحوه [أقا ( )111اا  331 /2ا
( ) فخرءه اخلالل يف ُّ
.]331

( )2فخرءه اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل يف رنسنده [احلديث أق ( )2117ا  217 /1ا  ،]211وفخرءه=
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 4ر تعظي ع داهلل بُش ءعفر بُش فيب ي ٍ
عاند  ،كاام
للصاحهللبة أيض اهلل ر
هلللب َّ
ٍ
ٍ
ٍ
فباوبكر
أواياة( :وليناهلل
فبوبكر؛ فام ولينهلل ف د نُش النَّهللس نثله)  .ويف
قهللل( :ولينهلل
( )

فبره وف نهلله علينهلل) .
خري خليفة اهلل؛ ُّ
ٍ
عايل باُش فيب
 5ر تعظي رم َّمد ال هللقر بُش عيل زيُش العهللبديُش بُش احلرساني باُش ِّ
عند  ،كام قهللل (نُش ءدل فضل فيب ٍ
ي ٍ
بكار و رعمار :فقاد
للصحهللبة أيض اهلل ر
هلللب َّ
()2

السنَّة) .
ءدل ُّ
()3

ٍ
ٍ
حلسني
 6ر تعظي
ءعفر َّ
الصهللدق بُش رم َّمد ال هللقر بُش عيل زيُش العهللبديُش بُش ا ر

عيل بُش فيب ي ٍ
اف ناُش
للصحهللبة أيض اهلل ر
هلللب َّ
عند  ،كام قهللل( :برئ اهلل ممَُّش تا َّ
ابُش ِّ
فيب ٍ
بكر و رعمر) .
()1

ٍ
ءعفر وءعفر با عُش فيب
وقهللل سهللمل ابُش فيب فصة أمحه اهلل تعهللىل( :سألت فبهلل

ٍ
بكر و رعمر؟ فقهلل يل :يهلل سهللمل؛ َّ
فإسام كهللنهلل إناهللنِّ رهادى.
توهلام ،وابرف نُش ِّ
عدوُههللَّ ،

ٍ
الرءال ءادَّ ه؟ قاهللل :وقاهللل:
فبوبكر ءدِّ ي،
قهللل :وقهللل يل ءعفر :يهلل سهللمل؛
ُّ
فيسب َّ
= ال رخ ا ُّ
هللأي يف صااحيحه [كت اهللب التَّفسااري /ب اهللب ﴿ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛﯜ ﯝ ﯞ﴾ ا احلديث أق ( )1743ا .] 111 /3

الصحهللبة [احلديث أق ( ) 11ا .] 11 /
( ) فخرءه اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل يف فضهللول َّ

الصحهللبة [احلديث أق ( )711ا .]437 /
( )2فخرءه اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل يف فضهللول َّ

الصحهللبة [احلديث أق ( ) 11ا .] 77 /
( )3فخرءه اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل يف فضهللول َّ

الصحهللبة [احلديث أقا ( ) 13اا  17 /ا ،] 17
( )1فخرءه اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل يف فضهللول َّ
السنَّة [أق ( ) 312ا .]447 /2
وفخرءه عنه ابنه ع داهلل يف ُّ
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ٍ
عدوُههلل) .
نهلللتنِّ شفهللعة رم َّمد يوم القيهللنة إن مل فكُش فتو رُههلل؛ وفبرف نُش ِّ
( )

فدهللتهللن نسألتهللن نرو َّيتهللن عُش اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل يف تقريار

عند .
الصحهللبة وفهل ال يت أيض اهلل ر
التَّعظي واإلءالل بني َّ
***
ُلو ِف أهل الب ْيت:
السابع :النَّهي عن الغ ي
* املطلب َّ

ذهب اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل ا كام يف املسهللول املرو َّية عناه ا إىل

عند  ،و ريمكُش بيهللن نيه ه يف نسألتني:
لو يف فهل ال يت أيض اهلل ر
النَّدِّ عُش ال رغ ِّ

عيل باُش فيب ي ٍ
لاو
هلللاب أيض اهلل عناه وسا باني فهال ال رغ ِّ
املسألة األروىلُّ :

واجلفهللن ،كام قاهللل أيض اهلل عناه( :ل ريح ُّناِّ قاوم تَّاى يادخلوا النَّاهللأ يف ر ِّاِّ،

ول ري غضنِّ قوم تَّى يدخلوا النَّهللأ يف ربغيض) .
()2

عيل بُش فيب يهللل ٍ
ب أيض اهلل عنه كداالك
املسألة ال َّثهللنية :هالك هيه األر َّنة يف ِّ

السالم ،كام قهللل عهللنر بُش وا يال َّ
الشاع ُِّّ
فهل الكتهللب يف عيسى بُش نري عليه َّ
لت:
أمحه اهلل تعهللىل( :لقيت علقمة فقهللل :فتدأي نهلل نثل عيل يف هيه األر َّنة؟ قهللل :رق ر

ونهلل نثله؟ قهللل :نثل عيسى بُش نري  ،ف َّه قوم تَّى هلكروا يف ر ِّه ،وفبغضه قوم

الصحهللبة [احلديث أقا ( ) 77اا  2 1 /ا ،]2 4
( ) فخرءه اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل يف فضهللول َّ
السنَّة [أق ( ) 313ا .]441 /2
وفخرءه عنه ابنه ع داهلل يف ُّ

الصحهللبة [احلديث أق ( )142ا .]711 /2
( )2فخرءه اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل يف فضهللول َّ
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تَّى هلكروا يف ربغضه) .
( )

فدهللتهللن نسألتهللن نرو َّيتهللن عُش اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل يف النَّداِّ

عند .
لو يف فهل ال يت أيض اهلل ر
عُش ال رغ ِّ

***
ُّ
الصحابة:
* املطلب ال َّثامن:
الكف ع َّ جرى بني َّ

ذهب اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل ا كام يف املسهللول املرو َّية عناه ا إىل

عند  ،و ريمكُش بيهللن نيهب اإلناهللم فمحاد
ِّ
الصحهللبة أيض اهلل ر
عام ءرى بني َّ
الكف َّ

عاند يف
ابُش ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل يف
ِّ
الصاحهللبة أيض اهلل ر
عاام ءارى باني َّ
الكاف َّ
املسهللول اآلتية:

املسألة األروىلَّ :
عاام
السانَّة واجلامعاة هاِّ
ُّ
فن صفة املرؤنُش نُش فهل ُّ
الكاف َّ

ٍ
يب أمحاه اهلل
عند  ،كام قهللل رم َّمد بُش
ياب األنادأا ُّ
الصحهللبة أيض اهلل ر
ءرى بني َّ

السنَّة واجلامعة :نُش شادد فن إلاه
تعهللىل( :قهللل فمحد بُش ن ٍل :صفة املرؤنُش نُش فهل ُّ
إ اهلل و ده وي له؛ َّ
وفن رم َّمد با ع ده وأسوله) ،إىل فن قهللل( :وعر

اٌ
َّ

لصح ة ن ِّيه ﷺ ،وقدَّ م فبهلل ٍ
بكر و رعمر و رعثامن ،وعر
السلف الييُش اختهللأه اهلل ر
َّ
عيل بُش فيب ي ٍ
ادالرمحُش باُش عاو ٍ وساعد باُش فيب
والازبري وع
هلللب ويلحة
ُّ
َّ
ٌَّ ِّ
الصحهللبة [احلديث أقا ( )171اا /2
( ) فخرءه اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل يف فضهللول َّ

 7ا ،]7 2

السنَّة [أق ( )342ا  ]211 /2بلفظ( :قهللتل علقمة ناع عايل تَّاى عارج
وفخرءه اخلالل يف ُّ

بص ِّفني فقهللل) األثر.
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و َّق ٍ
هللص وسعيد بُش زيد بُش عمرو بُش ن ٍ
الصحهللبةَّ ،
فإن هؤ ن التِّساعة
رفيل عَّل سهللور َّ
اِّ ﷺ( :اسركُن حررا  ،فر
الييُش كهللنوا نع النَّ ِِّّ ﷺ عَّل ء ل اران فقاهللل النَّ ُّ

اِّ عاهللوه  ،وتار َّ عاَّل مجيااع
نبري أو صردي ي أو ررهيد)  ،والنَّ ا ُّ
عليرك إل يف
عاام شاجر
فصحهللب رم َّم ٍد صاغريه وك اريه  ،و ادَّ ث بفضاهللولد  ،وفنسا
َّ
( )

السلف نُش ال رعلامن يف اآلفهللق) .
بيند ) ،إىل فن قهللل( :هيا نهلل اءتمع عليه َّ
()2

الصاحهللبة
املسألة ال َّثهللنية :فن يعر املرؤنُش َقدأه ق ل اخلوض يف ناهلل ءارى باني َّ

نيي أمحه اهلل تعاهللىل( :ساألت فباهلل ع اداهلل
عند  ،كام قهللل فمحد بُش احلسُش ِّ
الرت ُّ
أيض اهلل ر

والزبري وعيل وعهللوشة ا وفظ ُُّش ذكار رنعهللوياة ا ؟
رق ر
لت :نهلل تقول فيام كهللن نُش فنر يلحة ُّ
فقهللل :نُش فنهلل فقول يف فصحهللب أسول اهلل كهللن بيند يشن؟! اهلل فعل ) .
()3

عاند
الصاحهللبة أيض اهلل ر
املسألة ال َّثهلللثة :نهلل ءرى بني َّ

ريقهللبال إ بقاول

ٍ
املروذي أمحاه اهلل تعاهللىل( :قيال أليب ع اداهلل اا ونحاُش
فبوبكر
حلسنى ،كام قهللل
ُّ
ا ر

وهو يعقوب ا فقهللل :يهلل فبهلل ع اداهلل؛ ناهلل تقاول
بهلللعسكر وقد ءهللن بعض رأسل اخلليفة ر
حلسانى؛
فيام كهللن نُش عيل و رنعهللوية أمحدام اهلل؟ فقهللل فبوع داهلل :نهلل فقول فيدهلل إ ا ر

أمحد اهلل فمجعني) .
()1

( ) فخرءه اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل يف رنسنده [احلديث أق ( ) 731ا .] 74 /3
اجلوزي يف ننهللقب اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل ص 222ا .221
( )2فخرءه ابُش
ِّ
السنَّة [أق ( )7 1ا .]171 /2
( )3فخرءه اخلالل يف ُّ
السنَّة [أق (7 3؛
( )1فخرءه اخلالل يف ُّ

 )4اا 171 /2؛ /3

اجلوزي ص 221ا .22
فمحد بُش ن ٍل بُش
ِّ
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عند
الصحهللبة أيض اهلل ر
املسألة ال َّرابعة :نهلل ءرى بني َّ

ري ادِّ ل وصاف اهلل

تعهللىل هل  ،كام قهللل يعقوب بُش الع َّهللس أمحه اهلل تعهللىل ( :ركنَّهلل عناد فيب ع اداهلل سانة
ٍ
فباوءعفر :فلايس نارت َّ عاَّل
س ٍع وع يُش فنهلل وفبوءعفر بُش إبراهي  ،فقهللل له
األشعري
فصحهللب أسول اهلل رك ِّلد ؛ رنعهللوية وعمرو بُش العهللص وعَّل فيب رنوسى
ِّ

واملرغري ؟ قهللل :نع  ،رك ُّلد وصفد اهلل يف كتهللبه فقاهللل﴿ :ﭦﭧﭨ ﭩ
ﭪﭫﭬ﴾[الفتح. )]29 :
( )

عند
الصحهللبة أيض اهلل ر
املسألة اخلهللنسة :نهلل ءرى بني َّ

يدفع نهلل ءهللن نُش

هللبوأي أمحاه اهلل
األ هللديث يف فضهللولد  ،كام قهللل إسحهللق بُش إبراهي بُش هاهللن النَّيسا
ُّ
تعاهللىل( :ساامعت فباهلل ع ااداهلل يقااول وقاهللل لااه فيب :ف هللديااث ءاهللنت يف عاايل يف

الفضهللول ،فقهللل :عَّل نهلل ءهللنت ،نقول يف فصاحهللب أساول اهلل ﷺ إ خاري با.

كف عُش تل الفتنة :فليس رهاو عناد بعاض النَّاهللس
وقهللل :ابُش رعمر وسعد ونُش َّ
عيل مل يض
فمحد؟ رث َّ قهللل :هيا ي

النَّهللس ،فكيف الياوم والنَّاهللس عاَّل هايا احلاهللل

والسيف يعج نِّ فص ب
ال) .
ونحوهَّ ،
()2

عند ُيمل عَّل ِّ
تاويل
الصحهللبة أيض اهلل ر
املسألة ال َّسهللدسة :نهلل ءرى بني َّ
ٍ
اي نُش ال عض اآلخر ،كام قهللل فبوي ٍ
هللين
بعضد وال َّت ِّ
هلللاب فمحاد باُش رمحياد املشاك ُّ

السنَّة للخاالل [أقا ( 747ا
السنَّة [أق ( )744ا  177 /2ا  ،]177وانظرُّ :
( ) فخرءه اخلالل يف ُّ
اجلوزي ص .22
 )747ا  ،]177 /2ننهللقب اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل بُش
ِّ

( )2نسهللول اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل :أواياة اباُش هاهللن [أقا ( ) 131اا  ،] 71 /2وفخرءاه عناه
السنَّة [أق ( )147ا .]317 /2
اخلالل يف ُّ
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أمحه اهلل تعهللىل( :سألت فبهلل ع داهلل :الاان بدعة؛ والو ية بدعة؛ والشدهللد بدعة.
َّ
تتاوىل بعضا بهلل
اف نُش ف ٍد نُش فصحهللب أسول اهلل ،والو ياة فن
قهللل :الاان فن تت َّ
وترتك بعض بهللَّ ،
والشدهللد فن تشدد عَّل ف ٍد فنَّه يف النَّهللأ) .
( )

الصاحهللبة
املسألة ال َّسهللبعة :احليأ نُش األ هللديث التِّ فيدهلل ذكر نهلل ءرى بني َّ

عند  ،وتفهللصيل ذل فيام يأيت:
أيض اهلل ر
 1ر عدم النَّظر يف ٍ
يشن نُش هيه األ هللديث ،كام قهللل ن ل بُش إساحهللق أمحاه اهلل

تعهللىل( :فأدت فن فكتب كتهللب ص ِّفني واجلمل عُش خلف بُش سهللملٍ ،فأتيت فباهلل ع اداهلل
رفك ِّلمه يف ذاك وفسأله ،فقهللل :ونهلل تصنع بياك؛ وليس فيه الل و

رام؟! وقاد

كت ت نع خلف يث كت ه ،فكت ت األسهللنيد وتركات الكاالم ،وكت داهلل خلاف،
و
ت عند رغندأ واءتمعنهلل عنده ،فكت ت فسهللنيد ديث رشع ٍة؛ وكت دهلل خلف
لت له :ومل كت ت األسهللنيد وتركت الكالم؟ قهللل :فأدت فن فعار
عَّل وءددهلل .رق ر

نهلل أوى رشع ة نندهلل .قهللل ن ل :فأتيت خلف فكت تدهلل ،ف لغ فبهلل ع داهلل؛ فقهللل أليب:

رخي الكتهللب فهلل سه عنه؛ و تدعه ينظر فيه ) .
()3( )2

السنَّة [أق ( )773ا .]171 /2
( ) فخرءه اخلالل يف ُّ

الفران :وذكر يعقوب باُش شاي ة يف اجلرازن
السنَّة للخالل( :قهللل ابُش َّ
( )2يف هللشية األصل نُش كتهللب ُّ

عاام ٍأ( :تقتلرك الفئرة
َّ
اِّ يف َّ
عامأ :سمعت فمحد بُش ن ٍل رسئل عُش اديث النَّ ِّ
األول نُش رنسند َّ
ٍ
ٍ
صاحيح
اديث
الباغية)؟ فقهللل فمحد :كام قهللل أسول اهلل؛ قتلته الفئة ال هللغية .وقهللل :يف هيا غري
عُش النَّ ِِّّ ،وكره فن يتك َّل يف هيا؛ بأكثر نُش هيا).

السنَّة للخالل [أق (  )1ا .]417 /3
السنَّة [أق ( )723ا  ،]171 /2وانظرُّ :
( )3فخرءه اخلالل يف ُّ

237

35

المسائل المروية عن اإلمام أحمد في الصحابة وأهل البيت
ٍ
املاروذي أمحاه اهلل
فبوبكر
 2ر زءر وهجر نُش يكتب هيه األ هللديث ،كام قهللل
ُّ

تعهللىل( :سمعت فبهلل ع داهلل يقاولَّ :
الرديئاة يف
إن قونا بهلل يكت اون هايه األ هللدياث َّ

لت :فنهلل فنكر فن يكاون صاهلل ب
فصحهللب أسول اهلل ،وقد كوا عن ف َّن رق َ
ديث يكتب هيه األ هللديث يعرفدهلل .فغضاب وفنكاره إنكاهللأ با شاديد با ،وقاهللل:

بهلليل ،نعهللذ اهلل فن رفنكر هيا ،لو كهللن هيا يف ففنهللن النَّاهللس ألنكرتاه ،فكياف يف
لت أليب ع داهلل :فماُش عرفتاه
فصحهللب رم َّم ٍد؟ وقهللل :فنهلل مل فكتب هيه األ هللديث .رق ر
الرديئة وجيمعدهللَ :ف رهي َجر؟ قهللل :نع  ،يستهللهل صهلل ب هيه
يكتب هيه األ هللديث َّ
لات
دالرمحُش بُش صاهلللحٍ ف رق ر
الرء  .وقهللل فبوع داهلل :ءهللنين ع َّ
الرديئة َّ
األ هللديث َّ

له :رحتدِّ ث ايه األ هللديث؟ فجعل يقول :قد دَّ ث اهلل فالن؛ و دَّ ث اهلل فاالن،
ُيتج ،فرفيته بعد فأعرضت عنه؛ ومل رفك ِّلمه) .
وفنهلل فأفٌ به؛ ر
وهو ُّ
( )

عمُش رُيدِّ ث ايه األ هللديث ،كام قهللل فبوع داهلل رندنَّاهلل باُش
الرواية َّ
 3ر عدم ِّ

ُييى َّ
يس .فقاهللل:
الش ُّ
هللنِّ أمحه اهلل تعهللىل( :سألت فمحد عُش رع يداهلل بُش رنوسى الع ِّ

لت :كيف رهو يهلل فبهلل ع اداهلل؟ قاهللل:
لت :فكيف رهو؟ قهللل :كام شهللن اهلل .رق ر
رويف .ف رق ر
ك ي

ات :مل؟ ق اهللل :رُياادِّ ث بأ هللديااث فيد اهلل تاان ُّقُ
ريعج نااِّ فن رف اادِّ ث عنااه .رقلا ر

ألصحهللب أسول اهلل) .
()2

السنَّة [أق ( )711ا .]41 /3
( ) فخرءه اخلالل يف ُّ

السنَّة [أق ( )117ا  ،]411 /3وهيا بخال نهلل ر كِّ عُش اإلنهللم فمحد باُش
( )2فخرءه اخلالل يف ُّ
عايل باُش فيب ي ٍ
هلللاب أيض اهلل عناه
ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل نُش توثيٌ َّ
الاراوي الايي يعتقاد تقادُّ م ِّ

غدادي عنه يف تهللأخيه [.]272 / 1
بهلللتَّفضيل واخلالفة ،كام كهلله اخلطيب ال
ُّ
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 4ر حتيير النَّهللس ممَُّش رُيدِّ ث ايه األ هللديث ،كام قهللل فبواحلهللأث فمحاد باُش

الصهللوغ أمحه اهلل تعهللىل( :ءهللننهلل عدد ونعد
رم َّمد َّ

( )

فوءدناهلل
الر َّقةَّ ،
ذكروا َّفس نُش ِّ

اهلل إىل فيب ع داهلل :نهلل تقول فيمُش زع فنَّه رن هللح له فن يتك َّل يف نسهللوئ فصاحهللب
أسول اهلل؟ فقهللل فبوع اداهلل :هايا كاالم س ٍ
اون أدين ،رجياهللن ون هاؤ ن القاوم؛
ر

و رجيهلللسون ،و ري َّني فنره للنَّهللس) .
()2

 5ر ال َّ ب عَّل هيه األ هللديث ،فعُش رم َّماد باُش احلكا أمحاه اهلل تعاهللىل:

الرءل يروي احلديث فيه عاَّل فصاحهللب أساول اهلل
(عُش فيب ع داهلل وسأله عُش َّ

الرءل ديث بهلل فياه عاَّل
يشن ،يقول :فأويه كام سمعته؟ قهللل :نهلل يعج نِّ فن يروي َّ
ٍ
اديث ممَّاهلل فياه عاَّل
وإين ألرضب عاَّل غاري
فصحهللب أساول اهلل يشن .قاهلللِّ :
فصحهللب أسول اهلل يشن) .
()3

ٍ
املاروذي أمحاه اهلل
فبوبكر
 6ر رق وخرق ركترب هيه األ هللديث ،كام قهللل
ُّ
ٍ
لت أليب ع اداهلل :اساتعرت ناُش صاهلل ِ
اديث كتهللبا بهلل اا يعناِّ فياه
ب
تعهللىل ( :رق ر
الرديئة ا  ،ترى فن رف رقه فو فخرقه؟ قهللل :نع  ،لقد استعهللأ سالم باُش
األ هللديث َّ
لات:
فيب رنطي ٍع نُش فيب عوانة كتهللب بهلل فيه هيه األ هللديث :فأ رق ساالم الكتاهللب .رق ر

فأ رقه؟ قهللل :نع ) .
()1

( ) هكيا يف النُّسخة املط وعة.

السنَّة [أق ( )124ا /3
( )2فخرءه اخلالل يف ُّ

 4ا .]4 2

السنَّة [أق ( )111ا  41 /3ا .]412
( )3فخرءه اخلالل يف ُّ
السنَّة [أق (  )12ا .]4 1 /3
( )1فخرءه اخلالل يف ُّ
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فديه بعض املسهللول املرو َّية عُش اإلنهللم فمحاد باُش ن ٍ
ال أمحاه اهلل تعاهللىل يف

الصحهللبة أيض اهلل عند .
ِّ
عام ءرى بني َّ
الكف َّ
( )

***

ب:
والس ي
* املطلب التَّاسع :التَّطاول عىل َّ
الصحابة بال َّثلب َّ

ذهب اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل ا كام يف املسهللول املرو َّية عناه ا إىل

اب ،فقاد فخارج عاُش
والس ِّ
الصحهللبة أيض اهلل ر
ر رنة ال َّتطهللول عَّل َّ
عند بهللل َّثلب َّ

الازبري عاُش عهللوشاة أيض اهلل عنداهلل قهلللات( :ياهلل اباُش فختاِّ؛ رفناروا فن
رعرو بُش ُّ
ٍ
وه ) .
يستغفروا ألصحهللب رم َّمد :فس ُّ ر
()2

عندام قهللل ( :تس ُّوا فصحهللب
وعُش ع داهلل بُش رعمر بُش اخل َّطهللب أيض اهلل ر

ٍ
فلمقهللم ف ده سهللعة :خري نُش عمل ف دك رعمره) .
رم َّمد ،ر
()3

و ريمكُش بيهللن نيهب اإلنهللم فمحد باُش ن ٍ
ال أمحاه اهلل تعاهللىل يف ر كا ناُش

عند يف املسهللول اآلتية:
الصحهللبة أيض اهلل ر
تطهللول عَّل َّ

السنَّة للخالل [أق ( 777ا  )771ا  112 /3ا  ]113ننهللقب اإلناهللم فمحاد باُش ن ٍ
ال
( ) انظرُّ :
اجلوزي ص .22
بُش
ِّ

( )2فخرءه اإلنهللم فمحاد باُش ن ٍ
الصاحهللبة [احلاديث أقا ( ) 1اا  77 /ا ،]77
ال يف فضاهللول َّ
وفخرءه رنسل يف صحيحه [كتهللب التَّفسري /احلديث أق ( )3122ا .]23 7 /1

الصحهللبة [احلديث أق ( ) 4ا  ،]77 /وفخرءه ابُش
( )3فخرءه اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل يف فضهللول َّ

نهللءه يف رسننه [املرقدِّ نة /باهللب يف فضاهللول فصاحهللب أساول اهلل ﷺ ا احلاديث أقا ( ) 72اا

ص.]11
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ٍ
اِّ ﷺ،
املسألة األروىل :ر كا ناُش تطاهللول عاَّل
أءال ناُش فصاحهللب النَّ ِّ

وتفهللصيل ذل فيام يأيت:

 1ر َّ
عزأ و رُيدُّ  ،وفنَّه خيرج نُش اإلسالم ،كام قهللل ع اداهلل باُش
فن املرتطهللول ري َّ

عمُش شت أء ب
اِّ ﷺ؟
ال نُش فصحهللب النَّ ِّ
فمحد بُش ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل( :سألت َّ
فقهللل فيب :فأى فن ري

ري

لت :له دي ؟ فقهللل :فل نقف عَّل احلدِّ  ،إ فنَّه قهللل:
ب .ف رق ر

ب .وقهللل :نهلل فأاه إ عَّل اإلسالم) .
( )

سب صاحهللب ًّيهلل:
فهللملنصوص عُش اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل (فيمُش َّ
ٍ
واأث ،نع َّ
فن فكثره فو كثاري با ناند
السلطهللن تأدي ه ،ومل ريق ِّيده بطلب
جيب عَّل ُّ

له واأث) .
()2

َّ
واستدل اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل عَّل ذل بام فخرءاه عاُش فيب

الصدي ي ريض اهلل عنره،
برز
األسلمِّ أيض اهلل عنه قهللل( :أغلظ رجل أليب بكر ي
ِّ

قال :فقال أبوبرزة :أل أرضب ُعنقه؟ قال :فرانتهره ،وقرال :مرا هري ألحرد بعرد
رسول اهلل ﷺ) .
()3

( ) نسهللول اإلنهللم فمحد باُش ن ٍ
ال :أواياة ابناه ع اداهلل [أقا ( ) 717اا  ،] 213 /3وفخرءاه
السنَّة واجلامعة [أق ( )2317ا .] 31 /7
هللوِّ يف وح رفصول اعتقهللد فهل ُّ
الاللك ُّ

( )2ال رفرو

بُش نفلح  ، 14 / 1وانظر :املر د وح املرقنع بُش نفلح .223 / 1

هللوِّ يف رساننه [كتاهللب حتاري
( )3رنسند اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل [احلديث أق ( )41اا  ،]1 /وفخرءاه النسا ُّ

سب النَّ َِّّ ﷺ ا احلديث أق (  117ا  )1177اا ص 721ا ،]721
الدَّ م /بهللب احلرك فيمُش َّ
وانظر :نسهللول اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل :أواية ابنه ع داهلل [أق ( ) 714ا  212 /3ا .] 213
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ٍ
 2ر َّ
املروذي أمحه اهلل
فبوبكر
فن املرتطهللول ليس له سد يف اإلسالم ،كام قهللل
ُّ

تعهللىل( :سألت فبهلل ع داهلل عُش نُش يشت فبهلل ٍ
بكر و رعمر وعهللوشة .قاهللل :ناهلل أآه عاَّل
اإلسالم .قهللل :وسمعت فبهلل ع داهلل يقول :قهللل نهللل  :اليي يشت فصحهللب النَّ ِِّّ

ليس هل سد ا فو قهللل :نصيب ا يف اإلسالم) .
( )

 3ر َّ
فن املرتطهللول قد نرق عُش الادِّ يُش ،كاام قاهللل ع اداملل باُش ع داحلمياد

امليموين وقد سمع اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل أمحدام اهلل تعاهللىل :خياهلل عاَّل ناُش شات
ُّ

الكرفر ،رث َّ قهللل( :نُش شت فصحهللب النَّ ِِّّ نأنُش فن يكون قد نرق عُش الدِّ يُش) .
ٍ
فن املرتطهللول زنديٌ ،فعُش فيب ي ٍ
 4ر َّ
هللين أمحاه اهلل
هلللب فمحد باُش رمحياد املشاك ُّ
()2

الرءل يشت رعثامن؛ فأخاوين َّ
فن أء ب
ال تك َّلا فياه.
تعهللىل( :فنَّه قهللل أليب ع داهللَّ :
فقهللل :هيه زندقة) .
()3

املسألة ال َّثهللنية :كيف َّية رنعهللنلاة ناُش شات أءا ب
اِّ ﷺ،
ال ناُش فصاحهللب النَّ ِّ

وتفهللصيل ذل فيام يأيت:

الصهللوغ أمحه اهلل تعهللىل:
 1ر رُمهللن ة ُملسه ،كام قهللل فبواحلهللأث فمحد بُش رم َّمد َّ

وءدنهلل رأقعة إىل فيب ع داهلل :نهلل تقول أمح اهلل فيمُش قاهللل :فقاول َّ
إن رنعهللوياة
( َّ

هلللسايف غصا بهلل؟ قاهللل
كهللتب الو ِّ؛ و فقول إنَّه خهللل املراؤننني ،فإنَّاه فخايههلل ب َّ
السنَّة [أق ( )771ا .]113 /3
( ) فخرءه اخلالل يف ُّ

السنَّة [أق ( )711ا .]113 /3
( )2فخرءه اخلالل يف ُّ

السنَّة [أق (  )71ا .]113 /3
( )3فخرءه اخلالل يف ُّ
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فبوع داهلل :هيا قول س ٍ
ون أدين ،رجياهللن ون هاؤ ن القاوم؛ و رجيهلللساون ،و رن ِّاني
ر

فنره للنَّهللس) .
( )

رنات فو
 2ر عدم رنؤاكلته ،كام قهللل فباوبكر باُش ساندي أمحاه اهلل تعاهللىل( :ك ر

سمعت فبهلل ع داهلل وسأله أءل :يهلل فبهلل ع داهلل؛ يل خهللل رذكر فنَّه ينتقُ
رت فو
ر

وأ َّبام فكلت نعه ،فقهللل فبوع د اهلل رن هللدأ با :تأكل نعه) .
نعهللوية؛ ر
()2

قفاِّ وقاد رسائل
السالم عليه ،كام قهللل إسامعيل بُش إسحهللق ال َّث ُّ
 3ر عدم أ ِّد َّ

ٍ
أءل له ءهللأ يشت فصحهللب النَّ ِِّّ ﷺ:
اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل أمحدام اهلل تعهللىل عُش

ريس ِّل عليه؟ قهللل ، ( :وإذا س َّل عليه ير ُّد عليه) .
()3

عايل
 4ر التنكُّر له ،كام قهللل فبواحلسُش
العقييل( :كرنت آيت فبهلل ع داهلل ف ريق ال َّ
ُّ

ويلقهللين لقهللن مجي ب
لت يف نفيس :قد ردهيت؛ س عت
ال ،فأتيته يون بهلل فأنكرت لقهللنه ،ف رق ر
لت :يهلل فبهلل ع داهلل؛ بلغ عنِِّّ يشن؟ فقد فنكارت لقاهللنك الياوم! فقاهللل
عنده ،ف رق ر
وفونأ إىل شهللب نهلل ية حتت دأءة املسجد فقهللل :فخااين ذاك اا وكاهللن ناُش فهال

الصاحهللبة .فقلات :واهلل؛ ناهلل سا ت
اليامنة ا ف َّن س ت ا فو ذكرت ا بعاض َّ
ف د با نُش الصحهللبة ق ُّ و ذكرت ف د با نند بس ٍ
ون ،ولكُش سمعت هيا ذكر عل ًّيهلل
َّ
ر
السنَّة [أق ( )741ا  ،]131 /2وانظر[ :أق ( 747ا  )741اا  133 /2ا
( ) فخرءه اخلالل يف ُّ
.]131

السنَّة [أق ( )713ا .]111 /2
( )2فخرءه اخلالل يف ُّ

السنَّة [أق ( )711ا .]111 /3
( )3فخرءه اخلالل يف ُّ
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عز َّ
وءل هيا يف
فسوى بيندام ،رفأاه قهللل :فرددت عليه .فقهللل :قد َّبني اهلل َّ
و رنعهللوية َّ
كتهللبه ،رث َّ قهللل :قد ق لت نن  ،و تعد تك َّل يف هيا) .
( )

ٍ
الرواية عنه ،كام قهللل فبوي ٍ
هللين أمحاه اهلل
 5ر عدم ِّ
هلللب فمحد باُش رمحياد املشاك ُّ

الرءال إذا قاهللل :نعهللوياة ناهللت عاَّل غاري
تعهللىل( :سألت فبهلل ع داهلل :ريكتب عاُش َّ
اإلسالم؛ فو كهللفر؟ قهللل ، :رث َّ قهللل :ريك َّفر أءل نُش فصحهللب أسول اهلل) .
()2

السلطهللن ،كام قهللل ريوسف بُش رنوسى أمحه اهلل تعهللىلَّ ( :
إن فبهلل
 6ر تصيريه إىل ُّ

ٍ
السلطهللن؟ قهللل :فخلاٌ فن يتعادَّ ى
ع داهلل رسئل عُش
صريه إىل ُّ
أءل شت نعهللوية؛ ري ِّ

عليه) .
()3

امليموين أمحاه اهلل
 0ر ِّاِّتهللنه عَّل اإلسالم ،كام قهللل ع داملل بُش ع داحلميد
ُّ

تعهللىل( :سمعت فمحد بُش ن ٍل يقول :نهلل هل ولنهلل؟ فساأل اهلل العهللفياة ،وقاهللل يل :ياهلل فباهلل
بسون :ف َّهللِّتمه عَّل اإلسالم) .
احلسُش؛ إذا أفيت ف د با ييكر فصحهللب أسول اهلل ﷺ ر
()1

امليماوين فنَّاه سامع
 8ر عدم رشدود ءنهللزته ،فعُش ع داملل بُش ع داحلميد
ُّ

اِّ ﷺ( :فناهلل
اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل أمحدام اهلل تعهللىل قهللل فيمُش يشت فصاحهللب النَّ ِّ
اِّ عاَّل ِّ
فقال ناُش ذا :الادَّ يُش؛ وال رغلاول؛
فشدده ،يشدده نُش شهللن ،قد ترك النَّ ُّ

السنَّة [أق ( )173ا  311 /2ا .]311
( ) فخرءه اخلالل يف ُّ

السنَّة [أق (  )71ا  117 /2ا .]111
( )2فخرءه اخلالل يف ُّ
السنَّة [أق ( )712ا .]111 /2
( )3فخرءه اخلالل يف ُّ

السنَّة واجلامعاة [أقا ( )2341اا ،] 327 /7
هللوِّ يف وح رفصول اعتقهللد فهل ُّ
( )1فخرءه الاللك ُّ
اجلوزي ص.2 7
وانظر :ننهللقب اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل بُش
ِّ
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والقتيل مل ري ِّ
صل عليه ومل ياأنره ) .وقاهللل( :قاهللل أءال أليب ع اداهلل :يقولاون:
فأفيت إن نهللت يف ٍ
قرية ليس فيدهلل إ نصهللأى ،نُش يشدده؟ قاهللل فبوع اداهلل رُمي ا بهلل

له :فنهلل فشدده ،يشدده نُش شهللن) .
( )

ٍ
اِّ ﷺ ،قاهللل
املسألة ال َّثهلللثة :نُش رفكره عاَّل شات
أءال ناُش فصاحهللب النَّ ِّ

لت :ال ا يأخايون
إسحهللق بُش إبراهي بُش ههللن النَّيس
هللبوأي أمحه اهلل تعهللىل ( :رق ر
ُّ

أء ب
اف نُش عيل و رعثامن؛ وإ قتلنهللك ،فكيف ترى فن يفعل؟ قهللل :إذا
ال فيقولون :ت َّ
ورضب :فليِّص إىل نهلل فأادوا ،واهلل يعل ننه خالفه) .
رع ِّيب ر
()2

فديه بعض املسهللول املرو َّية عُش اإلنهللم فمحاد باُش ن ٍ
ال أمحاه اهلل تعاهللىل يف

ب .
والس ِّ
الصحهللبة أيض اهلل ر
ر رنة ال َّتطهللول عَّل َّ
عند بهللل َّثلب َّ
()3

***

السنَّة [أق ( )713ا .]111 /3
( ) فخرءه اخلالل يف ُّ

( )2نسهللول اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل :أواياة اباُش هاهللن [أقا ( ) 147اا  ،] 74 /2وفخرءاه عناه
السنَّة [أق ( )772ا .]171 /2
اخلالل يف ُّ

السانَّة واجلامعاة [أقا ( )2372اا  332 /7ا
هللوِّ يف وح رفصول اعتقهللد فهل ُّ
( )3فخرج الاللك ُّ

طولة يف استئنهللس اإلنهللم فمحد باُش ن ٍ
ال أمحاه اهلل
قصة رن َّ
الصهللوغ أمحه اهلل تعهللىلَّ :
 ] 333عُش ءعفر َّ
الصحهللبة أيض اهلل عند  ،وانظار:
تتضمُش ر رنة شت
قصدهلل عليه ف د ءريانه؛
َّ
تعهللىل ربرؤيهلل ننهلل ٍم َّ
َّ

السنَّة للخالل [أق ( 712ا 713؛  714ا  )717ا  113 /3ا  ،]111ننهللقب اإلنهللم فمحد باُش
ُّ
اجلوزي ص  22ا .222
ن ٍل بُش
ِّ
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املبحث ال َّثاين

الصحابة وأهل الب ْيت اَّا يتع َّل بالتَّفضيل واخلالفة
املسائل املرو َّية ِف َّ
ذهب اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل ا كام يف املسهللول املرو َّية عناه ا إىل

عند ؛ واألولو َّية يف اخلالفة.
الصحهللبة أيض اهلل ر
تقرير التَّفضيل بني َّ

وبيهللن نيهب اإلنهللم فمحاد باُش ن ٍ
ال أمحاه اهلل تعاهللىل يف هايا امل حاث يف

املطهلللب اآلتية:

األول :الفرق بني التَّفضيل واخلالفة:
* املطلب َّ

ذهب اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل إىل الفرق بني :نسألة التَّفضايل؛

ونسألة اخلالفة ،فيهب يف نسألة التَّفضيل إىل د لة ديث ع داهلل بُش رعمار باُش

اخل َّطهللب أيض اهلل عندام اليي فخرءه يف رنسانده ،وذهاب يف نساألة اخلالفاة إىل
د لة ديث سفينة نوىل أسول اهلل ﷺ اليي فخرءه يف رنسنده.

األول :فعُش ع داهلل بُش رعمر بُش اخل َّطهللب أيض اهلل عندام قهللل:
فأ َّنهلل احلديث َّ

حي وأصحابه ُمتوافرو ر  :أبوبكر و ُعمر و ُعث ُ ،ث َّم
( ُكنَّا نعدُّ ر ورسول اهلل ﷺ يف
نسكت) .
( )

هللأي يف صحيحه
( ) رنسند اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل [احلديث أق ( )1727ا  ،] 1 /2وفخرءه ال رخ ُّ
ٍ
اريش أيض اهلل عناه ا
[كتهللب فضهللول فصحهللب النَّ ِِّّ ﷺ /بهللب ننهللقب عرثامن بُش ع َّفهللن فيب عمارو ال رق ِّ
رم
َّبي ﷺ :ل نعدل برأيب بكرر أحرد ااُ ،ث َّ
احلديث أق ( )3717ا  ] 1 /4بلفظُ ( :كنَّا ِف زمن الن ي

َّبي ﷺ :ل نُفاضل بينهم).
ُعمرُ ،ث َّم ُعث ُ ،ث َّم نرتك أصحاب الن ي
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وف َّنهلل احلديث ال َّثهللين :فعُش سفينة أيض اهلل عنه قاهللل( :سرمعت رسرول اهلل ﷺ

يقول :اخلالفة ثالثو عام ااُ ،ث َّم يكو بعد ذلك املُلك .قال سفينة :أمسك :خالفة

أبى بكر ريض اهلل عنه سنتني ،وخالفة ُعمر ريض اهلل عنره عَّشر سرنني ،وخالفرة

ست سرنني ،ريض اهلل
عل ريض اهلل عنه َّ
ُعث ريض اهلل عنه اثني عَّش سنة ،وخالفة ٍّ
عنهم) .
( )

قهللل صهلللح بُش فمحد بُش ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل ( :رقلت :إىل في ٍ
يشن تيهب يف
ر
ِّ

لت :وتايهب إىل اديث سافينة؟ قاهللل:
التَّفضيل؟ قهللل :إىل ديث ابُش رعمر .رق ر

نع  ،نستعمل اخلايُش مجيعا بهلل ،اديث سافينة( :اخلالفرة ثالثرو سرنة) ،فملا

ٍ
وعايل سا ًّتهلل ،أضاوان اهلل
فبوبكر سنتني وشيئ بهلل ،و رعمر ع با ،و رعثامن اثنتِّ ع ،
ي

لت :فإن قهللل قهللول :ين غِّ ملُش ريث ت خالفة عيل فن رير ِّبع به .قهللل :إنَّام ن َّت ع
عليد  .رق ر
وسامه
سمى نفسه :فنري املرؤنننيَّ ،
عيل عندنهلل خليفة ،فقد َّ
نهلل ءهللن ،وف َّنهلل قولنهلل نحُش :ي
سمونه :فناري املراؤننني،
فصحهللب النَّ ِِّّ ﷺ :فنري املرؤننني ،وفهل بدأ رنتوافرون ري ُّ

( ) رنسند اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل [احلديث أق ( )2 171ا  ،]221 /4وكهللن اإلنهللم فمحد بُش ن ٍ
ال
أمحه اهلل تعهللىل ريع ِّظ

ديث سفينة أيض اهلل عنه هيا ،ألنَّه فصل يف نسألة اخلالفاة ،كاام فخارج

السنَّة [أق ( )734ا  122 /2ا  ]123عُش فيب بكر بُش صدقة أمحاه اهلل تعاهللىل قاهللل:
اخلالل يف ُّ
ٍ
وا فبهلل ع اداهلل رسائل
نر َّ :فس
(سمعت غري وا د نُش فصحهللبنهلل وفبهلل القهللس بُش اجل ِّيل غري َّ

فصححه ،فقهللل أءل :سعيد بُش مجداهللن ،كأنَّاه ريضا ِّعفه .فقاهللل فبوع اداهلل:
عُش ديث سفينة؟
َّ

يهلل صهلللح؛ رخي بيده .رفأاه قهللل :فخرءه ،هيا ريريد ال َّطعُش يف ديث سفينة) .وانظر[ :أق (،727
 721ا  )731 ،721ا  121 ،1 1 /2ا .]123 ،12
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هللأءِّ خيارج
لت :فإن قاهللل قهللوال :قاد جتاد اخلا
وُيج بهلللنَّهللس؛ ويقطع ويرء  .رق ر
ُّ
َّ
فيسمى بأنري املرؤننني ،ويسميه النَّهللس بأنري املرؤننني .قهللل :هيا قول س ٍ
ون خ ٍ
يث،
ر
ر ِّ
ر َّ

ٍ
أءل خهللأءِّ ،و ريقهللس فصحهللب النَّ ِِّّ ﷺ إىل سهللور النَّاهللس؟ هايا
عيل إىل
ريقهللس ي
عيل خهللأء ًّيهلل! إذن بئس القول هيا) .
قول أدين ،فنقول :إنَّام كهللن ي
( )

و ريمكُش بيهللن نيهب اإلنهللم فمحد بُش ن ٍ
ال أمحاه اهلل تعاهللىل يف الفارق باني

التَّفضيل واخلالفة يف املسهللول اآلتية:

بمقتىضا احلاديثني ،فهللملايهب يف نساألة التَّفضايل:
املسألة األروىل :العمل ر

تفضيل فيب ٍ
عند لد لة ديث ع داهلل بُش رعمار باُش
بكر و رعمر و رعثامن أيض اهلل ر
اخل َّطهللب أيض اهلل عاندام ،واملايهب يف نساألة اخلالفاة :تقادي فيب ٍ
بكار و رعمار

عند لد لة ديث سفينة نوىل أسول اهلل ﷺ .
و رعثامن وعيل أيض اهلل ر
()2

هلللصحهللبة أيض اهلل عند يف التَّفضيل ،كام قهللل ن ل
َّأِّس ب َّ
املسألة ال َّثهللنية :الت ِّ

( ) نسهللول اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل :أواية ابناه فيب الفضال صاهلللح [أقا ( 1 1ا  121 / )1 3ا
السنَّة لع داهلل بُش فمحاد [أقا ( 311ا  311؛  ) 11اا  473 /2ا 471؛
 ،]127وانظرُّ :
السنَّة للخالل [أق ( )731ا  123 /2ا .]121
ُّ ،]411

( )2انظر :نسهللول اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل :أواية ابنه ع داهلل [أقا (  13ا  ) 133اا  3 1 /3ا

املاروزي
 ،] 321نسهللول اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل وإسحهللق بُش أاهويه :أواية إسحهللق بُش ننصوأ
ِّ

[أق ( )31 3ا  ،]1711 /1نسهللول اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل وإسحهللق بُش أاهويه :أواياة ارب باُش

السنَّة للخالل [أق ( )731 ،7 1 ،7 1 ،417اا ،37 /2
هللين صُّ ،131
إسامعيل الكرن ِّ

 1ا

هللوِّ [أق (  )277ا  174 /7ا
السنَّة واجلامعة للاللك ِّ
 ،]12 ،1 4 ،1 2وح رفصول اعتقهللد فهل ُّ
اجلوزي ص 2 1ا 2 4؛ .221
 ،] 177ننهللقب اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل بُش
ِّ
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وسائل عاُش التَّفضايل ا قاهللل:
ابُش إسحهللق أمحه اهلل تعهللىل( :سمعت فبهلل ع داهلل اا ر

ٍ
فباوبكر و رعمار
اذهب إىل ديث ابُش رعمر قهللل ( :ركنَّهلل رنفهللضل عَّل عدد النَّ ِِّّ فنقاول:
و رعثامن) .قهللل فبوع داهلل :و نتعدَّ ى األثر وا ِّت هلل  ،فهلل ِّت اهلل لرساول اهلل وناُش

ٍ
بعض
بعده ألصحهللبه ،فإذا أيض فصحهللبه بيل كهللنوا ره ريفهللضلون بعضد عَّل

ٍ
بعض :فعلينهلل ا ِّت هلل ملهلل نىض عليه سلفنهلل ونقتدي ا ) .
و يعيب بعضد عَّل
( )

املسألة ال َّثهلللثة :عدم التَّعنيف عَّل نُش ذهب يف نسألة التَّفضايل إىل تفضايل

فيب ٍ
عند  ،كام قهللل فباوداود رساليامن باُش
بكر و رعمر و رعثامن رث َّ أ َّبع بعيل أيض اهلل ر
ٍ
فباوبكر و رعمار
هللين أمحه اهلل تعهللىل( :سمعت فمحد قهللل له أءل:
األشعث ِّ
السجست ُّ
ٍ
فبوبكر و رعمار و رعاثامن،
وعيل؛ يعنِّ يف التَّقدنة يف التَّفضيل؟ فقهللل فمحد:
و رعثامن
ي
ٍ
وعايل أيض اهلل
فبوبكر و رعمر و رعثامن
عيل يف اخلرلفهللن،
ي
وعيل يف اخلرلفهللن .يعنِّ ريعدُّ ي
ي
عند  .قهللل دَّ ثنهلل فبوداود قهللل :دَّ ثنهلل رم َّمد بُش ُييى بُش ف ٍ
هللأس قهللل :سألت فمحاد
ر
ٍ
وعيل؛ مل رفعنِّفاه ،يعناِّ :يف
فبوبكر و رعمر و رعثامن ،ولو قهللل قهللول:
ابُش ن ٍل فقهللل:
ي
التَّفضيل) .
()2

هللوِّ يف وح رفصاول اعتقاهللد فهال
السنَّة [أق ( )417ا  ،]112 /2والاللكا ُّ
( ) فخرءه اخلالل يف ُّ

السنَّة واجلامعة [أق ( )2724ا  ،] 343 /7وانظر :نسهللول اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل :أواياة اباُش
ُّ
السانَّة للخاالل [أقا ( 411 ،474ا  )411اا ،317 /2
ههللن [أق ( ) 134ا ُّ ،] 71 /2

 114ا .]117

السنَّة لع داهلل بُش فمحاد [أقا ( 317ا  ) 317ا
( )2نسهللول اإلنهللم فمحد أليب داود ص ،277وانظرُّ :
.]473 /2
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الرابعة :رنراعهلل نُش أ َّبع بعيل أيض اهلل عنه لقرابته وصدره وإسالنه
املسألة َّ

القدي وعدله ،كام قهللل ع داهلل بُش فمحد بُش ن ٍ
ال أمحاه اهلل تعاهللىل( :سامعت فيب

السنَّة يف التَّفضيل اليي نيهب إليه :نهلل رأوي عُش ابُش رعمر أيض اهلل
أمحه اهلل يقولُّ :
ٍ
فبوبكر؛ رث َّ رعمر؛ رث َّ رعثامن ،وف َّنهلل اخلالفة :فنيهب إىل اديث سافينة،
عنه يقول:

ٍ
وعيل يف اخلرلفهللن ،فنستعمل احلديثني مجيع بهلل ،و نعياب
فنقول :فبوبكر و رعمر و رعثامن ،ي
نُش أ َّبع بعيل :لقرابته وصدره وإسالنه القدي وعدله) .
( )

الوقو
املسألة اخلهللنسةَّ :
الرتبيع بعيل ريدفع؛ لو ر

الصحهللبة
يث وقف َّ

عيل بُش سدل بُش املرغاري أمحاه اهلل تعاهللىل ( :ادَّ ثنِّ ناُش
أيض اهلل ر
عند  ،كام قهللل ُّ
عيل) .
ُملس عهللص ٍ فقهللل فمحد :فإن قهللل قهللول :نُش بعد رعثامن؟ رق ر
لت :ي
()2

ٍ
املروذي أمحه اهلل تعهللىل( :سمعت فبهلل ع داهلل ا وذكار التَّفضايل ا
فبوبكر
وقهللل
ُّ
فقهللل يل :ك َّلمنِّ عهللص يف التَّفضيل ا وفبو رع ٍ
ٍ
فباوبكر و رعمار
لات:
يد اهللرض ا ف رق ر

ٍ
فباوبكر
و رعثامن ،و رفأاه قهللل :ا تججت بحديث ابُش رعمار .فقاهللل عهللصا  :نقاول
لت أليب رع ٍ
و رعمر و رعثامن وعيل؛ ووافقه فبو رع ٍ
يد :لست فدفع نهلل تقول
يد .قهللل :ف رق ر
ي
يهلل فبهلل رع ٍ
يد .قهللل :ففرح اهلل) .
()3

السانَّة [أقا
السنَّة [أقا ( ) 111اا  ،]411 /2وفخرءاه اخلاالل يف ُّ
( ) فخرءه ابنه ع داهلل يف ُّ
( )412ا .]111 /2

السنَّة [أق ( )414ا .]114 /2
( )2فخرءه اخلالل يف ُّ

السنَّة [أق ( )413ا .]111 /2
( )3فخرءه اخلالل يف ُّ
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وقهللل له ابنه صهلللح أمحه اهلل تعهللىل( :يف هيه املسألة :فإن قهللل قهللول :فين غاِّ

وعيل
ملُش ث َّت اخلالفة عَّل عيل فن رير ِّبع به .قهللل :إنَّام ن َّت ع نهلل ءهللن ،ونهلل قولنهلل نحُش؟
ي

وساامه فصاحهللب أساول اهلل :فناري
سمى نفسه :فنري املرؤننني،
َّ
عندي خليفة ،قد َّ
املرؤننني ،وفهل ٍ
سمونه :فنري املرؤننني) .
بدأ رنتوافرون ري ُّ
( )

فديا قيد ملهلل رفيلٌ نُش تربيع اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل بعايل أيض اهلل

لخِّ أمحه اهلل تعهللىل( :كهللن فمحاد باُش ن ٍ
ال
عنه رنطلق بهلل ،كام قهللل هللند بُش ُييى ال ُّ

ٍ
وعيل) .
فبوبكر و رعمر و رعثامن
ييهب يف التَّفضيل:
ي
()2

وسمع الفضل بُش زيهللد الق َّطهللن أمحه اهلل تعهللىل (فبهلل ع داهلل وقهللل له أءال :مل

ٍ
فبوبكر و رعمر و رعثامن
يزل النَّهللس نعرفد
وعيل .فقهللل :نهلل ير ُّد هيا يشن) .
ي
()3

ليا كهللن اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل يغت ُّ بدعوى تربيعه بعايل أيض اهلل

امليماوين أمحاه اهلل تعاهللىل( :قاهللل:
عنه رنطلق بهلل ،كام سأله ع داملل باُش ع داحلمياد
ُّ

ٍ
ٍ
فاأبوبكر و رعمار
فبوبكر و رعمر و رعثامن؟ قهللل :ف َّناهلل يف التَّخياري:
لت :فليس تقول
رق ر

ٍ
وعايل
فباوبكر و رعمار
لت :فإنَّه ر كِّ يل عنا فنَّا تقاول :إذا قاهللل:
و رعثامن .رق ر
ي
ٍ
ٍ
وفبوبكر و رعمرَّ :
بعض.
فن هيا عندك قريب بعضه نُش
و رعثامن؛
فتغاري لوناه ،رثا َّ
َّ
السنَّة [أق ( )731ا  123 /2ا .]121
( ) فخرءه اخلالل يف ُّ
السنَّة [أق ( )717ا .]111 /2
( )2فخرءه اخلالل يف ُّ

السنَّة [أق ( )411ا  111 /2ا  ،]114وانظر :وح رفصاول اعتقاهللد فهال
( )3فخرءه اخلالل يف ُّ
هللوِّ [أق ( )2771ا .] 174 /7
السنَّة واجلامعة للاللك ِّ
ُّ
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لت هيا ق ي  ،و داأ بينِّ وبني ف ٍد ناُش هايا قاول هكايا،
قهللل يل :واهلل؛ نهلل رق ر
ٍ
فبوبكر و رعمار و رعاثامن وفساكت ،واغات َّ باام كيات لاه ناُش
وفنهلل مل فزل فقول:

القول) .
( )

ٍ
فبوبكر فمحد بُش رم َّمد اخلالل أمحه اهلل تعاهللىل إىل نايهب اإلناهللم
وقد فشهللأ

فمحد بُش ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل يف نسألة التَّفضيل واخلالفة بقوله( :نيهب فمحد بُش
ٍ
وهو املشادوأ عناه ،وقاد
ن ٍل أمحه اهلل اليي هو نيه ه:
فبوبكر و رعمر و رعثامن ،ر

املروذي أمحه اهلل وغريه فنَّه قهللل لعهللص وفيب رع يد :لست فدفاع قاولك يف
كى
ُّ

ٍ
وقرياب ناُش
الرتبيع بعيل ،و كى بعد هيا فيض بهلل مجهللعة أؤسهللن فء َّلة ك هللأ يف سانِّه
َّ
فدو صهلل ب رسن ٍَّة ،و كى عنه فمحد بُش فيب احلاواأي
عيل ر
سنِّه فنَّه قهللل :ونُش قهللل :ي
وعيل ،وإنَّام هيا عندي فنَّه مل رُيب فن يأخي عنه فهل الشاهللم ناهلل يتق َّلدوناه
فنَّه قهللل:
ي
عنه يف ذل  ،ألنَّه إنهللم النَّهللس رك ِّلد يف زنهللنه ،مل رينكر ذل ف د ناُش النَّاهللس ،فلا

َّوس نُش القولَّ ،
ألن فهل َّ
الشهللم ريغاهلللون يف رعاثامن كاام
رُيب فن ريؤخي عنه إ الت ُّ

وأي أمحه اهلل نحو هيا ملَّاهلل قادم
ريغهلليل فهل الكروفة يف عيل ،وقد كهللن نُش رسفيهللن ال َّث ِّ
اليمُش ،قهللل :يف في ٍ
يشن ره رنشتدرون به؟ قيل :يف النَّ يي ويف عيل .فل رُيادِّ ث يف
ِّ
ٍ
بحديث إىل فن خرج نُش اليمُش .فهللل رعلامن هلهلل بصري يف األشيهللن ،وختتاهللأ ناهلل تاراه
ذل
ٍ
نعني أمحه اهلل وب ا باُش
صواب بهلل للعهلل َّنة ،وك ُّرل هيا القول صحيح ء ِّيد ،وُييى بُش
نار
كارأ عناهَّ ،
الرواياة عاُش فيب ع اداهلل؛ ري َّ
الرواية عاندام :كنحاو ِّ
احلهللأث ففِّ ِّ
السنَّة [أق ( )474ا .]311 /2
( ) فخرءه اخلالل يف ُّ
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وعيل ،وك ُّرل هايا صاحيح عاَّل
نر يقولون :رعثامن
يقولون :و رعثامن ،و ر كِّ عنه َّ
ي
ٍ
فبوبكر
نهلل قهلللوا ،واليي نيهب إليه نُش قول فيب ع داهلل أيض اهلل عنه فنَّه نُش قهللل:

وهو اليي العمل عليه يف أواية األ هللديث وا ِّت اهلل هلاهلل،
و رعمر و رعثامن فقد فصهللب ،ر

ٍ
وعيل أيض اهلل عند فصحيح ء ِّيد بأس به) .
ونُش قهللل :فبوبكر و رعمر و رعثامن ي
( )

فديه بعض املسهللول املرو َّية عُش اإلنهللم فمحاد باُش ن ٍ
ال أمحاه اهلل تعاهللىل يف

الفرق بني التَّفضيل واخلالفة .
()2

***
الصحابة:
* املطلب ال َّثاين :التَّفضيل والتَّقديم بني َّ

ذهب اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل ا كام يف املسهللول املرو َّية عناه ا إىل

ٍ
بعض ،و ريمكُش بيهللن نيه ه
عند وتقدُّ ند عَّل
الصحهللبة أيض اهلل ر
تفضيل بعض َّ
يف املسهللول اآلتية:

الصحهللبة أيض اهلل عند يف املنزلة ،كام قهللل ع دوس
املسألة األروىل :تفهللوت َّ

ابُش نهللل العطهللأ أمحه اهلل تعهللىل( :سمعت فبهلل ع داهلل فمحد بُش ن ٍل أيض اهلل عنه

َّمس بام كهللن عليه فصحهللب أسول اهلل ﷺ واإلقتادان
السنَّة عندنهلل :الت ُّ
يقول :رفصول ُّ
ٍ
الصدِّ يٌ ،رث َّ رعمر بُش اخل َّطهللب،
ا ) .إىل فن قهللل( :وخري هيه األر َّنة بعد ن ِّيدهلل:
فبوبكر ِّ
رث َّ رعثامن بُش ع َّفهللن ،نرقدِّ م هؤ ن ال َّثالثة كاام قادَّ ند فصاحهللب أساول اهلل ﷺ؛ مل
السنَّة [أق ( )711ا  111 /2ا .]1 1
( ) فخرءه اخلالل يف ُّ

ٍ
جر 72 /7
ا ،فتح ال هللأي بُش
( )2انظر :ءهللنع بيهللن العل وفضله بُش ع دال ِّ
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خيتلفوا يف ذل  ،رث َّ بعد هؤ ن ال َّثالثة ا كام قدَّ ند فصحهللب ُّ
الشوأى ا اخلمساة:
عيل بُش فيب ي ٍ
دالرمحُش بُش عو ٍ وسعد باُش فيب و َّقاهللص،
هلللب ُّ
والزبري ويلحة وع َّ
ُّ

رك ُّلد يصلح للخالفة ،و رك ُّلد إنهللم ،ونيهب يف ذل إىل ديث ابُش رعمار ( :ركنَّاهلل
ٍ
نعدُّ وأسول اهلل ﷺ يِّ وفصحهللبه رنتوافرون:
فبوبكر ،رث َّ رعمر ،رثا َّ رعاثامن ،رثا َّ
بدأ نُش املردهللءريُش ،رثا َّ فهال ٍ
الشوأى فهل ٍ
نسكت) .رث َّ بعد فصحهللب ُّ
بادأ ناُش
األنصهللأ نُش فصحهللب أسول اهلل ﷺ :عَّل قدأ اهلجر
والسهللبقة َّفو ب َّ
فاأو ب ،رثا َّ
َّ

ففضل النَّهللس نُش هؤ ن فصحهللب أسول اهلل ﷺ :القرن اليي ربعاث فايد  ،ك ُّ
رال

نُش صح ه سنة فو شادر با فو يونا بهلل فو ساهللعة فو أآه :فداو ناُش فصاحهللبه ،لاه ناُش
الصح ة عَّل قدأ نهلل صح ه وكهللنت سهللبقته نعه وسمع ننه ونظار إلياه ،فأدناهلله
ُّ

رصح ة :رهو ففضل نُش القرن الييُش مل يروه؛ ولاو لقاوا اهلل بجمياع األعاامل ،كاام
هؤ ن الييُش صح وا النَّ َِّّ ﷺ وأفوه وسمعوا ننه ،ونُش أآه بعينه وآنُش به ا ولو

بصح ته نُش ال َّتهللبعني ولو عملوا ك َّرل فعامل اخلري) .
سهللعة ا  :ففضل ر
( )

وقهللل األثرم أمحه اهلل تعهللىل( :سمعت فباهلل ع اداهلل ريساأل عاُش ناُش يقاول:

ٍ
سوي بني اخلمسة فصحهللب ُّ
فباوبكر
الشوأى بعد عثامن؟ فقهللل :ف َّنهلل فناهلل فاأقول:
رف ِّ

عيل عندنهلل نُش اخلرلفهللن) .
و رعمر و رعثامن يف التَّقدي  ،ويف اخلالفة ي
()2

( ) ي قهللت احلنهللبلة بُش فيب يعَّل  ،212 /وانظر :ال رعادَّ يف رفصاول الفقاه لاه  117 /3ا ،111
اجلوزي ص 2 7ا .2 7
ننهللقب اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل بُش
ِّ

السنَّة [أق ( )7 2ا  1 2 /2ا .]1 3
( )2فخرءه اخلالل يف ُّ
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عند بل ربدَّ ناُش
الصحهللبة أيض اهلل ر
املسألة ال َّثهللنية :عدم ا كتفهللن بمح َّة َّ

حلسني بُش َّسهللن أمحه اهلل تعهللىلَّ ( :
إن فبهلل ع داهلل
التَّفضيل ر
بيند  ،كام قهللل فمحد بُش ا ر
ٍ
ٍ
وهاو
فضل بعضاد عاَّل
رسئل عُش
ب فصحهللب أسول اهلل؛ و ري ِّ
بعاض ر
أءل رُي ُّ

فضل فبهلل ٍ
وعيل نُش اخلرلفهللن) .
بكر و رعمر و رعثامن،
السنَّة فن ري ِّ
رُي ُّد  .قهلللُّ :
ي
( )

ٍ
بعاض
عاند عاَّل
املسألة ال َّثهلللثة :نُش مل ري ِّ
الصاحهللبة أيض اهلل ر
فضل بعاض َّ

السنَّة ،فعُش ع داملل بُش ع داحلمياد أمحاه اهلل تعاهللىل( :فنَّاه قاهللل أليب
فليس بتهلل ِّم ُّ
ٍ
السانَّة؟
ع داهلل :نُش قهللل
فبوبكر و رعمر وسكت؛ ومل يقال رعاثامن :يكاون تهلل ًّناهلل يف ُّ

السنَّة) .
فأق ل َّ
السنَّة! يعنِّ :يكون تهلل ًّنهلل يف ُّ
يتعجب وقهللل :يكون تهلل ًّنهلل يف ُّ
()2

الرابعة :تقدي املفضول عَّل الفهللضل فيه يعُش عَّل أساول اهلل ﷺ؛
املسألة َّ
وإزأان عَّل املردهللءريُش واألنصهللأ أيض اهلل عند  ،كام قهللل رممد بُش عو ٍ
احلميص
ر
َّ
ُّ
وسئل عُش التَّفضيل فقهللل :نُش قادَّ م عل ًّياهلل
أمحه اهلل تعهللىل( :سمعت فمحد بُش ن ٍل ر

عَّل فيب ٍ
بكر فقد يعُش عَّل أسول اهلل ،ونُش قدَّ نه عَّل رعمر فقد يعُش عَّل أساول اهلل
وعَّل فيب ٍ
بكر ،ونُش قدَّ نه عَّل رعثامن فقد يعُش عَّل فيب بكر وعَّل رعمر وعَّل فهال
ُّ
الشوأى وعَّل املردهللءريُش واألنصهللأ) .
()3

السنَّة [أق ( )411اا  ،]372 /2وفخرءاه يف [أقا ( 472ا  )471اا  317 /2ا
( ) فخرءه اخلالل يف ُّ
.]317

السنَّة [أق ( )4 1ا .]372 /2
( )2فخرءه اخلالل يف ُّ

السنَّة [أق ( )4 1ا  ،]371 /2وانظر :ننهللقب اإلنهللم فمحد بُش ن ٍ
ال باُش
( )3فخرءه اخلالل يف ُّ
اجلوزي ص.2 1
ِّ
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هللبوأي أمحه اهلل تعهللىل( :سمعت فبهلل
وقهللل إسحهللق بُش إبراهي بُش ههللن النَّيس
ُّ

ع داهلل يقاول :فك ُّ
فضال عل ًّياهلل عاَّل رعاثامن :فقاد فزأى عاَّل املرداهللءريُش
رال ناُش َّ

فضل
فضل رعثامن عَّل عيل؟ قهللل :ين غِّ له فن ري ِّ
الرءل :ري ِّ
وسئل عُش َّ
واألنصهللأ .ر

رعثامن عَّل عيل ،ومل يكُش بني فصحهللب أسول اهلل ﷺ :اختال َّ
فن رعثامن ففضل ناُش

فضالون
عيل ،و فذهب إىل نهلل أآه الكروف ُّيون وغريه ،و إىل نهلل قهللل فهال املديناة :ري ِّ
ف د با عَّل ف ٍد .رث َّ قهللل :نقول :فبوبك ٍر ،رث َّ رعمر ،رث َّ رعثامن ،رثا َّ نساكت ،هايا يف
ٍ
عايل ،هايا يف
التَّفضيل ،رث َّ نقول يف اخلرلفهللن:
فبوبكر ،رثا َّ رعمار ،رثا َّ رعاثامن ،رثا َّ
ي
اخلرلفهللن ،عَّل هيا ال َّطريٌ وعَّل ذا :كهللن أفي فصحهللب النَّ ِِّّ ﷺ) .
( )

املسألة اخلهللنسة :القول بتقدي املفضول عَّل الفهللضل قول س ٍ
اون ،كاام قاهللل
ر

ن ل بُش إسحهللق أمحه اهلل تعهللىل( :سمعت فبهلل ع داهلل يقاول :ناُش زعا َّ
فن عل ًّياهلل
بكر :فدو أءل س ٍ
ون ،رنخهلللطه و رنجهلللسه) .
ففضل نُش فيب ٍ ر
ر
()2

هللوِّ أمحه اهلل تعهللىل( :سامعت فباهلل ع اداهلل ريساأل
وقهللل ءعفر بُش رم َّمد النَّس ُّ

فضل عل ًّيهلل عَّل فيب ٍ
ٍ
بكر و رعمر أمحدام اهلل .قهللل :بئس القول هيا) .
عُش
أءل ري ِّ
()3

فديه بعض املسهللول املرو َّية عُش اإلنهللم فمحاد باُش ن ٍ
ال أمحاه اهلل تعاهللىل يف
( ) نسهللول اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل :أواية ابُش هاهللن [أقا ( 111ا  ) 114اا  7 /2ا ،] 72
السنَّة [أق ( )441ا .]312 /2
وفخرءه عنه اخلالل يف ُّ

السنَّة [أق ( )421ا .]377 /2
( )2فخرءه اخلالل يف ُّ

السنَّة [أق ( )424ا  377 /2ا .]371
( )3فخرءه اخلالل يف ُّ
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عند .
الصحهللبة أيض اهلل ر
التَّفضيل والتَّقدي بني َّ
( )

***
* املطلب ال َّثالث :أولو َّية ُ
اخللفا باخلالفة:

ذهب اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل ا كام يف املسهللول املرو َّية عناه ا إىل
رال وا ٍ
ٍ
الراشديُش للخالفة؛ واستحقهللق ك ِّ
اد
فولو َّية ك ِّرل وا د نُش اخلرلفهللن األأبعة َّ

األومة احلرنفهللن املدد ِّيني للو ية ،و ريمكُش بيهللن نيه ه يف املسهللول اآلتية:
نُش َّ

ٍ
املسألة األروىل :فولو َّية فيب ٍ
املاروذي
فباوبكر
الصدِّ يٌ بهللخلالفة ،كام قهللل
ُّ
بكر ِّ

فلاام نارض
أمحه اهلل تعهللىل( :قيل أليب ع داهلل :قول النَّ ِِّّ :ياؤ ُّم القاوم فقارؤه َّ ،

أسول اهلل قهللل :قدِّ نوا فبهلل ٍ
بكر ري ِّ
صيل بهلللنَّهللس ،وقد كهللن يف القوم ناُش فقارف ناُش فيب

ٍ
بكر .فقهللل فبوع داهلل :إنَّام فأاد اخلالفة) .
()2

اواوِّ
الس ُّ
املسألة ال َّثهللنية :فولو َّية رعمر بُش اخل َّطهللب بهللخلالفة ،كام قاهللل وهاب ُّ
عل ريض اهلل عنه فقال :من خري هرذه األُ َّمرة بعرد نب ييهرا؟
أمحه اهلل تعهللىل( :خطبنا يف
رم ُعمرر
ف ُق ُ
لت :أنت يا أمري ا ُملؤمنني .قال :ل ،خري هذه األُ َّمة بعد نب ييها :أبروبكر ُث َّ
السكينة تنط عىل لسا ُعمر ريض اهلل عنه) .
ريض اهلل عنه ،وما نبعد أ َّ
()3

السنَّة للخالل [أق ( )427ا  371 /2ا  ]371ننهللقاب اإلناهللم فمحاد باُش ن ٍ
ال باُش
( ) انظرُّ :
اجلوزي ص 227ا .227
ِّ

السنَّة [أق ( )374ا  ،]31 /2وانظر :ننهللقب اإلنهللم فمحد بُش ن ٍ
ال باُش
( )2فخرءه اخلالل يف ُّ
اجلوزي ص.2 7
ِّ

( )3فخرءه اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل يف رنسنده [احلديث أق ( )131ا  211 /2ا .]21
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ٍ
عرل ريض اهلل عنره عرىل املنررب فرذكر
وقهللل َع د َخري أمحه اهلل تعهللىل( :قرام يف
واسرتُخْ لِف أبروبكر ريض اهلل عنره،
رسول اهلل ﷺ؛ فقالُ :قربِ َض رسرول اهلل ﷺ ْ
فعمل بعمله وسار بسريته حتَّى قبضه اهلل ع َّز َّ
وجل عىل ذلكُ ،ث َّم ْاستُخْ لِف ُعمرر

َّ
وجرل
ريض اهلل عنه عىل ذلك ،فعمل بعمله وسار بسريم حتَّى قبضره اهلل عر َّز

عىل ذلك) .
( )

املسألة ال َّثهلللثة :فولو َّية رعثامن بُش ع َّفهللن بهللخلالفة ،وتفهللصيل ذل فيام يأيت:

 1ر َّ
ألسهلل كهللنت بهللإلمجهلل  ،كام قهللل محدان بُش عايل أمحاه اهلل
فن بيعته رنؤكَّد َّ

تعهللىل( :سمعت فبهلل ع داهلل قهللل :نهلل كهللن يف القاوم فوكاد بيعاة ناُش رعاثامن ،كهللنات
بإمجهللعد ) .
()2

عند  ،كام قهللل إسحهللق بُش إبراهي
الصحهللبة أيض اهلل ر
 2ر فنَّه خري نُش بقِّ َّ

هللبوأي أمحه اهلل تعهللىل عُش اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل فنَّاه:
ابُش ههللن النَّيس
ُّ

ال يقول :فبهلل ٍ
(قيل لهَّ :
إن أء ب
بكر و رعمر؛ وعل ًّيهلل نعد ؛ ويرتك رعثامن ،فغضاب رثا َّ
ٍ
ٍ
قهللل :ابُش نسعود ( :ف َّنرنهلل خرينهلل ،ذا فوق)  .وبيعته سهللبقة ،هيا أءل رساون ،رثا َّ
()3

()1

( ) فخرءه اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل يف رنسنده [احلديث أق ( ) 144ا  3 3 /2ا .]3 1
السنَّة [أق ( )114ا .]321 /2
( )2فخرءه اخلالل يف ُّ

ٍ
نسعود أيض اهلل عنه.
( )3في :قهللل اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل هللكي بهلل قول ع داهلل بُش

الصحهللبة [احلديث أق (  )31ا  372 /ا  ]373عُش
( )1فخرج اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل يف فضهللول َّ
ٍ
نسعود س ع بهلل نُش املدينة ،فصعد املنا؛
املرس ِّيب بُش أاف ٍع أمحه اهلل تعهللىل قهللل( :سهللأ إلينهلل ع داهلل بُش
فحمد اهلل وفثنى عليه ،رث َّ قهلللَّ :
فضج =
إن رغالم املرغري فبهلل رلؤلؤ قتال فنري املرؤننني عرمر .قهللل:
َّ
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فخرج يل كتهللب بهلل فيه هيا األ هللديث فقرفِّتهلل عليه) .
( )

وقهللل اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل يف الكتاهللب الايي فأساله ملسادَّ د باُش رنرساهد

بكر ،و بعد فيب ٍ
أمحدام اهلل تعهللىل( :و عني تطر بعد النَّ ِِّّ ففضل نُش فيب ٍ
بكار
عني تطر ففضل نُش رعمر ،و بعد رعمر عني تطر ففضل نُش رعثامن) .
()2

 3ر َّ
سوغ عي ه ،كام قهللل إسحهللق بُش إباراهي باُش
فن اءتدهللده يف اخلالفة ري ِّ

هللبوأي أمحه اهلل تعهللىل( :قرفت عَّل فيب ع داهلل :ب
ههللن النَّيس
ُّ

باُش رش ٍ
اعيب قاهللل:

هري قهللل :فخاين سهللمل بُش ع داهلل َّ
فن ع اداهلل باُش رعمار قاهللل:
دَّ ثنِّ فيب عُش ُّ
الز ِّ

ءهللنين أءل نُش األنصهللأ يف خالفة رعثامن فك َّلمنِّ ،فإذا رهو يأنرين يف كالناه باأن

فعيب عَّل رعثامن ،فتك َّل كالن بهلل يوي ب
وهاو انارؤ يف لساهللنه ثقال ا  ،فلا يكاد
ال ا ر

لت :إ َّنهلل ركنَّهلل نقول ا وأسول اهلل ﷺ يِّ ا :
فلام قىض كالنه رق ر
يقيض كالنه يف رسيحٍ َّ ،
ٍ
فبوبكر ،رث َّ رعمر ،رث َّ رعثامن .وإ َّناهلل واهلل؛ ناهلل نعلا
ففضل رف َّنة أسول اهلل ﷺ بعده:

رعثامن قتل نفس بهلل بغري ٌ ،و ءهللن نُش الك هللور شيئ بهلل ،ولكُش رهاو هايا املاهللل ،فاإن
فعطهللكموه أضايت  ،وإن فعطاهلله رفويل قرابتاه ساخطت  ،إنَّاام ريريادون فن تكوناوا

= النَّهللس وصهلل وا واشتدَّ ربكهللؤر ه  ،قهللل :رث َّ قهللل :إنَّهلل اءتمعنهلل فصحهللب رم َّم ٍد ﷺ فأ َّنرنهلل علينهلل عرثامن
ابُش ع َّفهللن؛ ومل نأل َخرينهلل ذا رف ٍ
وق).
َ

( ) نسهللول اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل :أواياة اباُش هاهللن [أقا ( ) 137اا  ،] 71 /2وفخرءاه عناه

السنَّة [أق ( )431ا  ،]313 /2وانظر :نسهللول اإلنهللم فمحد باُش ن ٍ
ال :أواياة اباُش
اخلالل يف ُّ
السنَّة للخالل [أق ( )111ا .]321 /2
ههللن [أق ( 131؛  ) 11ا ُّ ،] 71 /2

اجلوزي ص 227ا .227
( )2انظر :ننهللقب اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل بُش
ِّ
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والروم ،يرتكون فنري با إ قتلوه .قهللل :ففضهللت عينهلله بأأب ٍع نُش الدَّ نع،
كفهللأس ُّ

رث َّ قهللل :اللد

نرريد ذل ) .
( )

 4ر فنَّه ي ُّ ه نهلل عمل يف خالفته ،كام قهللل إسحهللق بُش إبراهي باُش هاهللن

ُههلل ٍم إ
النَّيس
ُّ
هللبوأي أمحه اهلل تعهللىل( :سمعت فبهلل ع داهلل يقول :لو مل نسمع نُش فيب َّ

ُههلل ٍم دَّ ثنهلل قهللل :دَّ ثنهلل ضمر بُش
ديث رعثامن بُش ع َّفهللن :كهللن س  .وكهللن فبو َّ
أبيعة ،عُش ع داهلل بُش شوذب ،عُش ع داهلل بُش القهللس  ،عُش ٍ
ادالرمحُش
كثري نوىل ع
َّ
دالرمحُش بُش سمر قهللل( :جا ُعرث
ابُش سمر  ،عُش ع َّ

ِف جريش ال ُعَّسرة برألف

رض ابن ع َّفرا
دينار فص َّبها ِف حجر الن ي
َّبي ﷺ ،فجعل ُيدخل يده فيها ويقول :ما َّ

رض ابن ع َّفا ما عمل بعد اليوم) ) .
ما عمل بعد اليوم ،ما َّ
()3( )2

يأيت:

عيل بُش فيب ي ٍ
هلللاب بهللخلالفاة ،وتفهللصايل ذلا فايام
املسألة َّ
الرابعة :فولو َّية ِّ
 1ر َّ
فن بيعة النَّهللس له كهللنت عالنية يف املسجد ،كاام قاهللل اإلناهللم فمحاد باُش

( ) نسهللول اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل :أواية ابُش ههللن [أقا ( ) 113اا  ،] 7 /2وفخرءاه اإلناهللم
ٍ
بلفظ نحوه.
الصحهللبة [احلديث أق ( )71ا ] 3 /
فمحد بُش ن ٍل يف فضهللول َّ

( )2فخرءه اإلنهللم فمحاد باُش ن ٍ
ال يف رنسانده [احلاديث أقا ( )21731اا  23 /31ا ،]232

نيي يف رسننه [كتهللب املنهللقب /بهللب ننهللقب عرثامن بُش ع َّفهللن أيض اهلل عنه ا احلديث
وفخرءه ِّ
الرت ُّ
أق (  )371ا ص.]131

( )3نسهللول اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل :أواية ابُش ههللن [أق ( ) 117ا  ،] 72 /2وفخرءه اخلاالل يف
السنَّة [أق ( )112ا .]3 1 /2
ُّ
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ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل( :ثنهلل إسحهللق بُش ريوسف قهللل :ثنهلل ع اداملل عاُش سالمة باُش

ك ٍ
رديل عُش سهللمل بُش فيب اجلعد عُش رم َّمد بُش احلنف َّية قاهللل :كرنات ناع عايل أمحاه اهلل

و رعثامن مصوأ ،قهللل :فأتهلله أءل فقهلللَّ :
إن فنري املراؤننني نقتاول .رثا َّ ءاهللن آخار

فقهلللَّ :
عايل أمحاه اهلل ،قاهللل رم َّماد:
إن فنري املرؤننني نقتاول َّ
الساهللعة .قاهللل :فقاهللم ي
ختوف بهلل عليه ،فقهلللِّ :
عيل الادَّ اأ وقاد رقتال
فأخيت بوسطه ُّ
خل رف َّم ل  .قهللل فأتى ي

الرءل أمحه اهلل ،فأتى داأه فدخلدهلل وفغلٌ بهللبه ،فأتهلله النَّهللس ف
َّ

بوا عاَّل ال اهللب

ٍ
فدخلوا عليه ،فقهلللواَّ :
خليفة ،و نعلا ف اد با
إن هيا قد رقتل ،و ربدَّ للنَّهللس نُش

فإين لكا وزيار خاري ننِّاِّ لكا فناري.
ف ٌَّ اهلل نن  .قهللل هل عيل :ترريدوينِّ ،
عيل فاإن بيعتاِّ تكاون
فقهلللوا :واهلل؛ نهلل نعل ف ٌَّ اهلل نن  .قهللل :فإن فبيت
َّ

رسا ،ولكُش فخرج إىل املسجد فماُش شاهللن فن ري اهلليعنِّ باهلليعنِّ .قاهللل :فخارج إىل
ًّ

املسجد ف هلليعاه النَّاهللس  .قاهللل فبوع اداهلل :ناهلل سامعته إ نناه ،ناهلل فعج اه ناُش
ٍ
ديث) .
( )

()2

 2ر َّ
فن فصحهللب أسول اهلل ﷺ أضوا به واءتمعوا علياه وكاهللنوا رينهلل ردوناه

فنري املرؤننني ،كام قهللل ن ل بُش إسحهللق أمحه اهلل تعهللىل( :سمعت فبهلل ع داهلل اا وذكار
عل ًّيهلل وخالفته ا فقهللل :فصاحهللب أساول اهلل أضاوا باه واءتمعاوا علياه ،وكاهللن

بعضد ُي

سمونه خليفة وخيطاب
حلدود؛ فل رينكر ذاك ،وكهللنوا ري ُّ
وعيل ريقي ا ر
ي

الصحهللبة [احلديث أق ( )171ا  77 /ا .]77
( ) فخرءه اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل يف فضهللول َّ
السنَّة [أق ( )721ا  1 4 /2ا .]1 7
( )2فخرءه اخلالل يف ُّ
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لت له :خالفة عيل ثهللبتاة؟ فقاهللل:
ويقس الغنهللو ؛ فل رينكروا ذل  .قهللل ن ل :رق ر
الصدقة ويقسمدهلل باال اٌ
رس حهللن اهلل؛ ريقي
حلدود ويقطع ويأخي َّ
عيل أمحه اهلل ا ر
ي

وءب له؟ فعوذ بهللهلل نُش هيه املقهلللة ،نع ؛ خليفاة أضايه فصاحهللب أساول اهلل،
سامونه فناري املراؤننني،
وص ُّلوا خلفه وغزوا نعاه وءهللهادوا و ُّجاوا ،وكاهللنوا ري ُّ
أاضني بيل غري رننكريُش ،فنحُش ت ع هل  ،ونحُش نرءوا نُش اهلل ال َّثواب بهلل ِّت هللعناهلل
عماِّ فبوع اداهلل:
والرسول .قهللل ن ل :قاهللل ِّ
هل إن شهللن اهلل؛ نع نهلل فنرنهلل اهلل به َّ

نرقدِّ م نُش قدَّ نه اهلل وأسوله :فبوبكر قدَّ نه أسول اهلل؛ َّ
فصَّل بهلللنَّاهللس وأساول اهلل

ٍ
فباوبكر رعمار فضا ب
ال
يِّ ،فهللختيهللأ أسول اهلل له فضل نُش بني فصحهللبه ،رث َّ قادَّ م
ل رعمر بعد فيب ٍ
وها ُّ
الشاوأى ا
بكر ،رث َّ اءتمع فصحهللب أسول اهلل يف املشوأ اا ر
وعيل أمحه اهلل
األومة،
فوقعت خريِّت عَّل خري نُش بقِّ بعد رعمر :رعثامن ،فدؤ ن َّ
ي

اٌ النَّاهللس
إنهللم عدل بعد هؤ ن ،إنهللنته ثهللبتة وف كهللنه نهللفي وفنره ءهللوز ،كهللن ف َّ

فومة اهلردى أمحد اهلل) .
األومة َّ
اهلل بعد رعثامن ،فدؤ ن َّ
( )

ُيج بهلللنَّهللس و ريقي احلدود ويقس الفِّن ،كام سامع فبوي ٍ
هلللاب
 3ر فنَّه كهللن ُّ
ٍ
حتتج بحاديث سافينة؟
هللين أمحه اهلل تعهللىل( :فبهلل ع داهلل قيل لهُّ :
فمحد بُش رمحيد املشك ُّ
ٍ
فنر .قهللل :تك َّل يف هايا،
عيل غري نشوأ ٍ و
قهللل :ونهلل يدفعه؟ قيل له :خالفة ي

ُيج بهلللنَّهللس ،و ريقي احلادود ،ويقسا الفاِّن ،يكاون خليفاة وفصاحهللب
عيل ُّ
ي

السنَّة للخالل [أقا ( )7 1اا  1 1 /2ا
السنَّة [أق ( )7 3ا  ،]1 3 /2وانظرُّ :
( ) فخرءه اخلالل يف ُّ
اجلوزي ص.221
 ،]1 4ننهللقب اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل بُش
ِّ
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أسول اهلل رينهللدونه :يهلل فنري املرؤننني؟) .
( )

ٍ
املروذي أمحه اهلل تعهللىل عُش اإلنهللم
فبوبكر
فومة العدل ،كام كى
ُّ
 4ر فنَّه نُش َّ

ٍ
فوماة
فبوبكر و رعمار و رعاثامن
فمحد بُش ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل قوله( :
وعايل :هاؤ ن َّ
ي

الر َّنهللن
العدل ،نهلل فعطوا فعط َّيتد ءهللوز  ،لقد بلغ نُش عدل عيل أمحه اهلل :فنه قس ُّ

حلدود ،وكهللن فصاحهللب أساول اهلل يقولاون :ياهلل فناري املراؤننني.
واألبزاأ وفقهللم ا ر
فدؤ ن رجيمعون عليه ويقولون له :يهلل فناري املراؤننني؛ ولايس هاو فناري املراؤننني!

وءعل فبوع داهلل ريفحش عَّل نُش مل يقل إنَّه خليفة ،وقاهللل :فصاحهللب أساول اهلل

سمونه فنري املرؤننني؛ وهؤ ن ا يعنِّ الييُش ريث تون خالفته ا كأن يعنِّ كالناه
ري ُّ
َّ
فن هؤ ن قد نس د إىل َّفس قد كيبوا) .
()2

 5ر فنَّه ز َّيُش اخلالفة ومل ترز ِّينه ،كام قهللل ع داهلل بُش فمحد باُش ن ٍ
ال أمحاه اهلل

تعهللىل( :كرنت بني يدي فيب ءهلللس بهلل ذات يو ٍم؛ فجهللنت يهللوفة نُش الكرخ َّياة فايكروا
ٍ
عايل باُش فيب
خالفة فيب بكر وخالفة رعمر وخالفة رعثامن فأكثروا ،وذكروا خالفة ِّ

ي ٍ
هلللب فزادوا وفيهلللوا ،فرفع فيب أفسه إليد فقهللل :يهلل هؤ ن؛ قد فكثرت القاول يف
عيل واخلالفةَّ ،
هللأي :فحدَّ ثت ايا
الس َّي ُّ
عيل ز َّيندهلل .قهللل َّ
إن اخلالفة مل ترز ِّيُش عل ًّيهلل؛ بل ي

الشيعة ،فقهللل يل :قد فخرءت نصف نهلل كهللن يف قل ِّ عَّل فمحاد باُش ن ٍ
بعض ِّ
ال

السنَّة للخالل [أقا ( )727اا  1 1 /2ا
السنَّة [أق ( )7 7ا  ،]1 1 /2وانظرُّ :
( ) فخرءه اخلالل يف ُّ
 ،]121ي قهللت احلنهللبلة بُش فيب يعَّل .2 1 /

السانَّة للخاالل [أقا (
لسنَّة [أق ( )727ا  ،]1 1 /2وانظارُّ :
( )2فخرءه اخلالل يف ا ُّ
.]1 2 /2
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نُش ال رغض) .
( )

ٍ
ادأي قاهللل:
 6ر فنَّه َفو َىل ال َّطهللوفتني بهللهلل و َفو رُههلل ب ِّ
ِّ
هللحلٌ ،فعُش فيب ساعيد اخلر

(بينا رسول اهلل ﷺ ذات يوم يقسم مالا إذ أتاه ُذو ُ
اخلويرصة ر رجل من بني متيم ر
َّبي ﷺ :واهلل؛ ل جتردو
فقال :يا ُُم َّمد؛ اعدل فواهلل ما عدلت ُمنذ اليوم .فقال الن ُّ

مرات ر  .فقرال ُعمرر :يرا رسرول اهلل؛ أترأذ يل
بعدي أعدل عليكم منيي ر ثالث َّ

فأرضب ُعنقه؟ فقرال :ل ،إ َّ لره أصرحاب اا حيقرر أحردكم صرالته مرع صرالمم؛

الرم َّيرة ،ينظرر
السرهم مرن َّ
وصيامه مع صيامهم ،يمرقو من الردي ين كر يمررق َّ

صاحبه إىل ُفوقه فال يرى ريئ اا ،آيتهم رجل إحدى يد ْيه كال َب ْض َعة أو كثدي املرأة،

ائفتني باهلل .قال أبوسعيد :فأرهد
رقتني من النَّاس ،يقتلهم َأ ْو َىل ال َّط ْ
خيرجو عىل ُف ْ

وأين رهدت عل ًّيرا حرني قرتلهم ،فرالتمس ِف
يأين سمعت هذا من رسول اهلل ﷺ ،ي
القتىل فوجد عىل النَّعت الذي نعت رسول اهلل ﷺ) .
()2

قهللل اإلنهللم فمحد بُش ن ٍ
ال أمحاه اهلل تعاهللىل( :لايس يشن عنادي يف تث يات
ٍ
سعيدَّ ،
ألن يف
قِّ عُش فيب
والض َّحهللك امل
خالفة عيل :فث ت نُش ديث فيب سلمة َّ
ِّ
هللحلٌ) .
ديث بعضد  :يقتلد َفو َىل ال َّطهللوفتني ب ِّ
()3

اجلوزي يف ننهللقب اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل ص.2 1
( ) فخرءه ابُش
ِّ

( )2رنسند اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل [احلديث أق (  ) 72ا  71 / 1ا  ،] 74وفخرءه رنسل يف

صحيحه [كتهللب الزَّ كهلل  /بهللب ذكر اخلواأج وصافهللِّت ا احلاديث أقا ( )2414اا ] 2 /3
ٍ
بلفظ نحوه.

السنَّة [أق ( )721ا  1 7 /2ا .]1 1
( )3فخرءه اخلالل يف ُّ
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ٍ
فدو ُّ
 0ر َّ
فبوسعيد هشاهللم
فضل نُش محهللأ فهله ،كام قهللل
فن نُش مل ريث ت إنهللنته ر

ٍ
هللأي أمحه اهلل تعهللىل( :سمعت فمحد بُش ن ٍل يقول :ناُش مل ريث ات
ابُش
ننصوأ ال رخ ُّ
فدو ُّ
فضل نُش محهللأ فهله) .
اإلنهللنة لعيل :ر
( )

 8ر فنَّه فهللأق الدُّ نيهلل وليس عَّل ظدرههلل خري ننه ،كام قهللل عمارو باُش يشا

عرل ريض اهلل عرنه ر فقرال:
عل ر بعرد قترل ٍّ
أمحه اهلل تعهللىل( :خطبنا احلسن بن ٍّ
األولرو بعلرم؛ ول أدركره اآلخررو  ،إ
لقد فارقكم رجل براألمس مرا سربقه َّ

الرايررة؛ فررال ينرصررف حتَّررى ُيفررتح لرره،
كررا رسررول اهلل ﷺ ليبعثرره و ُيعطيرره َّ

وما ترك من صفرا ول بيضا إل سبع ئة درهم من عطائه؛ كا يرصدها خلرادم

ألهله) .
()2

فديه بعض املسهللول املرو َّية عُش اإلنهللم فمحاد باُش ن ٍ
ال أمحاه اهلل تعاهللىل يف

عند بهللخلالفة.
فولو َّية اخلرلفهللن أيض اهلل ر

***
عل عىل ُعث
* املطلب َّ
الرابع :تقديم ٍّ

بالتَّفضيل واخلالفة:

ذهب اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل ا كام يف املسهللول املرو َّية عناه ا إىل

عاندام بهلللتَّفضايل واخلالفاة ،و ريمكاُش بياهللن
ر رنة تقدي عيل عَّل رعثامن أيض اهلل ر
اجلوزي يف ننهللقب اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل ص.221
( ) فخرءه ابُش
ِّ

( )2فخرءه اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل يف رنسنده [احلديث أق ( ) 721ا .]217 /3
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نيه ه يف نسألتني:
املسألة األروىلَّ :
عاندام بهلللتَّفضايل
فن القول بتقدي عيل عَّل رعثامن أيض اهلل ر

واخلالفة قول شديد ،وتفهللصيل ذل فيام يأيت:

 1ر فنَّه قول س ٍ
هللبوأي أمحاه اهلل
ون ،كام قهللل إسحهللق بُش إبراهي بُش ههللن النَّيسا
ُّ
ر
تعهللىل( :سألته عمُش قدَّ م عليهلل عَّل عثامن؟ فقهللل :هيا قول س ٍ
ون ،ن دف بام قهللل فصاحهللب
ر
ًّ
ر
َّ
فضلد النَّ ُِّّ ﷺ) .
النَّ ِِّّ ﷺ؛ ونُش َّ
( )

ٍ
 2ر َّ
املروذي أمحه اهلل تعهللىل( :ذكارت أليب
فبوبكر
فن قهللوله نزكوم ،كام قهللل
ُّ

ٍ
وعايل.
فباوبكر و رعمار
ع داهلل عُش بعض الكروف ِّيني فنَّه كاهللن يقاول يف التَّفضايل:
ي

لتَّ :
إن فهل الكروفة ييه ون إىل هيا ،فقهللل :ليس يقاول
فعجب نُش هيا القول ،رق ر
ٍ
نسعود ،وقهللل:
فضل رعثامن عَّل عيل ،فيكر ابُش
تج بمُش َّ
هيا ف د إ نزكوم ،وا َّ
ٍ
نسعود :ف َّنرنهلل خري نُش بقِّ ،ومل نأل .وذكر قول ابُش رعمر ،وقاول عهللوشاة
قهللل ابُش

فضلته عَّل عيل) .
قصة رعثامنَّ :فسهلل َّ
أمحدهلل اهلل يف َّ
()2

 3ر فنَّه فهل فن ري دَّ  ،كام قهللل ابنه صهلللح أمحه اهلل تعهللىل ( :رسائل فيب اا وفناهلل

فسمع ا عُش نُش ريقدِّ م عل ًّيهلل عَّل رعثامن رن تد ؟ قهللل :هيا فهل فن ري ادَّ  ،فصاحهللب
السانَّة
( ) نسهللول اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل :أواياة اباُش هاهللن [أقا ( ) 111اا  ،] 71 /2وانظارُّ :
للخالل [أق ( )431ا .]31 /2

السنَّة [أق ( )473ا  ،]313 /2وانظر :نسهللول اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل :أواية
( )2فخرءه اخلالل يف ُّ
ابُش ههللن [أق ( ) 112ا .] 7 /2
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النَّ ِِّّ قدَّ نوا رعثامن) .
( )

ٍ
اِّ أمحاه اهلل
 4ر فنَّه رنتَّد يف دينه ،كام قهللل فبوعيل احلسُش باُش
ثاواب ال َّثعل ُّ
ٍ
فبوبكر و رعمر و رعثامن
لت أليب ع داهلل :فمُش قهللل يف فصحهللب أسول اهلل:
تعهللىل ( :رق ر
ٍ
لتَّ :
وعايل و رعاثامن .قاهللل:
فباوبكر و رعمار
إن قون بهلل يقولاون:
وعيل؟ قهللل :نع  .رق ر
ي
ي
هؤ ن فهل ٍ
بدأ أيض اهلل عند ريقدِّ نون فبهلل ٍ
بكر و رعمر و رعثامن وعل ًّيهلل ،ريقادِّ نون

عل ًّيهلل عَّل رعثامن ،إ فن يكاون يف اديث ُيياى تقادي وتاأخري ،فأ َّناهلل احلاديث:

ٍ
اِّ:
فبوبكر و رعمر و رعثامن
وعيل .قلت :ديث ابُش رعمر :ركنَّهلل نقول وأسول اهلل ي
ي

ٍ
فبوبكر و رعمر و رعثامن ،رث َّ نسكت ،ففليس نُش قهللل ايا :فقد فصاهللب ،وناُش قاهللل
بأيب ٍ
وعيل :فقد فصهللب؟ قهللل :نعا قاد فصاهللب ،ناُش قاهللل ف َّي
بكر و رعمر و رعثامن
ي
ٍ
وعايل و رعاثامن :فقاد فخطاأ.
فبوبكر و رعمر
هييُش القولني فقد فصهللب ،ونُش قهللل
ي
لت له) .
ب نهلل رق ر
رق ر
لت :نتَّدمه يف دينه؟ فرفيت قد ف َّ
()2

عايل و رعاثامن) فن يكت اه
املسألة ال َّثهللنية :يسوغ َّ
للاراوي إذا ءاهللن احلاديث ( ي

وعيل) ،كام قهللل فبويعقوب ريوسف بُش رنوسى الق َّطهللنَّ ( :
إن فبهلل ع داهلل قيال
( رعثامن
ي

وعايل؟ قاهللل:
عيل و رعثامن ،فيكتب رهو رعثامن
لهَّ :
ي
الرءل يكتب؛ فيجِّن احلديث :ي
بأس) .
()3

السنَّة للخالل [أقا (  )432 ،43ا
السنَّة [أق ( )431ا  ،]311 /2وانظرُّ :
( ) فخرءه اخلالل يف ُّ
اجلوزي ص 2 1ا .2 1
 311 /2ا  ،]31ننهللقب اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل بُش
ِّ

السنَّة [أق (  )71ا  117 /2ا .]117
( )2فخرءه اخلالل يف ُّ
السنَّة [أق ( )437ا .]312 /2
( )3فخرءه اخلالل يف ُّ
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فدهللتهللن نسألتهللن نرو َّيتهللن عُش اإلنهللم فمحد بُش ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل يف ر رناة

عندام .
تقدي عيل عَّل رعثامن بهلللتَّفضيل واخلالفة أيض اهلل ر
( )

***

السنَّة للخالل [أق ( )713ا  ،]111 /2ننهللقب اإلنهللم فمحد باُش ن ٍ
اجلاوزي
ال باُش
ِّ
( ) انظرُّ :
ص.2 1
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خامتة البحث
ٍ
َّ
كلاامت :ناهلل هاِّ إ
إن ُممو نهلل يف هيه الوأقهللت؛ ونهلل اندأج حتتداهلل ناُش

ونضهللت وإشهللأات؛ ووأانههلل نهلل وأانههلل نُش الع هللأات ،ولكُش س نهلل فن نروءز يف
خهللمتة هيا ال حث اليي نوضوعه( :املسهللول املرو َّية عُش اإلنهللم فمحد باُش ن ٍ
ال يف

الصحهللبة وفهل ال يت) بعض النَّتهللوج املرستفهللد نُش ال حث وهِّ:
َّ

للصاحهللبة
السنَّة واجلامعة :ساالنة رقلاوا وفلسانتد
َّ
 1ر نُش رفصول فهل ُّ

عند .
وفهل ال يت أيض اهلل ر

فداو ناُش
الصح ة ُيدُّ ههلل يشن ،فمُش صحب النَّ َِّّ ﷺ ولاو ساهللعة ر
 2ر ُّ

فصحهللبه.

ٍ
ٍ
ءعفار
عقيل ،وآل
 3ر فهل بيت النَّ ِِّّ ﷺ :ره آل عيل ،وآل الع َّهللس ،وآل

عند .
أيض اهلل ر

اؤ ممَُّش ينتقصد .
 4ر ال َّرت ُّ عَّل َّ
الصحهللبة وفهل ال يت ،والت ُّ
 5ر َّ
الشدهللد للييُش ءهللن عُش النَّ ِِّّ ﷺ َّفس يف اجلنَّة.

 6ر ريقهللس بأصحهللب النَّ ِِّّ ﷺ وفهل بيته ف د.

ٍ
الصحهللح :نثل ناهلل لعايل
الصحهللبة نُش الفضهللول بهللألسهللنيد ِّ
 0ر نهلل أل د نُش َّ

أيض اهلل عنه.
عند .
ر

للصحهللبة :أيض اهلل
 8ر تعظي
الصحهللبة ألهل ال يت؛ وتعظي فهل ال يت َّ
َّ
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عند .
لو يف فهل ال يت أيض اهلل ر
 9ر النَّدِّ عُش ال رغ ِّ

الرت ُّ عَّل مجيع فصحهللب رم َّم ٍد ﷺ وفهل بيته صغريه وك اريه ،
 10ر َّ

عام شجر بيند .
والتَّحدُّ ث بفضهللولد  ،واإلنسهللك َّ
عند .
ر

الصاحهللبة أيض اهلل
 11ر احليأ نُش األ هللديث التِّ فيدهلل ذكر نهلل ءرى باني َّ
ب.
والس ِّ
الصحهللبة أيض اهلل ر
 12ر ر رنة ال َّتطهللول عَّل َّ
عند بهللل َّثلب َّ

وهيجر.
عند ري َّ
الصحهللبة أيض اهلل ر
 13ر املرتطهللول عَّل َّ
عزأ ر

 14ر تفضيل فيب ٍ
عند لد لة ديث ع داهلل باُش
بكر و رعمر و رعثامن أيض اهلل ر

رعمر بُش اخل َّطهللب أيض اهلل عندام ،وتقدي فيب ٍ
بكر و رعمر و رعاثامن وعايل أيض اهلل
عند لد لة ديث سفينة نوىل أسول اهلل ﷺ.
ر

هلللصحهللبة أيض اهلل عند يف التَّفضيل.
َّأِّس ب َّ
 15ر الت ِّ

 16ر عدم التَّعنيف عَّل نُش ذهب يف نسألة التَّفضايل إىل تفضايل فيب ٍ
بكار

عاند لقرابتاه وصادره وإساالنه القادي
و رعمر و رعثامن رث َّ أ َّباع بعايل أيض اهلل ر

وعدله.

ٍ
 10ر خري هيه األر َّنة بعد ن ِّيدهلل:
فبوبكر ِّ
الصدِّ يٌ ،رث َّ رعمر بُش اخل َّطهللب ،رثا َّ

عيل بُش فيب ي ٍ
رعثامن بُش ع َّفهللن ،رث َّ فصحهللب ُّ
والزبري ويلحة
هلللب ُّ
الشوأى اخلمسةُّ :
بدأ نُش املردهللءريُش ،رث َّ فهال ٍ
دالرمحُش بُش عو ٍ وسعد بُش فيب و َّقهللص ،رث َّ فهل ٍ
بادأ
وع َّ
فأو ب.
نُش األنصهللأ نُش فصحهللب أسول اهلل ﷺ :عَّل قدأ اهلجر
والسهللبقة َّفو ب َّ
َّ
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بيند .
ر
السنَّة.
ُّ

عند بل ربدَّ نُش التَّفضايل
الصحهللبة أيض اهلل ر
 18ر عدم ا كتفهللن بمح َّة َّ
ٍ
بعاض فلايس بتاهلل ِّم
عند عَّل
 19ر نُش مل ري ِّ
الصحهللبة أيض اهلل ر
فضل بعض َّ
 20ر تقدي املفضول عَّل الفهللضل فيه يعاُش عاَّل أساول اهلل ﷺ؛ وإزأان

عند .
عَّل املردهللءريُش واألنصهللأ أيض اهلل ر

ٍ
الراشديُش للخالفة؛ واستحقهللق
 21ر فولو َّية ك ِّرل وا د نُش اخلرلفهللن األأبعة َّ
ٍ
حلنفهللن املدد ِّيني للو ية.
األومة ا ر
ك ِّرل وا د نُش َّ
عندام بهلللتَّفضيل واخلالفة.
 22ر ر رنة تقدي عيل عَّل رعثامن أيض اهلل ر
واحلمد هلل أولا وآخر اا؛ وناهر اا وباطن اا

***
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فهرس املراجع واملصادر العلم َّية
عايل اخلطياب اا داأ الكتاهللب
 1ر تاريخ بغداد أو مدينة َّ
السالم :فمحد باُش ِّ

يب (بريوت /ل نهللن).
العر ِّ

 2ر جامع بيا العلم وفضله وما ينبغي ِف روايته وْحله :ريوسف بُش ع داهلل

فواز فمحد زنريل ا
وخرج ف هللديثه وآثهللأه وع َّلٌ عليهَّ :
ا الن ََّم ِر ُّي ا َّققه َّ
ابُش ع دال ِّ
الر َّياهللن؛ داأ اباُش از ٍم (باريوت /ل ناهللن) اا ال َّط عاة األروىل ( 121ه ا
ؤسسة َّ
رن َّ
2113م).

والسالم عىل خري األنرام :رم َّماد باُش فيب
 3ر جال األفهام ِف فضل َّ
الصالة َّ

بكر بُش ف ُّيوب املعرو بهللبُش ق ِّي اجلوز َّياة اا حتقياٌ :زاواد باُش فمحاد النشاريي اا
اءحاِّ
الر
ِّ
ؤسسة رسليامن بُش ع دالعزيز َّ
إوا  :بكر بُش ع داهلل فبوزيد ا متويل رن َّ

كرناة /اململكاة العرب َّياة
اخلري َّية اا داأ عاهللمل الفواواد للنَّ ا والتَّوزياع (نكَّاة املر َّ
السعود َّية) ا ال َّط عة األروىل ( 124ه).
ُّ

وتأولتره
الر ُّد عىل الزَّنادقة واجلهم َّية في ركَّت فيه من ُمتشرابه ال ُقررآ
َّ
 4ر َّ

هللين ا دأاساة وحتقياٌ :دغاش باُش شا ٍ
عىل غري تأويله :فمحد بُش ن ٍ
ال َّ
يب
الشاي ُّ

العجمِّ ا غراس للنَّ
ِّ

والتَّوزيع والدِّ عهللية واإلعالن (الكرويت /دولة الكرويت) ا

ال َّط عة األروىل ( 127ه ا 2114م).

 5ر الزُّهد :فمحد بُش ن ٍل َّ
مجدوأ َّية
الر َّيهللن ُّ
للرتاث (القهللهر  /ر
الشي هلل ُّين ا داأ َّ

نِّص العرب َّية) ا ال َّط عة األروىل ( 111ه ا  117م).
00
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القزوينِّ املعرو بهللبُش نهللءه ا كا عاَّل
 6ر سنن ابن ماجه :رم َّمد بُش يزيد
ُّ

هللين ا اعتنى به :نشدوأ بُش سُش آل سلامن ا
ف هللديثه وآثهللأه :رم َّمد نهللرص الدِّ يُش األل ُّ
السعود َّية) ا ال َّط عة األروىل.
الريهللض /اململكة العرب َّية ُّ
نكت ة املعهللأ ( ِّ

هللين ا كا عاَّل ف هللديثاه
 0ر ُسنن أيب داود :رسليامن بُش األشعث ِّ
السجست ُّ

هللين ا اعتنى به :نشدوأ بُش سُش آل سلامن ا نكت ة
وآثهللأه :رم َّمد نهللرص الدِّ يُش األل ُّ
السعود َّية) ا ال َّط عة األروىل.
الريهللض /اململكة العرب َّية ُّ
املعهللأ ( ِّ

نيي ا ك عَّل ف هللديثاه وآثاهللأه:
مذي :رم َّمد بُش عيسى ِّ
 8ر ُسنن ي
الرت ُّ
الرت ي

هللين ا اعتناى باه :نشادوأ باُش ساُش آل سالامن ا نكت اة
رم َّمد نهللرص الدِّ يُش األل ا ُّ

السعود َّية) ا ال َّط عة األروىل.
الريهللض /اململكة العرب َّية ُّ
املعهللأ ( ِّ

هللوِّ ا فو عَّل حتقيقه :رشاعيب
السنن الكُربى :فمحد بُش رشعيب النَّس ُّ
 9ر ُّ

الرساهلللة (باريوت /ل ناهللن) اا ال َّط عاة األروىل (  12ه ا
نؤسساة ِّ
األأنؤوط اا َّ
211م).

هللوِّ ا ك عَّل ف هللديثاه وآثاهللأه:
َّسائي :فمحد بُش رشعيب النَّس ُّ
 10ر ُسنن الن ي

هللين ا اعتناى باه :نشادوأ باُش ساُش آل سالامن اا نكت اة
رم َّمد نهللرص الدِّ يُش األل ُّ
السعود َّية) ا ال َّط عة األروىل.
الريهللض /اململكة العرب َّية ُّ
املعهللأ ( ِّ

السنَّة :ع داهلل بُش فمحد بُش ن ٍل َّ
هللين ا حتقيٌ ودأاسة :الدُّ كتوأ/
 11ر ُّ
الشي ُّ
ٍ
الساعود َّية) اا
هللين ا داأ ابُش الق ِّي (الدَّ َّنهللم /اململكة العرب َّية ُّ
رم َّمد بُش سعيد القحط ِّ
ال َّط عة األروىل ( 117ه ا  117م).
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السنَّة :فمحد بُش رم َّمد اخلاالل اا دأاساة وحتقياٌ :الادُّ كتوأ /عط َّياة
 12ر ُّ

الساعود َّية) اا ال َّط عاة األروىل
َّ
الرياهللض /اململكاة العرب َّياة ُّ
الراياة ( ِّ
هراين ا داأ َّ
الز ِّ

( 1 1ه ا  111م).

والسرنَّة وإارا
السنَّة واجل عة من الكتاب ُّ
 13ر رشح ُأصول اعتقاد أهل ُّ

الصحابة والتَّابعني من بعدهم :ه ة اهلل بُش احلسُش الاللكهللوِّ ا حتقيٌ :الادُّ كتوأ/
َّ
ٍ
الرياهللض /اململكاة العرب َّياة
فمحد بُش سعد الغ ِّ
هللندي ا داأ يي ة للنَّ والتَّوزياع ( ِّ
السعود َّية) ا ال َّط عة ال َّثهللننة ( 123ه ا 2113م).
ُّ

هللأي ا حتقيٌ :رم َّمد عيل ال رقطب اا
 14ر صحيح ال ُب
خاري :رم َّمد بُش فمحد ال رخ ُّ
ي

املكت ة العِّص َّية (بريوت /ل نهللن) ا (

 1ه ا  11م).

شاريي ا َّقاٌ نرصوصااه
احلجاهللج ال رق
ُّ
 15ر صرحيح ُمسررلم :رنسال بااُش َّ

كرنة /اململكة
َّ
وصححه وأ َّقمه :رم َّمد رفؤاد ع دال هللقِّ ا املكت ة الفيصل َّية (نكَّة املر َّ
السعود َّية).
العرب َّية ُّ

الفاران املعارو باأيب يعاَّل اا داأ
حلسني َّ
 16ر طبقات احلنابلة :رم َّمد بُش ا ر

املعرفة (بريوت /ل نهللن).

الفران املعرو باأيب يعاَّل اا
حلسني َّ
 10ر ال ُعدَّ ة ِف ُأصول الفقه :رم َّمد بُش ا ر

الريهللض/
نصه :الدُّ كتوأ /فمحد بُش عيل سري امل
وخرج َّ
َّققه وع َّلٌ عليه َّ
هللأكِّ ا ( ِّ
ُّ

السعود َّية) ا ال َّط عة ال َّثهللنية ( 1 1ه ا  111م).
اململكة العرب َّية ُّ

ٍ
جار
عايل باُش
 18ر فرتح البراري بَّشرح صرحيح ال ُبخراري :فمحاد باُش ِّ

02
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العسقالين ا أ َّق كرت ه وفبوابه وف هللديثه :رم َّمد رفؤاد ع دال هللقِّ؛ قهللم بإخراءه وتصاحيح
ُّ
الر َّياهللن
ب الدِّ يُش اخلطيب؛ أاءعه :رقيصا رم ِّ
جتهللأبه :رم ُّ
اب الادِّ يُش اخلطياب اا داأ َّ

مجدوأ َّية نِّص العرب َّية) ا ال َّط عة ال َّثهللنية ( 111ه ا  111م).
ُّ
للرتاث (القهللهر  /ر

املقادِّس اا حتقياٌ :الادُّ كتوأ /ع اداهلل باُش
 19ر الفرو  :رم َّمد بُش رنفلح
ُّ

الرياهللض/
ع داملرحسُش ُّ
الرسهلللة (بريوت /ل ناهللن)؛ داأ املرؤ َّياد ( ِّ
ؤسسة ِّ
كِّ ا رن َّ
الرت ُّ
السعود َّية) ا ال َّط عة األروىل ( 121ه ا 2113م).
اململكة العرب َّية ُّ

الصحابة :فمحد بُش ن ٍل َّ
هللين ا َّققاه وخا َّرج ف هللديثاه:
 20ر فضائل َّ
الشي ُّ

السعود َّية) ا
ويص اهلل بُش رم َّمد ع َّهللس ا داأ ابُش
ِّ
اجلوزي (الدَّ َّنهللم /اململكة العرب َّية ُّ
ُّ
ال َّط عة ال َّثهللنية ( 121ه ا  111م).

املقادِّس اا املكتاب
 21ر املُبد ِف رشح املُقنع :رم َّمد بُش ع داهلل بُش رنفلح
ُّ

اإلسالنِّ (بريوت /ل نهللن).
ُّ

دالرمحُش
 22ر جممو فتاوى ريخ اإلسالم أْحد بن تيم َّية :مجع وترتيب :ع َّ

ابُش رم َّمد بُش قهللس وسهللعده ابنه رم َّمد ا رُم َّمع املل فدد لط هللعة املرصاحف ال َّ ايف
السعود َّية) ا ( 1 7ه ا  114م).
(املدينة املر َّنوأ  /اململكة العرب َّية ُّ

 23ر مسائل اإلمام أْحد بن حنبل :أواية ابنه فيب الفضل صاهلللح اا حتقياٌ

الرمحُش ديُش رم َّمد ا اهت َّ بط عه وفو علياه:
ودأاسة وتعليٌ :الدُّ كتوأ /فضل َّ
دالوههللب ع دالوا د اخللجِّ ا الدَّ اأ العلم َّية (دهلِّ /اهلناد) اا ال َّط عاة األروىل
ع
َّ

( 111ه ا  111م).

275

03

المسائل المروية عن اإلمام أحمد في الصحابة وأهل البيت
 24ر مسائل اإلمام أْحد بن حنبل :أواية ابنه ع اداهلل اا حتقياٌ ودأاساة:

ناوأ  /اململكاة العرب َّياة
الدُّ كتوأ /عيل رسليامن املردنَّاهلل اا نكت اة الادَّ اأ (املديناة املر َّ
السعود َّية) ا ال َّط عة األروىل ( 117ه ا  117م).
ُّ

هللين اا
 25ر مسائل اإلمام أْحرد :فباوداود رساليامن باُش األشاعث ِّ
السجسات ُّ

تقدي  :رم َّمد أشيد أضهلل ا داأ املعرفة لل ِّط هللعة والنَّ

(بريوت /ل نهللن).

 26ر مسائل اإلمام أْحد بن حنبل :أواية إسحهللق باُش إباراهي باُش هاهللن

هللبوأي ا حتقيٌ :زهري َّ
اإلساالنِّ (باريوت /ل ناهللن) اا
الشهللويش ا املكتاب
النَّيس
ِّ
ُّ
ال َّط عة األروىل ( 111ه).

 20ر مسائل اإلمام أْحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه :أواية إسحهللق باُش

املروزي ا حتقيٌ :الدُّ كتوأ /رسليامن بُش ع داهلل العماري اا عاامد ال حاث
ننصوأ
ِّ
السعود َّية) اا ال َّط عاة
العلمِّ بهللجلهللنعة اإلسالن َّية (املدينة املر َّنوأ  /اململكة العرب َّية ُّ
ِّ

األروىل ( 124ه ا 2111م).

 28ر مسائل اإلمام أْحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه :أواياة ارب باُش

السالنة ا نكت ة
هللين ا اعتنى بإخراءدهلل :الدُّ كتوأ /نهللرص بُش رسعود َّ
إسامعيل الكرن ِّ

السااعود َّية) ا ا ال َّط عااة األروىل ( 124ه ا
الري اهللض /اململكااة العرب َّيااة ُّ
الرشااد ( ِّ
ُّ
2111م).

والرسائل املرو َّيرة عرن اإلمرام أْحرد برن حنبرل ِف العقيردة:
 29ر املسائل َّ

الساعود َّية) اا
ع داإلله بُش سلامن
ُّ
الريهللض /اململكة العرب َّية ُّ
األمحدي ا داأ يي ة ( ِّ
04
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ال َّط عة األروىل ( 1 2ه ا  11م).
الصحيحني :رم َّمد بُش ع داهلل احلهللك ا دأاسة وحتقيٌ:
 30ر املُستدرك عىل َّ

رنصطفى ع دالقهللدأ عطهلل ا داأ الكرتب العلم َّية (بريوت /ل ناهللن) اا ال َّط عاة األروىل

(

 1ه ا  111م).

 31ر ُمسند اإلمام أْحد بن حنبل :فمحد بُش ن ٍل َّ
وخارج
هللين ا َّققاه
َّ
الشي ُّ

ؤسسة
ف هللديثه وع َّلٌ عليهُ :مموعة نُش املرح ِّققني؛ بإوا  :رشعيب األأنؤوط ا رن َّ
الرسهلللة (بريوت /ل نهللن) ا ال َّط عة األروىل ( 1 3ه ا  113م).
ِّ

فوماة آل تيم َّياة:
 32ر املُ َّ
سودة ِف ُأصول الفقه :تتهللبع عَّل تصنيفدهلل ثالثة نُش َّ

دالسالم بُش ع داهلل؛ وابنه ع داحللي ؛ وابنه فمحد ا َّقٌ بفصوله وفصله وض
ع َّ

يب
شكله وع َّلاٌ واشايه :رم َّماد رمياِّ الادِّ يُش ع داحلمياد اا داأ الكتاهللب العار ِّ

(بريوت /ل نهللن).

اجلوزي ا حتقيٌ:
عيل بُش
ِّ
 33ر مناقب اإلمام أْحد بن حنبل :ع َّ
دالرمحُش بُش ِّ

كاِّ اا هجار لل ِّط هللعاة والنَّ ا والتَّوزياع
الدُّ كتوأ /ع داهلل بُش ع داملرحساُش ُّ
الرت ُّ

مجدوأ َّية نِّص العرب َّية) ا ال َّط عة ال َّثهللنية ( 111ه ا  111م).
واإلعالن (اجليز  /ر
***
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