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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله عىل ما أنعم وأوىل ، وصىل الله وسلم عىل نبينا محمد أجلِّ من َحِمَد وأوىل ، وعىل آله 

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 

ميهم يف العقيدة والحديث والفقه والزهد والسلوك ، أال وهو اإلمام :  جليل من أمئة السلف ومقدَّ

أحمد بن حنبل رحمه الله تعاىل .

املحارضين  انتقاء  أكرث من ستة شهور عىل  أعالم اإلسالم طيلة  العلمية مللتقى  اللجنة  لقد عملت 

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 .

بالكفاءة  لهم  مشهود   ، متخصصني  علامء  من  املجاالت  بتلك  املتعلقة  امللتقى  أبحاث  واستقبلت 

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 

العلمية  للجنة  العلمي  املستشار   ، العجمي  نارص  بن  محمد   : الفاضل  للشيخ  حنبل«  بن  أحمد 
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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 .

وألنه مل يشكر اللَه من مل يشكر الناَس ؛ فال يفوتنا تقديم الشكر لكل من ساهم يف إقامة هذا امللتقى 

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 

اللجنة  إمدادها  عىل  اإلسالمية  واملكتبات  املخطوطات  وإدارة   ، للملتقى  تنظيمها  عىل   ، الكويت 

الدين  الشيخ: نور  ، لصاحبها  النوادر«  ، و»دار  بامللتقى  العلمية مبا طلبته من مخطوطات تتعلق 

طالب عىل إهدائها للملتقى مجموعة نفيسة من الكتب املتعلقة باإلمام أحمد ومذهبه ، وفضيلة 

األستاذ محمد يوسف املزيني املنسق العام للملتقى عىل جهوده املربورة .

نرجو من الله تعاىل أن ينفع بهذا امللتقى كلَّ من أعد له ، وشارك فيه باملحارضة ، أو الحضور ، أو 

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 .... عضًوا

•  محمد سامل الخرض .... عضًوا

• بدر باقر ............. عضًوا

• عمرو بسيوين ....... عضًوا، ومقرًرا
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 فقه اإلمام أمحد

 ،لهُباإلمامةة مشهود   ،نةيف الس   إمام   ،نةأهل الس   إمام   ،حنبل   بن   أمحد   اإلمام  

 . ..والورع ،والزهد ،قىوالت   ،والفضل ،والعلم

يفُ إمام   أمحد   :(ه402تُ) إدريس   بن   حممد   الشافعي   قال عنه شيخه اإلمام  

 إمةام   ،يفُالقةآنن إمام   ،يفُاللغة إمام   ،يفُالفقه إمام   ،يفُاحلديث إمام   :ثامنُخصال

 . ( )انتهى ،نةيف الس   إمام   ،يفُالورع إمام   ،يفُالزهد إمام   ،يفُالفقآ

 . ناهو إمام   :قالوا ،وتالميذه ،وأقآانه ،مشاخيه وقال عنه بعض  

 . (4) (ه402تُ)ندمُالكويفُ قال ذلك حييى بن  

 . (2) (ه442تُ) م  بن ساَل  القاسم   وأبو عبيد  

 . (2) (ه422تُ)ينيُاهلل بن جعفآ بن امل د  وعيلُبنُعبدُ

ْل د بن راهويه   . ( ) (ه422تُ)وإسحاق بن إبآاهيم بن َم 

                                                 
 . 0 /  : طبقاتُاحلنابلة   ( )

 . 04 : ،ُمناقبُاإلمامُأمحدُالبنُاجلوزي 44/  : يخُدمشق،ُتار4 2/ 2: تاريخُبغداد  ( 4)

 . 4  : مناقبُاإلمامُأمحدُالبنُاجلوزي   (2)

 . 22 ةُ 24 : ،ُمناقبُاإلمامُأمحد4 2/ 2: ،ُتاريخُبغداد 4 ،ُ 6 / 9: احلليةُأليبُنعيم   (2)

 . 6  : ،ُمناقبُاإلمامُأمحد4 2/ 2: تاريخُبغداد   ( )
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4 

 . ( ) (ه420تُ)وإبآاهيمُبنُخالدُالكلبيُأبوُثورُ

 . (4) (ه420تُ)يُبنُسعيدُبنُمجيلُالثقف يبة  ت  وق  

 . (2) (ه4 4تُ)يُْص دي الب  زْ وحممد بن حييى األ  

 . (2) (ه  4تُ) مي  وعبد اهلل بن عبد الآمحن الدار  

 . ( ) (ه2 4تُ)سابوريُيْ النَ  يل  هْ وحممد بن حييى بن عبد اهلل الذ  

 . (6) (ه460تُ)ارُاح البزَ بَ وحسن بن حممد بن الَص 

 . (4) (ه444تُ)الآازيُوحممدُبنُإدريسُأبوُحاتمُ

وعملةهُ ،اُرأىُمنُعلمهُوزهدهُوتقةواهمل   ؛وغري هؤالء ممن جعله إمامًا له

 . وحماربتهُللبدعة ،ةبالسنَ 

بنُ كان اإلمام أمحد   :(ه220تُ)قالُأبوُنعيمُأمحدُبنُعبدُاهللُاألصبهاينُ

 ،يةارالزمتهُلألخوم   ،هُباآلثارةلقدوت ،هُمنُاإلمامةُموضعُالدعامةحنبل موضع  

 كان يف حفة  اآلثةار اجلبةل   ،وال يآى للآأي معقالً  ،ال يآى له عن اآلثار معدالً 
                                                 

 . 62 : ،ُمناقبُاإلمامُأمحد424/  : ،ُتاريخُدمشق4 2/ 2 :تاريخُبغداد   ( )

 .  9 /   : ،ُسريُأعالمُالنبالء446/  : ،ُتاريخُدمشق4 2/ 2: تاريخُبغداد   (4)

 . 44 : مناقبُاإلمامُأمحد   (2)

 . 422/  : ،ُتاريخُدمشق46 / 9: حليةُاألولياء  ( 2)

 . 66 : ،ُمناقبُاإلمامُأمحد490/  : تاريخُدمشق   ( )

 .  4 : مناقبُاإلمامُأمحد  ( 6)

 . 492/  : تاريخُدمشق   (4)
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 فقه اإلمام أحمد
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 . ( )انتهى ،العميم ويف العلل والتعليل البحآ   ،العظيم

 ،انتهتُإليةهُاإلمامةةُيفُالفقةه :(ه422تُ)حممدُبنُأمحدُ ،وقالُالذهبي

 . (4)إمام ،حجة ،وأمجعواُعىلُأنهُثقة ،والورع ،واإلخالص ،واحلديث

ومفتةيُ ،ثُالةدنياوحمةد   ،وزاهةدُالوقةت ،عةا ُالعصة :وقال أيضًا فيةه

كان رأسًا  ،وق َل أن تآى العيون  مْثل ه ،وباذلُنفسهُيفُاملحنة ،ةالسنَ  م  ل  وع   ،العآاق

وإخةالصُ ،وصةدقُمتةن ،ذاُعقةلُرزيةن ،والتمسكُباألثآ ،يفُالعلمُوالعمل

 ،وسعةُعلةم ،وحف ُوفهم ،وذكاءُوفطنة ،وخشيةُومآاقبةُللعزيزُالعليم ،نك  م  

 . (2)انتهى ،وهُبذكآهُبفميف  وأن أ   ،ميل  من أن ي مدح بك   هو أجل  

مونُمةنهمُاملتقةد   ،علةامءُاإلسةالم ه يف الفقه فقد شهد هبةا كبةار  أما إمامت  

ة ،هوتالميةذ   ،هوأقآان   ،لهُهباُمشاخيه د  ه  ش   ،آونواملتأخ   هُبةل مذهب ة ،نُبعةدهموم 

 . الآابعُمنُاملذاهبُاإلسالميةُاألربعةُاملعتربة هو املذهب   الفقهي  

َيةة  ،احلاف  ،فاإلمام ل  مةنُ( ه92 تُ)الثبت إسامعيل بن إبةآاهيم بةن ع 

ههناُأمحدُبنُحنبلُقولواُلهُيتقةدمُ) :قيمتُالصالةُقالا أ  وملَ  ،شيوخُاإلمامُأمحد

وتُبنحوُمخسةنُسةنةُأوُقالُهذاُواإلمامُأمحدُيفُشبابهُقبلُأنُيم ،(2)(يصيلُبنا

 . أكثآ
                                                 

 .  44/ 9: حليةُاألولياء   ( )

 . 9 : املصعدُاألمحد   (4)

 . 40: املصعدُاألمحد   (2)

 . 92 /   : ،ُسريُأعالمُالنبالء96: مناقبُاإلمامُأمحد   (2)
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معُجاللتهُيفُالعلةمُ( ه402تُ)واإلمامُالفقيهُحممدُبنُإدريسُالشافعيُ

 . ( )إمامُيفُالفقه ،إمامُيفُاحلديث :والفقهُيقولُعنُاإلمامُأمحد

 ،والُأعلةم ،هبا رجةاًل أفضةل فت  من بغداد فام خلَ  خآجت   :ويقول أيضاً 

 . (4)انتهى ،والُأتقىُمنُأمحدُبنُحنبل ،والُأفقه

إنامُقالُهذاُإمامناُأبوُعبدُاهللُحممدُبنُإدريسُالشافعيُعةنُ :قالُالبيهقي

 . (2)انتهى ،رمحهُاهللجتآبةُومعآفةُمنهُبحالُأيبُعبدُاهللُ

عنُحالُاإلمامُأمحدُعنةدُخآوجةهُ اً إخبار الشافعي   قال هذا اإلمام   :أقول

فةامذاُلةوُرنهُيفُ ،(ه402)وماتُسةنةُ ،(ه99 )وقدُخآجُمنهاُسنةُ ،منُبغداد

وكثةآةُفتةاواهُيفُاملسةا لُ ،وحنُنضوجهُالعلميُوسعةُحفظهُللحديث ،املحنة

 . الكبار

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل إذاُصحُعندكمُاحلديثُعنُرسول ،ياُأباُعبدُاهلل :وقال الشافعي أيضاً 

 . (2)انتهى ،فأخربوناُحتىُنآجعُإليه

 َ مةعُإمامتةهُيفُ( ه  4تُ)عاينُنْ الَص م  اواحلاف  الكبري عبد الآزاق بن ه 

ةي   إنْ  :يقةولُعةنُاإلمةامُأمحةد ،وهوُمنُشيوخُاإلمامُأمحةد ،احلديث هةذاُ ْش ع 
                                                 

 . 0 /  : طبقاتُاحلنابلة   ( )

،ُمناقةب20ُ/  : ،ُطبقةاتُاحلنابلةة442ةُ 444/  : ،ُتاريخُدمشةق9 2/ 2: تاريخُبغداد   (4)

 .  9 /   : ،ُسريُأعالمُالنبالء 2 : اإلمامُأمحد

 . 442/  : تاريخُدمشق   (2)

 .  60: ،ُمناقبُاإلمامُأمحد2 /  : ،ُطبقاتُاحلنابلة40 / 9: حليةُاألولياء  ( 2)
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 . ( )انتهى ،فًا من العلامءل  يكون خ   الآجل  

 . (4)انتهى ،والُأورعُمنُأمحدُبنُحنبل أحدًا أفقه ما رأيت   :ويقول أيضاً 

نُأمحةدُبةنُكةا :(ه9 4تُ)وزجاينُيقول احلاف  إبآاهيم بن يعقوب اجل  

خربُأنةهُ ُيأكةلُمنةذُفةأ   ،فسألُعنهُعبدُالآزاق ،فسها ،حنبلُيصيلُبعبدُالآزاق

 . (2)انتهى ،ثالثة أيام شيئاً 

ْل ةد  صمُالضحاكُبةنأبوُعا ،شيخُاملحدثنُاألثبات ،احلاف  ،وقالُاإلمام َم 

يُيعنةُ إالُذلكُالآجلةُ يعنيُببغدادةُ ليس ث مَ  :فقال ،فقهكآُالوذ   ،(ه4 4تُ)

َم أحد  ما جاءنا م  ةُ أمحدُبنُحنبل  ،ينيد  بةن امل ة كآ له عيل  فذ   ،سنُالفقهغريه حي   ْن ث 

 . (2)انتهى ،ونفضها ،فقالُبيده

انتهةىُ :(ه442تُ)مُاملجتهد أبو عبيد القاسم بن ساَل  ،احلاف  ،وقالُاإلمام

ُبنُحنبل ،العلمُإىلُأربعة ُابنُأيبُشي ،وهوُأفقههمُفيه ،إىلُأمحد  ،لةه بةُوهوُأحفظهموإىل

 . ( )انتهى ،وهوُأكتبهمُله ،وإىلُحييىُبنُمعن ،وهوُأعلمهمُبه ،وإىلُعيلُبنُاملديني

                                                 
 . 92 /   : سريُأعالمُالنبالء   ( )

،ُطبقةاتُ 9 /   : ،ُسةريُأعةالمُالنةبالء96: ،ُمناقبُاإلمامُأمحد440/  : خُدمشقتاري   (4)

 . 42/ 4: الشافعية

 . 92 /   : سريُأعالمُالنبالء   (2)

 . 440/  : ،ُتاريخُدمشق9 2/ 2: ،ُتاريخُبغداد64 / 9: حليةُاألولياء   (2)

،ُ   : بُاإلمةةامُأمحةةد،ُمناقةة426،ُ 42/  : ،ُتةةاريخُدمشةةق442/  : طبقةةاتُاحلنابلةةة  (  )

 . 96ُ،400 /   : سريأعالمُالنبالء
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كنةتُأجةالسُ :(ه422تُ)وقالُاإلمامُشيخُاملرشقُإسحاقُبنُراهويهُ

فكنةاُنتةذاكآُاحلةديثُمةنُ ،وأصحابنا ،وحييىُبنُمعن ،بالعآاقُأمحدُبنُحنبل

أليسُ :فأقول ؟وطآيقُكذا :ابنُمعنُمنُبينهمفيقولُ ،وثالثة ،وطآيقن ،طآيق

 ؟مةاُفقهةه ؟ماُتفسةريه ؟ماُمآاده :فأقول ،نعم :فيقولون ؟قدُصحُهذاُبإمجاعنا

 . ( )حنبل بن   هم إال أمحد  فيقفون كل  

 . (4)إال أمحد بن حنبل فإنه يتكلم بكالم له قوي   :ويفُرواية

بآاهيمُبنُخالدُالكلبةيُوقالُاإلمامُاحلاف ُاحلجةُاملجتهدُمفتيُالعآاقُإ

 . أمحدُبنُحنبلُأعلمُوأفقهُمنُالثوري :(ه420تُ)أبوُثورُ

 . (2)أعلمُأوُأفقهُمنُالثوري :أوُقال

ةم  وْ وقال نوح بن حبيةب الق    
رأيةتُأمحةدُبةنُحنبةلُيفُ :(ه424تُ) س 

 . وهوُيفتيُفتياُواسعة (ه92 )سنةُ ف  يْ مسجد ال  

 مهةةمُالفقةةهُعةةل يعل  وجةةاءهُأهةةلُاحلةةديثُفج :ويفُروايةةةُأخةةآى

 . (2)واحلديث

منُأمحةدُيفُ ما رأيت رجاًل أمجع   :(ه422تُ)وقالُمهناُبنُحييىُالشاميُ
                                                 

 . 90: ،ُمناقبُاإلمامُأمحد 49/  : ،ُتاريخُدمشق9 2/ 2: تاريخُبغداد   ( )

 .  49/  : تاريخُدمشق   (4)

 .  6 : مناقبُاإلمامُأمحد  ( 2)

 .  9 /   : ،ُسريُأعالمُالنبالء422: مناقبُاإلمامُأمحد   (2)
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 . ( )انتهى ،وزهده علمه

 :عةنُاإلمةامُأمحةد( ه  4تُ)راقُعبد احلكم الوَ  اب بن  وقال عبد الوهَ 

 . (4)هىانت ،وأخربنا ،ثناحدَ  :فأجابُفيهاُبأنُقال مسألةً  رجل سئل عن ستن ألف  

أسودُالةآأ ُأحفة ُ ما رأيت   :(ه2 4تُ)وقالُأمحدُبنُسعيدُالدارميُ

 ،والُأعلمُبفقههُومعانيهُمنُأيبُعبدُاهللُأمحدُبةنُحنبةل ،ملسو هيلع هللا ىلص حلديثُرسولُاهلل

 . (2)انتهى

أمحةدُ :(ه 46تُ)يلُجْ وقال اإلمام احلاف  أمحد بن عبد اهلل بن صالح الع  

سةهم سدوسي  ،ىُأباُعبدُاهللن  كْ بن حممد بن حنبل ي  ا مةنُأهةلُ ،يي ْصةب   ،مةن أ ْنف 

فقيةهُيفُ ،الةنفس   ه  زْ ن ة ،ثقةةُثبةتُيفُاحلةديث ،ونشةأُهبةا ،ولدُببغداد ،خآاسان

تَ  ،احلديث  . (2)انتهى ،وخري ة  صاحب سنَ ،ُيتبعُاألثآب ع م 

ْرعة عبيد اهلل بن عبد الكآيم الآازي احلفَ  وقال اإلمام سيد    :(ه462 ت)اظ أبو ز 

 ،يفُالعلةمُوالزهةد :فقةال ؟يفُالعلم :فقيلُله ،محدُبنُحنبلعينيُمثلُأ ماُرأت

 . ( )هما رأت عيناي مثل   ،خري وكل   ،واملعآفة ،والفقه

                                                 
،ُسةريُ 2 : ،ُمناقةبُاإلمةامُأمحةد422/  : ،ُتاريخُدمشةق42 ،ُ 6 / 9: لياءحليةُاألو   ( )

 .  9 /   : أعالمُالنبالء

 . ه9 2 طُ 24/ 2ُ،4 /  طُدارُاملعآفة،ُ 400/  : طبقاتُاحلنابلة  ( 4)

 . 490/  : ،ُتاريخُدمشق9 2/ 2: تاريخُبغداد   (2)

 . 424/  : ،ُتاريخُدمشق  2/ 2: تاريخُبغداد   (2)

 . 64 : ،ُمناقبُاإلمامُأمحد426/ 2: ،ُوَمتصهُالبنُمنظور492/  : تاريخُدمشق  (  )
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وقدُرأيتُالشيوخُفةامُ ،أمحدُبنُحنبلُأكربُمنُإسحاقُوأفقه :وقال أيضاً 

 . ( )وأشياءُكثرية ،وفقه ،وفضل ،اجتمعُفيهُزهد ،رأيت أحدًا أكمل منه

 :فقيةلُلةه ،ث  ةةةحدي ف  ةأل ف  ةانُأمحدُبنُحنبلُحيف ُألةةك :أيضاً وقالُ

 . (4)انتهى ،هُفأخذتُعليهُاألبوابت  آْ ذاك   :قال ؟وماُيدريك

ةوقالُاحل عةنُ( ه440تُ)الةآازيُ اف  اإلمام حممةد بةن مسةلم بةن وار 

 . (2)انتهى ،معآفة   وصاحب   ،حف    وصاحب   ،فقه   كان صاحب   :اإلمامُأمحد

مُاحلاف ُالناقدُشةيخُاملحةدثنُأبةوُحةاتمُحممةدُبةنُإدريةسُوقالُاإلما

كاناُ :قال ؟أهيام كان أحف    :الآازيُوقدُسئلُعنُعيلُبنُاملدينيُوأمحدُبنُحنبل

 . (2)انتهى ،وكانُأمحدُأفقه ،يفُاحلف ُمتقاربن

ُاحلاف ُاحلجةُشيخُاإلسالمُإبآاهيمُبنُإسحاقُاحلآيبُ  :(ه 42تُ)وقالُاإلمام

ة م  لْ فآأيت كأن اهلل مجع له ع   ،حنبل رأيتُأمحدُبن مةنُكةلُ ،آيناألولةن واآلخ 

 . ( )انتهى ،ويمسكُماُشاء ،يقولُماُشاء ،صنف  

 ،هموتالميةذ   ،هوتالميةذ   ،وهؤالءُاملةذكورونُمةنُمشةايخُاإلمةامُأمحةد
                                                 

 . 92 /   : ،ُسريُأعالمُالنبالء62 : مناقبُاإلمامُأمحد   ( )

 .  2: ،ُمناقبُاإلمامُأمحد2 /  : ،ُطبقاتُاحلنابلة240ةُ 9 2/ 2: تاريخُبغداد  ( 4)

 440 ة  46،ُتةاريخُاإلسةالم،ُوفيةات99ُ /   : النةبالء ،ُسريُأعالم40 : مناقبُاإلمامُأمحد   (2)

 .  4صُ

 . 92 /   : ،ُسريُأعالمُالنبالء62 : مناقبُاإلمامُأمحد   (2)

 . 22 /   : ،ُسريُأعالمُالنبالء29: مناقبُاإلمامُأمحد   ( )
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وشةهدواُلةهُ ،قدُأثنواُعىلُعلمهُوفقهةه ،وغريهمُكثري ،آينُعنهماملتأخ   وبعض  

 بل علامء العا  اإلسالمي أمجع قد اعتربوا مذهبه الفقهَي  ،وغريه باإلمامةُيفُالفقه

 . الآابعُمنُاملذاهبُالفقهيةُاملعتربةُحسبُالرتتيبُالزمني هو املذهب  

املذهبُاحلنبيلُهوُاملذهبُالآابعُمنُاملذاهبُالفقهيةُاألربعةُاملشةهورةُو

فكأنةهُجةاءُوقةتُ ،وألنهُجاءُبعدُاملذاهبُالثالثةُقبلةه ؛حسبُالرتتيبُالزمني

لكنه   ينترش كثريًا كام حصل للمذاهب الثالثة  ،النضجُالعلميُللمسا لُالفقهية

لكنةةهُانترشةةُبكثةةآةُالعلةةامءُوالفقهةةاءُ ،ألهنةةاُسةةبقتهُباالنتشةةارُواألتبةةاع ؛قبلةةه

واملةذاهبُتنمةوُوتزدهةآُ ،بخالفُالسوادُالعامُواالنتشارُاألفقي ،واملجتهدين

 . وكثآةُتآليفهمُوكتبهمُوروايتهاُعنهمُوانتشارها ،وسعةُعلمهم ،بعددُعلام ها

تباعُهذاُأنُمنُأسبابُقلةُأ( ه2  تُ)عقيلُوقدُذكآُأبوُالوفاءُعيلُبنُ

ّ   هم إىل الورع والعبادة والزهد  وميل   ،املذهبُهوُزهدُعلام ه  عن املناصةب وتةو

 ،لفتةوىبةالعلمُوا للتةدريس واالشةتغال   ه الواليةة  القضاء الذي يكون ملن تواَل 

 . ( )وإدارةُاملدار 

ة أمةا الشةام   ،وهذاُالذيُذكآهُأبوُالوفاءُقدُيكونُيفُالعةآاق فقةدُ ومص 

 . واُفيهاُالقضاءُوالتدريستولَ 

وحصةوممُعةىلُ ،وختآجيةاهتمُواسةتنباطاهتم ،ومؤلفاهتم ،وعلامءُاملذهب

  .منُأهمُاألمورُلقوةُاملذهبُوسعةُانتشارهُالعلمي ،عظيمُمنُاألدلة ر  دْ ق  

                                                 
 . 0   :،ُاملدخلُالبنُبدران4  /  : ،ُالذيلُعىلُطبقاتُاحلنابلة609: مناقبُاإلمامُأمحد   ( )
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ُُ:يقولُالشيخُأبوُزهآة ةُوكانُمنُاملخآجنُوأصحاب  ُُنُالالوجوهُم  ةحي  ونُص 

ُوكأنُاهللُعوضهُعنُعددُالعوامُالةذينُيعتنقونةهُبعةددُ ُ،يفُذلكُاملذهبُاجلليل

ُ،مةةنُالعلةةامءُذويُالقةةدمُالآاسةةخةُيفُالبحةةثُواالسةةتنباطُوالتخةةآيجُعظةةيمُ 

ُ.ُ( )انتهى

والُبسةعةُُ، ُبعةددُاألتبةاعفالعلمُالةذيُخَلفةهُعلةامءُاملةذهبُالُيقةا

بخالفُالعلةمُالةذيُُ،التيُرسعانُماُتتالشىُوتنقبضُ،املساحاتُمنُاألرض

ُ.ُويستفيدُمنهُعلامءُاألمةُوطالبُالعلمُ،يبقىُمدىُالعصور

ووصةلُُ،ومعُهذاُفقدُانترشُاملذهبُأيضًاُيفُعددُمنُاألقاليمُواألقطةار

ذلكُعنةدُالكةالمُعةنُانتشةارُُآُ هُ ظُْويُ ُ،إىلُالرشقُوالغآبُمنُالعا ُاإلسالمي

ُ.ُاملذهب

                                                 
ُ.ُ 22:ُابنُحنبلُُُ( )
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 مصادر فقه اإلمام أمحد

 والوقوف   ،ةع النصوص من الكتاب والسنَ بتتب   أمحدُرمحهُاهلل اإلمام   آ  ه  ت  اْش 

وقةدُاجتمةعُلةهُمةنُ ،األوىلُيفُاالسةتدالل فلهةا املكانةة   ،هبةا والعمةل   ،عندها

منهةاُ الصةحيح   ،ةلسةنَ وقدُحفة ُا ،أنُجيتمعُألحد الكثري قَل  النصوص اليشء  

ةُوكان شةديد املتابعةة للسةنَ  ،األسانيد ومعآفة   ،التامةُبالعلل وله املعآفة   ،هوغري  

فيةهُ :وأحيانةًا يقةول يف اإلجابةة ،وكثريًا ما يفتي السا ل بةن  احلةديث ،واألثآ

 . أوُأكثآ ،أوُثالثة ،حديثان

لُسئلُعنُسةتنُرج :اقاب بن عبد احلكم الورَ قال عنه تلميذه عبد الوهَ 

 . ( )انتهى ،وأخربنا ،حدثنا :فأجابُفيهاُبأنُقال ،ألفُمسألة

ت ةب الةآأي وحفظهةا :لويقول أبو بكآ الاَل  ت ةب  ك  ثةمُ ُ ،كان أمحد قد ك 

 . (4)يلتفتُإليها

ة ،بالآأي وقد كان يكآه وضع الكتب واالشتغال   ةُك بالسةنَ وحيةب التمس 

 . (2)واألثآ

فقدُكانُيستحرضةُ ،ستداللُعندُاإلمامُأمحدُتتسعوهذاُماُجعلُدا آةُاال

فةإذاُاجتمةعُاألصةلُ ،وهذاُهوُاملآادُبفقهُالدليل ،النصوصُووجهُاالستدالل
                                                 

 . 24/ 2ُ،4 /  : طبقاتُاحلنابلة   ( )

 .  9: مناقبُاإلمامُأمحد  ( 4)

 . 429: مناقبُاإلمامُأمحد  ( 2)
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يفُرجةلُاكتملةتُلةهُُ،وهةوُالفقةهُوالفةآعُ ُ،وهوُالدليلُمةنُالكتةابُوالسةنة

ُ.ُوالقولُيفُاملسا لُالفقهيةُعىلُعلمُوبصريةُ،متطلباتُاإلفتاء

رأيتُأهلُالعلةمُيفُزماننةاُقةدُحصةلواُُ:ايبامنُالطَُيقولُاإلمامُأبوُسلي

ُُ،فقةهُونظةآوأهةلُُ،أصحابُحديثُوأثةآُ،فآقتنوانقسمواُإىلُُ،حزبن ُوكةل 

ىُعنهاُيفُدركُماُتنحةوهُمةنُالبغيةةُستغن ُوالُيُ ُ،واحدةُمنهامُالُتتميزُعنُأختها

بنةاءُوالفقةهُبمنزلةةُالُ،ألنُاحلديثُبمنزلةُاألسا ُالذيُهوُاألصةلُ،واإلرادة

ُُ،الذيُهوُلهُكالفآع ُُ،بناءُ ُيوضعُعىلُقاعةدةُوأسةا ُفهةوُمنهةارُوكل  ُوكةل 

ُُآُ فُْأسا ُخالُعنُبناءُوعامرةُفهوُقُ  ُ.ُ( )انتهىُ،وخآاب 

مماُُ،كامُحظيُبكثريُمنُالتالميذُ،منُالشيوخُبكثريُ ُي ُظ ُواإلمامُأمحدُقدُح ُ

ومةعُُ،آةُاألدلةُلديهلذاُكثآتُعنهُالآواياتُلكثُ،جعلُدا آةُاألدلةُلديهُواسعة

ُ.ُأنُتكونُلغريهُقَلُُ،أسئلةُيفُالفآوعُكثريةُ ُامهُبالسنةُواآلثارُفقدُأجابُعنإمل

ُ

                                                 
ُ.2ُ/ُ :ُمعا ُالسننُُ(ُ )

18
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 أصول مذهب اإلمام أمحد

 :النصوص من الكتاب والسنة :األصل األول

ُالقآننُوالسنة ُالتتبعُلنصوص ُاإلمامُأمحدُكانُشديد وجدُ،تقدمُأن الن ُُفهوُإذُا

ةوالُمُ ُ،ُيعبأُبامُخالفهو ُ، ُيلتفتُإىلُغريه بةالن ُُفاألخةذُ ُ،نُكةاننُخالفةهُكا نةًاُم 

ُ يفُُفلمُيلتفتُاإلمامُأمحدُإىلُخةالفُعمةآُُ،عندُاحلنابلةُوتقديمهُعىلُالآأيُأصل 

ُ ُُ،ىُوالُنفقةُ ن ُكُْأنهُالُجيبُللمبتوتةُس  ُُحيثُثبتُعنةدهُحةديث  ُُ،( )قةيسُفاطمةةُبنةت 

ُ.ُ(4)ثبتُعندهُحديثُعامرُبنُيارسيفُجوازُالتيممُللجنبُحيثُُهوالُإىلُخالف

ةُالقةآننَُمالفةًاُللسةنَُُفةإذاُكةانُهةاهآُ ُ،لةهُوتفسةريُ ُ،للقآننُبيانُ ُةُ والسنَُ

ُ،السنةُثبتتُبطآيةقُالقةآننُيةُ جُ وح ُُ،للقآننُنةُ ةُألهناُمبيُ ونُالسنَُفاحلنابلةُالُيآدُ 

ُعةدمُ بةنُاألدلةةُأوىلُمةنُاألخةذُببعضةهاُوُبمسلكُالرتجيحُواجلمعُ ُواألخذُ 

ُ.ُ(2)األخذُبالبعضُاآلخآ

آُالقةآننُعةنُنُيزعمُاالسةتغناءُبظةاهيفُالآدُعىلُمُ ُولإلمامُأمحدُرسالةُ 

ُ.ُ(2)ملسو هيلع هللا ىلصتفسريُسنةُرسولُاهللُ

ُبةاعُ واتُ ُ،بَنُفيهُوجوبُطاعتهُ،( )ملسو هيلع هللا ىلصطاعةُالآسولُفُأيضًاُكتابًاُيفُوصنَُ
                                                 

ُ.ُمتفقُعليهُُُ( )

ُ.ُمتفقُعليهُُ(4ُ)

ُ.422ُةُُ 4ُ/44:ُ،ُإعالمُاملوقعن49ة2ُ/44ُُ :ُفتاوىُابنُتيميةُُُ(2)

ُ.ُ 4ُ/6:ُطبقاتُاحلنابلةُُُ(2)

ُ.ُ 2ة22ُُ/ُ :ُمعجمُمصنفاتُاحلنابلةُُُ( )
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ةُ،ماُجاءُبهُوإنُ ُيكنُيفُالقآنن   ّ ُُ،ملجملةهنةةُةُومبيُ وأنُالسةنةُمف ُصةةُ وَمص 

ه ُ.ُقهدةُملطلُ ومقيُ ُ،لعام 

يكةونُُ:قيةلُأليبُعبةدُاهللُ:( )ويفُمسا لُإسحاقُبةنُإبةآاهيمُبةنُهةان 

يفتةيُبةامُُ:قالُاإلمامُأمحةدُ؟لُعنُاليشءُالذيُفيهُاختالفأُ ْسُيُ الآجلُيفُقآيةُفُ 

ُ.ُوما ُيوافقُالكتابُوالسنةُأمسكُعنهُ،يفتيُبهُ،يوافقُالكتابُوالسنة

ُُمُكالمُ القيُ ُينُابنُ سُالدُ ولشم ُ،(4)ُ(إعةالمُاملةوقعن)يفُكتابهُاملفيدُُنفيس 

ُ.ُوبَنُمآتبتهاُمنهُ،بَنُفيهُأنُالسنةُالُتعارضُالقآنن

 :اإلمجاع :األصل الثاين

ُاإلمجاعُ ُُهوُاتفاق  منُالعصورُُيفُعص ُُملسو هيلع هللا ىلصوالعقدُمنُأمةُحممدُُأهلُاحل ل 
ُ.ُ(2)يندهُبأمورُالدُ نُقيَُومنهمُمُ ُ،منُاألمورُعىلُأمآُ 

واإلمامُأمحةدُأطلةقُالقةولُبصةحةُاإلمجةاعُيفُروايةةُابنةهُعبةدُاهللُوأيبُ

لةهُأنُُ،يةتُإنُأمجعةواأأرُ،احلارثُيفُالصحابةُإذاُاختلفواُ ُخيآجُمنُأقاويلهم

ُُ،هذاُقولُخبيثُ؟خيآجُمنُأقاويلهم أنُخيةآجُُألحةدُ ُالُينبغيُ،أهلُالبدعُقول 

ُ.ُ(2)تلفوامنُأقاويلُالصحابةُإذاُاخ

                                                 
ُ(.944ُ )64ُ /4ُ:ُمسا لُإسحاقُبنُإبآاهيمُبنُهان ُُُ( )

ُ.ُ 24ة4ُ/204ُُ:ُإعالمُاملوقعنُُُ(4)

ُ.ُ 22/ُ :ُروضةُالناهآُمعُرشحهاُُ(2ُ)

ُ.ُ  2:ُ،ُاملسودة060 ة9ُُ 0 /2ُ:ُالعدةُُ(2ُ)
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ُُ:ويفُروايةُاحلسنُبنُثوابُقال يفُالتكبريُمنُغداةُيةومُعآفةةُإىلُُأذهب 

ُ.ُ( )...باإلمجاعُ:قالُ؟إىلُأيُيشءُتذهبُ:فقيلُلهُ،نخآُأيامُالترشيق

 ُ ُومعُهذاُفقدُاعرت  وقةالُيفُُ،دُيفُذلةكوشةدَُُ،عىُاإلمجةاعنُادَُعىلُمُ ُض 

ُ.ُلعلُالنا ُقدُاختلفواُ،عىُاإلمجاعُفهوُكاذبنُادَُمُ ُ:روايةُعبدُاهلل

ُ.ُ(4)جازُ،الُأعلمَُمالفاًُُ:لوُقالُ:وذيآُ وقالُيفُروايةُامل ُ

ولكنةهُمةنُشةدةُُ،يأخذُباإلمجةاعرمحهُاهللُومنُذلكُنعلمُأنُاإلمامُأمحدُ

هُكثةريُمةنُكبةارُاأل مةةُل ةعُ وهةذاُفُ ُ،اإلمجاعُعيُنقلُ دُالقولُعىلُمدَُورعهُيشدُ 

ُ.ُ(2)كالشافعيُوغريه

وحتةآمُُ،جيةبُاملصةريُإليهةاُ،اإلمجاعُحجةةُمقطةوعُعليهةاُ:قالُالقايض

ُ.ُ(2)َمالفته

 :قول الصحايب :األصل الثالث

ُ ُ.ُ( )فهوُيفُحكمُاملآفوعُقولُالصحايبُإذاُ ُيكنُللآأيُفيهُجمال 

ُ،هآُخالفُ هُ ظُْوقالُقوالًُوانترشُيفُالباقنُو ُيُ ُ،وأماُإذاُكانُللآأيُفيهُجمال

                                                 
ُ.ُ 06 ة060ُُ /2ُ:ُالعدةُُُ( )

ُ.ُ  2:ُ،ُاملسودة060 ة9ُُ 20/ُ :ُ،ُالعدة222:ُمسا لُعبدُاهللُُ(4ُ)

،ُاإلحكامُيفُأصولُاألحكامُ(9   ،429ُ ،422ُ )22ُ ،4ُ 2:ُالآسالةُلإلمامُالشافعيُُُ(2)

ُ.24ُ /ُ :ُالبنُحزم

ُ.2ُ 0 /2ُ:ُالعدةُُُ(2)

ُ.222ُ:ُاملسودةُُُ( )
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 . ( )ويكونُحجة ،أنهُإمجاعكالمُاإلمامُأمحدُ فظاهآ  

نقةلُعةنُصةحايبُو  ي   ،إذا قةال الصةحايب قةوالً  :وقالُاملجدُابنُتيميةة

نة ُعليةهُأمحةدُيفُ ،فهةوُحجةة واالجتهاد   وهو ما جيآي بمثله القيا    ،هخالف  

 . (4)مهُعىلُالقيا وقدَ  ،مواضع

 :استصحاب احلال :األصل الرابع

عىلُأنهُكةانُ زمان احلارض بناءً يفُال هو احلكم بثبوت حكم   :االستصحاب

 . (2)ثابتًا يف الزمن املايض إىل أن يوجد الدليل املغري  

توجةدُ وذلكُحيةنامُال ،ون من طآق االستدالل االستصحاب  د  ع  واحلنابلة ي  

كنُإليةهُإالُبعةدُالتحةآيُولكن ال يةآ   ،وفتاواهم ،وأقوالُالصحابة ،النصوص

 . هوُطآيقُمنُطآقُإعاملُاألدلةف ،واستفآاغُالوسعُيفُاألدلةُاألخآى

فاألصلُفيهةاُاإلباحةةُمةاُ ُ ،ويتوسعونُفيهُيفُجانبُالعقودُواملعامالت

 . (2)مانع   دْ آ  ي  

 :املصالح املرسلة :األصل اخلامس

أوُ ،منفعة   هي الوصف الذي يكون يف تآتيب احلكم عليه جلب   :املصلحة

                                                 
 .  22: املسودة   ( )

 . 226: ملسودةا   (4)

 . 4 4: أصولُالفقهُاإلسالمي   (2)

 . 242: أصولُمذهبُاإلمامُأمحد   (2)
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 : واملصالحُثالثةُأقسام ،سدة  فْ م   درء  

 . باتفاق وهذه معتربة   ،رشعُباعتبارهاماُشهدُالـ  1

 . باالتفاق وهذه ملغاة   ،ماُشهدُالرشعُبإلغا هاـ  2

وكانةتُيفُ ،وال بإلغةاء بةدليل معةَن  ،ماُ ُيشهدُمةاُالرشةعُباعتبةارـ  3

وهةوُ ،(املصةالحُاملآسةلة) ىُبةةوهذا ما يسةمَ  ،األمورُالتيُيدركُالعقلُمعناها

 . ( )األحكامُعليهالذيُاختلفُالعلامءُيفُصالحيتهُلرتتيبُ

 ،أصولُفتاوىُاإلمامُأمحد دَ م حينام ع  واملصالح املآسلة   يذكآها ابن القي  

ةم ومصةالح العبةاد يف  إنُالرشةيعةُمبناهةاُوأساسةها :لكنهُيذكآهاُويقول ك  احل 

 . (4)ومصالحُكلها ،كلها وهي عدل   ،املعاشُواملعاد

عةامالتُالتةيُالُنة ُوقدُاختذهاُبعضُعلامءُاحلنابلةُحجةُيفُأبوابُامل

 . (2)فيهاُوالُإمجاع

 :سد الذرائع وإبطال احليل :األصل السادس

 . إىل فعل حمآم   ية  ض  فْ الوسيلة امل   :الذريعة

ة موصاًل إىل اسةتحالل وهي ما يكون من الطآق الفيَ  ،مجعُحيلة :واحليل

 . املحآم

                                                 
 . 9 2: ،ُأصولُمذهبُاإلمامُأمحد29 /  : ،ُاملستصفى4 2/  : روضةُالناهآ   ( )

 . 2 / 2: إعالمُاملوقعن   (4)

 . 22 : املدخلُالبنُبدران   (2)
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ُ:ُموتنقسمُالذريعةُباعتبارُإفضا هاُإىلُاملفسدةُإىلُثالثةُأقسا

ُ.ُوقدُأمجعُالعلامءُعىلُسدهاُ،ذريعةُتفيضُإىلُاملفسدةُقطعاًُـ  1

 .ُوهيُمعتربةُعندُاإلمامُأمحدُ،ذريعةُتفيضُإىلُاملفسدةُغالباًُـ  2

وهةذهُُ،وإفضاؤهاُإىلُاملصلحةُأرجةحُ،ذريعةُتفيضُإىلُمفسدةُنادراًُـ  3

ُ.ُ( )غريُمعتربة

 :نال  ب  ن ق  م   رشع   :األصل السابع

ُ:ُوايتانُعنُاإلمامُأمحديفُالعملُبرشعُمنُقبلناُر

أنُكلُماُ ُيثبتُنسخهُمنُرشا عُمنُكانُقبلناُفهةوُرشعُُ:الآوايةُاألوىل

ُ.ُلنا

ُ.ُدينُإالُبامُثبتُأنهُرشعُلناأنناُغريُمتعبَُُ:الآوايةُاألخآى

ُُمُ قُ لناُماُ ُيُ ُنُقبلناُرشعُ ومجهورُاحلنابلةُيآجحونُأنُرشعُمُ  عةىلُُالةدليل 

ُ.ُ(4)نفيهُعنا

 :االستحسان :امناألصل الث

ُ.ُ(2)هوُالعدولُعنُموجبُالقيا ُإىلُدليلُهوُأقوىُمنهُ:االستحسان

وينقلونُعنهُصورًاُقالُفيهاُُ،مذهبُاإلمامُأمحدُهواحلنابلةُينصونُعىلُأن
                                                 

ُ.ُ 0 :ُ،ُأصولُمذهبُاإلمامُأمحد 2 /2ُ:ُوقعن،ُإعالمُامل6 2ُ/4:ُفتاوىُابنُتيميةُُُ( )

ُ.22ُ :ُ،ُأصولُمذهبُاإلمامُأمحد6 2ُ/4:ُالعدةُُُ(4)

ُ.ُ   :ُأصولُمذهبُاإلمامُأمحدُُُ(2)
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ُ:ُموتنقسمُالذريعةُباعتبارُإفضا هاُإىلُاملفسدةُإىلُثالثةُأقسا

ُ.ُوقدُأمجعُالعلامءُعىلُسدهاُ،ذريعةُتفيضُإىلُاملفسدةُقطعاًُـ  1

 .ُوهيُمعتربةُعندُاإلمامُأمحدُ،ذريعةُتفيضُإىلُاملفسدةُغالباًُـ  2

وهةذهُُ،وإفضاؤهاُإىلُاملصلحةُأرجةحُ،ذريعةُتفيضُإىلُمفسدةُنادراًُـ  3

ُ.ُ( )غريُمعتربة

 :نال  ب  ن ق  م   رشع   :األصل السابع

ُ:ُوايتانُعنُاإلمامُأمحديفُالعملُبرشعُمنُقبلناُر

أنُكلُماُ ُيثبتُنسخهُمنُرشا عُمنُكانُقبلناُفهةوُرشعُُ:الآوايةُاألوىل

ُ.ُلنا

ُ.ُدينُإالُبامُثبتُأنهُرشعُلناأنناُغريُمتعبَُُ:الآوايةُاألخآى

ُُمُ قُ لناُماُ ُيُ ُنُقبلناُرشعُ ومجهورُاحلنابلةُيآجحونُأنُرشعُمُ  عةىلُُالةدليل 

ُ.ُ(4)نفيهُعنا

 :االستحسان :امناألصل الث

ُ.ُ(2)هوُالعدولُعنُموجبُالقيا ُإىلُدليلُهوُأقوىُمنهُ:االستحسان

وينقلونُعنهُصورًاُقالُفيهاُُ،مذهبُاإلمامُأمحدُهواحلنابلةُينصونُعىلُأن
                                                 

ُ.ُ 0 :ُ،ُأصولُمذهبُاإلمامُأمحد 2 /2ُ:ُوقعن،ُإعالمُامل6 2ُ/4:ُفتاوىُابنُتيميةُُُ( )

ُ.22ُ :ُ،ُأصولُمذهبُاإلمامُأمحد6 2ُ/4:ُالعدةُُُ(4)

ُ.ُ   :ُأصولُمذهبُاإلمامُأمحدُُُ(2)
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هاُعىلُوإنام من باب تآجيح األدلة بعض   ،وال جيعلونه دلياًل مستقالً  ،باالستحسان

 . ( )بعض

 :رفالع   :األصل التاسع

 . وصار عندهم شا عاً  ،ماُتعارفُعليهُالنا  :لعآفا

 ْ  ،وخاصةُيفُبابُاملعةامالت ،آونُالعآفُيفُكثريُمنُفتاواهمواحلنابلة جي 

والُيقفونُعنةدُ ،ويعتربونُاملعاينُواملقاصد ،فهمُيتوسعونُفيهاُأكثآُمنُغريهم

 ويفُالرشةوطُيف ،النةا  ويفُصيغُالعقودُينظآونُإىلُماُتعارفُعليةه ،األلفاظ

ة ،واألنكحة يعتربون املرشوط عآفًا كاملرشوط رشعاً  املعامالت آونُالعةآفُوجي 

نْث فيها مآجعها عندهم إىل العآف ،آىُالنطقجم    . (4)ويف األيامن واحل 

 :القياس :األصل العارش

وقدُ ،رواياتُفيهاُالعملُبالقيا ُوالقولُبه ن قل عن اإلمام أمحد رمحه اهلل

 . ُالقيا ُمنُأصولُاألدلةرب  ت  عْ ه ي  ذلكُبعضُاألصحابُأن عدَ 

ةوج   ،عمةلُبالقيةا ُوالُيقةولُبةهون قل عنه ما هاهآه أنةه ال ي   ذلةكُ ل  ع 

 . بعضهمُروايةُأخآىُعنُاإلمام

وقةالواُ ،وأكثآ األصحاب تأولوا مةا ن قةل عنةه يف عةدم العمةل بالقيةا 

 . بالقيا 

                                                 
 . 4 2ةُ  2 : ،ُاملسودة229/  26ُ،2/ 2: فتاوىُابنُتيمية  (  )

 .  49: ،ُالقواعدُالبنُرجب492/ 4: إعالمُاملوقعن   (4)
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ربُأنُيفُواعتة ،وبعضهم   يتأول ما ن قل عنةه مةن عةدم العمةل بالقيةا 

 ،عةدمُالعمةلُبالقيةا  :واألخةآى ،العملُبالقيةا  :إحداها ،مذهبهُروايتن

 . ( )العلة ط  واألخآى فيام هو مستنب   ،وجعل األوىل فيام ن   عىل علته

 

                                                 
،ُأصولُمذهبُاإلمةامُ 20: ،ُاملدخلُالبنُبدران 26: ،ُاملسودة 42 ةُ 442 / 2 :العدة   ( )

 .  64ةُ 640: أمحد
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ربُأنُيفُواعتة ،وبعضهم   يتأول ما ن قل عنةه مةن عةدم العمةل بالقيةا 

 ،عةدمُالعمةلُبالقيةا  :واألخةآى ،العملُبالقيةا  :إحداها ،مذهبهُروايتن

 . ( )العلة ط  واألخآى فيام هو مستنب   ،وجعل األوىل فيام ن   عىل علته

 

                                                 
،ُأصولُمذهبُاإلمةامُ 20: ،ُاملدخلُالبنُبدران 26: ،ُاملسودة 42 ةُ 442 / 2 :العدة   ( )

 .  64ةُ 640: أمحد

27

 فقه اإلمام أحمد

23 

 االجتهاد والتقليد

ويةآونُأنُُ،احلنابلةُيآونُعدمُخلوُالعصةُمةنُجمتهةدُيقةومُهللُباحلجةة

والُيوجبةونُاالجتهةادُعةىلُُ،ليدُجا زُيفُاجلملةوالتقُ،االجتهادُجا زُيفُاجلملة

ُ،مونُاالجتهادوالُيوجبونُالتقليدُعىلُكلُأحدُوحيآُ ُ،مونُالتقليدكلُأحدُوحيآُ 

ُ.ُ( )والتقليدُجا زُللعاجزُعنُاالجتهادُ،ويآونُأنُاالجتهادُجا زُللقادرُعليه

                                                 
ُ.40ُ/402ُ:ُفتاوىُابنُتيميةُُُ( )
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 مميزات املذهب احلنبيل وخصائصه

وهةوُنخآهةاُمةنُُ،هيةُاألربعةُاملشهورةاملذهبُاحلنبيلُأحدُاملذاهبُالفق

ُُ،الناحيةُالزمنية مذهبُمةنُهةذهُاملةذاهبُاألربعةةُلةهُخصةا  ُُوقدُكانُكل 

ُ.ُخيت ُهباُوميزاتُمتيزهُعنُغريهُمنُبقيةُاملذاهب

ُ:ُأماُخصا  ُوميزاتُاملذهبُاحلنبيلُفكثريةُمنها

 :اجلمع بني احلديث والفقهـ  1

مشةهودُلةهُبةذلكُمةنُعلةامءُُ،ةُالسةنَُإمامُاملذهبُأمحدُبنُحنبلُإمامُيف

ُشتمُ وتُ ُ،ةُهيُاملصدرُالثاينُللترشيعُبعدُالقآننُالكآيموالسنَُُ،األمة عةىلُأكثةآُُل 

ُُ،فهيُكالقاعدةُللبناءُ،فهيُاألسا ُلألحكامُ،أدلةُاألحكامُالتفصيلية بناءُُوكل 

ُُثابتةُ ُ ُيوضعُعىلُقواعدُ  ُ.ُفهوُخآابُقويةُ ُوأساسات 

ُ،األوفآُمنُمعآفةُالسننُواآلثةارُواحل َُُلُالنصيبُاألكربواإلمامُأمحدُنا

يقةولُُوكثريًاُمةاُ،بامُصحُمنُالسنةُومذاُجاءتُإجاباتهُعىلُاملسا لُالفقهيةُمقآونةًُ

ُ.ُأربعةُ:أوُ،فيهُثالثةُأحاديثُ:أوُ،فيهُحديثانُ:يفُإجاباته

ئلُرجةلُسةُ:اقُعنُاإلمةامُأمحةدابُبنُاحلكمُالورَُقالُتلميذهُعبدُالوهَُ
ُ.ُ( )انتهىُ،حدثناُوأخربناُ:قالُفأجابُفيهاُبأنُُْ،عنُستنُألفُمسألةُ 

ُمةةاُرأيةةُ:وقةةالُبعضةةهم ُأحةةدًاُأعلةةمُبفقةةهُاحلةةديثُومعانيةةهُمةةنُُت 

                                                 
ُ.ُطُدارُاملعآفة400ُ/ُ :ُطبقاتُاحلنابلةُُُ( )
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 . ( )انتهى ،أمحد

ويفُ ،وإىل اإلمام أمحد املنتهى يف معآفةة السةنة علةاًم وعمةالً  :قالُالذهبي

 ،والةورع ،وكان رأسًا يف الزهد ،ويفُمعآفةُالفقهُوفآوعه ،معآفةُاحلديثُوفنونه

 . (4)انتهى ،والصدق ،والعبادة

 ،باالجتهةادةُ مذهبُاإلمامُأمحد :أيةُ إنُاملخالفنُملذهبه :قالُابنُالقيم

آهبةاُمةنُوق   ،هةاويعآفةون مةا حقَ  ،مونُنصوصهُوفتةاواهليعظ   ،دينُلغريهواملقل  

 صةحابة رأى مطابقةة  وفتةاوىُال وم ن تأمل فتاواه ،وفتاوىُالصحابة ،النصوص

حتةىُإنُ ،ورأىُاجلميعُكأهناُختآجُمةنُمشةكاةُواحةدة ،منهامُعىلُاألخآى كل  

وكانُحتآيةهُلفتةاوىُ ،الصحابةُإذاُاختلفواُعىلُقولنُجاءُعنهُيفُاملسألةُروايتان

 . (2)انتهى ،الصحابةُكتحآيُأصحابهُلفتاويهُونصوصهُبلُأعظم

 إذ جيةد   ؛ملدرسةةُالةن  قبلةة   ق  هذاُاملذهبُبح :وقالُالشيخُبكآُأبوُزيد

 ،والسةنة ،الناهآ يف كتب املسا ل عن اإلمام أمحد حشدًا مهةاًم مةن أدلةة الكتةاب

وهذاُيدلُعىلُمتيزُفقهُاإلمامُأمحدُباالعتامدُعةىلُ ،وفتاواهم وأقوالُالصحابةُ

 . (2)انتهى ،وعدم االلتفات إىل غريه ما وجد إليه سبيالً  ،الدليل

ي حصل عليه اإلمام أمحد قد أثآ تةأثريًا بالغةًا يف تالميةذه وهذاُالتميزُالذ
                                                 

 . 22 /   : سريُأعالمُالنبالء   ( )

 . 494ةُ  49/   : سريُأعالمُالنبالء   (4)

 . 2 /  : املوقعنإعالمُ   (2)

 . 24 /  : املدخلُاملفصل  ( 2)
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 عىل كتب املذهب جيد املسألة مقآونةً  ع  ل  طَ فامل   ،نُجاءُبعدهمُمنُعلامءُاملذهبوم  

هاُدليةلُروايةة مصةدر   وكل   ،منُالآوايات بل قد يكون يف املسألة عدد   ،بالدليل

 . منُاألدلة

وروايةةُ ،ثةآ النةا  حفظةًا للسةنةوهمُأك :يقولُابنُخلدونُعنُاحلنابلة

 . ( )انتهى ،احلديث

عىلُسريةُعلامءُاحلنابلةةُمةنُ لقد وقفت   :ويقولُاألستاذُسعديُأبوُجيب

 ،حتىُمنتصفُالقةآنُالثةامنُامجةآي ،ومنُجاءُبعدهم ،أصحابُاإلمامُأمحد

 . (4)انتهى ،ونظآةُللحياة ،ومنهجاً  ،فوجدت أمحد يف كل واحد منهم فكآاً 

ومنُكثآةُماُعةاشُمةعُ :تورُأمحدُبكريُحممودُعنُاإلمامُأمحدويقولُالدك

 ،والعقيةةدة ،واملعةةامالت ،احلةةديثُالرشةةيفُكانةةتُنراءُاإلمةةامُيفُالعبةةادات

فهيُعبةارةُعةنُبحةآُعميةقُ ...معلميةُمطولةُتفيدُالباحثنُوالعلامء ،واألدب

إذاُكةانُإالُ ،الُيستطيعُالداخلُفيهُأنُخيآجُمنهُبسةهولة ،واسعُاألرجاء ،الغور

 . (2)انتهى ،منُالعلامءُاملوهوبن

وقدُجاءتُفتاوىُعلامءُاحلنابلةةُاملتةأخآينُعةىلُمةاُكانةتُعليةهُأقةوالُ

مةاُيآجحةهُالةدليلُ من احلآص عىل تتبع الةدليل وتةآجيح   ،املتقدمنُوفتاواهم

                                                 
 . 222: مقدمةُابنُخلدون   ( )

 . م992 طُدارُابنُكثريُعامُ  26: أمحدُبنُحنبلُالسريةُواملذهب   (4)

 .   : إسهامُيفُتاريخُاملذهبُاحلنبيل   (2)
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 . 222: مقدمةُابنُخلدون   ( )

 . م992 طُدارُابنُكثريُعامُ  26: أمحدُبنُحنبلُالسريةُواملذهب   (4)

 .   : إسهامُيفُتاريخُاملذهبُاحلنبيل   (2)
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 . دُمنُاملذهبحتى ولو خالف املعتم  

 :االهتامم باملسائل االعتقاديةـ  2

 آةُاألدلةُعندُإمامُاملذهبُفقدُكثةآُيفُإجاباتةهُومؤلفاتةهُنظآًا التساع دا

وهةذاُيفُاملةذهبُاحلنةبيلُأكثةآُمنةهُيفُغةريهُمةنُ ،الكالمُعنُمسا لُاالعتقةاد

فمسةا لُاإلمةامُأمحةدُ ،املذاهب األخآى التي غالبًا ما تكون املسا ل فيها فقهيةةً 

 . ( )يُرويتُعنهيفُمسا لهُالت متناثآة   التي أجاب عليها كثرية   االعتقادية  

عةىلُ والةآد   ،ملسو هيلع هللا ىلصوطاعةةُالآسةولُ ،يفُاإليةامن واإلمام أمحد له مصةنفات  

وفضةا لُ ،والفةتن ،واإلمامة ،ونفيُالتشبيه ،اجلهميةُوالزنادقةُوجواباتُالقآنن

 . إلخ... ورسا لُيفُالسنةُوالعقيدة ،ومناقبُعيل ،أهلُالبيت

 يض عنةه كتابةًا يف الةآد  ور وقدُصنفُاإلمامُأمحدُرمحهُاهلل :قالُابنُمفلح

 ،...واحةتجُبةدال لُالعقةول ،عىلُالزنادقةُوالقدريةةُيفُمتشةابهُالقةآننُوغةريه

 . (4)انتهى

أهةلُامللةلُ مسا ل اإلمام فيه ما خية    ل الذي حوى جَل ويف جامع الاَل 

 . (2)والآدةُوالزندقةُوتاركُالصالةُوالفآا ض
                                                 

( اإلمامُأمحةدُيفُالعقيةدةالآسا لُواملسا لُاملآويةُعنُ: )للدكتورُعبدُاإللهُبنُسلامنُاألمحدي   ( )

 . ه209 رسالةُدكتوراهُمنُاجلامعةُاإلسالميةُباملدينةُعامُ

 . 444/  : اآلدابُالرشعية  ( 4)

تمُحتقيقهُيفُرسالةُدكتوراهُيفُجامعةُاإلمامُحممدُبنُسعودُاإلسالمية،ُوطبعُيفُجملةدينُعةامُ  ( 2)

 . ه6 2 
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قهيةُنقلةواُمسةا لُيفُالعقيةدةُوتالميذُاإلمامُأمحدُمعُنقلهمُللمسا لُالف

بةدُاهللُبةنُاإلمةامُأمحةدُلةهُكتةابُفعُ،وممُمؤلفاتُيفُذلكُأيضاًُُ،عنُشيخهم

ُوالاَلُُ،( )((السنة)) وغةريهمُكةابنُُ،(4)أيضاًُُ((السنة))جامعُمسا لُاإلمامُلهُُل 

ُ.ُ(2)وابنُأيبُحاتمُوالطرباينُأيبُالدنيا

ُإجاباهتمُعةىلُمسةا لُالفقةهُوقدُسارُعىلُهذاُمجاعةُمنُعلامءُاحلنابلةُيف

فشيخُاملذهبُالقايضُأبوُيعةىلُيفُكتةابُالةآوايتنُوالةوجهنُذكةآُُ،والعقيدة

ُ.ُ(2)عددًاُمنُاملسا لُالعقدية

جةدًاُلةيسُهةذاُُالعقيدةُالتيُأّلفهاُعلامءُاحلنابلةُكثةريةُ بُوالكتبُاملتعلقة

ُُ،ذكآهاُمكانُ  بُليستُيفُاملسا لُاإلشارةُإىلُأنُإجاباتُعلامءُاملذهُوإنامُأردت 

بعونُمةنهجُإمةامُاملةذهبُيفُفهمُمتَُُ،بلُويفُاملسا لُالعقديةُأيضاًُُ،الفقهيةُفقط

ُ.ُذلك

ويفُجامعةُاإلمامُحممدُبةنُسةعودُاإلسةالميةُبالآيةاضُرسةالتانُمجعتةاُ

ورسالتانُأيضةًاُُ،مسا لُالعقيدةُاملذكورةُيفُكتابُطبقاتُاحلنابلةُالبنُأيبُيعىل

ُ.ُهيةمجعتاُاملسا لُالفق
                                                 

ُ.ُه6 2 القآى،ُوطبعُيفُجملدينُعامُتمُحتقيقهُيفُرسالةُدكتوراهُيفُجامعةُأمُُُ(ُ )

ُ.ُبتحقيقُالدكتورُعطيةُبنُعتيقُالزهآاينهُ  2 مطبوعُعنُدارُالآايةُبالآياضُعامُُُُ(4)

ُ.0ُ 42ُ،422ُ،2 /ُ :ُيآاجعُمعجمُمصنفاتُاحلنابلةُُُ(2)

(ُاملسةا لُالعقديةةُمةنُكتةابُالةآوايتنُوالةوجهن:ُ)للدكتورُسعودُبنُعبدُالعزيزُاللةفُُُ(2)

ُ.ُه9 2 لقايضُأيبُيعىلُمطبوعُعامُل
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قهيةُنقلةواُمسةا لُيفُالعقيةدةُوتالميذُاإلمامُأمحدُمعُنقلهمُللمسا لُالف

بةدُاهللُبةنُاإلمةامُأمحةدُلةهُكتةابُفعُ،وممُمؤلفاتُيفُذلكُأيضاًُُ،عنُشيخهم

ُوالاَلُُ،( )((السنة)) وغةريهمُكةابنُُ،(4)أيضاًُُ((السنة))جامعُمسا لُاإلمامُلهُُل 

ُ.ُ(2)وابنُأيبُحاتمُوالطرباينُأيبُالدنيا

ُإجاباهتمُعةىلُمسةا لُالفقةهُوقدُسارُعىلُهذاُمجاعةُمنُعلامءُاحلنابلةُيف

فشيخُاملذهبُالقايضُأبوُيعةىلُيفُكتةابُالةآوايتنُوالةوجهنُذكةآُُ،والعقيدة

ُ.ُ(2)عددًاُمنُاملسا لُالعقدية

جةدًاُلةيسُهةذاُُالعقيدةُالتيُأّلفهاُعلامءُاحلنابلةُكثةريةُ بُوالكتبُاملتعلقة

ُُ،ذكآهاُمكانُ  بُليستُيفُاملسا لُاإلشارةُإىلُأنُإجاباتُعلامءُاملذهُوإنامُأردت 

بعونُمةنهجُإمةامُاملةذهبُيفُفهمُمتَُُ،بلُويفُاملسا لُالعقديةُأيضاًُُ،الفقهيةُفقط

ُ.ُذلك

ويفُجامعةُاإلمامُحممدُبةنُسةعودُاإلسةالميةُبالآيةاضُرسةالتانُمجعتةاُ

ورسالتانُأيضةًاُُ،مسا لُالعقيدةُاملذكورةُيفُكتابُطبقاتُاحلنابلةُالبنُأيبُيعىل

ُ.ُهيةمجعتاُاملسا لُالفق
                                                 

ُ.ُه6 2 القآى،ُوطبعُيفُجملدينُعامُتمُحتقيقهُيفُرسالةُدكتوراهُيفُجامعةُأمُُُ(ُ )

ُ.ُبتحقيقُالدكتورُعطيةُبنُعتيقُالزهآاينهُ  2 مطبوعُعنُدارُالآايةُبالآياضُعامُُُُ(4)

ُ.0ُ 42ُ،422ُ،2 /ُ :ُيآاجعُمعجمُمصنفاتُاحلنابلةُُُ(2)

(ُاملسةا لُالعقديةةُمةنُكتةابُالةآوايتنُوالةوجهن:ُ)للدكتورُسعودُبنُعبدُالعزيزُاللةفُُُ(2)

ُ.ُه9 2 لقايضُأيبُيعىلُمطبوعُعامُل
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عةىلُ( ه0  تُ)وقدُكانُاحلاف ُأبوُالفضلُحممدُبةنُنةااُالسةالميُ

فانتقلُإىلُمذهبُاإلمامُأمحدُبنُحنبلُمنُأجلُاألمورُ ،مذهبُاإلمامُالشافعي

 . ( )االعتقادية

 :التيسري يف كثري من األحكامـ  3

ھ ھ ھ ھ ﴿ :قالُاهللُتعةاىل ،يفُالترشيعُاإلسالميُتيسريُعىلُاألمة

 ويف املذاهب الفقهية جوانب   ،(4)واملشقةُجتلبُالتيسري ،[42: جاحل]﴾ے ے ۓۓ

ويفُاملذهبُاحلنبيلُتيسريُيفُكثريُمنُاألحكامُيفُغالبُأبةوابُ ،منُهذاُالتيسري

 : ومنُذلك ،الفقه

 ،والةدواجن ،كبيهمةةُاألنعةام ،القولُبطهارةُبولُوروثُمأكولُاللحم ـ

 . (2)ودفعُللحآجُواملشقة ويفُهذاُتيسري ،ونحوُذلكُمماُتعمُبهُالبلوى

ويفُهةذاُ ،يابسةه بةه وحةك  طْ غسل ر   واستحباب   ،(2)طهارةُمنيُاآلدمي ـ

 . تيسري أيضاً 

ويفُجوازُمسحهُ ،وهوُاملنترشُيفُهذاُالزمن ،( )جوازُاملسحُعىلُاجلورب ـ

                                                 
 . 420/  : ذيلُطبقاتُاحلنابلة   ( )

 . 22: ،ُاألشباهُوالنظا آُالبنُنجيم22: األشباهُوالنظا آُللسيوطي  ( 4)

 . 24/  : ،ُاملحآر294/ 4: املغني  ( 2)

 . 294/ 4: املغني  ( 2)

 . 242/  : املغني  (  )
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وإالُلضاقُاألمآُعةىلُالنةا ُبخلعةهُوغسةلُالةآجلنُعنةدُكةلُُ،تيسريُهاهآ

 .ُوضوء

ةل مُللبةا عُُيأخذُ ُوذلكُكأنُُْ،( )املعاطاةصحةُالبيعُبُـ املشةرتيُاملبيةعُوي س 
ُُالثمنُدونُصيغةُ  ُُبعت  ولوالُالقةولُُ،وهذاُمنترشُبكثآةُيفُاألسواقُ،واشرتيت 

خاصةُيفُهذاُالعصُالذيُكثةآتُفيةهُمتطلبةاتُُ،بالصحةُحلصلُمشقةُوحآج

 .ُطآقُالبيعُوالرشاءُوتنوعتُوتعددتُ،النا 

ُ:قالُشيخُاإلسالمُابنُتيميةةُ،(4)دُوالرشوطُالصحةأنُاألصلُيفُالعقوُـ

والُحيآمُفيهاُويبطلُإالُماُوردُُ،إنُاألصلُيفُالعقودُوالرشوطُاجلوازُوالصحة

ةُ،نصةاًُُ،الرشعُبتحآيمةهُوإبطالةه وأصةولُأمحةدُُ،نُيقةولُبةهأوُقياسةًاُعنةدُم 

 .ُ(2)انتهىُ،املنصوصةُعنهُأكثآهاُجيآيُعىلُهذاُالقول

ُاملعتربُيفُالتقاُـ ةويُ ُ،بهبضُيفُاملعامالتُأنُقبضُكلُيشءُبحس  عُفيةهُآج 

ويفُهذاُالعصُتوسعتُاملعةامالتُُ،ويفُهذاُتيسريُكبريُعىلُاألمةُ.(2)إىلُالعآف

ُ.ُويفُهذاُالقولُتيسريُعظيمُيفُهذاُالتعاملُ،التجاريةُوتنوعتُوتعددتُجماالهتا

ُآُ ْعةاألسةامءُتُ ُ:قالُشةيخُاإلسةالمُابةنُتيميةة بالرشةعُهاُتةارةُحةدودُ ُف 

                                                 
ُ.2ُ/2ُ:ُ،ُالفآوع460/ُ :ُ،ُاملحآر2ُ/224:ُرشحُالزركيشُُ(ُ )

ُ.4ُ /4ُ:ُ،ُالقواعدُالبنُرجب24 /49ُ:ُجمموعُفتاوىُابنُتيميةُُُ(4)

ُ.24ُ /49ُ:ُجمموعُفتاوىُابنُتيميةُُُ(2)

ُ.26ُ /6ُ:ُاملغنيُُُ(2)
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31 

وإالُلضاقُاألمآُعةىلُالنةا ُبخلعةهُوغسةلُالةآجلنُعنةدُكةلُُ،تيسريُهاهآ

 .ُوضوء

ةل مُللبةا عُُيأخذُ ُوذلكُكأنُُْ،( )املعاطاةصحةُالبيعُبُـ املشةرتيُاملبيةعُوي س 
ُُالثمنُدونُصيغةُ  ُُبعت  ولوالُالقةولُُ،وهذاُمنترشُبكثآةُيفُاألسواقُ،واشرتيت 

خاصةُيفُهذاُالعصُالذيُكثةآتُفيةهُمتطلبةاتُُ،بالصحةُحلصلُمشقةُوحآج

 .ُطآقُالبيعُوالرشاءُوتنوعتُوتعددتُ،النا 

ُ:قالُشيخُاإلسالمُابنُتيميةةُ،(4)دُوالرشوطُالصحةأنُاألصلُيفُالعقوُـ

والُحيآمُفيهاُويبطلُإالُماُوردُُ،إنُاألصلُيفُالعقودُوالرشوطُاجلوازُوالصحة

ةُ،نصةاًُُ،الرشعُبتحآيمةهُوإبطالةه وأصةولُأمحةدُُ،نُيقةولُبةهأوُقياسةًاُعنةدُم 

 .ُ(2)انتهىُ،املنصوصةُعنهُأكثآهاُجيآيُعىلُهذاُالقول

ُاملعتربُيفُالتقاُـ ةويُ ُ،بهبضُيفُاملعامالتُأنُقبضُكلُيشءُبحس  عُفيةهُآج 

ويفُهذاُالعصُتوسعتُاملعةامالتُُ،ويفُهذاُتيسريُكبريُعىلُاألمةُ.(2)إىلُالعآف

ُ.ُويفُهذاُالقولُتيسريُعظيمُيفُهذاُالتعاملُ،التجاريةُوتنوعتُوتعددتُجماالهتا

ُآُ ْعةاألسةامءُتُ ُ:قالُشةيخُاإلسةالمُابةنُتيميةة بالرشةعُهاُتةارةُحةدودُ ُف 

                                                 
ُ.2ُ/2ُ:ُ،ُالفآوع460/ُ :ُ،ُاملحآر2ُ/224:ُرشحُالزركيشُُ(ُ )

ُ.4ُ /4ُ:ُ،ُالقواعدُالبنُرجب24 /49ُ:ُجمموعُفتاوىُابنُتيميةُُُ(4)

ُ.24ُ /49ُ:ُجمموعُفتاوىُابنُتيميةُُُ(2)

ُ.26ُ /6ُ:ُاملغنيُُُ(2)

35

 فقه اإلمام أحمد

31 

ُكالشةمس ،واحلج ،والصيام ،والزكاة ،كالصالة ُباللغةة  ،والةرب ،والقمةآ ،وتارة

 . ( )انتهى ،والتفآق ،وتارةُبالعآفُكالقبض ،والبحآ

يفُاللغةُ حيث   يكن له حدي  ،هُإىلُعآفُالنا ع  ج  آْ م   فالقبض   :وقال أيضاً 

 . (4)انتهى ،والُيفُالرشع

ويفُهةذاُتضةييقُلةدا آةُ ،(2)الطةالقالُيةنق ُبةهُعةددُ لع فسخ  أن ال   ـ

 . الفآاق

وفيه تضييق أيضًا  ،(2)عدمُوقوعُالطالقُمنُالسكآانُيفُإحدىُالآوايتن ـ

 . لدا آةُالفآاق

ويفُهذاُ ،( )جوازُوقفُاإلنسانُعىلُنفسهُمدةُحياتهُيفُإحدىُالآوايتن ـ

 . توسيعُلدا آةُعملُالربُواإلحسان

 . (6)توريثُذويُاألرحام ـ

 . (4)نُ ُيبلغُمنُولدهبإسالم م   م  ك  الكافآ إذا مات ح  أنُ ـ
                                                 

 . 222/ 49: جمموعُفتاوىُابنُتيمية  (  )

 .  44/ 20: جمموعُفتاوىُابنُتيمية  ( 4)

 . 442/ 0 : املغني   (2)

 . 224/ 0 : املغني  ( 2)

 . 92 / 2: املغني   ( )

 . 24/ 9: املغني   (6)

 . 426/ 4 : املغني   (4)
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 :البعد عن التفريع والتقدير وفرض ما مل يقعـ  4

ينهىُعنُالنظآُيفُكتةبُأهةلُالةآأيُخشةيةُأنُرمحهُاهللُكانُاإلمامُأمحدُ

 ملسو هيلع هللا ىلصيشتغلُأهلُالعلمُبالتفآيعاتُوالالفاتُواالفرتاضاتُعنُسنةُرسةولُاهللُ

 . األصلُيفُاحلكمُعىلُاملسا لُالفقهيةوأقوالُالصحابةُالتيُهيُ

ةُفهو يتمشى مع السنَ  ،وعىل هذا فقد كان املذهب احلنبيل يتتبع الدليل دا امً 

ضُاملسا لُالتيُ ُتقعُملعآفةُوصفهاُثمُاحلكمُعليهاُفةيامُآْ وال يشتغل بف   ،واألثآ

 . وهذاُهوُاملنهجُالذيُسارُعليهُاإلمامُأمحد ،لوُوقعت

إياكُأنُتتكلمُيفُمسةألةُ !ياُأباُاحلسن :الُُّأمحدُبنُحنبلق :قالُامليموين

 . ( )انتهى ،ليسُلكُفيهاُإمام

دعناُمةنُهةذهُ :فقالُله ،وسألهُرجلُعنُمسألة ،ونقلُأبوُداودُعنُأمحد

 . (4)انتهى ،ثةد  املسا ل املحْ 

جةاءُ مةا ن  س  حْ دعنا ليت أّنا ن   :قال ،سئلُعنُمسألة ،سمعتُأمحد :وقالُاألثآم

 . (2)انتهى ،األثآ فيه

كانُأمحدُيكآهُوضعُالكتبُالتيُتشةتملُعةىلُالتفآيةعُ :قالُابنُاجلوزي

 . (2)انتهى ،وحيبُالتمسكُباألثآ ،والآأي

                                                 
 . 424/ 2: ،ُإعالمُاملوقعنُالبنُالقيم 42: املناقبُالبنُاجلوزي  (  )

 . 44/ 4: اآلدابُالرشعيةُالبنُمفلح   (4)

 . املآجعُالسابق  ( 2)

 . 429: املناقب  ( 2)
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 :البعد عن التفريع والتقدير وفرض ما مل يقعـ  4

ينهىُعنُالنظآُيفُكتةبُأهةلُالةآأيُخشةيةُأنُرمحهُاهللُكانُاإلمامُأمحدُ

 ملسو هيلع هللا ىلصيشتغلُأهلُالعلمُبالتفآيعاتُوالالفاتُواالفرتاضاتُعنُسنةُرسةولُاهللُ

 . األصلُيفُاحلكمُعىلُاملسا لُالفقهيةوأقوالُالصحابةُالتيُهيُ

ةُفهو يتمشى مع السنَ  ،وعىل هذا فقد كان املذهب احلنبيل يتتبع الدليل دا امً 

ضُاملسا لُالتيُ ُتقعُملعآفةُوصفهاُثمُاحلكمُعليهاُفةيامُآْ وال يشتغل بف   ،واألثآ

 . وهذاُهوُاملنهجُالذيُسارُعليهُاإلمامُأمحد ،لوُوقعت

إياكُأنُتتكلمُيفُمسةألةُ !ياُأباُاحلسن :الُُّأمحدُبنُحنبلق :قالُامليموين

 . ( )انتهى ،ليسُلكُفيهاُإمام

دعناُمةنُهةذهُ :فقالُله ،وسألهُرجلُعنُمسألة ،ونقلُأبوُداودُعنُأمحد

 . (4)انتهى ،ثةد  املسا ل املحْ 

جةاءُ مةا ن  س  حْ دعنا ليت أّنا ن   :قال ،سئلُعنُمسألة ،سمعتُأمحد :وقالُاألثآم

 . (2)انتهى ،األثآ فيه

كانُأمحدُيكآهُوضعُالكتبُالتيُتشةتملُعةىلُالتفآيةعُ :قالُابنُاجلوزي

 . (2)انتهى ،وحيبُالتمسكُباألثآ ،والآأي

                                                 
 . 424/ 2: ،ُإعالمُاملوقعنُالبنُالقيم 42: املناقبُالبنُاجلوزي  (  )

 . 44/ 4: اآلدابُالرشعيةُالبنُمفلح   (4)

 . املآجعُالسابق  ( 2)

 . 429: املناقب  ( 2)
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ُ،فمنهمُمنُسةدُبةابُاملسةا لُ،والنا ُيفُهذاُاملسلكُعىلُمناهجَُمتلفة

ومنهمُمةنُُ،أوُماُالُيمكنُأنُيقعُ،ومنهمُمنُتوسعُفيهاُحتىُافرتضُماُ ُيقع

حتىُالُيشتغلُأهلُالعلمُبذلكُعنُُ،دونُماُ ُيقعُ،فتحُبابُاملسا لُللواقعات

ُ.ُالسنةُواألثآ

ُ:ُانقسمُالنا ُيفُهذاُالبابُأقساماًُُ:قالُابنُرجب

فقههُوعلمهُبحدودُُنُسدُبابُاملسا لُحتىُقَلُنُأتباعُأهلُاحلديثُمُ فمُ 

ُ.ُوصارُحاملُفقهُغريُفقيهُ،ملسو هيلع هللا ىلصماُأنزلُاهللُعىلُرسولهُ

ماُيقةعُيفُُ،فقهاءُأهلُالآأيُمنُتوسعُيفُتوليدُاملسا لُقبلُوقوعهاُومن

ُ...ُالعادةُمنهاُوماُالُيقع

وأماُفقهاءُأهلُاحلديثُالعاملونُبهُفإنُمعظمُههمُالبحةثُعةنُمعةاينُ

وكالمُالصةحابةُوالتةابعنُمةمُُ،وماُيفّهُمنُالسننُالصحيحةُ،كتابُاهللُ

فيهةاُُثمُالتفقةهُ ُ،صحيحهاُوسقيمهاُفةُ ومعآُ،ملسو هيلع هللا ىلصوعنُسنةُرسولُاهللُُ،بإحسان

ُُ،هامُ وتفهُ  ثمُمعآفةُكالمُالصحابةُوالتابعنُممُبإحسانُُ،عىلُمعانيهاُوالوقوف 

ُ،وأصولُالسةنةُ،ومسا لُاحلاللُواحلآامُ،يفُأنواعُالعلومُمنُالتفسريُواحلديث

ُوهذاُهوُطآيقةُاإلمامُأمحدُومنُوافقهُمنُعلةامءُ،وغريُذلكُ،والزهدُوالآقا ق

ُُ،احلديثُالآبانين ُُويفُمعآفةُهذاُشغل  عنُالتشاغلُبامُأ حدثُمنُالآأيُُشاغل 

ُرُ وُْوإنامُيُ ُ،مماُالُينتفعُبهُوالُيقع ُُث  ُُالتجادل  ُُ،فيهُالصةومات  ُوكثةآةُ ُ،واجلةدال 

ُعةنُيشءُمةنُاملسةا لُاملوَلةُ،القيلُوالقال ئ ل  داتُوكانُاإلمامُأمحدُكثريًاُإذاُس 
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ُ.ُ( )انتهىُ،ثةمنُهذهُاملسا لُاملحدُ ُدعوناُ:التيُالُتقعُيقول

 :اجلمع بني العلم والعملـ  5

تُُْ،باعُلآلثاراالتُ ُشديدُ ُرمحهُاهللُكانُاإلمامُأمحدُ  ُُعُالعلمُ ب ُي  فعةنُأيبُُ،العمل 

ةزوجت ةُاسةتأذنُأمحةدُ ُ:احلسنُابنُاملناديُأنهُقال َّ ُ،بةاعىُطلبةًاُلالتُ هُيفُأنُيت

ُ.ُ(4)ملسو هيلع هللا ىلصاستنانًاُبآسولُاهللُُ،ريُوسامهاُرحيانةفاشرتىُجاريةُبثمنُيسُ،فأذنتُله

ُُ:قالُُّأمحدُ:وذيآَُوقالُامل ُ ُُملسو هيلع هللا ىلصحديثًاُعنُالنبيُُماُكتبت  ُإالُوقدُعملةت 

ةَآُيبُيفُاحلةديثُأنُالنبةيُُ،به ُ،(2)احةتجمُوأعطةىُأبةاُطيبةةُدينةاراًُُملسو هيلع هللا ىلصحتةىُم 

ُ.ُ(2)امُدينارًاُحنُاحتجمتفأعطيتُاحلجَُ

وذيُُمحدُ أُوتلميذُاإلمامُأمحدُأبوُبكآُ  (ُه 44ُت)بنُحممةدُبةنُاحلجةاجُاملةآ 

ُ.ُ( )انتهىُ،باعتُ كانُإمامًاُيفُالسنةُشديدُاالُ:بيقالُعنهُالذه

                                                 
ُ.429ُة422ُُ/ُ :ُه9 2 واحلكمُطُُجامعُالعلومُُ(ُ )

،ُجامعُالعلوم2ُ/424ُ:ُ،ُإعالمُاملوقعن20ة4ُ/46ُُ:ُاآلدابُالرشعية:ُويآاجعُيفُاملوضوع

،ُاملةةدخل229ُ،4ُ/204ُ/ُ :ُاحلةةديثُالتاسةةع،ُالفقةةهُالسةةامي4ُ 4ة422ُُ/ُ :ُواحلكةةم

ُ.ُ 20:ُ،ُاملنهجُالفقهيُالعامُلعلامءُاحلنابلة22 /ُ :ُاملفصل

ُ.449ُ:ُناقباملُُ(4ُ)

هملسو هيلع هللا ىلصُاحةتجمُرسةولُاهللُ:ُ)يفُالصحيحنُعنُابنُعبا ُبلفة ُُُ(2) ُعنةد(ُوأعطةىُاحلجةامُأ ْجةآ 

ُ(.404ُ )،ُوعندُمسلمُبآقمُ(4442)البخاريُبآقمُ

ُ.424ُ:ُاملناقبُُُ(2)

ُ.42ُ /2ُ :ُسريُأعالمُالنبالءُُ(ُ )
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 ،العلمُمنُعلامءُاملذهبُكانواُحيآصةونُعةىلُقةآنُالعلةمُبالعمةل وأهل  

كةانُمةعُ( ه99 تُ)الدينُأبوُاحلسنُعيلُبنُإبآاهيمُبنُنجةاُبةنُنجيةةُ فزين  

مجعةُأقيمتُبعةدُالفةتحُ وتكلم أول   ،ه22 لقد ُعامُصالحُالدينُعندُفتحُا

 . ( )عىلُكآسُالوع 

حرضُفتحُالقد ُ( ه604تُ)وأبوُعمآُحممدُبنُأمحدُبنُحممدُبنُقدامةُ

إالُوحيفظةهُيفُالغالةبُ كةان ال يسةمع دعةاءً  :قةالُالةذهبي ،(4)معُصالحُالدين

 . (2)انتهى ،هوال جهادًا إال وخآج في ...وال حديثًا إال وعمل به ،ويدعوُبه

حرضُفةتحُ( ه640تُ)وأخوهُاملوفقُعبدُاهللُبنُأمحدُبنُحممدُبنُقدامةُ

كةانُيتقةدمُإىلُ :وقةال ،ووصةفهُالبهةاءُبالشةجاعة ،(2)القد ُمعُصالحُالدين

 . ( )انتهى ،وكان ي آامي العدو ،وجآحُيفُكفه ،العدو

( ه649تُ)وأبوُموسىُعبدُاهللُبنُعبدُالغنيُبنُعبدُالواحةدُاملقةدسُ

 . (6)حرضُللغزاةُبثغآُدمياط

                                                 
ُاألنةسُاجلليةل 2 / 4: ،ُذيلُطبقاتُاحلنابلةة49صُه22ُ تاريخُاإلسالمُحوادثُ   ( ) ةُ 224 / : ،

2 0 . 

 . 6 / 4: ذيلُطبقاتُاحلنابلة   (4)

 . 6/ 44: سريُأعالمُالنبالء   (2)

 . 6 / 4: ذيلُطبقاتُاحلنابلة   (2)

 .  4 / 44: سريُأعالمُالنبالء   ( )

 . 26 / 4: ذيلُطبقاتُاحلنابلة   (6)
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قةالُعنةهُ( ه622تُ)واحلاف ُضياءُالدينُحممدُبنُعبدُالواحدُاملقدسُ

 . ( )كان جماهدًا يف سبيل اهلل :ابنُالنجار

الآمحنُبنُأيبُعمآُحممدُبنُأمحدُبةنُحممةدُ وشمس الدين أبو الفآج عبد  

 . (4)حرضُالفتوحات :قالُعنهُالذهبي( ه624تُ)بنُقدامةُا

الدينُأبوُالعبا ُأمحدُبنُعبدُالآمحنُبنُأيبُعمآُحممدُبنُأمحدُبنُ ونجم

 ،وحرضةُالغةزوات ،ولةبسُالسةالح ،ركبُاليةل( ه629تُ)حممدُبنُقدامةُ

 . (2)وشهدُفتحُطآابلسُمعُالسلطانُامللكُاملنصور

( ه690 ت)وفخآُالدينُعيلُبنُأمحدُبنُعبدُالواحدُاملقةدسُبةنُالبخةاريُ

 . (2)لكُالنااحدثُبالغزواتُأيامُامل

دُالواحةدُبةنُالكةاملُةوضياءُالدينُحممدُبنُأمحدُبنُعبدُالآحيمُبنُعبة

 . ( )كانُحيرضُالغزوات ،(ه2 4تُ)

وأمةاُ :قةالواُعنةه( ه442تُ)وأبوُالعبا ُأمحدُبنُعبدُاحلليمُبنُتيميةةُ

ولقةدُأقامةهُاهللُيفُ ،وببعضهاُيتشبهُأكابآُاألبطال ،رضبُاألمثالشجاعته فبها ت  

                                                 
 . 424/ 4: ذيلُطبقاتُاحلنابلة  (  )

 .  20/ 4: ،ُذيلُطبقاتُاحلنابلة02 صُه690ُةُ  62مُوفياتُتاريخُاإلسال  ( 4)

 . 244/ 4: ،ُذيلُطبقاتُاحلنابلة2 2صُه690ُةُ  62تاريخُاإلسالمُوفياتُ   (2)

 . 244/ 4: ذيلُطبقاتُاحلنابلة   (2)

 . 92 / 2: الدررُالكامنة  (  )
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ى أعباء األمآ بنفسه نوبة  . ( )غازان واْلت ق 

وحماربةةُ ،واألمةآُبةاملعآوفُوالنهةيُعةنُاملنكةآ ،أماُيفُجمالُاالحتساب

 :ففةيُمبحةث ،والتقآبُإىلُاهللُيفُأعةاملُالطاعةاتُوعمةلُالصةاحلات ،البدع

 . احلنابلةُواألمآُباملعآوفُوالنهيُعنُاملنكآ

وشـد  التمسـ   ،بـة البـدعوحمار ،األمر باملعروف والنهي عن املنكـرـ  6

 :باع مذهب السلفبالسنة وات  

بُأروعُاألمثلةُيفُمتيز احلنابلة هبذه األمور منذ عهد اإلمام أمحد الذي رض  

 . (4)وحماربةُالبدعة ،باعُالسنةوات   ،والصربُوالثبات ،الورعُوالزهد

مُقةدُعند إلقاء نظآة عىل تآاجم علامء احلنابلة يظهآ لنا أن عددًا كبريًا مةنه

صف بأنه صاحب سنَ   ،للسةنة واملآاد ما يتضةمنه ذلةك الوصةف مةن اتبةاع   ،ةو 

فكانُمؤالءُالعلةامءُنصةيبُ ،وعربُالعصورُههآُكثريُمنُالبدع ،للبدعة وحماربة  

 ،بخلةقُالقةآنن القول   :ومنُأعظمُماُههآ ،والقضاءُعليها ،منُالتصديُواملحاربةُما

 ،الثبةاتُوالصةرب لذيُرضبُأروعُاألمثلةُيفوقدُتصدىُمذهُالبدعةُإمامُاملذهبُا

وقدُكانُملنُجاءُبعدهُمنُ ،وبقيُيفُاملحنةُسنواتُحتىُههآُاحلقُوزهقُالباطل

 . علامءُاملذهبُأثآُيفُحماربةُالبدعُعىلُمآُالعصورُوحتىُالعصُاحلارض

                                                 
 .  46: ،ُويآاجعُذيلُتاريخُاإلسالم 29/ 4: ذيلُطبقاتُاحلنابلة  (  )

، فقد عقدت  املبحث السةاد  عةن احلنابلةة واألمةآ  4 /  : احلنابلة خالل ثالثة عرش قآناً    (4)

 . باملعآوف والنهي عن املنكآ ذكآت فيه ما خي  ذلك مفصالً 
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وذي  ( ه 44تُ)فتلميذ اإلمام أمحد أبو بكآ أمحد بن حممد بن احلجاج املآ 

 . ( )يفُالسنة كان إماماً 

كةانُعةىلُ :قالُعنةهُالةذهبي( ه 44تُ)وأبوُداودُسليامنُبنُاألشعثُ

 . (4)وتآكُالوضُيفُمضايقُالكالم ،باعُالسنةمذهب السلف يف ات  

اًم متقنًا ه  كان ف   :قالُعنهُالطيب( ه420تُ)وحممدُبنُإسامعيلُالرتمذيُ

 . (2)مشهورًا بمذهب السنة

كةانُ :قالُعنةهُالطيةب( ه242تُ)نباريُوأبوُبكآُحممدُبنُالقاسمُاأل

 . (2)منُأهلُالسنة

كةانُ :قةالُعنةهُالةذهبي( ه260تُ)يُوأبو بكآ حممد بن احلسن اآلجآ  

 . ( )باعصاحب سنة وات  

صنفُيفُالعقيدةُ( القآنُالآابع)وأبوُبكآُحممدُبنُحممدُبنُمحدانُبنُبطةُ

 . السلفية

ةةوْ وأبةةو احلسةةن أمحةةد بةةن عبةةد اهلل الس   ْآدي نْ س  قةةالُعنةةهُ( ه204تُ)ج 

                                                 
 . 42 / 2 : سريُأعالمُالنبالء  (  )

 . 402/ 2 : سريُأعالمُالنبالء   (4)

 . 24/ 4: تاريخُبغداد  ( 2)

 .  2 / 2: غدادتاريخُب   (2)

 . 22 / 6 : سريُأعالمُالنبالء  (  )
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 . ( )كان حسن االعتقاد شديدًا يف السنة :الطيب

كةان شةديدًا يف ( ه226تُ)وأبوُالفآجُعبدُالواحدُبنُحممدُالشةريازيُ

 . (4)السنة
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قةالُعنةهُابةنُ( ه60 الةوزيآُتُ)بةريةُآ حييى بن حممةد بةن ه  وأبو املظفَ 

 . (2)السلف ري   ة وس  باع السنَ كان متشددًا يف ات   :اجلوزي

كانُعةىلُمةذهبُ( ه604تُ)وأبوُعمآُحممدُبنُأمحدُبنُحممدُبنُقدامةُ

 . ( )متمسكًا بالكتاب والسنة واآلثار املآوية ،حسنُالعقيدة ،السلفُالصالح

 . (6)كانُداعيةُإىلُالسنة( ه2 6تُ)دسُإبآاهيمُبنُعبدُالواحدُوالعامدُاملق

كانُمنُدعةاةُأهةلُ( ه626تُ)وأمحدُبنُسالمةُبنُأمحدُالنجارُاحلآاينُ

 . (4)السنةُووالهتم
                                                 

 . 424/ 2: تاريخُبغداد   ( )

 . 4  /  : ذيلُطبقاتُاحلنابلة   (4)

 . 294/  : ذيلُطبقاتُاحلنابلة  ( 2)

 . 66 / 2 : املنتظم  ( 2)

 . 2 / 4: ذيلُطبقاتُاحلنابلة  (  )

 .  9/ 4: ذيلُطبقاتُاحلنابلة  ( 6)

 .  20صُه0ُ 6ةُ 620سالمُوفياتُتاريخُاإل   (4)
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كةان متمسةكًا بالسةنة ( ه660تُ)نيُع  ْسةوعبد الةآازق بةن رزق اهلل الآَ 

 . ( )يصدعُبالسنةُعندُاملخالفن ،واآلثار

ْلثي وعبدُالآحي كةان عابةدًا ( ه 62تُ)م بن حممد بن أمحد بن فار  الع 

 . (4)شديدًا عىل أهل البدع ،أثآيًا صلبًا يف السنة

وغةريُهةؤالءُ ،وحةاربُالبدعةة ،هذهُأمثلةُملنُصدعُبالسنةُومتسكُهبةا

بالصةفاتُ واالتصةاف   ،كثريونُجيدُذلكُالقارئُعندُالنظآُيفُسريهمُوتآامجهم

كامُكةانُمةمُأثةآُهةاهآُيفُالقضةاءُعةىلُ ،ريُمنُاحلنابلةاملتقدمةُقدُغلبُعىلُكث

احلنابلةُيفُذلةكُ ومصنفات   ،املبتدعاتُواألمورُاملحدثةُاملخالفةُللرشعُاحلنيف

 . (2)وهيُكثرية ،عىلُذلك شاهد  

 :تعدد الرواياتـ  7

يتميزُاملذهبُاحلنبيلُبتعددُالآواياتُوكثآةُاألقوالُيفُاملسألةُالواحدةُمماُ

إذُالُختآجُروايةُيفُاملذهبُعةنُ ؛للمذاهبُاألخآىُمنُغريه آ موافقةً جيعلهُأكث

وهذاُملاُيتمتعُبهُإمامُاملذهبُ ،أنُتكونُهيُاملذهبُيفُاملذاهبُالفقهيةُاألخآى

 . بالكتابُوالسنةُوأقوالُالصحابةُوالتابعن من إملام  

ةُمنُغةريهُبالكتةابُوالسةن كان أعلم   أمحد   :يقولُشيخُاإلسالمُابنُتيمية

                                                 
 .  44/ 4: ذيلُطبقاتُاحلنابلة   ( )

 . 442صُه690ُةُ 620تاريخُاإلسالمُوفياتُ   (4)

 . وهيُمذكورةُومفصلةُيفُمعجمُمصنفاتُاحلنابلة  ( 2)
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ُُ؛وأقوالُالصحابةُوالتابعنُممُبإحسان خيالفُنصةًاُُومذاُالُيكادُيوجدُلهُقول 

والُيوجدُلهُقولُضعيفُيفُالغالبُإالُويفُمذهبهُقولُيوافةقُُ،كامُيوجدُلغريه

ُ.ُ( )انتهىُ،القولُاألقوى

فهةوُُ،إنُلةهُخاصةيتهُ:ويقولُالدكتورُأمحدُبكريُحممودُعنُالفقهُاحلنةبيل

ُ.ُ(4)انتهىُ،اهبُكلهاالفقهُاجلامعُللمذ

ولقدُوسةعُاحلنابلةةُعةىلُأنفسةهمُيفُاختيةارُاألقةوالُكةامُُ:ويقولُأيضاًُ

ُ.ُ(2)انتهىُ،وسعواُعىلُاملسلمنُيفُالعملُالصحيح

بةدليلهاُمةنُُمقآونةُ ُ(2)ومنُثمآاتُفقهُاإلمامُأمحدُأنهُأفتىُبمسا لُكثرية

ُ،ذاُهوُالفقةهُالةدقيقهُ،وفقهُالدليلُ،الكتابُوالسنةُوأقوالُالصحابةُوالتابعن

وعةدمُُ،عىلُفقهُالتعليلُالذيُالُيصارُإليهُإالُعندُعدمُفقةهُالةدليلُمُ وهوُمقدَُ

ُ.ُوليسُكذلكُ،وقدُهنُالبعضُأنُالفقهُهوُفقهُالتعليلُ،قولُاملتقدمن

ُ:ُوهذهُاملسا لُالتيُأفتىُهباُاإلمامُأمحدُقدُرواهاُعنهُتالميذهُوهمُكثآ

وهمُيفُاحللقةُزهةاءُُ،يسمعُشيئًاُمنُالفقهفمنهمُمنُيأخذُعنهُاحلديثُو

ُ.ُمخسةُنالفُتلميذ

                                                 
ُ.4ُ/449ُ:ُجمموعُفتاوىُابنُتيميةُُُ( )

ُ.6ُ  :ُإسهامُيفُتاريخُاملذهبُاحلنبيلُُ(4ُ)

ُ.2ُ :ُسابقاملآجعُالُُ(2ُ)

تقدمتُروايةُعبدُالوهابُبنُعبدُاحلكمُالوراقُأنُاإلمامُأمحدُسئلُعنُسةتنُألةفُمسةألةُُُُ(2)

ُ.6ُ صُ
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ةُ،وإنُ ُيتمةذهبواُبمذهبةهُ،ومنهمُالذينُروواُاحلديثُوالفقةه همُرُ دَُوق 

ُ.ُتلميذاًُُوثامنيةُوسبعنُمئةُ ُبخمسُالعليمي ُ

وذكآهمُُ،ونقلواُعنهُالفقهُومتذهبواُبمذهبهُ،نُروواُعنهُاحلديثومنهمُمُ 

ُ.ُ( )وهمُمئةُوثالثونُتلميذاًُُ،يامل ْآداويُوالعليم

أُاهللُكثريُمنُالتالميذُهيَُُومسا لُاإلمامُأمحدُالتيُأفتىُهباُورواهاُعنهُجمُي

ُ 
بجمعهاُمنُكتبُالةآواةُُالذيُأخذُعىلُنفسهُالعنايةُ ُالفذَُُماُقبلُأنُتضيعُالعا  

وهوُأبةوُبكةآُأمحةدُبةنُحممةدُبةنُهةارونُُ،وسافآُألجلهاُوصنفهاُ،وأفواههم

ُ.ُ(ه  2تُ)لُاَلُال

ُ،افُعنايتةهُإىلُمجةعُعلةومُاإلمةامُأمحةدُبةنُحنبةلُ:قالُابنُاجلوزي

مةنُُمنهاُكتابُاجلةامعُنحةوُ ُ،وصنفهاُكتباًُُ،وكتبهاُعاليةُونازلةُ،وسافآُألجلها

ُ.ُ(4)انتهىُ،و ُيقاربهُأحدُمنُأصحابُأمحدُيفُذلكُ،مئتيُجزء

يثُاقرتنةتُهةذهُاملسةا لُحُ،وقدُكانُمذهُاملسا لُأثآُيفُالفقهُبوجهُعام

عظيمُمةنُُرُ دُْقُ ُدُ قُْومعُفُ ُ،وأقوالُالصحابةُوالتابعنُ،باألدلةُمنُالكتابُوالسنة

إالُأنُهذهُاملسا لُقدُتفآقةتُيفُبطةونُالكتةبُالتةيُُ((اجلامع))لُكتابُالاَلُ

ةتُُ،وكذلكُيفُالكتبُالتيُانفآدتُبتأليفهاُ،الكتابُدُ قُْقبلُفُ ُتضمنتها وقدُمج  ع 

ُ.ُلكثريُمنهاُوطبعقُاوحقُ 

                                                 
ُ.94ُ /4ُ،ُ 4/ُ :ُ،ُاملنهجُاألمحد492ة4ُ/444ُُ :ُاإلنصافُُُ( )

ُ.4ُ  /ُ :ُ،ُويآاجعُتاريخُبغداد2 6:ُمناقبُاإلمامُأمحدُُُ(4)
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ُ.ُ(ه  2تُ)لُاَلُال

ُ،افُعنايتةهُإىلُمجةعُعلةومُاإلمةامُأمحةدُبةنُحنبةلُ:قالُابنُاجلوزي

مةنُُمنهاُكتابُاجلةامعُنحةوُ ُ،وصنفهاُكتباًُُ،وكتبهاُعاليةُونازلةُ،وسافآُألجلها

ُ.ُ(4)انتهىُ،و ُيقاربهُأحدُمنُأصحابُأمحدُيفُذلكُ،مئتيُجزء

يثُاقرتنةتُهةذهُاملسةا لُحُ،وقدُكانُمذهُاملسا لُأثآُيفُالفقهُبوجهُعام

عظيمُمةنُُرُ دُْقُ ُدُ قُْومعُفُ ُ،وأقوالُالصحابةُوالتابعنُ،باألدلةُمنُالكتابُوالسنة

إالُأنُهذهُاملسا لُقدُتفآقةتُيفُبطةونُالكتةبُالتةيُُ((اجلامع))لُكتابُالاَلُ

ةتُُ،وكذلكُيفُالكتبُالتيُانفآدتُبتأليفهاُ،الكتابُدُ قُْقبلُفُ ُتضمنتها وقدُمج  ع 

ُ.ُلكثريُمنهاُوطبعقُاوحقُ 

                                                 
ُ.94ُ /4ُ،ُ 4/ُ :ُ،ُاملنهجُاألمحد492ة4ُ/444ُُ :ُاإلنصافُُُ( )

ُ.4ُ  /ُ :ُ،ُويآاجعُتاريخُبغداد2 6:ُمناقبُاإلمامُأمحدُُُ(4)
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 : اُحيرضينُمنُهذهُاملسا لمل   ولتامم الفا دة هذا رسد  

يفُرسةالةُعلميةةُ ق  حمَقة ،مسا لُاإلمامُأمحدُبنُحنبلُروايةُابنهُصةالح ـ

 . ومطبوعُيفُثالثةُجملدات

 ،حمققُيفُرسةالةُعلميةة ،مسا لُاإلمامُأمحدُبنُحنبلُروايةُابنهُعبدُاهلل ـ

 . ومطبوعُيفُثالثةُجملدات

مطبةوعُ ،مسا لُاإلمامُأمحدُبنُحنبلُروايةُإسحاقُبنُإبآاهيمُبنُهان  ـ

 . يفُجملدين

 . مطبوعُيفُجملد ،مسا لُاإلمامُأمحدُبنُحنبلُروايةُأيبُداودُالسجستاين ـ

وقةدُ ،(جامعُالالل)لُمسا ل اإلمام أمحد بن حنبل رواية أيب بكآ الاَل  ـ

 : طبعُمنه

 . أحكامُأهلُاملللُيفُجملدين

 . كتابُالوقوفُيفُجملدين

 . كتابُالرتجلُيفُجملد

 . األمآُباملعآوف

 . أحكامُالنساء

مسا لُاإلمامُأمحدُوإسةحاقُبةنُراهويةهُروايةةُإسةحاقُبةنُمنصةورُ ـ

 . ومطبوعُيفُعرشةُجملدات ،حمققُيفُرسا لُعلمية ،الكوسج
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حمقةقُيفُرسةالةُ ،مسا لُاإلمامُأمحدُبنُحنبةلُروايةةُحةآبُالكآمةاين ـ

 . ميةُومطبوعُيفُجملدينعل

حمققُيفُأربعُرسةا لُ ،مسا لُاإلمامُأمحدُبنُحنبلُروايةُأيبُبكآُاألثآم ـ

 . علمية

حمقةقُيفُسةبعُ ،اينك  ْشةمسا ل اإلمام أمحد بن حنبل رواية أيب طالةب امل   ـ

 . رسا لُعلمية

 ،قُيفُرسالةُعلميةةحمقَ  ،اُالشاميمسا ل اإلمام أمحد بن حنبل رواية مهنَ  ـ

 . طبوعُيفُجملدينوم

حمقةقُيفُرسةالةُ ،مسا لُاإلمامُأمحدُبنُحنبلُروايةُعبدُامللكُامليمةوين ـ

 . علمية

حمقةقُيفُرسةا لُ ،آوذيمسا ل اإلمام أمحد بن حنبل روايةة أيب بكةآ املَة ـ

 . علمية

حمقةقُيفُرسةالةُ ،مسا لُاإلمامُأمحدُبنُحنبلُروايةُحنبلُبةنُإسةحاق ـ

 . علمية

 ،دُبنُحنبلُوإسحاقُبنُراهويهُروايةُحآبُالكآماينمسا لُاإلمامُأمح ـ

 . مطبوعُيفُجملد

 . حمققُيفُرسالتن ،مسا لُاإلمامُأمحدُاملنصوصةُيفُطبقاتُاحلنابلة ـ

 . حمققُيفُرسالةُعلمية ،مسا لُاإلمامُأمحدُالتيُرواهاُاجلامعة ـ
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 . مطبوع ،مسا لُاإلمامُأمحدُروايةُأيبُالقاسمُالبغوي ـ

حمقةقُيفُرسةالةُ ،لفقهيةُالتيُ ُخيتلفُفيهةاُقةولُاإلمةامُأمحةداملسا لُا ـ

 . علمية

 . مطبوع ،املسا لُالتيُحلفُعليهاُاإلمامُأمحدُالبنُأيبُيعىلُالشهيد ـ

 . حمققُيفُرسالةُعلمية ،املسا لُالتيُتوقفُفيهاُاإلمامُأمحد ـ

ت وية)مةدُبةنُأيبُعبةدُاهللُاممةداينُمجعُحم ،مسا لُاإلمامُأمحد ـ قةالُ( هم 

 . سبعن جزءاً  :الالل

 ،الكثةآة ملسا ل اإلمام أمحد بن حنبل   تصةل مسةا لهم حةدَ  وهناك رواة  

 : وهم

 . (ه9 4تُ)جاينُز  وْ إبآاهيم بن يعقوب اجل  

وقدُمجعتُودرستُ ،(ه420تُ)جيُنْ ال  إسامعيل بن سعيد الكسا ي الَش 

 . يفُجامعةُاإلمامُيفُرسالةُعلمية

 . (ه 46تُ)يسابوريُإبآاهيمُبنُهان ُالن

 . (ه 42تُ)إبآاهيمُبنُإسحاقُاحلآيبُ

 . (ه424تُ)جعفآُبنُحممدُالنسا يُ

 . (ه462تُ)احلسنُبنُثوابُالتغلبيُ

 . (ه442تُ)حممدُبنُاحلكمُأبوُبكآُاألحولُ

 . (ه422تُ)لُهارون بن عبد اهلل احلاَم 
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 . (ه444تُ)تانُخْ يعقوب بن إسحاق بن ب  

 . (ه422تُ)برشُبنُموسىُبنُصالحُ

 . (القآنُالثالث)أمحدُبنُحممدُالصا غُأبوُاحلارثُ

 . (القآنُالثالث)بكآُبنُحممدُالنسا يُ

 . (القآنُالثالث)احلسنُبنُزيادُ

 . (القآنُالثالث)سنديُالواتيميُ

 . (القآنُالثالث)انُالفضل بن زياد القطَ 

 . (القآنُالثالث)ىُبنُجامعُاألنباريُمثنَ 

 . (القآنُالثالث)الُحممد بن حييى الكحَ 

 . (القآنُالثالث)حييىُبنُيزدادُالوراقُأبوُالصقآُ

وتقدم أن امل ْآداوي والعليمي ذكآا أصةحاب املسةا ل عةن  ،وغريهمُكثري

 . وهم مئة وثالثون نفساً  ،اإلمامُأمحدُممنُمتذهبُبمذهبه

 ورووهةا كتابةةً  ،مهممةنُالتالميةذُالةذينُنقلةواُفتةاوىُإمةا ر  دْ وهذا الق  

وهذاُ ُيتيُّلغريُاإلمةامُأمحةدُ ،ونازلة ثم تيّ ذلك ملن مجعها عاليةً  ،ومشافهةً 

 ،فعلمُاهللُحسنُنيتهُوقصدهُيفُهنيهُعنُكتابةُإجاباتةهُوفتةاواه ،منُكبارُالفقهاء

 َّ  . الكبري ر  دْ  اهلل ما من يكتب منها هذا الق  فصار أن ي

 ،كانُأمحدُشديدُالكآاهةُلتصةنيفُالكتةب :يقولُشمسُالدينُابنُالقيم
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فعلةمُاهللُُ،ويشتدُعليهُجةداًُُ،ويكآهُأنُي كتبُكالمهُ،وكانُحيبُجتآيدُاحلديث

تبُمنُكالمهُوفتاواهُأكثةآُمةنُثالثةنُسةفآاًُُ،نيتهُوقصدهُنُ ْسُح ُ ةَنُاهللُُ،فك  وم 

ُ،يُالصةحابةلُفتاويةهُوفتةاونُتأمَُومُ ُ...ناُمنهاُإالُالقليلتُْفُ فلمُيُ ُ،عليناُبأكثآها

ُ،ورأىُاجلميعُكأهناُختآجُمنُمشكاةُواحدةُ،رأىُمطابقةُكلُمنهامُعىلُاألخآى

ُ.ُ( )انتهىُ،حتىُإنُالصحابةُإذاُاختلفواُعىلُقولنُجاءُعنهُيفُاملسألةُروايتان

ُ

                                                 
ُ.42ُ/ُ :ُإعالمُاملوقعنُُُ( )



52

 حمدفقه اإلمام أ
 

48 

 نشأ  املذهب

ُ،نشأُاملذهبُاحلنبيلُيفُمآحلةُالتأسيسُيفُبغةدادُعاصةمةُالعلةمُننةذاك

يفُوقةتُاالزدهةارُُفكانتُهذهُالنشةأةُقويةةًُُ،لمُوالعلامءفنشأُيفُقلبُجممعُالع

ُ.ُوالنضج

وكانُشديدُالتمسكُُ،وقدُكانُلإلمامُأمحدُكثريُمنُالتالميذُيأخذونُعنه

وكةانُينهةىُتالميةذهُعةنُكتابةةُُ،فهوُمنُكبارُاملحدثنُ،بالسنةُوعلمُاحلديث

ْسألُعنها هُمةنُحيفة ُعنةهُهةذهُلكنُاهللُهَيةأُلةُ،فتاواهُيفُاملسا لُالفقهيةُالتيُي 

قيُ ُ،املسا لُواإلجاباتُعليها َمُي  حتىُقَيضُاهللُمنُُ،دهاُأوُيآوهياُملنُبعدهومنُث 

فيجمعهةاُمةنُأفةواهُُ،ويطوفُاآلفةاقُمةذاُالغةآضُ،جيمعُشتاتُهذهُاملسا ل

ُ،(ه  2تُ)لُوهوُأبوُبكةآُالةاَلُُ،دينُماومنُأوراقُالكاتبنُواملقيُ ُ،الآجال

وهةذهُاملسةا لُكانةتُاألسةا ُُ،(اجلامعُملسةا لُاإلمةامُأمحةد)وذلكُيفُكتابهُ

واملصدرُملنُجاءُبعدُاإلمامُحيةثُجةاءُدورُالتأصةيلُوالتقعيةدُألصةولُهةذاُ

ُ.ُاملذهب

ُ ُآُْالكُ ُويفُبغدادُكانُأبآزُمشايخُوأقآانُاإلمامُأمحةدُأمثةالُمعةآوف  ُخةي 

ُبنُساَلُُعبيدُ ُوأيبُ،(ه400تُ) ُبنُمُ ُ،(ه442تُ)مُالقاسم ُ،(ه422ُت)ُنُ عةوحييى

ُ.ُوغريهمُ،(ه422تُ)وإسحاقُبنُراهويهُُ،(ه422تُ)ينيُدُ بنُامل ُُوعيلُ 

ث آ بلُكثريُمةنهمُخةارجُُ،وهمُمنُبغدادُومنُغريهاُ،أماُتالميذُاإلمامُفك 

ُ.ُوقدُكانُذلكُمنُأسبابُانتشارُاملذهبُخارجُالعآاقُ،العآاق



 حمدفقه اإلمام أ
 

48 

 نشأ  املذهب

ُ،نشأُاملذهبُاحلنبيلُيفُمآحلةُالتأسيسُيفُبغةدادُعاصةمةُالعلةمُننةذاك

يفُوقةتُاالزدهةارُُفكانتُهذهُالنشةأةُقويةةًُُ،لمُوالعلامءفنشأُيفُقلبُجممعُالع

ُ.ُوالنضج

وكانُشديدُالتمسكُُ،وقدُكانُلإلمامُأمحدُكثريُمنُالتالميذُيأخذونُعنه

وكةانُينهةىُتالميةذهُعةنُكتابةةُُ،فهوُمنُكبارُاملحدثنُ،بالسنةُوعلمُاحلديث

ْسألُعنها هُمةنُحيفة ُعنةهُهةذهُلكنُاهللُهَيةأُلةُ،فتاواهُيفُاملسا لُالفقهيةُالتيُي 

قيُ ُ،املسا لُواإلجاباتُعليها َمُي  حتىُقَيضُاهللُمنُُ،دهاُأوُيآوهياُملنُبعدهومنُث 

فيجمعهةاُمةنُأفةواهُُ،ويطوفُاآلفةاقُمةذاُالغةآضُ،جيمعُشتاتُهذهُاملسا ل

ُ،(ه  2تُ)لُوهوُأبوُبكةآُالةاَلُُ،دينُماومنُأوراقُالكاتبنُواملقيُ ُ،الآجال

وهةذهُاملسةا لُكانةتُاألسةا ُُ،(اجلامعُملسةا لُاإلمةامُأمحةد)وذلكُيفُكتابهُ

واملصدرُملنُجاءُبعدُاإلمامُحيةثُجةاءُدورُالتأصةيلُوالتقعيةدُألصةولُهةذاُ

ُ.ُاملذهب

ُ ُآُْالكُ ُويفُبغدادُكانُأبآزُمشايخُوأقآانُاإلمامُأمحةدُأمثةالُمعةآوف  ُخةي 

ُبنُساَلُُعبيدُ ُوأيبُ،(ه400تُ) ُبنُمُ ُ،(ه442تُ)مُالقاسم ُ،(ه422ُت)ُنُ عةوحييى

ُ.ُوغريهمُ،(ه422تُ)وإسحاقُبنُراهويهُُ،(ه422تُ)ينيُدُ بنُامل ُُوعيلُ 

ث آ بلُكثريُمةنهمُخةارجُُ،وهمُمنُبغدادُومنُغريهاُ،أماُتالميذُاإلمامُفك 

ُ.ُوقدُكانُذلكُمنُأسبابُانتشارُاملذهبُخارجُالعآاقُ،العآاق
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 ،(ه422 ت)دُبنُمنيعُوأمح ،(ه422تُ) ل  احلاَم  ومن أقدمهم يف العآاق هارون  

وأبوُ ،(ه6 4فورانُتُ)وعبدُاهللُبنُمهاجآُ ،(ه  4تُ)وإسحاقُبنُمنصورُ

 ،(ه466تُ)صةالحُ ،وأبناءُاإلمامُأمحد ،(ه460تُ)بكآُأمحدُبنُحممدُاألثآمُ

وأبوُبكآُأمحدُبنُحممدُ ،(ه442تُ)وحنبلُبنُإسحاقُ ،(ه490تُ)وعبدُاهللُ

ونخآهم موتةًا  ،(ه 42تُ)سحاقُاحلآيبُوإبآاهيمُبنُإ،ُ(ه 44تُ)وذيُاملآ  

 . (ه4 2تُ)أبوُالقاسمُعبدُاهللُبنُحممدُالبغويُ

 ،(ه  2 ت)لُثم جاء دور من أخذ عمن أخذ عن اإلمام أمحد كأيب بكآ الاَل 

 ،(ه222تُ)قةيُآ  وعمآ بةن احلسةن ال   ،الذيُمجعُمسا لُاإلمامُمنُأصحابه

وأيبُبكآُ ،(ه226تُ)بنُاملناديُوأيبُاحلسنُأمحدُبنُجعفآُ ،صاحبُاملختص

والطبقاتُ ،صاحبُناسخُالقآننُومنسوخه ،(ه222تُ)ادُأمحد بن سلامن النجَ 

غةالمُالةاللُ ،(ه262تُ)والفقيهُأيبُبكآُعبةدُالعزيةزُبةنُجعفةآُ ،واملواع 

وزادُ ،جةزء 00 مةنُأههةاُالشةايفُنحةوُ ،صاحبُاملؤلفةاتُيفُالفقةهُوغةريه

واختياراتةهُالتةيُ ،والسةنة ،والتنبةه ،والقةولن ،والالفُمعُالشةافعي ،املسافآ

وأيبُاحلسةنُعبةدُالعزيةزُبةنُ ،اللوالتي خالف فيهةا الَة ،قيآ  ال  خالفُفيهاُ

صةةاحبُاملصةةنفاتُيفُاألصةةولُوالفةةآوعُ ،(ه 24تُ)احلةةارثُالتميمةةيُ

 . وغريهم ،والفآا ض

بةنُحامةدُ ثم يف املآحلة التالية كان من أبآز علامء احلنابلة يف بغداد احلسن  

وابنُأيبُموسىُ ،الذي أّلف هتذيب األجوبة يف أصول اإلمام أمحد ،(ه202تُ)
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ورشحَُمتصةُ ،صاحبُاإلرشادُيفُالفقةه ،(ه242تُ)حممدُبنُأمحدُاماشميُ

شةيخُ ،(ه2 2تُ)اءُأبةوُيعةىلُوالقايض حممد بن احلسن الفآَ  ،وغريها الآقي

واجلامعُوغريهةاُتفةوقُ ،وجهنوالآوايتنُوال ،املذهبُصاحبُالتعليقُالكبري

 . مؤلفاً  60

والقآنُالساد ُكانُيفُبغدادُأبوُالطابُحمفوظُ ويفُنخآُالقآنُالامس

 ،والتمهيةةد ،والتهةةذيب ،واالنتصةةار ،صةةاحبُامدايةةة( ه0  تُ)بةةنُأمحةةدُا

وأبةوُالوفةاءُ ،وغريهاُيفُالفقهُواألصةول ،والعباداتُالمس ،ورؤو ُاملسا ل

   :قالُالةذهبي ،الفنون  صاحب  من أذكياء العا    يعد   (ه2  تُ)عيلُبنُعقيلُ

والواضحُيفُأصةولُ ،وعمدةُاألدلة ،الفصول وكتاب ،يفُالدنياُأكربُمنه ي صنَف

وأبوُاحلسنُحممدُبةنُالقةايضُأيبُيعةىلُ ،وغريها ،قيآ  ال  ورشحَُمتصُ ،الفقه

 ،واملفةةآدات ،ورؤو ُاملسةةا ل ،صةةاحبُاملجمةةوعُيفُالفةةآوع ،(ه46 تُ)

 ،(ه44 تُ)وأبوُخازمُحممدُبنُالقةايضُأيبُيعةىلُ ،والطبقاتُوغريها ،والتامم

وأبةوُ ،ورشحَُمتصةُالآقةي ،ورؤو ُاملسةا ل ،صاحبُالتبصةُيفُالةالف

 ،صةةاحبُاإلقنةةاعُيفُالفقةةه ،(ه44 تُ)احلسةةنُعةةيلُبةةنُعبيةةدُاهللُالزاغةةوينُ

والتلخةي ُ ، لوعوي ُاملسا ،واملفآدات ،والالفُالكبري ،والواضحُيفُالفقه

 ،وغآرُالبيانُيفُأصولُالفقةهُوغريهةا ،واإليضاحُيفُأصولُالدين ،يفُالفآا ض

 ،عنُمعةاينُالصةحاحُوغةريه صاحبُاإلفصاح ،(ه60 تُ)والوزيآُبنُهبريةُ

صاحبُاملؤلفاتُالكثريةُتزيدُعنُألفُعنوانُذكآهُ ،(ه94 تُ)وابنُاجلوزيُ
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ثةمُتتةابعُاحلنابلةةُالعآاقيةونُيفُُ،ابنُتيميةُفيامُحكاهُعنُابنُرجبُيفُالطبقات

ُ.ُبغداد

ُةةوكانُاحلنابلةُق جةةنُسكفمنهمُمُ ُ،دادةبغُدُانترشواُيفُحمال  ُنُبابُاأل ز 

كانُهباُأكثآُمنُأربعةُنالفُُ:قيلُ،حملةُكبريةُببغدادُ:قالُالسمعاينةُُبالتحآيكةُ

ُلُ وكُ،ادُوالصاحلنةةُكثريةُمنُالعلامءُوالزهَُةةوكانُفيهاُمجاعُ،طاحون إالُةُهةم

ُ.ُ( )انتهىُ،عىلُمذهبُأمحدُةُماُشاءُاهلل

وقةدُتفةآقُُ،وباقيُمدنُالعآاقُأنُاملذهبُقدُانترشُيفُبغدادُ:والالصة

ُ.ُوكانُكبارُعلامءُاملذهبُيفُبغدادُ،احلنابلةُيفُهذهُاملدنُوانترشُعنهمُاملذهب

الغلبةةُُ:عةنُاملةذهبُيفُبغةداد(ُه290تُ)يقولُحممدُبنُأمحدُاملقدسُ

ُ.ُ(4)بغدادُللحنابلةب

ُ.ُ(2)انتهىُ،وفيهُحنابلةُ...ومجاعةُةُ ومذاهبهمُسنَُُ:ثمُقال

رمحةهُاهللُوأماُمةذهبُأمحةدُبةنُحنبةلُُ:(ه449تُ)ويقولُابنُفآحونُ

ُ.ُ(2)انتهىُ،ثمُانترشُبكثريُمنُبالدُالشامُوغريهاُ،فظهآُببغداد

اقُوأكثةآهمُبالشةامُوالعةآُ:عنُاحلنابلة(ُه202تُ)ويقولُابنُخلدونُ

                                                 
ُ.44ُ /ُ :ُاألنسابُُُ( )

ُ.4ُ  :ُأحسنُالتقاسيمُيفُمعآفةُاألقاليمُُُ(4)

ُ.46ُ :ُاملآجعُالسابقُُُ(2)

ُ.2ُ :ُالديباجُاملذهبُُُ(2)
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ُ.ُ( )انتهىُ،وروايةُللحديثُ،وهمُأكثآُالنا ُحفظًاُللسنةُ،يفُبغدادُونواحيها

ُ،القادرُمنهاُمدرسةُالشيخُعبدُ،(4)وقدُأنشأُاحلنابلةُيفُبغدادُعددًاُمنُاملدار 

ثمُعمآهاُالشيخُعبدُالقادرُُ،(ه2  تُ)ميُآُ خُ بناهاُأبوُسعدُاملباركُبنُعيلُامل ُ

ُ.ُ(ه 6 تُ)اجلييلُ

ببةابُالبصةةُ(ُه60 تُ)رسةُالوزيآُابنُهبريةُحييىُبنُحممدُومنهاُمد

ُ.ُببغداد

بناهاُعبدُالآمحنُبنُعةيلُبةنُاجلةوزيُُ،ومنهاُمدرسةُابنُاجلوزيُببغداد

ُ.ُ(ه94 تُ)احلاف ُ

ُفُْن ُوقفُاجلهةُالصاحلةُبُ ُ،ومنهاُاملدرسةُالشاطئيةُببغداد اُبنةتُعبةدُاهللُش 

ُ.ُ(ه92 تُ)

ارُالالفةةُببغةدادُبناهةاُجماهةدُالةدينُأيبةكُومنهاُاملدرسةُاملجاهديةُبد

ُ.ُ(ه624)واكتملُبناؤهاُسنةُ(ُه6 6تُ)الدويدارُالصغريُ

إىلُوجةودُ(ُه290ةُُ 22)وقدُأشارُاملقدسُالذيُعاشُيفُالقآنُالآابعُ

ُ،وذكآُأنُيفُإقليمُالآحةابُأهةلُاحلةديثُحنابلةةُ،حنابلةُشاملُورشقُالعآاق

ُ.ُ(2)بةوأنُيفُإقليمُالآيُحنابلةُممُجل
                                                 

ُ.222ُ:ُاملقدمةُُُ( )

تمُتفصيلُالكالمُعنُهذهُاملدار ُيفُاملبحثُالسابع،ُالاصُباملدار ُعندُاحلنابلةُمنُكتابُُُُ(4)

ُ.ُوماُبعدها0ُ 4/ُ :ُقآناًُُاحلنابلةُخاللُثالثةُعرش

ُ.ُ 424ُ،49:ُأحسنُالتقاسيمُُُ(2)
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ُ.222ُ:ُاملقدمةُُُ( )
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 احلنابلة يف الشام

تعتربُدمشقُمآكزُالعلةمُوالعلةامءُمنةذُوصةلُإليهةاُالصةحابةُيفُالفةتحُ
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 ،وكةانُأمحةدُيكاتبةه ،تفقهُباإلمةامُأمحةد ،نزيلُدمشق ،(ه9 4تُ)اجلوزجاينُ

ْرعة عبد الةآمحن بةن  ،(ه462تُ)شعآيُومعاويةُبنُصالحُاأل ،ويكآمه وأبو ز 

ومنُتالميذُاإلمامُأمحدُمنُ ،وغريهم ،روىُعنُاإلمامُأمحد( ه 42تُ)عمآوُ
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قي عمآ بن احلسن  آ  ( ه222 ت)ومن أقدم الوفيات لفقهاء احلنابلة بدمشق ال 

 . ( )شقفقدُماتُبدم ،صاحبُاملختص
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 ،ثةمُاملقةدس ،أبوُالفآجُعبدُالواحدُبنُحممدُبنُعيلُبنُأمحدُالشريازي خاصةً 

 ،صةاحبُاملةبهج ،(ه226تُ)شيخُالشةامُيفُوقتةهُ ،الزاهد ،الفقيه ،الدمشقي
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 . 0 4/ 2: طبقاتُاحلنابلة  (  )
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 . ( )انتهى ،األشاعآة

 ،فنرشُمذهبُاإلمامُأمحدُفيامُحوله ،سكنُبيتُاملقد  :وقالُابنُرجب

 . (4)انتهى ،وختَآج به األصحاب ،فنرشُاملذهب ،ثمُأقامُبدمشق

وتولةواُ ،فقدُجعةلُاهللُفةيهمُبآكةة ،وبيتُابنُاحلنبيلُيفُالشامُمنُذريته

 . املدار ُوالتدريسُيفُدمشقُأزمنةُمتتابعة

 ،(ه26  ت)دُابُبةنُعبةدُالواحةثم جاء بعده ابنه رشف اإلسالم عبد الوهَ 

 ،والتفسةري ،ودّر  الفقةه ،وأفتةى ،ونةاهآ ،وبآع ،تفقه ،املفّ ،الواع  ،الفقيه

وبنةىُبدمشةقُمدرسةةُداخةلُبةابُالفةآاديسُ ،وصنف ،وتتلمذُعليهُكثريون

 . توىلُعليهاُكثريُمنُذريتهُفيامُبعد( احلنبلية) ت ْعآف بة

شةهآُ ففةي ،ويفُوسطُالقآنُالساد ُكانتُهجةآةُاملقادسةةُإىلُدمشةق

هاجآُإىلُدمشقُبسببُجورُاإلفةآنجُيفُبيةتُاملقةد ُ (ه   )منُسنةُ رجب  

 : وماُجاورهُكلُمن

 . (ه2  والدُاملوفقُتُ)أمحدُبنُحممدُبنُقدامةُبنُمقدامُبنُنصُ

الفقيهُأخةوُمةآيمُزوجةةُ)حممدُبنُأيبُبكآُبنُعبدُاهللُبنُسعدُبنُمفلحُ

 . (املوفق

 . (حلاف ُعبدُالغنيوالدُا)عبدُالواحدُبنُعيلُبنُرسورُ

                                                 
 .  26/ 2: طبقاتُاحلنابلة   ( )

 . 4 / 9 : ،ُوينظآُسريُأعالمُالنبالء4  /  : ذيلُطبقاتُاحلنابلة  ( 4)
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 . ( )(والدُالضياءُحممدُاحلاف )عبدُالواحدُبنُأمحدُبنُعبدُالآمحنُالسعديُ

ثمُكتبُوالدُاملوفقُبنُقدامةُإىلُابنهُأيبُعمآُحممةدُيةأمآهمُبالسةفآُمةنُ

فخآجةواُعةىلُ ،وأنُالُيبقواُحتتُأيةديُاإلفةآنج ،مّجاعيل وما حوما إىل دمشق

ومةنُ ،وإخوانه ،(ه604تُ)نُأمحدُبنُقدامةُوممنُخآجُأبوُعمآُحممدُب ،خفية

ُبنُأمحد ُاهلل ُاملغني ،املوفق ،أبآزهمُعبد ُالدينُ ،مؤلف  :السالم بنُعبدالذيُقالُعنهُعز

ومةن مصةنفاته أيضةًا يف  ،ماُطابتُنفسُبالفتياُحتىُصارُعنديُنسةخةُاملغنةي

مخسةنُ وتزيدُمصنفاتهُعةن ،وغريها ،والعمدة ،وامادي ،واملقنع ،الكايف :الفقه

 . وهاجآُمعهمُكثريُمنُنلُابنُقدامة ،كتاباً 

ونلُ ،ونلُرسور ،ثةةمُتوالةةتُهجةةآةُاملقادسةةةُإىلُدمشةةقُمةةنُنلُقدامةةة

واجتمعةواُيفُدمشةقُيفُمسةجدُأيبُ ،ونلُابنُسعدُبنُمفلحُوغريهم ،السعدي

ثةمُانتقلةواُإىلُسةفحُجبةلُ ،داخلُدمشق( ه220تُ)صالحُمفلحُبنُعبدُاهللُ

وبنواُفيهُديآُاحلنابلةُالذيُاتسةعُ ،املرشفُعىلُمدينةُدمشقوهوُاجلبلُ ،قاسيون

 . التيُأصبحتُمدينةُذاتُأسواق( الصاحلية) فيامُبعدُوصارُيسمىُبة

عنُالصاحليةُوقةدُزارهةاُ( ه449تُ)يقولُابنُبطوطةُحممدُبنُعبدُاهللُ

 ،وفيهةاُمسةجدُجةامع ،هيُمدينةُعظيمةُماُسوقُالُنظةريُحلسةنه :ه446سنةُ

 . (4)انتهى ،وأهلُالصاحليةُكلهمُعىلُمذهبُاإلمامُأمحدُبنُحنبل ،ومارستان

                                                 
 . 62/  : القال دُاجلوهآية   ( )

 . 2 /  : رحلةُبنُبطوطة  ( 4)
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ُ،وماُذكآهُمنُأهنمُعىلُمذهبُاإلمامُأمحدُيفُزمنهُوحسةبُمبلةغُعلمةه

ُ.ُلكنهاُقدُسكنهاُعندُاتساعهاُوازدهارهاُبعضُالشافعيةُواحلنفية

وقدُامتدتُنثارُاحلنابلةُإىلُداخلُدمشقُفصارُممُحمآابُيفُجامعُدمشقُ

ْوما)ومنُأعاملُدمشقُُ،ميعآفُهب اختصةتُُ،بضمُالدالُ:قالُالكاملُالغزي(ُد 

وامتةدتُنثةارهمُإىلُُ،( )انتهةىُ،منُدونُسا آُالقآىُبكونُمجيعُأهلهةاُحنابلةة

ُ،ومحةاةُ،وحلةبُ،وباقيُمدنُالشامُكحم ُ،قآونُطويلةُيفُالصاحليةُودمشق

ُ،والقةد ُ،ل سونةابُ ُ،بلُإىلُخارجُالشامُإىلُديةارهمُيفُمّجاعيةلُ،وشاملُالشام

ُ،ثةمُإىلُاجلزيةآةُالعآبيةةُ،وبغةدادُ،وإربةلُ،وحةآانُ،واإلسكندريةُ،وإىلُمص

ُ.ُوغريها

ُ:ُويفُدمشقُوالصاحليةُأنشأُاحلنابلةُعددًاُمنُاملدار 

منهاُاملدرسةُاحلنبليةُاملتقدمةُالتيُأنشأهاُعبدُالوهابُبنُعبدُالواحدُبةنُ

ُ.ُ(ه26 تُ)احلنبيلُ

ُقُْوُ ُومنهاُاملدرسةُاملسامرية ُّ ُمسامرُ ُف  ُ.ُ(ه26 تُ)احلوراينُُامال

ُ.ُ(ه 6 تُ)ومنهاُمدرسةُأيبُحكيمُالنهآواينُالتيُبناهاُعمآُبنُثابتُبنُعيلُ

هاُحممةدُبةنُفُ واقُ ُ،(العمآية)ومنهاُمدرسةُالشيخُأيبُعمآُبجبلُقاسيونُ

ُ.ُ(ه604تُ)أمحدُبنُقدامةُ

نابلةُامللةكُاألرشفُبناهاُللحُ،ومنهاُدارُاحلديثُاألرشفيةُبجبلُقاسيون
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 . (ه 62تُ)موسىُبنُالعادلُ

هاُضياءُالدينُحممدُواقف   ،ومنهاُاملدرسةُالضيا يةُاملحمديةُبسفحُقاسيون

 . (ه622)بنُعبدالواحدُا

بسةةفحُ ،(ه622تُ)أنشةةأهتاُربيعةةةُخةةاتونُ ،ومنهةةاُاملدرسةةةُالصةةاحبية

 . قاسيون

ناصحُعبدُالآمحنُوقفُالشيخةُأمةُاللطيفُبنتُال ،ومنهاُاملدرسةُالعاملة

 . (ه2 6تُ)بنُنجمُبنُاحلنبيلُا

وقفُحمييُالدينُيوسفُبنُعبدُالةآمحنُ ،ومنهاُاملدرسةُاجلوزيةُبدمشق

 . (ه6 6تُ)بنُاجلوزيُا

ىُها صدر الدين عثامن بن أسةعد بةن املنَجةف  واق   ،ومنهاُاملدرسةُالصدرية

 . (ه4 6تُ)

آُين عمآ بن حممد بةن املظَفةهاُرشفُالدف  واق   ،آيةكَ ومنها دار احلديث الس  

 . (ه 64تُ)السلميُالسكآيُ

 : بعض بيوت احلنابلة يف الشام

حنبلية كبرية امتدت قآونًا ههآ فيها  رس  أ   ويف دمشق خاصةً  ،يف الشام عامةً 

 ،واإلفتةاء ،والتةدريس ،وتولةواُالقضةاء ،خةدمواُاإلسةالم ،علامءُوأهةلُعلةم

 : ومنهم ،ةوعامةُاألمورُالرشعي ،والطابة ،والوع 

ابةنُ)ونلُالشريازيُ ،هاجآُكثريُمنهمُإىلُدمشق ،وهمُمقادسة ،نلُقدامة
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ونلُمفلحُاملنتسبونُإىلُشمسُالدينُحممدُبنُ ،ونلُرسور ،ىونل املنجَ ،ُ(احلنبيل

 ،صاحبُالفةآوعُواآلدابُورشحُاملقنةعُوالنكةتُوغريهةا( ه462تُ)مفلحُ

 . علامءوفيهمُ ،لهُرشحُاملقنع( ه202تُ)وابنهُإبآاهيمُ
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59 

ان رَّ  احلنابلة يف ح 

َآان شامل الشام  وكثةريُمةنُأهلهةاُعةىلُمةذهبُ ،ومةاُتةاريخُحافةل ،ح 

 وفيهةاُكثةريُمةنُالبيةوتُ ،ومنُأهلهاُبعةضُتالميةذُاإلمةامُأمحةد ،اإلمامُأمحد

وابةنُ ،وابنُمحةدان ،ونلُابنُأيبُالفهم ،احلنبليةُأمثالُنلُتيميةُونلُقايضُحآان

ةْيخوابةنُ ،وابنُعبةدو  ،ابنُشقريو ،وابنُالصيقل ،كليب بةادة ،ب خ   ،وابةن ع 

 . وغريهم

شةيخُ( ه644تُ)ونلُتيميةُمنهمُفخآُالدينُحممدُبنُأيبُالقاسمُالرضُ

 ،ختلةي ُاملطلةبُيفُتلخةي ُاملةذهب :منها ،املؤلفات صاحب ،حآانُومفتيها

بلغةةُ :وأصةغآها ،تآغيبُالقاصدُيفُتقآيةبُاملقاصةد :وأوسطها ،وهوُأكربها

 . وغريها ،كلهاُيفُالفقه ،غبُوبغيةُالآاغبالسا

 ،(ه4 6تُ)وابنُأخيهُجمدُالدينُعبدُالسالمُبنُعبدُاهللُبنُأيبُالقاسةمُ

 ،ومنتهةةىُالغايةةةُرشحُامدايةةةُأليبُالطةةاب ،العةةا ُاملشةةهورُصةةاحبُاملحةةآر

 . وغريها ،واملسودةُيفُأصولُالفقه

( ه442تُ)ميةةُوحفيدُاملجدُشيخُاإلسالمُأمحدُبنُعبةدُاحللةيمُبةنُتي

التةيُقيةلُ ،املحققُصاحبُاملؤلفاتُاملشهورةُوالفتاوىُاملةأثورة ،العا  ،اإلمام

 . ( )ملاُقدروا الوُأرادُمؤلفهاُأوُغريهُحصه :عنهاُمنُكثآهتا

                                                 
 . 22: العقودُالدرية  (  )
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61 

صاحبُالآعايةةُ( ه 69تُ)ومنُأهلُحآانُنجمُالدينُأمحدُبنُمحدانُ

 . ( )والوايفُيفُأصولُالفقه ،يفُالفقه ،والصغآى ،الكربى

 

                                                 
 . 64ةُ  6/  : احلنابلة خالل ثالثة عرش قآناً    ( )
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صاحبُالآعايةةُ( ه 69تُ)ومنُأهلُحآانُنجمُالدينُأمحدُبنُمحدانُ

 . ( )والوايفُيفُأصولُالفقه ،يفُالفقه ،والصغآى ،الكربى
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61 

 احلنابلة يف القدس وما جاورها

أولُمنُنرشُمذهبُاإلمامُأمحدُيفُالقد ُومةاُجاورهةاُهةوُأبةوُالفةآجُ

 ،تفقةهُببغةدادُوقةدمُبيةتُاملقةد ( ه226تُ)عبدالواحدُبنُحممدُالشريازيُ

ولةهُمصةنفاتُيفُ ،ونرشُاملذهبُفيهةا ،ثمُأقامُبدمشق ،ونرشُاملذهبُفيامُحوله

 . واألصول ،الفقه

وبعةدُتطهةريُالقةد ُ ،هاجآُكثريُمنُاملقادسةُإىلُدمشق ه   ويفُسنةُ

 ،وكثآُعلامءُاملةذهب ،اتسعتُاحلآكةُالعلميةُفيها ه22 منُأيديُاإلفآنجُعامُ

 ،ومنُبيوتُاحلنابلةةُفيهةاُنلُالسةعدي ،واُاملدار ُيفُالقد ُوماُحوماؤوأنش

 ،وابةنُاألعمةى ،وابةنُحةازم ،وابةنُسةعد ،ونلُعوض ،ونلُخلفُبنُراجح

 . وغريهم ،وابنُمايض ،وابنُعبدُاجلبار ،والشويكي ،احلَجاويو

مةنهمُ ،وفيهةاُكثةريُمةنُاحلنابلةةُكةآلُرسور ،ومنُبالدُفلسطنُنةابلس

ْآدا ،احلاف ُعبدالغنيُصاحبُالعمدةُيفُاحلديث ومنهةاُ ،ومن مدن هذه البالد م 

 ،صاحبُاإلنصةاف( ه 22تُ)اويُد  آْ شيخ املذهب ومنقحه عيل بن سليامن امل  

منُمنهةاُبيةتُاور ،وطوركآم ،وغريها ،وتصحيحُالفآوع ،والتحآيآ ،والتنقيح

ْون ْيني ،وبعلبك ،نلُمفلح َجةة ،( )وي  منهةاُرشفُالةدينُأبةوُ ،ومن قآى نابلس ح 

مؤلةفُزادُاملسةتقنعُيفُاختصةارُ ،(ه962تُ)اويَُجةالنجا موسى بن أمحد احل  

 . وغريها ،واإلقناعُلطالبُاالنتفاع ،املقنع

                                                 
 . 42ةُ 64/  : احلنابلة خالل ثالثة عرش قآناً    ( )
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 بالد الرتك

بالدُالرتكُالواقعةُشاملُوغآبُالشامُوصلُإليهةاُبعةضُأتبةاعُاملةذهبُ

تةوىلُ وبعضةهم ،فمنُتالميذهُمنُتوىلُالقضةاء ،زمنُاإلمامُأمحدُبنُحنبلُوماُبعده

( ه  2تُ)لُوقد رحل حممد بن هارون الةاَل  ،همُسكنُفيهاوبعض   ،التدريس

نْهم م نْ  ،دبقيُيفُهذهُالبال نْ هم م  نْ وم   ،سو آ  إىل ط    . ( )رجعُمنها وم 

 

                                                 
 .  4ةُ 42/  : احلنابلة خالل ثالثة عرش قآناً    ( )
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62 

 بالد الرتك

بالدُالرتكُالواقعةُشاملُوغآبُالشامُوصلُإليهةاُبعةضُأتبةاعُاملةذهبُ

تةوىلُ وبعضةهم ،فمنُتالميذهُمنُتوىلُالقضةاء ،زمنُاإلمامُأمحدُبنُحنبلُوماُبعده

( ه  2تُ)لُوقد رحل حممد بن هارون الةاَل  ،همُسكنُفيهاوبعض   ،التدريس

نْهم م نْ  ،دبقيُيفُهذهُالبال نْ هم م  نْ وم   ،سو آ  إىل ط    . ( )رجعُمنها وم 

 

                                                 
 .  4ةُ 42/  : احلنابلة خالل ثالثة عرش قآناً    ( )
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63 

 احلنابلة يف بالد احلجاز

وفيهاُعلامءُكثةآُمةنُأتبةاعُاملةذاهبُ ،احلجازُفيهاُاحلآمانُالرشيفانبالدُ

ويفُ ،نصيبُوافآُيفُتلةكُالةديارُاملقدمةةوأتباعُاملذهبُاحلنبيلُممُ ،اإلسالمية

لةُكانُممُأثآُيفُتلكُاًم من احلنابل  ع   2  ( احلنابلة خالل ثالثة عرش قآناً )كتابُ

 . ( )والوع ُواإلرشاد ،والتأليف ،واإلفتاء ،والتدريس ،البالدُمنُتوُّالقضاء

 

                                                 
 . 24ةُ  4/  : احلنابلة خالل ثالثة عرش قآناً    ( )
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64 

 احلنابلة يف بالد فارس وما حوهلا

وينتسبُإليهاُكثريونُمنُاحلنابلةُمةنهمُنلُُ،منُمدنُتلكُالبالدُأصبهان

ُ ُ،ومنهمُمنُينتسبُإىلُشريازُ،منده ُ.ُآُ خُْطُ ْصُوإُ،انادبَُوعُ ُ،واألهوازُ،ذانوه 

ُ فهةمُيفُاملنطقةةُاملحاذيةةُللخلةيجُالعةآيبُمةنُاجلانةبُُأماُعآبُفةار  

ُُويفُهذهُاملنطقةُمدنُ ُ،والشامُّالرشقي ُ،وفيهمُكثريُمنُاحلنابلةُ،ةسنَُُوقآىُأهل 

ُ.ُوباوردانُالتيُأهلهاُكلهمُحنابلةُ،منُذلكُمدينةُلنجة

ُ ُوالعُوللحنابلةُوجودُيفُاملرشقُفيامُوراءُفار   وراءُُوالشامُمةنُبةالدُمةاُآاق 

ُ ُيفُخ  ُلُْوبُ ُ،آاسانُ النهآ ُُ،اغُ وبُ ُ،آاةُ وهُ ُ،اشوالَشُُ،خ  ةُ، وُْوط ةُ،خةسورس  ُ،وآُْوم 

ةة ُُ،زمارُ وُ وخ  ةةُ،جةةانزُ وُْوج ُُ،تانْسةةجُ وس  ةةونُ ُ،قندآُْمُ وس  ُ،خةةارىوبُ ُ،ي ُوالةةآَُُ،اس 

ُونُ ُ،ونيسابور ُ.ُ( )والطاْلقانُ،وأذربيجانُ،فس 

ُ

                                                 
ُ.90ُة22ُُ/ُ :ُجعُالسابقاملآُُ(ُ )
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64 

 احلنابلة يف بالد فارس وما حوهلا

وينتسبُإليهاُكثريونُمنُاحلنابلةُمةنهمُنلُُ،منُمدنُتلكُالبالدُأصبهان

ُ ُ،ومنهمُمنُينتسبُإىلُشريازُ،منده ُ.ُآُ خُْطُ ْصُوإُ،انادبَُوعُ ُ،واألهوازُ،ذانوه 

ُ فهةمُيفُاملنطقةةُاملحاذيةةُللخلةيجُالعةآيبُمةنُاجلانةبُُأماُعآبُفةار  

ُُويفُهذهُاملنطقةُمدنُ ُ،والشامُّالرشقي ُ،وفيهمُكثريُمنُاحلنابلةُ،ةسنَُُوقآىُأهل 

ُ.ُوباوردانُالتيُأهلهاُكلهمُحنابلةُ،منُذلكُمدينةُلنجة

ُ ُوالعُوللحنابلةُوجودُيفُاملرشقُفيامُوراءُفار   وراءُُوالشامُمةنُبةالدُمةاُآاق 

ُ ُيفُخ  ُلُْوبُ ُ،آاسانُ النهآ ُُ،اغُ وبُ ُ،آاةُ وهُ ُ،اشوالَشُُ،خ  ةُ، وُْوط ةُ،خةسورس  ُ،وآُْوم 

ةة ُُ،زمارُ وُ وخ  ةةُ،جةةانزُ وُْوج ُُ،تانْسةةجُ وس  ةةونُ ُ،قندآُْمُ وس  ُ،خةةارىوبُ ُ،ي ُوالةةآَُُ،اس 

ُونُ ُ،ونيسابور ُ.ُ( )والطاْلقانُ،وأذربيجانُ،فس 

ُ

                                                 
ُ.90ُة22ُُ/ُ :ُجعُالسابقاملآُُ(ُ )
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65 

 احلنابلة يف بالد مرص

تالميذُاإلمامُأمحةدُمةنُُفبعضُ،مُ لمذهبُوجودُيفُبالدُمصُمتقدُ كانُل

وقدُأشارُاملقدسُالةذيُعةاشُيفُالقةآنُالآابةعُأنُاملةذهبُاحلنةبيلُُ،املصين

ُ.ُ( )موجودُيفُمص

ُُ،وقدُرحلُبعضُاحلنابلةُإىلُمص وقدُُ،املصينُقدمواُإىلُبغدادُوبعض 

أمثالُأمحدُبةنُحممةدُُ،منُاحلنابلةنُوُّالقضاءُيفُمصُكانُيفُالقآنُالامسُمُ 

ولةدُ(ُه2 2تُ)بنُاحلارثُبنُالعةوامُالسةعديُابنُعبداهللُبنُأمحدُبنُحييىُا

ويفُالقآنُالسةاد ُزادُُ،ثمُوُّقضاءُمصُإىلُأنُماتُ،ونابُيفُاحلكمُ،بمص

ُُ،عددُاحلنابلةُالذينُدخلواُبالدُمص الغنةيُُهمُاستوطنهاُمنهمُاحلةاف ُعبةدوبعض 

ُ.ُصاحبُالعمدةُوغريها(ُه600تُ)حدُبنُعبدالواا

ُ،نةاًُويفُالقآنُالسابعُوماُبعدهُههةآُاملةذهبُاحلنةبيلُيفُمصةُههةورًاُبيُ 

وانترشةُُ،وعظةمُشةأهنمُ،والةواع ُ،واملةدر ُ،واملفتةيُ،وصارُفيهمُالقةايض

(ُه 64ُت)ومنُاحلنابلةُيفُهذهُالفرتةُحممدُبنُإبةآاهيمُبةنُعبةدُالواحةدُُ،املذهب

صةاحبُ(ُه 69تُ)ونجمُالدينُأمحدُبةنُمحةدانُُ،ذهبالذيُأصبحُشيخُامل

ُ،كةةانُإمامةةًاُيفُاملةةذهب(ُه409تُ)وحممةةدُبةةنُأيبُالفةةتحُالةةبعيلُُ،الآعةةايتن

ُ.ُكانُمنُأعيانُالعلامءُبمص(ُه  4تُ)ومسعودُبنُأمحدُاحلارثيُ

أمثةالُُومنُأهلُمصُوالواردينُإليهاُمنُأَلفُواشتهآتُمؤلفاتهُيفُاملةذهب

                                                 
ُ.44ُ :ُأحسنُالتقاسيمُُُ( )
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وعةالءُُ،والةوجيزُ،واملحآرُ،قيآُ الُ ُحشار(ُه444تُ)ُالزركيشُحممدُبنُعبدُاهلل

القواعةدُُومؤلفُ،شيخُاحلنابلةُيفُوقته(ُه202تُ)الدينُعيلُبنُحممدُبنُاللحامُ

ُْسةوحمبُالدينُأمحدُبنُنصةُاهللُالتُ ُ،وجتآيدُالعنايةُ،األصولية (ُه222تُ)يُرت 

آوعُوالوجيزُوالآعايةةُوصاحبُاحلوايشُعىلُاملحآرُوالفُ،مفتيُالديارُاملصية

(ُه246تُ)وعزُالدينُأمحدُبنُإبآاهيمُبنُنصُاهللُالكناينُالعسقالينُُ،وغريها

وحممدُبنُأمحدُبنُعبدُالعزيزُبةنُالنجةارُُ،صاحبُاملؤلفاتُيفُالفقهُواألصول

ُ،ورشحةةهُمعونةةةُأوُّالنهةةىُيفُالفقةةهُ،صةاحبُمنتهةةىُاإلرادات(ُه944تُ)

(ُه022 تُ)ومآعيُبنُيوسفُالكآمةيُُ،لوالكوكبُاملنريُورشحهُيفُاألصو

بةنُيةونسُومنصورُُ،وغايةُاملنتهىُ،الطالبُصاحبُاملؤلفاتُالكثريةُمنهاُدليل

ودقةا قُأوُُّ،مؤلفُكشافُالقنةاعُ،شيخُاحلنابلةُبمص(ُه  0 تُ)البهويتُ

ُ،وحةوايشُعةىلُاإلقنةاعُواملنتهةىُ،واملةنحُالشةافياتُ،والآوضُاملآبةعُ،النهى

ُُ.( )وغريهمُكثريون

ُ

                                                 
،ُ 62ُ،46 /2ُ:ُ،ُمعجةمُمصةنفاتُاحلنابلةة02 ةُُ 9/ُ :ُاحلنابلةُخاللُثالثةُعرشُقآناًُُُُ( )

ُ.9ُ 4ةُُ  402ُ،4ة20ُُ ،ُ 6 /ُ ،ُ 26ة2ُ،260ُُ 2ةُُ  2
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ُْسةوحمبُالدينُأمحدُبنُنصةُاهللُالتُ ُ،وجتآيدُالعنايةُ،األصولية (ُه222تُ)يُرت 

آوعُوالوجيزُوالآعايةةُوصاحبُاحلوايشُعىلُاملحآرُوالفُ،مفتيُالديارُاملصية

(ُه246تُ)وعزُالدينُأمحدُبنُإبآاهيمُبنُنصُاهللُالكناينُالعسقالينُُ،وغريها

وحممدُبنُأمحدُبنُعبدُالعزيزُبةنُالنجةارُُ،صاحبُاملؤلفاتُيفُالفقهُواألصول

ُ،ورشحةةهُمعونةةةُأوُّالنهةةىُيفُالفقةةهُ،صةاحبُمنتهةةىُاإلرادات(ُه944تُ)

(ُه022 تُ)ومآعيُبنُيوسفُالكآمةيُُ،لوالكوكبُاملنريُورشحهُيفُاألصو

بةنُيةونسُومنصورُُ،وغايةُاملنتهىُ،الطالبُصاحبُاملؤلفاتُالكثريةُمنهاُدليل

ودقةا قُأوُُّ،مؤلفُكشافُالقنةاعُ،شيخُاحلنابلةُبمص(ُه  0 تُ)البهويتُ

ُ،وحةوايشُعةىلُاإلقنةاعُواملنتهةىُ،واملةنحُالشةافياتُ،والآوضُاملآبةعُ،النهى

ُُ.( )وغريهمُكثريون

ُ

                                                 
،ُ 62ُ،46 /2ُ:ُ،ُمعجةمُمصةنفاتُاحلنابلةة02 ةُُ 9/ُ :ُاحلنابلةُخاللُثالثةُعرشُقآناًُُُُ( )

ُ.9ُ 4ةُُ  402ُ،4ة20ُُ ،ُ 6 /ُ ،ُ 26ة2ُ،260ُُ 2ةُُ  2
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 احلنابلة يف األندلس وشامل أفريقيا

ولكةنُُ،فيهاُقلةُ ُواحلنابلةُ ُ،هذهُالبالدُيغلبُعليهاُمذهبُإمامُدارُامجآة

ُُ،ممُوجودُفيها ْل دُُفبقي  يةُ كانُ(ُه446تُ)بنَُم  وعبدُاهللُُ،باإلمامُأمحدُذاُخاص 

مةدُوحمُ،دخلُاألندلسُوأجازُألهلها(ُه242كانُحيًاُسنةُ)بنُحسنُاملآوزيُا

يُا وكةانُواسةعُُ،نةدلسقةدمُاأل(ُه220كةانُحيةًاُسةنةُ)بنُعبدامللكُالت ْسرت 

ثةمُإىلُُ،خآجُإىلُالقةريوان(ُه2 2تُ)بنُعبدُالواحدُالتميميُوحممدُُ،الآواية

ُ.ُ( )وغريهمُ،وكانُذاُعلمُوأدبُ،ةلوماتُبطليطُ،األندلس

ُ

                                                 
ُ.02ُ ة02ُُ /ُ :ُاحلنابلةُخاللُثالثةُعرشُقآناًُُُُ( )
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 احلنابلة يف نجد

ويةآىُُ،نُاإلمامُأمحةديآىُبعضهمُأنُاملذهبُاحلنبيلُدخلُبالدُنجدُزم

بيةنامُيةآىُفآيةقُثالةثُأنةهُُ،بعضهمُأنهُدخلُبالدُنجدُيفُالقآنُالآابعُامجآي

ُ.ُدخلُبالدُنجدُيفُالقآنُالسابع

ُجُْأنُاملذهبُاحلنبيلُموجودُيفُالديارُالنَُُ:والتحقيق بلُيفُُ،ديةُبالُخالف 

ُ.ُ( )القآونُاملتأخآةُهوُالسا دُبالُمنازعُلهُمنُاملذاهبُاألخآى

نُْوأق وممةنُُ:ذكآهُابنُنااُالةدينُقةالُدمُمنُذ كآُمنُاحلنابلةُيفُنجدُم 

ينسبُإىلُنجدُالفقيهُوُّالدينُسا ُبنُنافعُبنُرضوانُالنجةديُاحلنةبيلُسةمعُ

ُ.ُ(4)ه 62سنةُُ...بالبصة

ُ

                                                 
ُ.2ُ  ةُُ 0 /ُ :ُخاللُثالثةُعرشُقآناًُاحلنابلةُُُُ( )

ُ.9ُ/22ُ:ُاملشتبهُُُ(4)
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ُ

                                                 
ُ.2ُ  ةُُ 0 /ُ :ُخاللُثالثةُعرشُقآناًُاحلنابلةُُُُ( )

ُ.9ُ/22ُ:ُاملشتبهُُُ(4)
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69 

 احلنابلة يف األحساء

ومةنُ ،ومنهاُاملذهبُاحلنةبيل ،فيهاُاملذاهبُالفقهيةُاألربعةبالدُاألحساءُ

وقدُكانُكثريُمةنُ ،وغريهم ،ونلُجميل ،ونلُعفالق ،يوتُاحلنابلةُفيهاُنلُفريوزب

 . ( )ويأخذونُعنُعلام ها ،حنابلةُنجدُيآحلونُإىلُاألحساء

 

                                                 
 . 2  ةُ 2  /  : احلنابلة خالل ثالثة عرش قآناً    ( )
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71 

 احلنابلة يف اخلليج

تقدمُأنهُيوجدُحنابلةُيفُالضةفةُالرشةقيةُمةنُاللةيجُعنةدُالكةالمُعةنُ

 . احلنابلةُيفُبالدُفار 

ومنهةاُ ،مةنُاللةيجُففيهةاُبعةضُاملةذاهبُالفقهيةةأماُالناحيةُاجلنوبيةةُ

ام   ،املذهبُاحلنبيل وخاصةُعندُنكبةُالدرعيةةُ ،نوقد كان كثري من احلنابلة قدم ع 

 . ومنهمُمنُوُّالقضاءُوالتدريسُواإلفتاء ،ه422 عامُ

 ،وعجةامن ،ويفُدولةُاإلماراتُالعآبيةُاملتحدةُيآتكزُاملذهبُيفُالشةارقة

 . ليمةورأ ُا ،وأمُالقيوين

 ،وكثةريُمةنهمُيفُالزبةارة ،ويفُقطآُالقآيبُمنُاألحساءُكثريُمنُاحلنابلةة

وكانُأمريُقطآُقاسمُبنُحممدُبةنُ ،والتدريس ،واإلفتاء ،ومنهمُمنُتوىلُالقضاء

 ،واإلمامةةة ،واإلفتةةاء ،وقةةدُتةةوىلُالقضةةاء ،حنةةبيلُاملةةذهب( ه 22 تُ)ثةةاينُ

 . منُالقصيم ْذن بامل  ووقفُمزارعُعىلُطلبةُالعلمُيفُ ،والطابة

ويفُالبحآينُتوىلُبعضُاحلنابلةُالقضاءُوالتعليمُأمثالُعبدُالعزيزُبنُمحدُ

وابنةهُحممةدُ ،(ه 42 تُ)وأمحدُبنُعثامنُبنُجامعُ ،(ه422 تُ)بنُمعمآُا

 . وغريهم ،(ه 42 تُ)

ويفُالكويتُكانُأولُمنُتوىلُالقضاءُهباُالشةيخُحممةدُبةنُعبةدُاهللُبةنُ

ونظآًا لقآب الكويت من بلد الزبري فقد كةان  ،وُحنبيلوه ،(ه 2  تُ)فريوزُ

 ،كثريُمنُأهلُالعلمُمنُاحلنابلةُيرتددونُمنُنجدُإىلُالزبريُعنُطآيةقُالكويةت
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ويفُالبحآينُتوىلُبعضُاحلنابلةُالقضاءُوالتعليمُأمثالُعبدُالعزيزُبنُمحدُ
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 . وغريهم ،(ه 42 تُ)

ويفُالكويتُكانُأولُمنُتوىلُالقضاءُهباُالشةيخُحممةدُبةنُعبةدُاهللُبةنُ

ونظآًا لقآب الكويت من بلد الزبري فقد كةان  ،وُحنبيلوه ،(ه 2  تُ)فريوزُ

 ،كثريُمنُأهلُالعلمُمنُاحلنابلةُيرتددونُمنُنجدُإىلُالزبريُعنُطآيةقُالكويةت
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ُ.ُوالتدريسُوالطابةُ،ومنهمُمنُتوىلُالقضاءُ،وبعضُهؤالءُيبقونُيفُالكويت

ُخاصةةُبعةدُأنُتأسسةتُهبةاُ،فقدُكانُمآكزًاُعلميةًاُللحنابلةةُبريأماُالز

ومتيةزتُبتةدريسُالفقةهُُ،هاُحنبيلُيوواقفُ ُ،ه26  مدرسةُدوحيسُالشام ُعامُ

والثالةثُُ،وختآجُفيهاُكثريُمنُعلامءُاملذهبُخاللُالقةآنُالثةاينُعرشةُ،احلنبيل

ُ،ميةةُفا قةةوقدُكةانُللمتخةآجنُفيهةاُمكانةةُعلُ،والآابعُعرشُامجآيُ،عرش

ويفُالعةآاقُُ،نُدولُاللةيجوالتعليمُوالطابةُيفُكثريُمُومنهمُمنُتوىلُالقضاء

ُ.ُ( )ويفُسوقُالشيوخُ،يفُالزبري

ُ

                                                 
ُ.26ُ ة2ُُ  /ُ :ُاحلنابلةُخاللُثالثةُعرشُقآناًُُُُ( )
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72 

 مفردات اإلمام أمحد الفقهية

املفآداتُهيُاملسا لُالفقهيةُالتيُانفآدُهباُاملذهبُبقولُمشهورُ ُيوافقهُ

 . فيهُقولُمشهورُيفُأيُمذهبُمنُاملذاهبُالفقهيةُالثالثة

 ،فقهيةُانفآدُهبا ه مسا ل  ويفُمفآداتُاإلمامُأمحدُالتيُ ُخيتلفُفيهاُمذهب

 . وقدُأيدُاإلمامُعىلُقولهُعلامءُكبارُمنُأتباعُاملذاهبُاألخآى ،لدليلُقوي

 : وقدُكانُمنُأسبابُهذاُاالنفآاد

ةُلدىُإمامُاملةذهبُوتالميةذهُومةنُحكثآةُاألحاديثُالنبويةُالصحيـ  1

 . بعدهم

 . كثآةُنثارُالصحابةُلدهيمـ  2

 . تقديمُخربُالواحدُعىلُالقيا ـ  3

أوُيةدلُ ،قويةُتصةفهُعةنُهةاهآه قآينة   دْ آ  خذ بظاهآ الن  ما   ي  األـ  4

 . دليلُعىلُنسخه

 . ( )الالفُيفُبعضُالقواعدُاألصوليةـ  5

 :أمهية املفردات عند احلنابلة

 ،موهاوقد اعتنى هبا احلنابلة فنظ   ،غالبُأبوابُالفقهوردتُاملفآداتُيفُ ـ

لُالتيُانفآدُهباُاملذهبُنظآةُدراسةُولوُنظآناُإىلُهذهُاملسا  ،وأفآدوهاُبالتأليف

                                                 
 . 24ةُ 26/  (: مقدمةُاملحقق)املنحُالشافياتُ   ( )
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لُالتيُانفآدُهباُاملذهبُنظآةُدراسةُولوُنظآناُإىلُهذهُاملسا  ،وأفآدوهاُبالتأليف

                                                 
 . 24ةُ 26/  (: مقدمةُاملحقق)املنحُالشافياتُ   ( )
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ويفُكتةابُ ،ومتابعةةُالةدليل ،والتيسةري ،وتأمل لوجدنا يف الكثري منها الوسطية  

 ،والتقةابض ،املذهبُمنُأيُّاملذاهبُالفقهيةُيفُاملبايعةات املعامالت مثاًل يعد  

ةةوقةةد و   ،والصةةف ت فيةةه البنةةوك اإلسةةالمية املعةةااة جمةةاالً للتوسةةعة يف د  ج 

 . عامالتُاملعااةامل

 : ومنُهذهُالكتبُاملؤلفةُيفُاملفآدات

 . (ه2  تُ)أليبُالوفاءُعيلُبنُعقيلُالبغداديُ ،املفآدات ـ

 . (ه46 تُ)اءُالشهيدُالبن أيب يعىل حممد بن حممد بن احلسن الفآَ  ،املفآدات ـ

 . (ه44 تُ)أليبُاحلسنُعيلُبنُعبدُاهللُبنُالزاغوينُ ،املفآدات ـ

 . (ه26 تُ)البنُاحلنبيلُعبدُالوهابُبنُعبدُالواحدُالشريازيُ ،اتاملفآد ـ

اءُأليب يعىل الصغري حممد بن حممد بن حممد بةن احلسةن الفةآَ  ،املفآدات ـ

 . (ه60 تُ)

 . (ه69 تُ)ارُأليب العالء احلسن بن أمحد العطَ  ،املفآدات ـ

 . (ه0 6 ت)لغالم ابن املن ي إسامعيل بن عيل البغدادي  ،املفآدات ـ

 . (ه699تُ)نظمُاملفآداتُالبنُبدرانُاملقدسُحممدُبنُعبدُالقويُ ـ

لعةزُالةدينُحممةدُبةنُعةيلُ ،النظمُاملفيدُاألمحدُيفُمفآداتُاإلمامُأمحد ـ

 . (ه240تُ)العمآيُ

ألمحةدُبةنُعبةدُاملةنعمُ ،الفتحُالآبةاينُبمفةآداتُابةنُحنبةلُالشةيباين ـ
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 . ( ) (ه94  تُ)الدمنهوريُ

دراسةُهذهُاملفآداتُدراسةُعلميةُفقهيةُمقارنةُيفُسبعُرسا لُوقدُمتتُ ـ

علميةُيفُجامعةُاإلمامُحممدُبنُسعودُاإلسالميةُبالآياضُشملتُمجيعُأبةوابُ

 . الفقه

 

                                                 
،90ُ ،44ُ ،62ُ ،4ُ  / 4: لةةُعةىلُالرتتيةبيآاجعُعنُاملفآداتُمعجمُمصةنفاتُاحلناب   ( )

449ُ،46 ُ،2 / 4ُ،422ُ،2 /42 ُ،  /260 . 
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 نامذج من املفردات

 :نقض الوضوء من حلوم اإلبل

قةالُاإلمةامُأمحةدُُ،انفآدُاملذهبُبنقضُالوضوءُمةنُأكةلُحلةومُاإلبةل

ُ.ُ( )فيهُحديثانُصحيحانُ:وإسحاقُبنُراهويه

ُُ:داويُعنُنقضُالوضوءُمنُحلومُاإلبلآُْقالُامل ُ مطلقةًاُبةالُُهذاُاملةذهب 

ُ.ُ(4)انتهىُ،وهوُمنُاملفآداتُ،وعليهُعامةُاألصحابُ،ون ُعليهُ،ريب

ُ،حديثُحلمُاإلبلُصحيحُهاهآُمشةهورُ:العآيبُاملالكيُبنُ اقالُأبوُبكآُ

ُ.ُ(2)تهىانُ،ىُعنديُتآكُالوضوءُمنهوُ قُْوليسُيُ 

ُُ:وقالُالنووي أقةوىُدلةياًلُةُُالوضوءُمنُحلومُاإلبلُ:أيةُُوهذاُاملذهب 

ُ.ُ(2)انتهىُ،وإنُكانُاجلمهورُعىلُخالفه

 :الفطر باحلجامة

ُ:قالُاملآداويُيفُاإلنصةافُ،منُمفآداتُاملذهبُاحلنبيلُالفطآُباحلجامة

ُ،صةحابوعليهُمجةاهريُاألُ،هذاُاملذهبُ،أوُحجمُأوُاحتجمُفسدُصومهُ:قوله

ُ.ُ( )انتهىُ،وهوُمنُاملفآداتُ،ون ُعليه

                                                 
ُ.ُ   /ُ :ُ،ُاملغني   /ُ :ُجامعُالرتمذيُُُ( )

ُ.2ُ /4ُ:ُاإلنصافُُُ(4)

ُ.4ُ  /ُ :ُعارضةُاألحوذيُُُ(2)

ُ.29ُ/ُ :ُرشحُصحيحُمسلمُُُ(2)

ُ.246ُ/ُ :ُ،ُوينظآُاملنحُالشافيات9 4ُ/2:ُاإلنصافُُُ( )
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أخآجهُمجاعةُمةنُ ،((أفطآُاحلاجمُواملحجوم)) :ملسو هيلع هللا ىلصودليلُاملذهبُقولهُ

الةذيُحصةلتُ للعام   وفيه بيان واضح   ،مخسة عرش صحابياً  ،ملسو هيلع هللا ىلصأصحابُالنبيُ

 ،وهوُالثامنُعرش ،ولليوم ،وهوُرمضان ،وللشهآ ،وهوُزمنُالفتح ،فيهُالواقعة

ممةاُيؤكةدُهةذهُ ،خةذُبيةدُشةدادن ملسو هيلع هللا ىلصوللصفةُوهةيُأنةهُ ،لبقيعنُوهوُاوللمكا

 . معُماُفيهُمنُبيانُللحكمُوهوُاإلفطارُمنُاحلجامة ،الواقعة

 :فسخ احلج إىل العمر 

من أحآم مفآدًا أو قارنًا و  يسق هةديًا يسةتحب لةه أن يفسةخ نيةة احلةج 

 . ( )بعآفة وجيعلها عمآة فيقص وحيل من إحآامه ليصري متمتعًا إن   يكن وقف

مسةتحبُ اعلمُأنُفسخُالقارنُواملفةآدُحجهةامُإىلُالعمةآة :قالُيفُاإلنصاف

 . (4)انتهى ،وهوُمنُاملفآدات ...وعليهُاألصحابُقاطبة ،ن ُعليه ،برشطه

عندي ثامنية عرش حديثًا صةحاحًا جيةادًا كلهةا يف فسةخ  :قالُاإلمامُأمحد

 . (2)احلج

تلفُفيهةاُاريد اإلمام أمحد التي   خي  وأكثآُمف :قالُشيخُاإلسالمُابنُتيمية

 ،كقولهُبجوازُفسخُاإلفةآادُوالقةآانُإىلُالتمتةع ،ه فيها راجحاً مذهبه يكون قول  

 . (2)انتهى

                                                 
 . 222/  : ،ُمنحُالشافيات4 4/  : املغني   ( )

 .  2 / 2: اإلنصاف   (4)

 .  22/  : ،ُمنحُالشافيات2 4/  : املغني   (2)

 . 449/ 40: جمموعُالفتاوى   (2)
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 :بيع العربون

وهوُأنُيشةرتيُالسةلعةُويةدفعُُ،املذهبُعندُاحلنابلةُصحةُبيعُالعآبون

وإنُ ُيأخذهاُفهةوُُ،للبا عُدرهًاُمثاًلُعىلُأنهُإنُأخذُالسلعةُاحتسبُمنُالثمن

ُ.ُوهوُماُعليهُعملُالنا ُاليومُ،( )للبا ع

وعليةهُُ،الصحيحُمنُاملذهبُأنُبيعُالعآبةونُصةحيحُ:قالُيفُاإلنصاف

ُ.ُ(4)املذهبُوهوُمنُمفآداتُ...ون ُعليهُ،أكثآُاألصحاب

فعةنُنةافعُبةنُعبةدُُ،تعاىلُبفعةلُعمةآُُواستدلُاإلمامُأمحدُرمحهُاهلل

نُريضُعمةآُإفةُ،دارُالسجنُمنُصفوانُبنُأميةةُُأنهُاشرتىُلعمآُ:احلارث

ُ.ُ(2)وإالُفلهُكذاُوكذا

واستدلُاجلمهورُعىلُبطالنُبيعُالعآبونُبحديثُعمآوُبنُشةعيبُعةنُ

ُ.ُ(2)ُ(هنىُعنُبيعُالعآبانُملسو هيلع هللا ىلصأنُالنبيُ)ُ:أبيهُعنُجده

                                                 
ُ.ُ 6ُ/22:ُاملغنيُُُ( )

ُ.4ُ 4ةُُ  4/ُ  :ُاإلنصافُُُ(4)

الصةومات،ُبةابُالةآبطُواحلةبسُيفُُأوردهُالبخاريُيفُالصحيحُمعلقًاُبصيغةُاجلزم،ُكتابُُ(2ُ)

ُ.ُ 2ُ/9:ُاحلآم

،ُوأبةةوُداودُيفُ(6442)224ُ/ُ  :ُ،ُوأمحةةدُيفُاملسةةند4ُ/609:ُأخآجةةهُمالةةكُيفُاملوطةةأُُ(2ُ)

،ُوإسةةنادهُ(92 4ة94ُُ 4)4ُ/422ُ:ُ،ُوابةةنُماجةةهُيفُالسةةنن(04 2)2ُ/462ُ:ُالسةةنن

ويقةالُإنُ:ُ 24 /2ُ:ُامةلضعيفُإلهبامُالثقةُالذيُرواهُعنهُمالك،ُقالُابةنُعةديُيفُالك

ُ.ُمالكًاُسمعُهذاُاحلديثُمنُابنُميعةُعنُعمآوُبنُشعيبُو ُيسمهُلضعفه
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هةذاُالُحيةتجُبةهُعنةدُُ:قالُالنوويُعنُحديثُعمةآوُبةنُشةعيبُهةذا

ُ.ُ( )انتهىُ،لعلامءأصحابناُوالُعندُمجاهريُا

 :شهاد  أهل الذمة عىل املسلمني

الصحيحُمنُاملذهبُاحلنبيلُقبولُشةهادةُأهةلُالذمةةُعةىلُاملسةلمنُيفُ

ُ.ُ(4)الوصيةُيفُالسفآُإذاُ ُيوجدُغريهم

ُ.ُ(2)وهبذاُقالُأكابآُاملاضنُ:قالُابنُاملنذر

ةُالصحيحُمنُاملذهبُقبولُشهادةُأهلُالكتابُبالوصيُ:قالُيفُاإلنصاف

ونقلةهُاجلامعةةُعةنُُ،وجزمُبهُكثةريُمةنهمُ،وعليهُاألصحابُ،يفُالسفآُبرشطه

ُ.ُ(2)انتهىُ،وهوُمنُاملفآداتُ...رمحهُاهللاإلمامُأمحدُ

ُ،وأصةحابهُملسو هيلع هللا ىلصوقدُقىضُبهُرسولُاهللُُ،وهذاُن ُالكتابُ:قالُيفُاملغني

ُ.ُ( )انتهى

                                                 
ُ.9ُ/222ُ:ُاملجموعُُ(ُ )

ُ.49ُ/244ُ:ُ،ُاإلنصاف 4 /2ُ :ُاملغنيُُُ(4)

ُ.ُ 4 /2ُ :ُاملغنيُُُ(2)

ُ.49ُ/244ُ:ُاإلنصافُُُ(2)

ُ.ُ 4 /2ُ :ُاملغنيُُُ( )

خصائص المذهب الحنبلي في المعامالت إجماال.

مظاهر السعة في الفقه الحنبلي في المعامالت .
أسباب السعة في الفقه الحنبلي في المعامالت.

دور الفقه الحنبلي في المعامالت المعاصرة.

أثر ا�مام أحمد في فقه المعامالت


أستاذ الفقه في جامعة القصيم
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منزلة ا�مام أحمد في العقيدة. 

مصادره. 
مؤلفاته. 

أهم مسائل االعتقاد عند ا�مام أحمد.

االعتقاد عند ا�مام أحمد


قسم العقيدة - كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية - جامعة القصيم
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 مقدمة

ُسل بقاياا مان ل ال الع ا   ،احلمُد هلل الذي جعل يف كل زمان فرتًة من الرُّ

 ،ُُيُْيون بكتاب اهلل املوتى ،ذىويصربون منه  عىل األ ،يدعون َمْن َضلَّ إىل اهلُدى

وَن بنور اهلل ل َل العمى ُ وك  من ضااٍّ   ،فك  من قتيٍل إلب يَس قد َلْحَيْوه ،وُيَبِّصر

ينفون عان  !ولقبَح لثَر الناس ع يه  ،فام لحسَن َلَثَر   عىل الناس ،تائٍه قد َ َدْوه

الاذين َعَقاُدوا  ،اجلاا  نيوتأوياَل  ،وانتحاٍَّ املُْبط اني ،كتاب اهلل حتريَف الَغالنِي

 ،خُمَاالفون ل كتااب ،فه  خمت فون يف الكتاب ،ولط قوا ِعَقاٍَّ الفتنة ،للويَة البدعة

 ،ويف كتاب اهلل بغري ع ا  ،ويف اهلل ،يقولون عىل اهلل ،ُُمِْمُعون عىل مفارقة الكتاب

اٍَّ الناس بام ُيَشبرهون  ،يتك َّمون باملُتشابه من الكالم فنعاوُذ  ،ع يه وخيدعون ُجهَّ

 . باهلل من فتن املُِض رني

 : أما بعد

َل  ٌٌ راساخ يف  ،َعَ ٌ  شامخ :لمحَد بَن حممد بن حنبل ،فإنَّ اإلماَم املُبجَّ وَطاْو

َع ع مها ،والَعَم يَّة ،ومسريِِتا الِعْ ميَّة ،تاريخ األمة اإلسالمية ٌَ وَعْيبَة  ،كان ُمستو

ُبل ،ٌهلَمَّت اخلُُطوُب ورساَجها الَوقَّاٌ ملَّا ا ،ُنْصِحها  . واشتبهِت السُّ

ق يف غريه واياة ،مجع اهلل له من الكامالت ما تفرَّ ِِ  ،فكان إمامًا يف الرر وِحْفا

َراية وفقه النَّوازٍّ ،احلديث ْ د والَوَرع والتَُّقى ،إمامًا يف الدر إماماًا يف  ،إمامًا يف الزُّ

رب والثَّبات ْدق والصَّ نَّ  ،الصر ِِ قواعد املِ َّة ،ةإمامًا يف السُّ  . وِحْف

ٌُ ُيذكُر اسُ   رًا ب قب  :(لمحد)فال يكا فًا با  ،(اإلمام)إال ُمَصدَّ إماام )لو ُمعرَّ
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4 

نَّة ين ،(ل ل السُّ ٌة يف الدر وقد لطبق  ،ال يف َفن  من ُفنُونِه َفَحْسُب  ،فإمامُته إمامٌة عامَّ

نَّة ق فيه معنى  ،ون ع يه فيهاال خيت ف ،من خمت ف املذا ب ،عىل ذلك ل ل السُّ وحَتقَّ

 ﴾چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ﴿ :قولِااه تعاااىل

ين ،[42 :السجدة] رْبِ واليقني ُتنَاٍُّ اإلمامُة يف الدر  . فبالصَّ

واحلديُث عن منزلِة اإلمام لمحَد يف الَعِقيدة ٌخاوٌٍّ عاىل األساد يف َعاِرين 

ٌٌ عاىل لِِف الُعُ اوم مان ووُ  ،وارتشاٌف لصايف احلَقر من َمِعني ِرَضابِه ،غابه ُلاو

وِعْقاُده الفرياُد الاذي  ،فالعقيدُة ِحْصنُه املَنِيع الذي لحك  َلْساواَره ،لوسع لبوابِه

نَهاا  ،وبذٍَّ يف سبي ِها ُمْهَجَة ق باه ،قد لحاطها بوافِر ِعنَايته ،وُنَثاَره ،نظ  آللَِئهُ  وَزيَّ

 . إماماً فكان ل ناس  ،وَوَرِعه ،ولٌبِه ،وَسْمتِه ،بجاللتِه

 ،امتزجت فيها املعاين الساابقةُ  ،وال ريَب لنَّ شخصيَة لمحَد شخصيٌة فريدةٌ 

ْت وَرَبْت  ه  ،ال انفكاَك بني ِعْ ِمه وَعَم ه ،ولنبتت من ُكلر زوٌ ََبِيج ،فا تزَّ وَصارْبِ

ياه ،وُزْ ِده وُنْصِحه ،ووَرِعه اُره وُيَزكر  ،بل كان بعُضها َيْ َقُح بعضًا وُيَغذر  ،ياهوُيطهر

َر ع ياه  ؛ُيتاٌ إىل طائفٍة من الباحثني ،وُكلُّ جانب من  ذه اجلوانب املُضيئة ليتوفَّ

 ،غرَي لنَّ بحثنا سينََصبُّ عىل جانِب االعتقاٌ يف سريِة  ذا اإلمام ،ويستنبَط فوائَدهُ 

 : وذلك من خالٍّ

 . منزلُة اإلماِم لمحَد يف العقيدة :املبحث األوٍّ *

 . صاٌُرهم :املبحُث الثاين *

فاُته :املبحُث الثالث *  . مؤلَّ
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 . ل  ُّ مسائِل االعتقاٌ عند اإلماِم لمحدَ  :املبحُث الرابع *

انَّة  ،لقد كان لمحُد بَحق  َعَ اًم من لعالم اإلسالم ال ِغنًَى لساالِك سابيل السُّ

ابتِه ،من املُُرور حتت َمْتنِه  ،ُه عالمَة ُسنَّةحتى صار ُحبُّ  ،وَنْيِل َخْتِمه ،واجلََواز من بوَّ

 : قاٍّ ابُن َلْعنيَ  .وُبْغُضُه ِشَيَة بِْدعةٍ 

وَرةً  ااًة َماارْبُ  لضااحى ابااُن َحنَْبااَل ُحجَّ

  

اااُك   وبُِحااابر َلمْحاااَد ُيْعاااَرُف املَُتنَسر

صااااااً     َوإذا رلياااااَت ألمَْحَاااااٍد ُمَتنَقر

  

 فااااع ْ  باااَأنَّ ُساااُتوَرُه َساااَتَهتَُّك 

ين   نيا والدر ااُه يف ٌار كرامتِاه ،لمحُد إماُم الدُّ ولحلقناا بساالِف  ،مجعناا اهللُ وإيَّ

 . َصالِح املُؤِمنني

  :كتبه

 أمحد بن عبد الرمحن القايض .د

  كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية .قسم العقيدة

 جامعة القصيم

 

*  *  * 
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 املبحث األول

 منزلة اإلمام أمحد يف العقيدة

اياٌة ،شهد ألمحاَد باإلماماة يااٌةوال ،والسر اة حمماد  ،رر مان  ؛ملسو هيلع هللا ىلصوجاوُه ُلمَّ

ثني وظ َّات  اذه  ،وتالمياِذه ،ولقراناه ،مان ُشاُيوخه ؛والُعبَّااٌ ،والُفقهاء ،املُحدر

انَّة ،الشهاٌُة ساريًة مرفوعةً  عاَء إىل السُّ  ،وعالماًة فارقاةً  ،ينِصُبها كلُّ َمْن لراٌ الادُّ

ُز ا ُكلُّ َمن لراٌ لن َُيْطَِ  البدعةَ   . نا  ذاإىل يومِ  ،ُيرْبِ

ين ة له باإلمامة يف الدِّ  : شهادُة األُمَّ

ُخ اإلسالم ،و ذه طائفٌة من َشهاٌات الكَِبار ين  ،التي نق ها ُمؤرر شمُس الدر

َر ا بقولاه ،الذ بيُّ يف ترمجتِاه وشايُخ اإلساالم  ، او اإلمااُم حقااً ) :التاي َصادَّ

 : ( )(ِصْدقاً 

لنِي واآلِخرينكأ ،رليُت لبا عبد اهلل :إبرا يُ  احلربُّ   . نَّ اهللَ مجع له ع َ  األوَّ

 . لمحُد بُن حنبل إماُمنا :ُييى بُن آٌمَ 

وماا يقاوٍُّ يف مساألِة  ،َسْل لمحَد بَن حنبال :قاٍّ لرُجلٍ  :س يامُن بُن َحْرب

 . فإنَّه عندنا إمامٌ  ؟كذا

 ُِ ًة عىل ل ل زمانِه :اهليثُ  بُن مَجِيل احلاف  . إن عاَش لمحُد سيكوُن ُحجَّ

                                                 
شمس الدين لب عبد اهلل حممد بن لمحد بن عثامن بن  :، تأليف(11 /   )« سري لعالم النبالء»   ( )

َقاْيامز الذ بي، حتقيق ُمموعة من املحققني بإِاف الشيخ شعيب األرناؤوط، طبعاة مؤسساة 

 . م891 /   241 الثالثة، : الرسالة، الطبعة
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لمحاَد  :يعناي ؛ث   ذا الشاابُّ  ،خرُي ل ل زماننا ابُن املُباَرك :ُقتيبُة بُن سعيد

ولو لٌرك عَِّصا  ،فاع   لنَّه صاحُب ُسنَّة ،وإذا رليَت رجاًل ُُيِبُّ لمحدَ  ،بن حنبلا

َم ع يه  ،وال َّْيِث  ،واألوزاعير  ،الثَّورير   ُيَض ُّ لمحُد إىل :فقيل لُقتيبةَ  ،لكان  و املُقدَّ

  .إىل كَِبار التابعني :قاٍّ ؟التابعني

ين ،لوال الثَّوريُّ ملات الَوَرعُ  :وقاٍّ ليضاً  لمحاُد  ،ولوال لمحُد ألحدثوا يف الدر

نيا  . إماُم الدُّ

اينُّ  ٌِينِهاا :قيل له :لبو ِمْسَهر الَغسَّ اة لماَر  ُِ عىل األُمَّ  :قااٍّ ؟تعرُف َمْن ُيف

ق  . لمحدَ  :يعني ؛شابٌّ يف ناحية املَْْشِ

افعيُّ  ٌَ شاباً  :الشَّ ثنا :إذا قاٍّ ،رليُت ببغدا  ،َصاَدق :قاٍّ النااُس ُك ُّها  ،َحدَّ

ٌَ  :وقاٍّ .لمحُد بُن حنبل :قاٍّ ؟وَمْن  و :قاٍّ املُزينُّ  فاام خ َّفاُت  ،خرجُت من بغدا

 . وال لتقى من لمحَد بن حنبل ،وال لفقهَ  ،وال لع  َ  ،َبا رجاًل لفضَل 

ٌة بني اهلل وبني َخْ ِقهلمح :إسحاُق بُن َراُ وَيهْ   . ُد ُحجَّ

ألنَّ سعيدًا  ؛لمحُد لفضُل عندي من سعيد بن ُجبري يف زمانِه :عيلُّ بُن املَِدينير 

ة :وقاٍّ .كان لُه ُنَظَراءُ  ٌَّ يق يوم الرر در يَن بالصر وقاٍّ  .وبأمحَد يوم املِْحنَة ،لعزَّ اهللُ الدر

ُة اهلل عىل َخ  :ليضاً   . ْ ِقهلمحُد اليوم ُحجَّ

 . ما رليُت مثَل لمحدَ  :ُييى بُن َمِعني

ين :النَُّفييلُّ   . كان لمحُد بُن حنبل من لعالم الدر

لبو عبد اهلل لمحُد بُن حنبال شايُخنا وإماُمناا  :وقد ُسِئل عن مسألةٍ  ،لبو ثور
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 . وكذا ،كذا ،فيها

 . وال لشدَّ منُه ق باً  ،ما رليُت مثَل لمحدَ  :لبو َخْيَثمةَ 

ِخاَل الكِاريَ  !؟لنا ُلْسأٍُّ عن لمحَد بان حنبال :بُن احلَارث بِْْشُ  ٌْ  ،إنَّ لمحاَد ُل

َب لمحدُ  ،وقيل لهُ  .فخرٌ ذ بًا لمحرَ  إينر عاىل  :فق اُت  ؟لو لنَّك خرجَت  :حني ُُضِ

 !. ؟َلُتِريُدوَن لن لقوَم مقاَم األنبياء :فقاٍّ ،قوٍّ لمحدَ 

 . يعني لمحَد بَن حنبل ؟ليُّ يشٍء حاٍُّ سيردنا :ذو النُّون املِّصيُّ 

 . لمحُد لفضُل ل ل زمانِه :نِّص بن عيل  اجلَْهَضميُّ 

ٌُ بُن الشاعر ا وما كنُت ُلِحابُّ لن ُلقتاَل يف  ،ما رليُت لفضَل من لمحدَ  :َحجَّ

يف اإلماماة لكارَب مان مب ا  سافياَن  ا واهلل ا ب ا َ  ،ومل ُلَصلر عىل لمحادَ  ،سبيل اهلل

 . ومالٍك 

ُِ  ،ولمحَد بِن حنبل ،عن عيلر بن املَِدينير  ُسِئَل  :لبو حات  ام لحفا  :فقااٍّ ؟لُّيُّ

ِِ ُمتقاِرَبني فااع   لنَّاُه  ،إذا رليَت َماْن ُُيِابُّ لمحادَ  .وكان لمحُد لفقهَ  ،كانا يف احِلْف

 . صاحُب ُسنَّةٍ 

ما رلياُت لحادًا لكماَل  .ولفقهُ  ،لمحُد بُن حنبل لكرُب من إسحاَق  :لبو ُزْرعةَ 

 . من لمحدَ 

ْ يلُّ  ُد بن ُييى الذُّ  . جع ُت لمحَد إمامًا فيام بيني وبني اهلل :حُممَّ

  ،مان لمحاَد بان حنبال ،ما رليُت لمجَع يف ُكلر يشءٍ  :لبو عبد اهلل الُبوَشنِْجيُّ 

 . وال لعقَل منه
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ْ ادِ  ،والاَوَرع ،والفقهِ  ،مجَع لمحُد بُن حنبل املعرفَة باحلديث :النَّسائيُّ   ،والزُّ

رْبِ   . والصَّ

اُق  اب الَورَّ وُه إىل عاملِه» :ملسو هيلع هللا ىلصملَّا قاٍّ  :عبُد الَو َّ ٌُّ نااُه إىل لمحاَد بان  ،«فُر ٌْ ٌَ َر

 . وكان لع َ  ل ل زمانِه ،حنبل

ة ،لمحُد بُن حنبل يوم املِْحنَة :املُزينُّ  ٌَّ اِقيَفةِ  ،لبو بكٍر يوَم الرر  ،وُعَمُر ياوَم السَّ

ارِ   . نيَ وعيلٌّ يوَم ِصفر  ،وُعْثامُن يوَم الدَّ

 . لكان آيةً  ،لو كان لمحُد بُن حنبل يف بني إرسائيَل  :إسامعيُل بُن اخلَ يلِ 

اأن) :قائالً  ،ُث َّ ختَ  الذَّ بيُّ  ويف  ،رلساًا يف احلاديث ،كاَن لمحُد عظايَ  الشَّ

 !؟ولقرانِاه ،فاام الظانُّ بإخوانِاه ،لثنى ع يه خ ٌق مان ُخُصاوِمه .ويف التَّألُّه ،الفقهِ 

ماا  باُت  ،ما  بُت لحادًا يف مساألةٍ  :حتَّى قاٍّ لبو ُعبيد ،يف ذات اهلل وكان َمِهيباً 

 . ( )( لمحد بن حنبل

اة عاىل عظايِ  َفْضا ِه الَّ ِماه ،ومن النُُّصوص الدَّ ماا رواُه لباو عاثامن  :وتقدُّ

ابوينُّ  ُِ  :قاٍّ :الصَّ ثنا لبو عبد اهلل احلاف  ثناا حمماُد بانُ  ،َلْسكنَُه اهللُ وإيانا اجلنةَ  ،حدَّ

قتيباُة بان  ،قارل ع يناا لباو َرَجااءٍ  ،ثنا لمحُد بُن سا مةَ  ،إبرا ي  لبو الَفْضل املُزكري

ُجاَل ُُيِابُّ ُساْفياَن ) :فكاان يف آخاِره ،لهُ « كتاَب اإليامن» :سعيد فاإذا رلياَت الرَّ

 ،ولباا األَْحاَوص ،واباَن املَُبااَرك ،وُشعبةَ  ،واألوزاعيَّ  ،ومالَك بَن لنس ،الثَّوِريَّ 

                                                 
 . باختصار، وتِّصف يسري( 442ا  99 /   )« سري لعالم النبالء»: انظر   ( )
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 ِ َِ محن بَن َمْهِدي   ،وُييى بَن سعيد ،وَوكِيعاً  ،يكاً و ُه صااحُب  ،وعبَد الرَّ فاع   لنَّ

 . (ُسنَّةٍ 

 ،ولمحَد بَن حنبل ،وُييى بَن ُييى :فأحلقُت بَخطري حتَتهُ  :قاٍّ لمحُد بن س مة

 :وقااٍّ ،نظَر إلينا ل ُل نيساابورَ  ،ف امَّ انتهينا إىل  ذا املوِضع .وإسحاَق بَن َراُ وَيه

بون ليحيى بن ُييى  ؟ما ُييى باُن ُيياى :يا لبا َرَجاءٍ  :فق نا له . ؤالء القوم يتعصَّ

ولمحاُد باُن حنبال  ،وإسحاُق بُن إبرا يَ  إماامٌ  ،إماُم املُس مني ،رجٌل صالٌح  :قاٍّ

يُته  ُك ُّه   ! اهلل لكرب ( )(!لكرُب ِِمَّن سمَّ

ُة عىل َساَعِة ِعْ ِماه الَّ  ،وُحْساِن َخْ ِقاه ،وُزْ اِده ،َوَرِعاهو ،ولما املقاالُت الدَّ

َِّصَ  ين ،فأكثُر ِمْن لن حُتْ ٌُ ما يتع َُّق بمنزلتِه يف الدر  . وإمامتِه ل ناس ،وإنَّام َقْصُدنا إيرا

 : وانتساُُبم إليه ،تعويُل الُعَلامء عليه

نَّة املَْحَضةِ  :باَت لمحدُ  َلاَف املُنتِسابون  ،ٌلياًل إليهاا ،َعَ اًم عىل السُّ ٌَ  ،إليهااو

َرُجوا يف لعتابِه ،من بابِه ،بعَدهُ  ٌَ  . و

ٌَ  :لي ا وكان َبا) :قاٍّ ابُن الَقير  نَّة عىل اإلطالق لمحُد  ا ببغدا إماُم ل ل السُّ

نَّة  ،وُسنَّةً  ،وَحِديثاً  ،الذي مأل األرَض ِعْ امً  ،بُن حنبلا َة احلَِديث والسُّ حتى إنَّ لئمَّ

 . (4) (...امةبعَدُه ُ   لتباُعه إىل يوم القي
                                                 

، تأليف إسامعيل بن عباد الارمحن الصاابوين، (99: ص)« الس ف ولصحاب احلديثعقيدة »   ( )

مكتباة االماام الاواٌعي : املجيد الشمريي، طبعة حتقيق وتع يق لب عبد اهلل عبد الرمحن بن عبد

 .  249 اليمن، الطبعة االوىل 

 =حممد بن بن ليوبشمس الدين لب بكر : تأليف (.42/  )« إعالم املوقعني عن رب العاملني»   (4)
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َرُجوا يف لعتابِه ،من بابِه ،بعَدهُ  ٌَ  . و

ٌَ  :لي ا وكان َبا) :قاٍّ ابُن الَقير  نَّة عىل اإلطالق لمحُد  ا ببغدا إماُم ل ل السُّ

نَّة  ،وُسنَّةً  ،وَحِديثاً  ،الذي مأل األرَض ِعْ امً  ،بُن حنبلا َة احلَِديث والسُّ حتى إنَّ لئمَّ
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143

 االعتقاد عند اإلمام أحمد 

11 

نَّة واالعتقاٌ وَيْساُ ُك  ،إالَّ وَينِْمي نفَسُه إىل إماِمهاا ،وما من ُمصنٍَّف يف السُّ

 : ومن لمث ة ذلك .ُمْعتقَدُه يف َعْقِد لمحدَ 

 : (ه311ـ  225)اإلماُم أبو جعفر حممُد بن جرير الطربيُّ ـ  1

نَّة»يف رسالتِه املوسومة با  :قاٍّ ا القو) :«رصيح السُّ ِِ الِعَبااٌ ولمَّ ٍُّ يف للفاا

ان يف قولِاه  ،وال تابعي  َقىَض  ،فال لثَر فيه نع ُمه عن صحاب  مىض :بالُقرآن إال َعمَّ

فاءُ  َشُد واهلُاَدى ،رمحُة اهلل ع يه ورضواُنه ،الَغنَاُء والشر باِعه الرَّ وَماْن يقاوُم  ،ويف اتر

ة األىَُل  ريض اهلل  ،لمحَد بن حممد بن حنبال ،لب عبِد اهلل ،قوُله لدينا مقاَم قوٍّ األئمَّ

اتِه ،(عنه  . ( )ث  ساق َمْرويَّ

 : (ه331ـ  261)أبو احلسن األشعري ـ  2

الذي ُيعترُب إعالناًا عاماًا « اإلبانة عن لصوٍّ الديانة»يف ُمستَهلر كتابِه  :قاٍّ

نَّة واجلامعة  : عن ُرُجوِعه عن مذ ب املُعتزلة إىل مذ ب ل ل السُّ

ٌِيانُتنا التي َنِديُن َبا ،به قوُلنا الذي نقوٍُّ ) ناا عازَّ  :و ُك بكتاِب اهلل ربر التَّمسُّ

ٍد  ،وَجلَّ  اٌة ،ملسو هيلع هللا ىلصوبُسنَّة نبيرنا حُممَّ حابة ؛وما ُروي عن السَّ اة  ،والتاابعني ،الصَّ ولئمَّ

لمحُد بان حمماد  ،وبام كان يقوٍُّ به لبو عبد اهلل ،ونحُن بذلك معتصمون ،احلديث

                                                 
باريوت،  حممد عبد السالم إبرا ي ، طبعة ٌار الكتب الع مياة ا: بن سعد ابن قي  اجلوزية، حتقيقا =     

 .    2 األوىل، : الطبعة

لب جعفر حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بان غالاب : ، تأليف(42ا  41: ص)« رصيح السنة»   ( )

 .  241 ٌار اخل فاء : طبعة. قبدر املعتو: اآلميل، الطربي، حتقيق
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َ اهللُ ا بن حنبلا وملِاا خاالَف  ،قاائ ون اا ورفَع ٌرجَتُه وَلْجَزٍّ َمُثوبَتهُ  ،وجَههُ  َنَّضَّ

ئيُس الكامُل  ،ألنَُّه اإلماُم الفاضُل  ؛قوَلُه خُمالِفون  ،الاذي لباان اهللُ باه احلاقَّ  ،والرَّ

الٍَّ  ٌَ  ،وٌفَع بِه الضَّ ائِغني ،وَقَمع به بَِدَع املُبتادِعني ،ولوضح به املنها  ،وَزْياَ  الازَّ

اكرنيوَشكَّ ال م ،شَّ  . ( )(وكبري ُمْفه  ،وج يٍل ُمعظَّ  ،فرمحُة اهلل ع يه من إماٍم ُمَقدَّ

اِريني ـ  3 فَّ  : (ه1188ـ  1114)حممد بن أمحد السَّ

ِهرية  :قاٍّ ة املُِضيَّة يف َعْقِد الِفْرَقة املَْرِضيَّة»يف َمْطَ ع منظومتِه الشَّ رَّ   :«الدُّ

ة املُِضااااايَّةِ  رَّ ْيُتها بالااااادُّ  وَسااااامَّ

  

 يف َعْقاااِد َلْ اااِل الِفْرَقاااِة املَْرِضااايَّةِ 

ٌِ احلَنْااَبيِل    ااَدا ٌِ ِذي السَّ  عااىل اْعتَِقااا

  

 إماااِم ل ااِل احلَااقر ِذي الَقااْدِر الَعاايِل 

بَّااااين   ٌِ الُعاااىَل الرَّ  َحااارْب املَاااال َفاااْر

  

اْيَباين َجى الشَّ  َربر احِلَجى َماحي الادُّ

 فإنَّاااااُه إمااااااُم َلْ اااااِل األََثااااارِ   

  

 ْن َنَحااا َمنَْحاااُه فُهااَو األََثااريفَماا

ة ،لوامع األهنار الَبِهيَّة» :يف ِِحه احلَافِل :ُث َّ إنَّه   « وَسَواطع األرسار األََثريَّ

ٌَ إشكاالً   : ننقُ ه بطوله ،ولجاب عنُه بجواٍب َسِديٍد ُمِفيد ،لور

نَّة بال حَمَ  ،اإلماُم لمحدُ  ،وعىل ُكلر َحاٍٍّ ) فهاو املُبايرُ   ،الاة و إماُم ل ِل السُّ

نَّة  . فُكلُّ ُسنري  لثري  فهو إماُمه ،النافُ  عن وجِهها ُغَباَر البدعة ،وجَه السُّ

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

فوقية حسني . ٌ: بن إسامعيل بن عبد اهلل بن موسى بن لب برٌة بن لب موسى األشعري، حتقيقا

 .  281  األوىل،: ٌار األنصار ا القا رة، الطبعة: حمموٌ، طبعة
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الٍَّ  ٌَ  ،وٌفَع بِه الضَّ ائِغني ،وَقَمع به بَِدَع املُبتادِعني ،ولوضح به املنها  ،وَزْياَ  الازَّ

اكرنيوَشكَّ ال م ،شَّ  . ( )(وكبري ُمْفه  ،وج يٍل ُمعظَّ  ،فرمحُة اهلل ع يه من إماٍم ُمَقدَّ
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ٌِ احلَنْااَبيِل    ااَدا ٌِ ِذي السَّ  عااىل اْعتَِقااا
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 .  281  األوىل،: ٌار األنصار ا القا رة، الطبعة: حمموٌ، طبعة
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ُة مَجِيًعا :فإن ق ت َ ف  و ما ع يه األِئمَّ تبًعاا ل تاابعني  ،إذا كان مذ ُب السَّ

َحابة الكرامِ  ُد و او الاذي كاان ع ياه َساير  ،رضاواُن اهلل ع ايه  لمجعاني ا والصَّ

َمُه  ،فكيف ينسُب  ذا املذ ُب لإلمام لمحدَ  ،وخاتُ  النبيرني ،املُرس ني ٌون من تقدَّ

ين ة الدر  ؟ من لئمَّ

و ذه املقالاُة  اي الْشايعُة  ،واحلقُّ كام استخربت ،األمُر كام ذكرت :ق ُت 

اء ورلٍي  ،وال يرتااُب ذو ُلاب  َلبِياب ،ومقالُة ل ل الِفْرقة الناجية باال حمالاة ،الَغرَّ

ا  ي التاي كاان ع يهاا النبايُّ احلبياُب  ولصاحاُبه ل اُل  ،ملسو هيلع هللا ىلصَصِحيح ُمِصيب لهنَّ

ولكان  .والتابعني هل  بإحساٍن من ل ل التفصيل والتبويب ،اإلصابة والتصويب

وقاماْت ٌولاُة  ،واستع نت البدُع واملَِحانْ  ،اَِلبَِّت الِفَتنُ  ،ملا كان يف املائة الثالثة

اغائن والنرفااق ،قل ِل االبتداع عىل سا  ،ولع ن بقواعِد ل ل االعتازاٍّ ذوو الضَّ

ُة اجلَاْور ااق ،وساعد   عىل ذلك لئمَّ قاام اإلمااُم لمحاُد كاالنَِّمر  ،واخل فااء الُفسَّ

ْئَبااٍِّ اجلَُساور ،بل كالبحر الطامي ،ال ،اهلَُصور ٌَّ كياَدُ   يف ُنُحاوِر   ،والرر  ،فاَر

َفها ع يه  ،َع مقالَته فَقمَ  ،وللقى بالبَِ ُه  يف ُصُدوِر   ُ   بُكالر  ،وَزيَّ ٌَ َ فسا وَبنيَّ

ٌَّ   عىل لعقاَِب  خائبني ،حاٍّ فاال  .وكفى اهللُ املؤمنني القتااٍَّ  ،مل ينالوا خرياً  ،فر

ٌُ إذ ذاك بالذات ;َجَرَم ُنِسَب املذ ُب إليه ٍُّ ع ياه ،ألنَُّه املقصو فإنَّاه  او  ،واملُعاوَّ

هُ  ،الذي انتِّص ل َحقر ونَِّصهُ  َ الصحيَح مان  ،وَشَدَخ رلَس ل ل البَِدع وَ َِّصَ وَبنيَّ

ِمني ،الفاسد ْدَق من املنَْي  ،واحلَقَّ من الباطل ،والَغثَّ من السَّ  . والصر

َ  ، و الذي َفلَّ مضاارََبُ  ا ريض اهلل تعاىل عنه ا ف ام كان اإلماُم لمحدُ  وَبانيَّ
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ٌََحَ  ت وينَ  ،وكشَف عن َزْيِغه  ،معاِيَبُه  وانتَِّص ملِا كان ع ياه  ،وحتريَفُه  ،ُه و

وُمُرور اآليات املَُتشاَبات  ،ومن التَّنزيِه بال تعطيل ،السَّ ُف من اإلثباِت بال متثيل

 ،ُنِسبت له املقالاةُ  ،ولقام ع يها ُكلَّ ُبْر ان وٌاللة ،وٌعا إىل  ذه املقالة ،بال تأويل

 . ( )(حالة وصار إماَم ل  ها يف ُكلر 

مذيُّ وقد لن   :شد إسامعيُل بُن فالن الرتر

 لَعْمااُرَك مااا َُّيْااوى ألمحااَد نكبااةً 

  

 من النَّااِس إالَّ نااقُ  الَعْقاِل ُمْعاِورُ 

  ااَو املِْحنااُة اليااوَم الااذي ُيبااتىل بااه  

  

اااانريُّ فينااااا وُيْساااارَبُ   فُيعَتاااارُب السُّ

اِق فِْعااُل اباان َحنَْباالٍ     َفَقااا َلْعاانُيَ املُاارَّ

  

 ْبِغااي الُعُيااوَب وَُيِْفاارُ َلْخااَرَس َمااْن يَ 

   

*  *  * 

 

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

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

ا ٌمشاق مؤسساة اخلاافقني ومكتبتهاا : حممد مفيد اخليمي، طبعاة: ، حتقيق( 99  : املتوىف)

 . م894 ا   244 الثانية ا : الطبعة
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 املبحُث الثَّاين

 مصادُر اإلمام أمحَد وأصوُله

َحاَبة :َكاَنت َطريَقُة اإلمام لمحد اة  ،َوالتَّابِِعنَي هَلُ  بِإِْحَسان ،طريقَة الصَّ ولئمَّ

 مجياِع يف ،وينُساُج عاىل ِمنْاَواهِل  ،ي زُم َغاْرَزُ   ؛اليتجاوُز ا إىَِل َغرِيَ ا ،احلديث

ين ُ وك ،واالستدالٍِّ  ،لبواب الدر ْ اد ،والُفْتياا ،والِفْقاهِ  ،يِف االعتقااٌ ؛والسُّ  ،والزُّ

 . ( )َويِف مَجِيع َحَركاتِه وَسَكناتِه ،والِعَباٌة ،والَوَرعِ 

 ،لنَّ موافقاَة اإلماام لمحاَد ل شاافعير  :وقد ذكر شيُخ اإلساالم اباُن تيمياةَ 

 ،ولصوُله بأصوهِلام لشبُه منها بُأُصوٍِّ غريمها ،لغريمهالكثُر من ُموافقتِه  ،وإسحاَق 

ُح ُلصوٍَّ مذا بِهام عاىل َماْن ليسات لصاوٍُّ  ،وُيَعظرُمهام ،وكان ُيْثنِي ع يهام وُيرجر

ومذ ُبه لنَّ لصوٍَّ ُفَقهاء احلاديث لصاحُّ مان ُلصاوٍّ  .مذا به كأصوٍّ مذا بهام

 . (4)ُفَقهاء احلديث يف عِِّصمها مُها عنده من َلَجلر  ،وإسحاُق  ،والشافعيُّ  ،غري  

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

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

 .   24 الثانية، : طبعةمؤسسة الرسالة ا بريوت، ال: الرتكي، طبعة

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

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

ذكره العالمة . طبع بعدمل ت(  282 )عام ( ماجستري: )رسالة ُمعدة يف جامعة لم القرى ل عاملية

 (. 19 /  )« املدخل املفصل ملذ ب اإلمام لمحد»بكر لبو زيد يف كتابه 

 =تيمية، تقي الدين لب العباس لمحد بن عبد احل ي  ابن: ، تأليف(2  / 22)« ُمموع الفتاوى»   (4)
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فَخُ اَ  إىل لنَّ فتاوَياُه  ،والُفُروع ،طريقَتُه يف األُُصوٍّ :وقد َسرَب ابُن الَقير 

 : مبنيٌة عىل مخسة ُلصوٍّ

ومل ي تفات إىل ماا  ،فاإذا وجاد الان َّ لفتاى بُموَجباه :النُّصوُص  :لحد ا

 . نحو عْشة لمث ة وذكر ،( )كائنًا َمْن كان ا وال َمْن خالفه ،خالفه

فكان يقوٍُّ  ،وَبذه الُعْروة الُوْثقى استمسك ،وَبذا األصِل العظي  اعتص 

لعطوين شيئًا من كتااب اهلل  !يا لمرَي املؤمنني) :ملُنَاظِريه يف ُم ِس املُعتص  العباسر 

 . فينقطعون ،(4)(حتى لقوٍَّ به ملسو هيلع هللا ىلصلو سنة رسوٍِّ اهلل  ،َعزَّ وَجلَّ 

اِهريةَ  :ُم لمحدُ وقد اسَتهلَّ اإلما  ،لُعْبادوس بان مالاك الَعطَّاار ،رسالَته الشَّ

نَّة عندَنا) :فقاٍّ ،بتقرير  ذا األصِل العظي  اُك باام كاان ع ياه  :لُصوٍُّ السُّ التمسُّ

 ،وُكالُّ بِْدعاٍة فهاي ضااللةٌ  ،وترُك البَِدع ،واالقتداء َب  ملسو هيلع هللا ىلصلصحاُب رسوٍّ اهلل 

ينوترُك املَِراء واجِلَداٍّ واخلُُصومات يف  نَُّة عندنا .الدر  .ملسو هيلع هللا ىلصآثااُر رساوٍّ اهلل  :والسُّ

ُ القرآن نَُّة ُتفِّسر نَّة قياٌس  .و ي ٌالئُل القرآن ،والسُّ وال ُتََّضُب هلاا  ،وليس يف السُّ

باعُ  ،واأل واءِ  ،وال ُتْدَرُك بالُعُقوٍّ ،األمثاٍُّ   ... وترُك اهلََوى ،إنام  و االتر

 ،فقاد ُكِفاي ذلاك ولحكا  لاه ،عقُ هوَمْن مل يعرْف تفسرَي احلديث ويب ُغه 

                                                 
 .   29 نة مجع وترتيب عبد الرمحن بن حممد العاصمي النجدي، الطبعة األوىل بالرياض س =     

: ، حتقيق 242 ٌار ابن اجلوزي : ، ط(14/ 4: )البن القي « إعالم املوقعني عن رب العاملني»   ( )

 . مشهور حسن آٍّ س امن

 (.  24: ص: )، البن اجلوزي«مناقب اإلمام لمحد ابن حنبل»   (4)
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ٌِق املَْصُدوق ،والتس يُ  له ،فع يه اإِليامُن به ا وماا كااَن مثَ اُه يف  ،مثل َحديث الصَّ

ؤية ُك رهاا ،الَقْدر واساتوح  منهاا  ،وإِن َنباْت عان األساامع ،ومثُل لحاٌيث الرُّ

ٌَّ منها َحْرفً  ،فإِنَّام ع يه اإِليامُن َبا ،املُْسَتمع وغري ا من األحاٌيث  ،ا واحًداولال َيُر

 . ( )(املأثورات عن الثرَقات

حابةُ  :األصُل الثاين من لصوٍّ فتاوى اإلمام لمحد) ُه إذا  ،ما لفتى به الصَّ فإنَّ

 :ومل َيُقال ،مل َيْعُد ا إىل غرِي ا ،ُوِجَد لبعضه  فتوًى ال ُيعرُف لُه خُمالٌِف منه  فيها

 .لو نحَو  اذا ،ال لع ُ  شيئًا يدفُعه :العبارة يقوٍُّ  بل من ورِعه يف ،إنَّ ذلك إمجاعٌ 

ولحَد  ،وابن عمر ،ال لع ُ  شيئًا يدفُع قوٍَّ ابن عباس :كام قاٍّ يف رواية لب طالب

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

ٌَّ شاهاٌَة العبا :قاٍّ لنُس بن مالك   .حكااُه عناه اإلمااُم لمحادُ  ،دال لع ُ  لحادًا َر

ْم ع ياه عمااًل    ،وال َرلًياا ،وإذا وجد اإلماُم لمحُد  ذا النوَع عان الصاحابة مل ُيَقادر

 . (4)وال ِقَياًسا

َ ها ،لذلك ،فكانت فتاواهُ  َل فتااوى الصاحابة ،َمْن تأمَّ رلى ُمطابقاَة  ،وتأمَّ

ٌُ ما ،ُكل  منهام عىل األخرى ا ختر حتاى إنَّ  .ن ِمْشاَكاة واحادةورلى اجلميَع كأهنَّ

يه لفتاوى  !جاء عنُه يف املسألة روايتان ،الصحابَة إذا اخت فوا عىل قولني وكان حترر

                                                 
بن  الٍّ بن لساد  لب عبد اهلل لمحد بن حممد بن حنبل: ، تأليف(44ا  2 : ص)« لصوٍّ السنة»   ( )

 .    2 األوىل، : ، طبعة ٌار املنار ا اخلرٌ ا السعوٌية، الطبعة(  42: املتوىف)الشيباين 

 . ط ابن اجلوزي( 11ا  12/ 4)« إعالم املوقعني»   (4)



150

  االعتقاد عند اإلمام أحمد
 

18 

ي لصحابِه لفتاواه ،الصحابة ُم فتاوا    ،وُنُصوِصه ،كَتحرر بل لعظُ  حتى إنَّه لُيَقدر

 . ( ) عىل احلديث املُرَسل

حاديٌث  :ق ُت ألب عبد اهلل :«ائ همس»قاٍّ إسحاُق بُن إبرا يَ  بن  انئ يف 

 ،لو حاديٌث عان الصاحابة ،لحابُّ إلياك ،عن رسوٍّ اهلل ُمْرساٌل برجااٍٍّ َثْباٍت 

حابة لعجُب إلَّ  :قاٍّ لبو عبِد اهلل ؟ُمتَِّصٌل برجاٍّ َثْبٍت  ،والتابعني  . (4)عِن الصَّ

نَّة  ،طبقااِت عاىل اخاتالِف  ،وِمن َث َّ صارْت فتاواُه إماًما وُقْدوًة أل ل السُّ

 ،َلُيعظرُماون ُنُصوَصاهُ  ،واملُق راِدين لغاريه ،حتى إنَّ املُخالِفني ملذ باه يف االجتهااٌ

ها ،وفتاواه  . (2) وفتاوى الصحابة ،وُقْرََبا من النُُّصوصِ  ،وَيْعِرُفوَن هلا َحقَّ

إذا اخت ف الصحابُة ختري من لقواهل  ماا كاان  :األصُل الثالُث من لصوله)

 : ومل خيرٌ عن لقواهل  ،الكتاب والسنةلقرََبا إىل 

ْ له موافقُة لحِد األقواٍّ حكى اخلالَف فيها قاٍّ  .ومل جيزْم بقوٍّ ،فإن مل يتبنيَّ

                                                 
 (. 2  ، 1  : ص)البن بدران « املدخل إىل مذ ب اإلمام لمحد»   ( )

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

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

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

عبد احل ي  ابان تيمياة، : تيمية، ولضاف إليها األب،ُمد الدين عبد السالم ابن : بتصنيفها اجلدُّ 

ٌار : حمماد حمياي الادين عباد احلمياد، طبعاة: حتقياق[ لمحد ابن تيمية: ث  لكم ها االبن احلفيد

 . الكتاب العرب

 (. 2  : ص)البن بدران « املدخل إىل مذ ب اإلمام لمحد»   (2)
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 (. 2  ، 1  : ص)البن بدران « املدخل إىل مذ ب اإلمام لمحد»   ( )

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

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

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

عبد احل ي  ابان تيمياة، : تيمية، ولضاف إليها األب،ُمد الدين عبد السالم ابن : بتصنيفها اجلدُّ 

ٌار : حمماد حمياي الادين عباد احلمياد، طبعاة: حتقياق[ لمحد ابن تيمية: ث  لكم ها االبن احلفيد

 . الكتاب العرب

 (. 2  : ص)البن بدران « املدخل إىل مذ ب اإلمام لمحد»   (2)
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جاُل يف  :قيل ألب عباد اهلل :«مسائ ه»إسحاُق ابُن إبرا ي  بن  انئ يف  يكاوُن الرَّ

انَّة ُيْفتي بام وافَق الكتاَب  :قاٍّ ،فيسأٍُّ عن اليشء فيه اختالٌف  ،قرية وماا مل  ،والسُّ

نَّة  . ( ) ال :قاٍّ ؟لفتخاُف ع يه :قيل له ،لمسك عنه ،يوافِق الكتاَب والسُّ

إذا مل يكان يف البااب  ،األخُذ باملرسل واحلديث الضاعيف :األصُل الرابعُ 

 : يشء يدفعه

َحُه عىل القيااس اِعيف عنادُه الباطاَل  ،و و الذي َرجَّ ٌُ بالضَّ   ،ولايس املارا

بال  ،والعمُل به ،بحيث ال يسوُغ الذ اُب إليه ،وال ما يف روايتِه ُمتََّه ٌ  ،وال املُنْكرَ 

حيُح  ومل يكن َيْقِسُ   .وقسٌ  من لقسام احلََسن ،احلديُث الضعيُف عنده َقِسيُ  الصَّ

والضاعيُف  .وضاعيف ،بل إىل صحيح ،وضعيف ،وحسن ،احلديَث إىل صحيح

وال إمجااٌع عاىل  ،وال قوٍُّ صاحب ،يدفُعهفإذا مل جيد يف الباب لثًرا  .عنده مراتُب 

ة األربعاة .كان العمُل به عنده لوىل من القياس ،خالفِه إال  ،وليس لحٌد من األئمَّ

م  ،من حيث اجلم ةُ  ،و و موافُقه عىل  ذا األصل فإنَّه ما منه  لحاٌد إال وقاد قادَّ

 . (4)احلديَث الضعيَف عىل القياس

 : ورةالقياُس عند الَّض :األصُل اخلامُس 

لو لحاٍد  ،وال قوٍُّ الصاحابة ،فإذا مل يكن عند اإلمام لمحَد يف املسألة َن ٌّ )

 ا و او القيااُس  ا َعاَدٍّ إىل األصال اخلاامس ،لو ضعيٌف  ،وال لثٌر مرسٌل  ،منه 

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

 (. 2  : ص)البن بدران « املدخل»ط ابن اجلوزي، ( 12ا  11/ 4)« إعالم املوقعني»   (4)
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 ،ساألُت الشاافعيَّ عان القيااس :وقد قاٍّ يف كتاب اخلاَلٍَّّ ،فاستعمَ ُه ل َّضورة

ورةإنَّام ُيصاُر إليه عند ا :فقاٍّ ُ  . ( ) (لو ما  ذا معناه ،لَّضَّ

 :لنَّ املَْْيُماويِنَّ قااٍّ ،بإساناٌهِ  ،وقد ساَق لبو إساامعيَل األنصااريُّ اهلَاَرويُّ 

ااافِِعيَّ  :َسااِمْعُت َلمْحَااَد باان حنباال َيُقااوٍُّ  ِعنْااَد  :َعااِن اْلِقَياااِس َفَقاااٍَّ  :َسااَأْلُت الشَّ

وَراِت  ُ  . (4) الَّضَّ

والتوقياِع عان  ،َيصُدر عنها يف االساتدالٍّالتي  :ت ك ُلصوٍُّ اإلمام لمحدَ 

ين ،ويعتصُ  َبا ،َربر العاملني ٍّ ع يها يف ضبط ُلصوٍّ الدر و اي  ،وفروِعاه ،وُيعور

انَّة ؛نصوُص الاَوْحَيني احابة الكارام ،الكتااب والسُّ الاذين َشاِهُدوا  ،وفها  الصَّ

ع يف ٌعوى إمجاع ،وَفِقُهوا التَّأويَل  ،التنزيَل   :وكاان .اٍس لو تع يللو قي ،ٌون توسُّ

وُبْعاِد  ،لعظي  َخَطِر اا ،لشدَّ رَصامًة يف االلتزام َبذه األُصوٍّ يف مسائل االعتقاٌ

ٌَِخيل ،فَحَمى جناَب التَّوحيد ،َلَثِر ا نَّة لن خيرتَقها قوٍُّ   . وَسدَّ ُثُغوَر السُّ

*  *  * 

 

                                                 
 (. 1  : ص)البن بدران « املدخل»، (18/ 4)« إعالم املوقعني»   ( )

 األنصااري لب إسامعيل عبد اهلل بن حممد بان عايل: ، تأليف(24، 48/ 2)« ذم الكالم ول  ه»   (4)

 مكتبة الع اوم واحلكا  ا: عبد الرمحن عبد العزيز الشبل، طبعة: ، حتقيق(  29: املتوىف)اهلروي، 

 . م889 ا   9 2 األوىل، : املدينة املنورة، الطبعة



  االعتقاد عند اإلمام أحمد
 

21 

 ،ساألُت الشاافعيَّ عان القيااس :وقد قاٍّ يف كتاب اخلاَلٍَّّ ،فاستعمَ ُه ل َّضورة

ورةإنَّام ُيصاُر إليه عند ا :فقاٍّ ُ  . ( ) (لو ما  ذا معناه ،لَّضَّ

 :لنَّ املَْْيُماويِنَّ قااٍّ ،بإساناٌهِ  ،وقد ساَق لبو إساامعيَل األنصااريُّ اهلَاَرويُّ 

ااافِِعيَّ  :َسااِمْعُت َلمْحَااَد باان حنباال َيُقااوٍُّ  ِعنْااَد  :َعااِن اْلِقَياااِس َفَقاااٍَّ  :َسااَأْلُت الشَّ

وَراِت  ُ  . (4) الَّضَّ

والتوقياِع عان  ،َيصُدر عنها يف االساتدالٍّالتي  :ت ك ُلصوٍُّ اإلمام لمحدَ 

ين ،ويعتصُ  َبا ،َربر العاملني ٍّ ع يها يف ضبط ُلصوٍّ الدر و اي  ،وفروِعاه ،وُيعور

انَّة ؛نصوُص الاَوْحَيني احابة الكارام ،الكتااب والسُّ الاذين َشاِهُدوا  ،وفها  الصَّ

ع يف ٌعوى إمجاع ،وَفِقُهوا التَّأويَل  ،التنزيَل   :وكاان .اٍس لو تع يللو قي ،ٌون توسُّ

وُبْعاِد  ،لعظي  َخَطِر اا ،لشدَّ رَصامًة يف االلتزام َبذه األُصوٍّ يف مسائل االعتقاٌ

ٌَِخيل ،فَحَمى جناَب التَّوحيد ،َلَثِر ا نَّة لن خيرتَقها قوٍُّ   . وَسدَّ ُثُغوَر السُّ

*  *  * 

 

                                                 
 (. 1  : ص)البن بدران « املدخل»، (18/ 4)« إعالم املوقعني»   ( )

 األنصااري لب إسامعيل عبد اهلل بن حممد بان عايل: ، تأليف(24، 48/ 2)« ذم الكالم ول  ه»   (4)
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 املبحُث الثالُث 

 ُمؤلَّفاُت اإلمام أمحَد 

 ؛ومل يكن يكتُب إال الكتاَب احلَِديثياة ،كَرُه وضَع الُكُتبكان اإلماُم لمحُد يَ 

ساائل ىف العقيادة ،«فضاائل الصاحابة»و ،«الز اد»و ،«املُسند» كا  .وبعا  الرَّ

 ،واملطبوُع ِما ينسُب لإلمام لمحد من ُمؤلَّفات لغ ُبه وقع جوابًا ألسئ ٍة من ُطالَّبِاه

 . بالتأليف ق ي ٌة جًدا والكتُب التي قصد ا .لو رسائل منه لبع  لصحابه

وتالمذتِه جهٌد كبرٌي ىف إظهاِر  ،ولصحابه ،وصالح ،وقد كان البنَْيه عبد اهللَّ

شاديَد الكرا اة  اا ريض اهلل عنه ا وكان) :قاٍّ ابُن القي  .وَنْْشِ ما ُلثَِر عنهُ  ،ِعْ ِمه

شاتدُّ وي ،ويكارُه لن ُيْكتاَب كالُماه ،وكان ُيبُّ جتريَد احلاديث ،لتصنيف الُكُتب

لكثاُر مان  ،وفتاواهُ  ،فُكتَِب مان كالِماه ،وَقْصِده ،فع َ  اهلل ُحْسَن نيَّتِه ،ع يه جًدا

ومجاَع  ،ف   َيُفْتنا منها إال الق ياُل  ،ع ينا بأكثِر ا ،سبحانه ،ومنَّ اهلل ،ثالثني ِسْفًرا

ِوَياْت ورُ  ،فب َ  نحَو عْشين ِساْفًرا لو لكثارَ  ،«اجلامع الكبري»اخلاَلٍُّ ُنصوَصُه يف 

َث َبا َقْرًنا بعد قرن ،ومسائُ ه ،فتاويه انَّة ،وُحدر  ،فصارت إماًما وُقْدوًة أل ال السُّ

 . ( ) (عىل اختالِف َطَبقاِِت 

التي تض ُّ إجاباِت اإلماام لمحاَد بان  ،فإنَّ كتَب املسائل :وصدَق ابُن القير 

ماا ُيقااِرُب  :ُِ الاذَّ بيُّ ذكَر احلااف ،عىل لسئ ِة تالميِذه يف الُعُ وم املخت فة ،حنبل

موارٌ ابن القاي  » :يف كتابِه :كام ذكر الشيُخ بكر لبو زيد .سبعًة ولربعني جامعًا هلا
                                                 

 . ط ابن اجلوزي (28/ 4: )إعالم املوقعني عن رب العاملني   ( )
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 !. سبعني جامعًا هلا« يف كتبه

 : إىل لربعة لقسام ،من الناحية الفنرية ،ويمكُن تقسيُ  ُمؤلَّفات اإلمام لمحدَ 

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

و او موساوعٌة يف  ،ولعظُمهاا ،و و ل  ُّ كتاب اإلماام لمحاد :ملسنداـ  1

 . ومصدٌر لساسٌّ ال يمكن االستغناُء عنه ،احلديث النبوى

ة طبعات مان جهاة الِعناياة بضابط  ،لعالَّ لحسانَها ،وقد ُطبع الكتاب عدَّ

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

 : يزاِتاِم

ٌُ عىل ل   خمطوطات  ـ « املسند»حتقيُق  حيث َت َّ  ،ولوثِقها ،«املسند»االعتام

 ،اإلتقاان فيها َقْدٌر صالٌح من نفائِس النسخ اخلطية بالغةِ  ،عىل ثامن وثالثني نسخة

واة واملُسنِدين ٌ ،املقروءة عىل غري واحد من لبرز الرُّ بست عْشة نساخة  مع التفرُّ

 . ألوٍّ مرة« املسند»يها يطبع ع  ،ناٌرة

لكثاَر مان مائاِة  ،السابقة يف موضاع واحاد استدراك عىل مجيع الطبعات ـ

 ،تارقي  املكناز عاىل( 42141)إىل ( 42282)و اي األحاٌياُث مان  ،حاديث

ٍّ :واستدراك عْشاة لحاٌياث يف موضاعني آخارين ُمساند لب  يف :املوضاع األوَّ

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

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

 . فإهنام جزءان من املسند
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يف  :واملوضاع الثااين ،(412  )إىل ( 421  )األحاٌيث مان  ،سعيد اخلُدري

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

 ،فايام اخت فات فياه النُّساُخ  ،وتقوية االختيار ،يف توثيق النَّ ر  االستعانةُ  ـ

 ،«املساند»وبع  ت ك املصاٌر ُيَعدُّ نسخة فرعية من  ،بعدٌ من املصاٌر الوسيطة

اِ املعترب  . ينموثقة بمراجعة لحد احلُفَّ

ٌُ  ـ ندي عىل  االعتام اة ،«املسند»عىل حاشية السر لوضاَح  ،و ي حاشية ُمِهمَّ

نديُّ كثرًيا من ُمشكالت ٍّ املُساند إىل آخاِره ،األساانيد واملتاون فيها السر  ،مان لوَّ

ٌ النَُّسخ  . واختالفها وا ت َّ فيها ببيان تعدُّ

لقارئ يشٌء ِمَّاا ا بحيُث ال يضيع عىل ،ذكر ل   ُفروق النسخ يف اهلوام  ـ

 . يف األُصوٍّ اخلطيَّة من الفوائد

مع االعتناء بذكر ما وجادوه مان  ،وَمْتنًا َسنًدا ؛ضبط الن ر ضبطًا كامالً  ـ

 . ع يها الضبط يف النُّسخ اخلطية املعتمد

وغري ذلك من املميرزات الكثارية التاي يمكان معرفُتهاا بمراجعاة مقدماة 

 . ( )التحقيق

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

وَبا خدماٌة طيباة  ،والدكتور عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي ،شعيب األرناؤوط

                                                 
: لب عبداهلل لمحد بن حنبال الشايباين، طبعاة: ، تأليف(12: ص)« مسند اإلمام لمحد بن حنبل»   ( )

 . لمحد معبد عبد الكري / موعة من الباحثني، بإِاف ٌٌار املنهاٌ، حتقيق ُم
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24 

 . واحلكُ  ع يها ،ل كتاب من حيث ختريُج لحاٌيثه

موافقاًة ل معجا  املفهارس أللفااِ  ،خمرجاة ،طبعًة حمققة ،كام طبع ليضاً 

 ،وطبعتاه مؤسساة قرطباة .وآخرين ،ن قطبحسن بن عباس ب :بعناية ،احلديث

 . ومكتبة اخلراز

قه الشيُخ ويصُّ اهلل عباس :فضائل الصحابةـ  2 وحصل بتحقيِقه  ،وقد حقَّ

 . وطبعته ٌار رماٌي .عىل ٌرجة الدكتوراه

لعالَّ لفضاَ ها التاي  ،طبع طبعاات كثارية :الرٌ عىل اجلهمية والزناٌقةـ  3

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

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

 .  281 عام  ،عمرية

ا د :ُمموع رسائل لإلمام لمحاد يف العقيادةـ  4 ٌ بان ُمَِّسْ  ،برواياة ُمسادَّ

واحلسان بان إساامعيل  ،وحممد بان عاوف الطاائي ،وُعْبدوس بن مالك العطار

بعي  ،روا ا اخلالٍُّ  ،ولمحد بن جعفر اإلصطخري ،ن محيد األندراينوحممد ب ،الرَّ

واباُن  ،«مناقاب اإلماام لمحاد»وابُن اجلوزي يف  ،«الطبقات»وذكر ا لبو يعىل يف 

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

 .  249 عام  ،بدمشق

ثا  يف  .بدون عناية(  224 )ة سن ،طبع ألوٍّ مرة يف القا رة :الورعـ  5

اعاتامًٌا عاىل النساخة  ،زيناب إبارا ي  القااروط :حققته الدكتورة  242 عام 
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حمماد  :ث  طبعه اعتامًٌا عىل  ذه النسخة املطبوعاة ليضااً  . 224 املطبوعة عام 

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

 . عاصمةوطبعتها ٌار ال ،الز ريي

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

 . عيل املرشد /بتحقيق الشيخ ٌ  222 األوٍّ 

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

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

ويعمال عاىل حتقيقاه مناذ  .مد السعيد بن بسايوين زغ اوٍّحم :وفهرسها األستاذ

 ،وقد ذكر لنه حققه عىل تساع خمطوطاات .عامر حسن صربي /سنوات الدكتور

 . ومن املتوقع طباعته قريًبا

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

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

 . ( ) (والتابعني ،والصحابة ،ز د األنبياء

ْ د كتاًبا حافاًل َعظِياًم مل ُيْساَبق إىل مث ِاه) :وقاٍّ ابُن كثري  ،وقد َصنََّف يف الزُّ

 :بل املقطوُع به لنه كان يأخُذ باام لمكناه مان ذلاك ،واملظنونُ  .ومل ي حقه لحٌد فيه

 . (4) «رٌوس ُمنْق َبُه ومأواهوجعَل جنََّة الف ،ولكرم مثواه

                                                 
 (. 194/   )ُمموع الفتاوى    ( )

 =عبد اهلل بن: لب الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري، حتقيق: ، تأليف( 28/ 2 ) البداية والنهاية   (4)
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26 

وطباع ماراًرا  ،«الطبقاات»نق هاا لباو يعاىل يف  :الصالُة وما ي زُم فيهاـ  8

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

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

 . طبعته ٌار القبس ،عباس

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

طبعتاه ٌار اإلماام  ،بتحقيق رائاع ل شايخ ويص اهلل عبااس طبع ليضاً  :وامليموين

 . لمحد

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

 . بتحقيق زياٌ املنصور

 ،طباع يف ٌار األق ا بالكويات :األسامي والكناى برواياة صاالح ـ  12

 . عبد اهلل اجلديع :قبتحقي

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

 . طبعته مؤسسة الريان ل نْش والتوزيع

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

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

 . باجلامعة اإلسالمية باملدينة النبوية ،لع ميعامٌة البحث ا
                                                 

األوىل، : بعاةٌار  جر ل طباعاة والنْشا والتوزياع واإلعاالن، الط: عبد املحسن الرتكي، طبعة =     

 . م881 ا   9 2 
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 بتحقياق طبع :رواية ابنه لب الفضل صالح مسائل اإلمام لمحد ابن حنبل ـ  15

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

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

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

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

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

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

ز اري  :طباع بتحقياق :نبال رواياة ابناه عباد اهللمسائل لمحد ابن ح ـ  17

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

 . س يامن املهنا :بتحقيق الشيخ

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

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

 . بريوت

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

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

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

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

كاام طبعتاه  ،بتحقيق حمموٌ احلداٌ ،طبعته ٌار العاصمة :املعروف بابن بنت منيع
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28 

 ،كام طبع يف ٌار الفاروق احلديثاة ،مؤسسة قرطبة بتحقيق عمرو عبد املنع  س ي 

 . حممد األز ري ،بتحقيق لب عمر

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

ساوى  ا الياوما  وال ُيعرف من الكتاب .حاق بن را ويهلإلمام لمحد واإلمام إس

 : قطعتني

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

ومل يقاف الشايخ  ،لكنه ناق  ،وطبعته ٌار ابن األثري ،حققه الشيخ وليد الفريان

 . بن عبد اهلل الِّسيعث  طبع  ذا اجلزء كاماًل بتحقيق حممد  ،عىل املخطوطة كام ة

وقاد ُحققات  .بنهاياة الكتااب وتنتهي ،تبدل يف لثناء كتاب النكاح :الثانية

القطعُة  ث  ُطبعت ،فايز بن لمحد حابس .القطعة الثانية يف رسالٍة جامعية ل شيخ ٌ

 . نارص بن سعوٌ السالمة .نفُسها بعناية الشيخ ٌ

جزء مان كتااب  :ةكتاب ل ل امل ل والرٌة والزناٌقة وتاركي الصال ـ  22

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

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

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

وقاد حقاق يف  :اخلاالٍّ عان لمحادكتاب الوقوف والوصايا برواياة  ـ  23

 بجامعة اإلمام حممد بن ساعوٌ ،اهلل لمحد عيل الزيد عبد :ٌكتوراه ل باحث رسالة

 . وطبعته ٌار املعارف ،اإلسالمية
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بال إن  ،مجع يف معظمه نصوص اإلماام لمحاد :كتاب السنة ل خالٍّ ـ  24
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 . ضبط

 : و ي .فيام لع   ،كتب حققت ومل تطبع :القسم الثاين

من لوٍّ كتاب الطهارة إىل  ،اإلمام لمحد ابن حنبل برواية األثرم مسائل ـ 1

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

من صفة الصالة إىل آخار  ،اإلمام لمحد ابن حنبل برواية األثرم مسائل ـ 2
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من لوٍّ باب اإلجاارة إىل  ،اإلمام لمحد ابن حنبل برواية األثرم مسائل ـ 4

 . إعداٌ عبري بنت عيل املديفر :مجعًا وٌراسة :هناية كتاب اإلقرار
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 ،يد املشاكاينمسائل اإلمام لمحد ابن حنبل برواية لب طالب لمحد بن مح ـ 5

ماجساتري ل باحثاة  وقد حقق يف رساالة :من كتاب الظهار إىل هناية كتاب احلرابة

 . اإلسالمية لسامء بنت عبد الرمحن الرشيد يف جامعة اإلمام حممد بن سعوٌ

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

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

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

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

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

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

 . حممد بن عبد الرمحن بن س ي  املزيني

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

 . غازي لمحد مرحبا إسامعيل :ل باحث ،مجعًا وٌراسة

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

عبادالرمحن بان عايل  :ل باحاث ،مجعاًا وٌراساة :حممد املروزي لمحد بنلب بكر 

 . الطريقي

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

 . احلارثي عائ  بن فدغوش :ٌراسة وترتيب :يف العباٌات ،لب يعىل

البان لب  ،ناب ةمسائل اإلمام لمحد الفقهية املنقولة عنه يف طبقات احل ـ 12
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 . عبدالرمحن بن صالح الغفييل .ٌ :ٌراسة وترتيب :يف غري العباٌات ،يعىل

 : املؤلفات املخطوطة :القسم الثالث

املساائل والرساائل املروياة » :ذكر الدكتور س يامن األمحديُّ يف كتابه القير 

ا من ُمؤلَّفات اإلماِم لمحا« عن اإلمام لمحد بن حنبل يف العقيدة ًٌ  :َد بان حنبالعد

ولغ ُب ما ذكره طبع بعد تأليِفاه لكتاباه وِماا  .التي ال تزاٍُّ يف عداٌ املخطوطات

 : ذكره ومل لقف ع يه مطبوعاً 

نَّةـ  1 ين والسُّ  . خمتِّص يف لصوٍّ الدر

 . الناسخ واملنسوخـ  2

 . املنام يفملسو هيلع هللا ىلص الثالثة لحاٌيث التي روا ا اإلمام لمحُد عن النبي ـ  3

اريوان لناه مباالٌ  فيهااوذكر املحقاُق عباُد العزياز  ولهناا لقارُب إىل  ،السر

 . ( )واحلكايات ،القص 

 . جواب اإلمام لمحد عن سؤاٍّ يف خ ق القرآنـ  4

 . قصيدة ىف املوت واآلخرةـ  5

 . السنة الصغريـ  6

                                                 
لب عبد اهلل لمحد بن حمماد بان حنبال بان : ، تأليف(44: ص) رواية لب بكر اخلالٍّ« العقيدة»   ( )

ا  ٌار قتيباة: عبد العزيز عز الدين السريوان، طبعة: حتقيق(   42: املتوىف) الٍّ بن لسد الشيباين 

 .  249 األوىل، : ٌمشق، الطبعة
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32 

 : كتب يظن لهنا مفقوٌة :القسم الرابع

ا مان املؤلفاات التاي  ًٌ ذكر الدكتور ُس يامن األمحدي يف كتابه املذكور عاد

ويظن لهناا  ،لو ذكر ا بع  من ترج  له ،ىف ثنايا بع  كتب اإلمام لمحدذكرت 

 : مفقوٌة و ي

 . اإلرجاءـ  1

 . اإلمامةـ  2

وبرواية احلسني بان احلسان  ،اإليامن برواية عبد اهلله بن لمحد ابن حنبلـ  3

 . الرازي

 . التاريخـ  4

 . ( )التفسريـ  5

                                                 
( التَّْفِسارْي )َماِزلنَاا َنْساَمُع َِبَاَذا : )اإلماُم الذ بيُّ لنَّ لإلمام لمحَد كتابًا يف التفسري فقاٍّوقد لنكر    ( )

، َقاْد َساِمعَ  ٌِي َ ِذِه، َوُ اَو َكبِارْيٌ َ َبة، َوُعْمَدَِتُ  ِحَكاَيُة اْبِن املُنَا  ِماْن الَكبرِْي ألمَْحََد، َعىَل َلْلِسنَة الطَّ

ِه، َوَعبَّاس الدُّ  ٌِ َ اَذا َجدر َناا َعاْن َوجاو ، َومن َعْبد اهللِ بن َلمْحََد، َلكِاْن َماا رَلينَاا َلَحادًا َلْخرَبَ ْوِرير

اٍء ِمنْاُه، َلنََساُخوُه، َوالعَتنَاى (التَّْفِسرْي ) اَسة ِمنُْه، َوَلْو َكاَن َلُه َوجوٌ، َلْو ليَِشْ ، َوالَ َبْعضه، َوالَ ُكرَّ

ا نْيَ يِف بَِذلَِك ط َبُة الِعْ  ، َوحَلَصَّ ٌِير  ُّوا َذلِاَك، َولنُِقال إَِلْينَاا، َوالْشاُتِهَر، َوَلَتنَااَفَس َلعَيااُن الَبْغاَدا

َوالَ ا َواهللِ ا َيْقَتِِض َلْن َيُكْوَن ِعنْد اإِلَماام . حَتِصي ه، َوَلنََقل ِمنُْه اْبُن َجِرْير َفَمْن َبْعَدُه يِف تَفاسرِيِ  

ْوَن َللف َحِدْيث، َفإِنَّ َ َذا َيُكاون يِف قادر  َلمْحَد يِف التَّْفِسرْي ماَئة ، َباْل َلْكَثار (ُمْسانَده)َلْلف َوِعْْشُ

بًا َعاِن املَشاا ري،  حاًا، مهاذَّ ْعف، ُث َّ اإِلَمام َلمْحَد، َلْو مَجََع َشْيئًا يِف َذلِاَك، لَكااَن َيُكاْوُن ُمنَقَّ بِالضَّ

ة آالَف َحِدْيث بِاجلَْهد، َبِل َلقاله َفَيْصُغر لَِذلَِك َحْجمه، َولَكاَن َيُكْوُن نَ  ُثا َّ اإِلَماام . ْحوًا ِمْن َعْْشَ

 =بَتْهِذْيبه، َلُه مَلْ يصنرفه ُ َو، َوالَ رتَّبه، َوالَ اعتنَى( املُْسنَد)لمَْحَد، َكاَن الَ يَرى التَّْصنِيْف، َوَ َذا كِتَاب 
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 . جوابات القرآنـ  6

 . حديث الشيوخـ  7

 . حديث شعبةـ  8

 . ة صالح بن لمحدطاعة الرسوٍّ بروايـ  9

 . الفرائ  ـ  11

 . فضائل ل ل البيت ـ  11

 . املقدم واملؤخر ىف كتاب اهلله ـ  12

 . املناسك ـ  13

 . نفى التشبيه ـ  14

*  *  * 

                                                 
. َلن َضْع َ َذا يِف ُمْسنَِد ُفاَلن، َوَ َذا يِف ُمْسانَد ُفااَلن: ًا، َوَيْأمرهَبْل َكاَن َيْرِوْيِه لَوَلده ُنَسخًا َوَلجَزاء =      

اَر اخلَُ َفااء، َوُقبَّاَة اإِلْسااَلم، ( التَّْفِسرْي )َوَ َذا  ٌَ ُه مَلْ َيُكْن، َفبغَداٌ مَلْ َتَزٍّ  الَ ُوجوٌ َلُه، َوَلَنا َلْعَتِقُد َلنَّ

نَن، َة السُّ اَر احلَِدْيث، َوحم َّ ٌَ َومَلْ َيَزٍّْ َلمْحَد فِْيَها ُمَعظَّااًم يِف َساائِِر األَعَصاار، َوَلاُه َتاَلِماَذٌة كَِباار،  َو

ا إىَِل بِاألَمس، ِحنْيَ اْستَباَحَها َجاْيُ  املَُغاوٍّ، َوَجاَرت َِبَاا ِماَن  َوَلْصَحاُب َلْصَحاٍب، َوَ ُ  َّ َجرَّ

 ٌَ َماء ُسيوٍّ، َوَقِد اْشُتِهَر بَِبْغَدا ِصي ه الُعَ اَمء، َوَسااَرْت بِاِه ( رْي َتْفِس )الدر اْبن َجِرْيٍر، َوَتَزاَحَ  َعىَل حَتْ

َدًة، َوَما ُيْ  ْيَن ُُمَ َّ ْكَبان، َومَلْ نعِرف مثَ ه يِف َمْعنَاُه، َوالَ ُللرف قبَ ه َلكرَبُ ِمنُْه، َوُ َو يِف ِعْْشِ َتمال َلْن الرُّ

ْيَن َلْلف َحِدْيث، َبْل َلعَ  ُه إِْن ِشْئَت َيُكْوَن ِعْْشِ ٌٍ، َفُخْذُه، َفُعدَّ ُه مَخَْسَة َعَْشَ َللف إِْسنَا سري لعالم »(  َّ

 . ويف  ذا التقرير مقنع(. 144/ 2 )ط الرسالة « النبالء
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ابعُ   املبحُث الرَّ

 أهمُّ مسائِل االعتقاد عند اإلمام أمحَد 

يف النرصف الثاين من القارن  ،(  42ا  22 ) :حني َحلَّ زمُن اإلمام لمحدَ 

ٍّ من القرن الثالثوالنصف  ،الثاين كانت البدُع الكباُر قاد للقات بجراهناا  ،األوَّ

 ،وٌخل املس مون يف ِسَجاٍّ ،واشتهرت مقاالُت لصحاَبا ،بني ظهراين املس مني

ُثون .وِجَداٍّ يف مفاصِل االعتقاٌ َم األماان ،وكان املُحادر ووثيقاَة  ،ُيمثر اون َصاامَّ

ة اَمن لعقيدة األُمَّ انَّةبفضل اعتصاِمه   ،الضَّ وتعظايِمه   ،بنُُصوص الكتااِب والسُّ

ي با  ،هلا  . وحتذيِر   منه ،(ع   الكالم)وَنْبِذ   ملِا ُسمر

ة(  9 4ا  89 )ويف زمن املأمون العباسر  انفتح باُب ترمجة ُكُتاب  ،خاصَّ

َفهاا شايوُخ االعتازاٍّ ،وتعريب ف سافة اإلغرياق ،اليونان وصااُغوا منهاا  ،فت قَّ

ثنيب ،منظومًة كالمية نَّة ،إزاء منهج املُحدر كام نشاأت طالئاُع الطُّاُرق  .وُمتون السُّ

وفيَّة ُ وك ،يف التقرير ،التي تنِزُع إىل لوٍن من النُُّسك األعجمير البِْدعير  ،الصُّ  ،والسُّ

ة العباٌة ،والتابعون ،خالف ما كان ع يه الصحابةُ   . وسالمة العبارة ،من ِصحَّ

ٌَ  :وُولَِد لمحادُ  املُكتظَّاة باملَقااالت  ،يف ت اك األجاواِء املحموماة ،يف بغادا

َجاالت ثني ،والسر اَ ف ،ولوى إىل حماضِن املُحادر ليكتساَب مناعاًة  ،وُماالِس السَّ

نَّة املحمدية مان لفاواه  ،طبيعيًة ِضدَّ عواٌي الَعْدَوى البدعية ويرتشَف رحيَق السُّ

ائغاون بَمْعاِزٍّ عان ال ََّغاطِ  :ومل يكان .الُعُدوٍّ الثرَقات ُثاه الزَّ  ،القاائ  الاذي ُُيدر

ه اإلياامينر العمياق ،املَُتتبرعون ل ُمتشابه قيق ،بل لٌركه بِحسر  ،وَفْهِماه الع ماير الادَّ
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ٌِه ومآالتِه ٌر ع يه ،وَسرْبِ لبعا ُلسوًة بَمْن سابقه مان  ،والتحذير منه ،ث  انتصَب ل رَّ

ين َ ف ،ُشيوخ الدر ة السَّ  ،َيْصاُدُرون عان قولِاه ،س إمامااً حتاى صاار ل ناا ،ولئمَّ

نَّة ُلوَن ع يه يف إصابة السُّ  . وُيَعور

ويكتفاي  ،بل كان ينِفاُر مناهُ  ،ا كام تقدم ا يشتهي التصنيَف  :ومل يكن لمحدُ 

واية ٌ الناوازٍّ ،غاري إن ُُمَْرياات احليااة ،ويارى فيهاا ُغنْياًة وكفاياةً  ،بالرر  ،وجتادُّ

اَفوية ،شااركة العفوياةوانبعاَث البدع فرَض نوعًا مان املُ  التاي  ،واملاأثورات الشَّ

اتِاه عان رساوٍِّ اهلل  ،حفظها لصحاُبه عنه ُعرفات باسا   ،ملسو هيلع هللا ىلصكام ُيفظاون مرويَّ

 . (املسائل)

ة)وكان نصيُب  ملاا متيَّاَز باه ذلاك العُِّصا مان  ،منها وفرياً ( املسائل الَعَقِديَّ

نَّ  .وقيٍل وقاٍٍّ  ،وِجَداٍّ ،ِسَجاٍّ هُ فَقيََّ  اهلل إماَم السُّ ٌَ واباتالُه  ،ة ل قوٍّ فيها فَسادَّ

لنِي .فثبََّته ،بِفْتنَتِها املشهورة َثه لآلخرين ،فكان بَحق  وارَث ع   األوَّ  . وُمَورر

 : جيُده وقع عىل ُضبني ،يف مسائل االعتقاٌ ،والناظُر يف املأثور عن لمحدَ 

ه يف كاام نق اوا ساائَر فتاويا ،نق هاا لصاحاُبه ،مساائُل منثاوراٌت  :أحدمها

 . األحكام

ُن  ،تتفاوُت طوالً وِقَِّصاً  ،رواياٌت مكتوبةٌ  :الثاين ٌِ )تتضمَّ  ،(ُُمَْمَل االعتقاا

 ،كتب َبا إىل َمْن سأله مان لصاحابِه ،وُس وك ،وآٌاٍب  ،وما ي تحُق به من وصايا

 : ولشهُر ا

َ د األسدير ـ  1 ٌ بن ُمَِّسْ  . ( 449)املتوىف سنة  ،روايُة ُمَسدَّ
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 . يد األندراينرواية حممد بن مُح ـ  2

 . ( 414)املتوىف سنة  ،رواية ُعْبُدوس بن مالك العطارـ  3

بعيـ  4  . رواية احلسن بن إسامعيل الرَّ

 . رواية لمحد بن جعفر اإلصطخريـ  5

املتاوىف سانة  ،عبد الواحد بن عبد العزياز التميماي ،رواية لب الفضلـ  6

(2 4 ) . 

وايااِت املُصانرُفون مان لصاحاب لمحادَ  كاأب يعاىل يف  ؛وقد لثبت  ذه الرر

 ،«املقصاد األرشاد»وابن مف ح يف  ،«مناقبه»وابن اجلوزي يف  ،«طبقات احلناب ة»

 . يف حكايته  لعقيدة لمحدَ  ،وغريه ،ولحاٍّ إليها شيُخ اإلسالم ابُن تيمية

*  *  * 

 : مسائُل اإليامن :املطلُب األول* 

 : تعريُف اإليامن :املسألُة األوىل

َف اإلماُم لمحُد ا  . ونيَّةٌ  ،وعمٌل  ،قوٌٍّ  :إليامَن بأنَّهعرَّ

 :اهلل لنَّه سأٍّ لباا عباد ،لخربين عبُد امل ك بُن عبد احلميد امليموينُّ  :قاٍّ اخلاَلٍُّ 

 ،وعماٌل  ،قاوٌٍّ  ،نعا  ،كيَف يكوُن بال نيَّاة) :فقاٍّ ل ؟ونيَّةٌ  ،وعمٌل  ،اإليامُن قوٌٍّ 

 . ( )(مةٌ النريَُّة متقدر  :قاٍّ ل ،ال ُبدَّ من النيَّة ،ونيَّةٌ 

                                                 
ٍّ : تأليف( 444 )برق  ( 118/ 2)« السنة»   ( ) لب بكر لمحد بن حممد بن  ارون بان يزياد اخلَاالَّ

 =ٌار الراية ا الرياض، : عطية الز راين، الناِ. ٌ: ، املحقق(   2: املتوىف)البغداٌي احلنبيل 
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َثه  قاٍّ ،لخربين حممُد بن لب  ارونَ  سامعُت  :لنَّ إسحاَق بن إبرا ي  حدَّ

 . ( ) (ونيٌَّة صاٌقةٌ  ،وعمٌل  ،اإليامُن قوٌٍّ ) :يقوٍُّ  ،لبا عبد اهلل

 اإلياامنُ  :لٌركنا النَّاَس يقولون) :وسمعُته يقوٍّ :وقاٍّ إسحاُق بُن إبرا ي َ 

 . (4)(صاٌقةٌ  ونيَّةٌ  ،يزيُد وينُقُ   ،قوٌٍّ وعمٌل 

اٌك  ،ونيَّاةٌ  ،وعماٌل  ،إنَّ اإلياامَن قاوٌٍّ ) :عنه ،ويف رواية اإلصطخري ومتسُّ

نَّة  . (2)(بالسُّ

قاوٌٍّ  :ونقَل عنُه مجاعاٌة مان لصاحابِه االقتصااَر يف تعرياِف اإلياامن بأنَّاهُ 

نَّة ،ومل يذكُروا النيَّة ،وعمٌل  ك بالسُّ  . وال التَّمسُّ

وذيُّ ولخربنا لب :قاٍّ اخلاَلٍَُّّ  ولباو ٌاوٌ  ،وعباُد امل اك امليماوينُّ  ،و بكر املَرُّ

ِجْستاينُّ  وحممُد بن لمحاَد  ،ويوسُف بُن موسى ،وَحْرُب بُن إسامعيَل الَكْرماينُّ  ،السر

ُه سمع لمحَد بَن حنبل :واحلسن بُن حممد ك ُّه  يقوٍُّ  ،بن واصلٍ ا اإليامُن ) :قاٍّ ،إنَّ

 . (2)(يزيٌد وَينُقُ   ،قوٌٍّ وعمٌل 

ٌَ و ياَمُن َقْوٌٍّ َوَعَمٌل ) :َيُقوٍُّ  ،َسِمْعُت َلمْحَدَ  :قاٍَّ لبو ٌاو  ،َيِزيُد َوَيانُْقُ   ،اإْلِ

                                                 
 . م898 ا   4 2 األوىل، : الطبعة=       

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

 (. 982 )برق  ( 21 / 4) رواية إسحاق بن إبرا ي  النيسابوري« مسائل اإلمام لمحد»   (4)

 (. 12: ص)إلمام لمحد بن حنبل رواية اخلالٍّ ل« العقيدة»   (2)

 (. 4 4 ) برق  (194/ 2)السنة ألب بكر بن اخلالٍّ    (2)
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اَلةُ  َكاةُ  ،الصَّ ياَمنِ  ،َواحْلَجُّ  ،َوالزَّ ُه ِمَن اإْلِ ياَمنِ  ،َواْلرِبُّ ُك ُّ  . ( )(َواملََْعايِص ُتنِْقُ  ِمَن اإْلِ

َ د ٌ بن ُمَِّسْ  ؛يزياُد ويانقُ   ،يامُن قاوٌٍّ وعماٌل واإل) :وجاء يف كتابه ملُسدَّ

بعاي ،ونحُوه يف روايِة األنادراين ،(وُنْقَصاُنه إذا َلَسْأَت  ،زياٌُته إذا َلْحَسنَْت   ،والرَّ

  ...(4)واإلصطخري

                                                 
لب ٌاوٌ : ، تاأليف(111 )بارق  ( 222: ص)مسائل اإلمام لمحد رواية لب ٌاوٌ السجساتاين    ( )

ِجْساتاين  : ملتاوىفا)س يامن بن األشعث بن إسحاق بن بشري بان شاداٌ بان عمارو األزٌي السر

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

 . م888 ا   244 األوىل، 

 : قاٍّ شيخ اإلسالم(. 12، 14، 29،  2: ص) العقيدة لإلمام لمحد ابن حنبل رواية اخلالٍّ   (4)

 او قاوٍّ : فتاارة يقولاون ((إلياامنتفسري ا))ومن  ذا الباب، لقواٍّ الس ف، ولئمة السنة يف )

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

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

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

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

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

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

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

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

كاان مقصاوٌ   الارٌ عاىل وعمل، إنام لراٌوا ما كان مْشوًعا من األقواٍّ واألعاامٍّ، ولكان 

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

 =  قوٍّ: فِّسوا مراٌ  ؛ كام سئل سهل بن عبد اهلل التسرتي عن اإليامن، ما  و؟ فقاٍّ ((لقسام
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اَلةُ  َكاةُ  ،الصَّ ياَمنِ  ،َواحْلَجُّ  ،َوالزَّ ُه ِمَن اإْلِ ياَمنِ  ،َواْلرِبُّ ُك ُّ  . ( )(َواملََْعايِص ُتنِْقُ  ِمَن اإْلِ

َ د ٌ بن ُمَِّسْ  ؛يزياُد ويانقُ   ،يامُن قاوٌٍّ وعماٌل واإل) :وجاء يف كتابه ملُسدَّ

بعاي ،ونحُوه يف روايِة األنادراين ،(وُنْقَصاُنه إذا َلَسْأَت  ،زياٌُته إذا َلْحَسنَْت   ،والرَّ

  ...(4)واإلصطخري

                                                 
لب ٌاوٌ : ، تاأليف(111 )بارق  ( 222: ص)مسائل اإلمام لمحد رواية لب ٌاوٌ السجساتاين    ( )

ِجْساتاين  : ملتاوىفا)س يامن بن األشعث بن إسحاق بن بشري بان شاداٌ بان عمارو األزٌي السر

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

 . م888 ا   244 األوىل، 

 : قاٍّ شيخ اإلسالم(. 12، 14، 29،  2: ص) العقيدة لإلمام لمحد ابن حنبل رواية اخلالٍّ   (4)

 او قاوٍّ : فتاارة يقولاون ((إلياامنتفسري ا))ومن  ذا الباب، لقواٍّ الس ف، ولئمة السنة يف )

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

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

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

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

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

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

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

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

كاان مقصاوٌ   الارٌ عاىل وعمل، إنام لراٌوا ما كان مْشوًعا من األقواٍّ واألعاامٍّ، ولكان 

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

 =  قوٍّ: فِّسوا مراٌ  ؛ كام سئل سهل بن عبد اهلل التسرتي عن اإليامن، ما  و؟ فقاٍّ ((لقسام
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ٌَّ مقالَة املُْرِجئة  :فقااٍّ يف رواياة اإلصاطخري ،عىل اختالِف طبقاِتاا ،وَر

وَمْن زعا  لنَّ اإلياامَن ال يزياُد  ،ُمْرِجٌئ فهو  ،وَمْن زعَ  لنَّ اإليامَن قوٌٍّ بال عملٍ )

 ،فهاو ُمْرِجاٌئ  ،وَمْن مل يَر االستثناَء يف اإليامن ،فقد قاٍّ بقوٍّ املُْرِجئة ،وال ينُقُ  

وَماْن زعا  لنَّ املعرفاَة  ،فهو ُمْرِجاٌئ  ،وَمْن زع  لنَّ إيامَنُه كإيامِن جربيل واملاَلئكة

 . ( )(ُمْرِجٌئ  فهو ،ال يتك َُّ  َبا ،تنفُع يف الَقْ ب

 : زيادُة اإليامن ونقصانه :املسألة الثانية

َم  ،وذلاك يف مواضاَع كثاريةٍ  ،عىل زياٌِة اإليامن وُنْقَصاانِه َن َّ اإلمامُ  تقادَّ

 : ومنها ،بعُضها

ساألُت  :قااٍّ ،ثناا صاالٌح  :قاٍّ ،لخربنا حممُد بن عيل   :ما رواُه اخلالٍُّ قاٍّ

ِمْثاُل تركِاه  ،وُنْقصاُنه ترُك الَعَمال ،زياٌُته العمُل ) :قاٍّ ؟ما زياٌُته وُنقصاُنه ،لب

كاةَ  ،الصالةَ   :وقااٍّ .(ويزيُد بالعمال ،فهذا ينقُ   ،ولٌاَء الفرائ ِ  ،واحلَجَّ  ،والزَّ

ا) وقاد كاان  ،فكام يزياُد كاذا يانقُ   !؟فكيَف يزيُد التامُّ  ،إن كان قبل زياٌتِه تامًّ

اٌ مثَل إيام :وكيٌع قاٍّ  . (4)(؟ن لب بكر وعمَر رمحهام اهللترى إيامَن احلُجَّ

                                                 
 ا كاان قاوالً وعمااًل باال وعمل ونية وسنة، ألن اإليامن إذا كان قوالً باال عمال فهاو كفار، وإذ =     

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

 1  .) 

 (. 12: ص)لإلمام لمحد بن حنبل رواية اخلالٍّ « العقيدة»   ( )

 (. 199/ 2)ألب بكر بن اخلالٍّ « السنة»   (4)
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 : االستثناُء يف اإليامن :املسألُة الثالثة

 : اإليامن اإلماُم لمحُد يرى االستثناَء يف كان

 ٌَ  :َفُقْ اُت  ؟َلُماْؤِمٌن َلْناَت  :ِقيَل ِل  :َقاٍَّ َلُه َرُجٌل  ،َسِمْعُت َلمْحَدَ  :قاٍّ لبو ٌاو

ءٌ  ،َنَع ْ   :َوَقااٍَّ  ،َفَغِضَب َلمْحَادُ  ؟َ ِل النَّاُس إاِلَّ ُمْؤِمٌن َوَكافِرٌ  ؟َ ْل َعيَلَّ يِف َذلَِك يَشْ

ْرَجاااءِ ) َمااْن  [42  :التوبااة]﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ﴿ :َقاااٍَّ اهللُ ،َ ااَذا َكاااَلُم اإْلِ

ياَمُن َقْواًل َوَعَماًل  :ُث َّ َقاٍَّ َلمْحَدُ  !؟َ ُؤاَلءِ  ُجُل  (؟َلَلْيَس اإْلِ  َفِجْئنَاا :َقاٍَّ  .َبىَل  :َقاٍَّ الرَّ

إِْن  :َفَكْيَف َتِعيُب َلْن َتُقوٍَّ  :َقاٍَّ  .اَل  :َقاٍَّ  ؟َفِجْئنَا بِاْلَعَملِ  :َقاٍَّ  .َنَع ْ  :َقاٍَّ  ؟بِاْلَقْوٍِّ 

اِزيُّ  .(!؟َوَنْسَتْثنِي ،َشاَء اهللَُّ ْيٍج الرَّ يِن َلمْحَُد ْبُن َلِب رُسَ  ،َلنَّ َلمْحَاَد باَن حنبال ،َفَأْخرَبَ

يااَمَن َقاْوٌٍّ َوَعَماٌل ) :ملَْْساَأَلةِ َكَتَب إَِلْيِه يِف َ اِذِه ا َومَلْ َنِجاْئ  ،َفِجْئنَاا بِااْلَقْوٍِّ  ،إِنَّ اإْلِ

ُجاُل  ،َفَسِمْعُت َلمْحَدَ . (َفنَْحُن ُمْسَتْثنُِيوَن يِف اْلَعَملِ  ،بِاْلَعَملِ   َعايَلَّ  :َقاٍَّ َلاُه َ اَذا الرَّ

ٌّ َلْن َلُقوٍَّ  َِ اا :اَل َتُقْل ) :دُ َقاٍَّ َلمْحَ  ؟َلَنا ُمْؤِمنٌ  :يِف َ َذا    ،َواَل لْلَبتَّاةَ  ،َلَناا ُماْؤِمٌن َحقًّ

 . ( )(َواَل ِعنَْد اهللَِّ

ااا السااؤاٍّ نفسااه   فكااان اإلمااام لمحااد ياارى لنااه  ((؟لمااؤمن لناات))ولمَّ

 : بدعة

إذا سألني  :لن لبا عبد اهلل قيل له ،لخربين لمحُد بن لرصَم املُزينُّ  :قاٍّ اخلالٍُّ 

َنُشاكُّ  ال :لو قااٍّ ،ال ُيَشكُّ يف إيامنِك ،سؤاُله إيَّاك بدعةٌ ) :ٍّقا ؟الرجُل لمؤمٌن لنَت 

آمناُت ) :لقوٍُّ كام قاٍّ طاوٌس  :وحفظي لنَّ لبا عبد اهلل قاٍّ :قاٍّ املُزينُّ  .(يف إيامنِنا

                                                 
 (. 114 )برق   (222، 221: ص)لسجستاين مسائل اإلمام لمحد رواية لب ٌاوٌ ا   ( )
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 : االستثناُء يف اإليامن :املسألُة الثالثة

 : اإليامن اإلماُم لمحُد يرى االستثناَء يف كان

 ٌَ  :َفُقْ اُت  ؟َلُماْؤِمٌن َلْناَت  :ِقيَل ِل  :َقاٍَّ َلُه َرُجٌل  ،َسِمْعُت َلمْحَدَ  :قاٍّ لبو ٌاو

ءٌ  ،َنَع ْ   :َوَقااٍَّ  ،َفَغِضَب َلمْحَادُ  ؟َ ِل النَّاُس إاِلَّ ُمْؤِمٌن َوَكافِرٌ  ؟َ ْل َعيَلَّ يِف َذلَِك يَشْ

ْرَجاااءِ ) َمااْن  [42  :التوبااة]﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ﴿ :َقاااٍَّ اهللُ ،َ ااَذا َكاااَلُم اإْلِ

ياَمُن َقْواًل َوَعَماًل  :ُث َّ َقاٍَّ َلمْحَدُ  !؟َ ُؤاَلءِ  ُجُل  (؟َلَلْيَس اإْلِ  َفِجْئنَاا :َقاٍَّ  .َبىَل  :َقاٍَّ الرَّ

إِْن  :َفَكْيَف َتِعيُب َلْن َتُقوٍَّ  :َقاٍَّ  .اَل  :َقاٍَّ  ؟َفِجْئنَا بِاْلَعَملِ  :َقاٍَّ  .َنَع ْ  :َقاٍَّ  ؟بِاْلَقْوٍِّ 

اِزيُّ  .(!؟َوَنْسَتْثنِي ،َشاَء اهللَُّ ْيٍج الرَّ يِن َلمْحَُد ْبُن َلِب رُسَ  ،َلنَّ َلمْحَاَد باَن حنبال ،َفَأْخرَبَ

يااَمَن َقاْوٌٍّ َوَعَماٌل ) :ملَْْساَأَلةِ َكَتَب إَِلْيِه يِف َ اِذِه ا َومَلْ َنِجاْئ  ،َفِجْئنَاا بِااْلَقْوٍِّ  ،إِنَّ اإْلِ

ُجاُل  ،َفَسِمْعُت َلمْحَدَ . (َفنَْحُن ُمْسَتْثنُِيوَن يِف اْلَعَملِ  ،بِاْلَعَملِ   َعايَلَّ  :َقاٍَّ َلاُه َ اَذا الرَّ

ٌّ َلْن َلُقوٍَّ  َِ اا :اَل َتُقْل ) :دُ َقاٍَّ َلمْحَ  ؟َلَنا ُمْؤِمنٌ  :يِف َ َذا    ،َواَل لْلَبتَّاةَ  ،َلَناا ُماْؤِمٌن َحقًّ

 . ( )(َواَل ِعنَْد اهللَِّ

ااا السااؤاٍّ نفسااه   فكااان اإلمااام لمحااد ياارى لنااه  ((؟لمااؤمن لناات))ولمَّ

 : بدعة

إذا سألني  :لن لبا عبد اهلل قيل له ،لخربين لمحُد بن لرصَم املُزينُّ  :قاٍّ اخلالٍُّ 

َنُشاكُّ  ال :لو قااٍّ ،ال ُيَشكُّ يف إيامنِك ،سؤاُله إيَّاك بدعةٌ ) :ٍّقا ؟الرجُل لمؤمٌن لنَت 

آمناُت ) :لقوٍُّ كام قاٍّ طاوٌس  :وحفظي لنَّ لبا عبد اهلل قاٍّ :قاٍّ املُزينُّ  .(يف إيامنِنا

                                                 
 (. 114 )برق   (222، 221: ص)لسجستاين مسائل اإلمام لمحد رواية لب ٌاوٌ ا   ( )
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ُده ما جاء يف رواية اإلصطخري .( )(وُرُس ِه ،وكتبِه ،ومالئكتِه ،باهلل  :قااٍّ) :ويؤير

ُجُل  ُه يقوٍُّ  ؟لمؤمٌن لنَت  :وإذا ُسِئَل الرَّ  ،لو مؤمٌن لرجو ،لنا مؤمٌن إن شاء اهلل :فإنَّ

 . (4)(وُرُس ِه ،وُكُتبِه ،ومالئكتِه ،آمنُت باهلل :لو يقوٍُّ 

َه لبو ُعبيد القاسُ  بُن سالم َ ف يف مسألِة االساتثناء يف  :وقد َوجَّ لجوبَة السَّ

وَمْن وافَقُه  ،كان يأخُذ ُسفيانُ ...) :فقاٍّ ،بعبارات كاشفةٍ  ،توجيهًا حسناً  ،اإليامن

هاٌَة باإليامنِ  ،االستثناَء فيه اَم كرا ُته  عندنا لن َيُبتُّوا الشَّ خمافَة ما لع مُتُك  يف  ؛وإنَّ

ٍّ من التزكيةِ  نيا ،واالستكامٍِّ عند اهلل ،الباب األوَّ ا عاىل لحكااِم الادُّ ُ   ،ولمَّ فاإهنَّ

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

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

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

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

لناا ماؤمن، فيثبات لن : نفسه لنه ليس بكافر؛ بل جيد ق به مصدًقا بام جاء باه الرساوٍّ، فيقاوٍّ

اإليامن  و التصديق، ألنك جتزم بأنك مؤمن، وال جتزم بأنك فع ت كل ما لمرت به؛ ف اام ع ا  

فياه (( اإلياامن)) و ذا ألن لفِ. كر ون اجلواب، لو يفص ون يف اجلوابالس ف مقصد  ، صاروا ي

وهلذا . إطالق وتقييد، فكانوا جييبون باإليامن املقيد الذي ال يست زم لنه شا د فيه لنفسه بالكامٍّ

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

. يقدماه وهلذا كان لمحد يكره لن جييب عىل املط اق باال اساتثناء. نه مل يرٌ اإليامن املط ق الكامليبني ل

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

ينكر ومع  ذا ف   . إنا مس مون: ولكن نقوٍّ: نقوٍّ إنا مؤمنون؟ قاٍّ: ق ت ألب عبد اهلل: ليضا

عىل من ترك االستثناء، إذا مل يكن قصده قصد املرجئة؛ لن اإليامن ُمرٌ القوٍّ، بل يكره تركه ملاا 

 (. 228، 229/ 1)ُمموع الفتاوى  (يع   لن يف ق به إيامًنا وإن كان ال جيزم بكامٍّ إيامنه
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وَن ل ااَل املِ َّااِة مجيعااًا مااؤمنني  ،وشااهاٌاِِت  ،وذباااِئَحه  ،ألنَّ واليااَتُه  ؛ُيَساامُّ

وهلاذا كاان األوزاعايُّ يارى  ،إنَّام  ي عاىل اإلياامن ،ومجيَع ُسنَّتِه  ،وُمناكَحاِِت 

ثنا حممُد بن كثري .وتْرَكُه مجيعًا َواِسَعنْي  ،االستثناءَ  َماْن  :قااٍّ ،عن األوزاعير  ،حدَّ

لقاوٍِّ اهلل َعازَّ  ؛ٌن إن شااَء اهللُ َفَحَسانٌ لنا ُماؤمِ  :وَمْن قاٍّ ،لنا مؤمٌن فَحَسنٌ  :قاٍّ

ا   ،[41 :الفتح]﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ﴿ :وَجلَّ  وقاد َع ِا  لهنَّ

لمل  :فقااٍّ ،حني لتاُه صااحُب ُمعااذ ،و ذا عندي وجُه حديِث عبد اهلل .ٌاخ ون

 ،ومناافٌق  ،ُماؤمنٌ  :ثالثاَة لصاناف ملسو هيلع هللا ىلصتع   لنَّ النَّاَس كاُنوا عىل عهِد رساوٍّ اهلل 

لينر كناُت مان ل ال  اذا  :إنَّاام لراٌ .ِمان املُاؤمنني :قاٍّ ؟ِمْن لُّير  كنَت ف ،وكافرٌ 

ين ا الشهاٌُة َبا عناد اهلل .ال من اآلَخِرين ،الدر  ،فإنَّاه كاان عنادنا لع اَ  بااهلل ،فأمَّ

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ﴿ :واهللُ يقوٍُّ  ،فكيَف يكون ذلك ،ِمْن لن ُيريَدهُ  ،وَلْتَقى لهُ 

لناا  :لنَّاُه كاان قبال  اذا ال يقاوٍُّ  ،اِ ُد عىل ما َنُظنُّ والشَّ  .[24 :النج ]﴾ۋ ۅ

ُه كان ُينكُره عىل قائ ِه بأير َوْجاٍه  ،وال عىل غرِي ا ،ال عىل َتْزكيةٍ  ،ُمؤِمنٌ  وال نراُه لنَّ

و او  ،ال يزيُد عاىل  اذا ال َّفاِ ،وُرُس ِه ،وُكُتبِه ،آمنُت باهلل :إنَّام كان يقوٍُّ  ،كان

 . ( )(وابُن ِسريينَ  ،وطاوٌس  ،را ي ُ الذي كان لخَذ به إب

 : زيادة املعرفة ونقصاهنا :املسألة الرابعة

وذيُّ   ،يف معرفِة اهلل عاز وجال :ق ُت ألب عبد اهلل :قاٍّ ،لخربنا لبو بكر املَرُّ

                                                 
ماام لب عبياد اإل: ، تأليف(24ا  29: ص)« كتاب اإليامن ومعامله وسننه واستكامله وٌرجاته»   ( )

 .   24 مكتبة املعارف: طبعة. القاس  بن سالم، حتقيق حممد نارص الدين األلباين
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ماام لب عبياد اإل: ، تأليف(24ا  29: ص)« كتاب اإليامن ومعامله وسننه واستكامله وٌرجاته»   ( )

 .   24 مكتبة املعارف: طبعة. القاس  بن سالم، حتقيق حممد نارص الدين األلباين
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 . ( )(نع ) :قاٍّ ؟ويزيدُ  :ق ُت  ،(نع ) :قاٍّ ؟يتفاضُل فيه ،يف الق ِب 

 : ال تزيدُ  ويف روايٍة ُلخرى َن َّ لنَّ املعرفةَ 

ُد بُن عيل   َثُه  قااٍّ ،لنَّ يعقوَب بن ُبْخَتانَ  :لخربنا لبو بكر حُممَّ ساألُت  :َحدَّ

قاد ِجْئناا باالقوٍِّ  ،ال) :قااٍّ ؟تزياُد وتانقُ   ،لبا عبد اهلل عان املعرفاِة والقاوٍّ

 . (4)(وبقي العمُل  ،واملعرفةِ 

ُه باملعرفة املنفيَِّة ُ نا ٌَ عىل ما لخرَب اهللُ ورسوُله مان  لن يزيَد املرءُ  ،ولعلَّ مرا

ينَ  ،لمور الغيب ا اليقنيُ  .وَلَت َّ النرْعمةَ  ،وقد لكمل اهللُ الدر  :وتفاوُت النَّاس فياه ،لمَّ

 . فأمٌر مقطوٌع به

 : تعريف الكبرية :املسألة اخلامسة

نيا :اإلماُم لمحُد لنَّ الكبريَة  ي يرى يف لو وعياٌد  ،ما ترتََّب ع يه َحدٌّ يف الادُّ

 . اآلخرة

ثه  ،لخربين منصوُر بن الوليد :قاٍّ اخلالٍُّ   :قااٍّ ،لن جعفَر بن حممٍد َحادَّ

 ،[24 :الانج ]﴾ڻ ڻ﴿ :سمعُت ابَن ُعيينَة يقاوٍُّ يف قولِاه :سمعُت لبا عبد اهلل يقوٍُّ 

نيا :قاٍّ ٌِ اآلخرة والدُّ  . يريُد لنَّ اهلل يغفُر ال ََّم َ  ، و ما بني ُحُدو

نياُح  :قاٍّ لبو عبد اهلل ٌُ الدُّ اقة : او مثاُل  ؛ُدو ِ ناا ،الِّسَّ  ،وَعادَّ لشاياء ،والزر

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

 (. 441 ) برق  (194/ 2)ألب بكر بن اخلالٍّ « السنة»   (4)
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ٌُ اآلخرة  . ( )فال ََّمُ  الذي بينَُهام ،ما جيُد يف اآلخرة :وُحُدو

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

 : والوعيد

اَ د ٌ بان ُمَِّسْ ٌُ الرجاُل مان ) :جاء يف كتاب اإلمام لمحاَد إىل ُمَسادَّ وخيار

ُك  .فإن تاَب رجَع إىل اإليامن ،اإليامن إىل اإلسالم ْ وال خيرُجه من اإلسالم إال الْشر

ٌر فريضٍة من فرائ  اهلل ،باهلل العظي  لو  ،فاإن تركهاا َكَساالً  ،َجاِحادًا هلاا ،لو بَِر

َبهُ  ؛كان يف مشيئة اهلل ،ِتاُونًا َبا  . (4)(وإن شاء عفا عنه ،إن شاء َعذَّ

اْر لحادًا  ،والَكفُّ عن ل ال الِقْب اة) :ويف رواية اإلصطخري عنه وال ُتَكفر

فاريوى  ،إال لن يكاوَن يف ذلاك ،وال خترْجاُه مان اإلساالم بَعَمال ،منه  بَذْنب

ُقه ،وكام ُروي ،احلديُث كام جاءَ  نحاو تارِك  ؛ونع ُ  لنَّاه كاام ُرِوي ،وُنقبرُ ه ،وُنصدر

الة ِب اخلمر ،الصَّ ْ ُِ  ،لو يبتدُع بدعًة ُينَسُب صاحُبها إىل الُكْفر .وما لشبَه ذلك ،و

ٌِ من اإلسالم بِِع األثَر يف ذلك ،واخلرو  . (2)(وال تتجاوْزهُ  ،فاتَّ

مان  ،التاي حكا اا لباو الفضال التميمايُّ  ،وجاء يف ساياِق عقيادِة لمحادَ 

                                                 
اهلل  لب عباد: ، تاأليف(9) بارق ( 48: ص)لإلمام لمحد ابن حنبل رواية لب اخلالٍّ « لحكام النساء»   ( )

عمرو عباد املانع  : ، حتقيق(  42: املتوىف)لمحد بن حممد بن حنبل بن  الٍّ بن لسد الشيباين 

 . م4444ا   242 األوىل، : مؤسسة الريان ل نْش والتوزيع، الطبعة: س ي ، طبعة

 (.  2: ص) لإلمام لمحد ابن حنبل رواية اخلالٍّ« العقيدة»   (4)

 (. 12: ص) لإلمام لمحد ابن حنبل رواية اخلالٍّ« لعقيدةا»   (2)
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اهلل  لب عباد: ، تاأليف(9) بارق ( 48: ص)لإلمام لمحد ابن حنبل رواية لب اخلالٍّ « لحكام النساء»   ( )

عمرو عباد املانع  : ، حتقيق(  42: املتوىف)لمحد بن حممد بن حنبل بن  الٍّ بن لسد الشيباين 

 . م4444ا   242 األوىل، : مؤسسة الريان ل نْش والتوزيع، الطبعة: س ي ، طبعة

 (.  2: ص) لإلمام لمحد ابن حنبل رواية اخلالٍّ« العقيدة»   (4)

 (. 12: ص) لإلمام لمحد ابن حنبل رواية اخلالٍّ« لعقيدةا»   (2)
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ه ،لصحابِه ُر لحدًا من ل ال الِقْب اة باَذْنب) :ما نصُّ كاان لو  ،كبارياً  ؛وكان ال ُيكفر

الة ،صغرياً   . ( )(وَحلَّ قتُ ه ،فَمْن تركها فقد َكَفرَ  ،إال برتِك الصَّ

وال نشهُد عاىل لحاٍد مان ل ال ) :جاء يف رسالة ُعْبدوس بن مالك العطَّار

الِح  ،بَجنَّة وال نارٍ  ،بعمل يعمُ ه ،الِقْب ة  ،ونخاُف عىل املُِِساء املُاْذنِب ،نرجو ل صَّ

ا  ،تائبااً  ،جتاُب لاُه باه النَّاارُ  ،ومن َلِقَي اهللَ باَذْنب .اهلل ونرجو لُه رمحةَ   غارَي ُمِِّص 

ٌِه ،فإنَّ اهلل يتاوُب ع ياه ،ع يه   .ويعفاو عان السايرئات ،ويقباُل التوباَة عان عباا

ْنب يف الدنياوقد  ،وَمْن لقيه ارُته ،ُلقِي  ع يه َحدُّ ذلك الذَّ كام جاَء اخلارُب عان  ،فهو كفَّ

ااً  .ملسو هيلع هللا ىلص رسوٍّ اهلل ُنوب التاي اساتوجَب َباا  ،وَمْن لقَيُه ُمِِّصَّ غارَي تائاٍب مان الاذُّ

َبهُ  ؛فأمُره إىل اهلل ،العقوبةَ  َباهُ  .وإن شاء غفر له ،إن شاء َعذَّ  ،وَمْن َلِقَيُه ِمْن كافر َعذَّ

 . (4)(ومل َيْغِفْر لهُ 

ة ه فقااٍّ يف كتابا ،واملُعتزلاة طاريقَته  ،مان اخلاوارٌ ؛ولنكَر عىل الَوِعيديَّ

َ د ٌ بن ُمَِّسْ  ،يف النَّاار ((2))ولمجعِت املُعتزلُة عىل لنَّ َمْن رسَق َحبًَّة فهو كافرٌ ) :ملَُسدَّ

فهؤالء الذين يقولون  اذه املقالاَة  .إن كان َحجَّ  ،ويستأنُف احلَجَّ  ،َتبنُِي منه امرلُته

ااارٌ  وال ُتقبااُل  ، وال ُتؤكااُل ذبااائُحه ،وال ُينَاااَكُحوا ،وحكُمهاا  لال ُيَك َُّمااوا ،ُكفَّ

                                                 
 (. 44 : ص) لإلمام لمحد ابن حنبل رواية اخلالٍّ« العقيدة»   ( )

 (. 442ا  441: ص) ، البن اجلوزي«مناقب اإلمام لمحد»   (4)

واملعروف لن املعتزلة ُيزي اون وصاَف اإلياامن عان مرتكاب الكبارية، .  كذا يف بع  النسخ   (2)

ف عل ذلك وقع بحك  الالزم؛ فمن . ع ونه يف منزلة بني منزلتني يف الدنيا، وخي دونه يف الناروجي

 . ليس غري= مل يكن مؤمنًا فهو كافر، 
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 . ( )(شهاٌُِت  حتَّى يتوبوا

*  *  * 

 : مسائل األسامء والصفات :املطلب الثاين* 

 : حكم من قال أسامء اهلل خملوقة :املسألة األوىل

إِنَّ َلْسااَمَء اهللَِّ  :َقااٍَّ  ،َذَكَر َلاُه َرُجاٌل َلنَّ َرُجااًل  ،َسِمْعُت َلمْحَدَ  :قاٍّ لبو ٌاوٌ

ٌ ) :َفَقاٍَّ َلمْحَدُ  ؟ْرآَن خَمُْ وٌق َواْلقُ  ،خَمُْ وَقةٌ   . (4)(ُكْفٌر َبنير

لتينا لبا  :قاٍّ ،ثنا لبو بكر األثرمُ  :قاٍّ ،ولخربنا حممُد بن عيل :وقاٍّ اخلالٍُّ 

ولخاربين ُموساى بان  ،فقااٍّ لناا العبااُس  ،لنا والعباُس بُن عبد العظي  ،عبد اهلل

ي إبارا يُ  بان احلاارث حادثن :قااٍّ ،ثنا حمماُد بان لمحاَد األسادي :قاٍّ ،َسْهل

فأخربُتاه باام  ،فأتيات عباًساا العناربيَّ  ،ُقْمُت من عند لب عبد اهلل :قاٍّ ،العباٌي

 ،ومعه لبو بكر بن  ااين ،ولبس ثيابه ،فُِّسَّ به ،تك َّ  لبو عبد اهلل يف لمر ابن معذٍّ

 ،واقاوٌم  ا ناا حادثُ  ،يا لبا عباد اهلل :فقاٍّ ،فابتدل عباس ،فدخل عىل لب عبد اهلل

 اؤالء َلَُضُّ مان اجلَْهِميَّاة عاىل ) :قاٍّ .وال غرُي خم وق ،ال نقوٍُّ خم وٌق  :يقولون

 :اهلل فقااٍّ لباو عباد ،(خم وق :فقولوا ،ليس بمخ وق :فإن مل تقولوا !وي ك  ،النَّاس

الذي لعتقُدُه ولذ ُب ) :فقاٍّ ؟ما تقوٍّ يا لبا عبد اهلل :فقاٍّ العباُس  .(كالُم ُسوء)

وَمْن َيُشاكُّ يف  ،ُسْبحاَن اهلل) :ث  قاٍّ .(لنَّ القرآَن غرُي خم وق ،ُشكُّ فيهوال لَ  ،إليه

                                                 
 (. 24ا   2: ص)لإلمام لمحد ابن حنبل رواية اخلالٍّ« العقيدة»   ( )

 (. 212: ص)رواية لب ٌاوٌ السجستاين « مسائل اإلمام لمحد»   (4)
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كر يف ذلاك ،(؟ ذا يف  ،ُسابحان اهلل) :فقااٍّ ،ُث َّ تك ََّ  لبو عبد اهلل استعظاًما ل شَّ

ق بني اخل ق واألَْمر ﴾ں ں ڻ ڻ﴿ :قاٍّ اهللُ عزَّ وجلَّ  ؟ ذا َشكٌّ  قااٍّ  .ففرَّ

والقارآُن فياه  ﴾ڃ چ﴿ :لال تاراه يقاوٍُّ  ،فالقرآُن ِمن ع   اهلل :لبو عبداهلل

إنَّ لساامَء اهلل َعازَّ وَجالَّ غارُي  :لال تقولون ؟ليَّ يشٍء تقولون ،لسامُء اهلل َعزَّ وَجلَّ 

مل يازٍِّ اهللُ عازَّ وجالَّ  ،فقد كفار ،َمْن زع  لنَّ لسامَء اهلل َعزَّ وَجلَّ خم وقةٌ  ؟خم وقة

لسانا َنُشاكُّ لنَّ لساامَء اهلل ليسات  ،بصارًيا ،ساميًعا ،حكياًم  ،عزيًزا ،َع ِياًم  ،قديًرا

و و كالُم اهلل َعزَّ  ،ولسنا َنُشكُّ لنَّ ِعْ َ  اهلل تبارك وتعاىل ليس بمخ وق ،بمخ وقة

 !؟وليُّ ُكْفر لبنُي ِمْن  ذا :ث  قاٍّ لبو عبد اهلل .ومل يزٍِّ اهلل َعزَّ وَجلَّ َحكِياًم  ،وَجلَّ 

فقاد َزَعُماوا لنَّ لساامَء اهلل  ،إذا زعموا لنَّ القرآَن خم وٌق  !؟ْفر لكفُر ِمن  ذاوليُّ كُ 

 :إنام يقولاون :ولكن الناس يتهاونون َبذا ويقولون ،ولنَّ ع َ  اهلل خم وٌق  ،خم وقةٌ 

ٌ  ،فيتهاونون ،القرآُن خم وٌق   :قااٍّ .وال يدرون ما فيه من الُكْفار ،ويظنُّون لنه َ نير

 ،إينر لكرُه الكالَم يف  اذا :فأقوٍُّ  ،و   يسألوين ،لن لبوَح َبذا لُكلر َلَحدفأنا لكرُه 

ُعوَن عيلَّ لينر ُلْمِسُك  ُ  َيدَّ  ،القرآُن خم وٌق  :فَمْن قاٍّ :ق ُت ألب عبد اهلل .فب غني لهنَّ

ٌْ عىل  ذا ،(وال ِعْ ُمه ،لسامُء اهلل خم وقةٌ  :ال لقوٍُّ ) :فقاٍّ  ؟فرٌ  و كا :لقوٍُّ  ،ومل َيِز

ٌُ لن َنُشكَّ يف  ذا) :قاٍّ لبو عبد اهلل .( كذا  و عندنا) :فقاٍّ القرآُن  ؟نحن نحتا

فهاو عنادنا  ،خم اوٌق  :مان قااٍّ ،و و من ِعْ   اهلل ،عندنا فيه لسامُء اهلل َعزَّ وَجلَّ 

 ،وغارَي   ،وموسى باَن منصاور ،ب غني لنَّ لبا خالد :ث  قاٍّ لبو عبد اهلل .(كافرٌ 

 :لن ال يقااٍّ ،وَياْدُعون إىل  اذا القاوٍّ ،فَيِعيُبون قوَلنا ،ك اجلانبجي ُسوَن يف ذل
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 .(ويزعمون لنا نقوٍُّ بقاوٍِّ اخلاوارٌ ،وَيِعيُبون من َيكفرُ  ،خم وٌق وال غرُي خم وق

ُث َّ قااٍّ لباو عباِد اهلل  ،( ؤالِء قوُم ُسوءٍ ) :ث  قاٍّ ،ث  تبسَّ  لبو عبد اهلل كاملُْغتاِ

جِ ) :ل عبَّاس ب غناي لناه قاد  ،ذاك خبيٌث  ،الذي عندك  بالَبِّْصة ،ْستاينوذاك السر

ذاك  ،وذاك خبياٌث  ،وال غارُي خم اوق ،ال لقوٍُّ خم وٌق  :يقوٍّ ،وضَع يف  ذا يوًما

ة بقوٍّ َجْه  :فقاٍّ العباُس  .(األحوٍُّ  ُثا َّ صااَر إىل لن يقاوٍَّ  اذا  ،كان يقوٍُّ مرَّ

ُه كان ي) :فقاٍّ لبو عبِد اهلل .القوٍّ فاعةما يعني لنَّ  . ( )(قوٍُّ بقوٍّ َجْهٍ  إال الشَّ

 : منهج اإلمام أمحد يف صفات اهلل :املسألة الثانية

وذيُّ  :قاٍّ اخلالٍُّ  ثنا لبو بكر املَرُّ ساألُت لباا عباد اهلل عان  :قااٍّ :وقد حدَّ

َفات ٌُّ ا اجلهميُة يف الصر ؤية ،األحاٌيِث التي تر ِة الَعاْرش ،واإلرساءِ  ،والرُّ  ،وِقصَّ

َحها ْتهاا الع اامُء باالَقُبوٍّ) :وقاٍّ ،لبو عبد اهلل فَصحَّ ُنسا رُ  األخبااَر كاام  ،قد ت قَّ

 ،إنَّ َرُجاًل اعرتَض يف بعِ   اذه األخباار كاام جااءت :فق ُت له :قاٍّ ،(جاءت

 . (4)(ُيس رُ  األخباَر كام جاءت ؟ما اعرتاُضُه يف  ذا املوضع) :وقاٍّ ،(جُيَْفى) :فقاٍّ

ُنْؤِمُن « َيَضُع َقَدَمهُ » :ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيُّ  :َقاٍَّ ) :بد اهللَِّ يقوٍّوقاٍّ حنبٌل سمعُت لبا ع

ٌُّ َعىَل َرُسوٍّ اهللَِّ  ،بهِ  ساوٍُّ  ،بل ُنؤِمُن باهلل ،ما َقاٍَّ  ملسو هيلع هللا ىلصوال نر  َقااٍَّ  .وبام جاَء به الرَّ

                                                 
نق  اإلمام لب سعيد عثامن بن ساعيد عاىل »: وانظر(. 21 / 1)ألب بكر بن اخلالٍّ « السنة»   ( )

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

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

 . م889 ا   9 2 الطبعة األوىل : رشيد بن حسن األملعي، الطبعة: والتوزيع، حتقيق ل نْش

 (. 492)برق  ( 422/  )ألب بكر بن اخلالٍّ « السنة»   (4)
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 . ( )(﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ﴿ َعزَّ َوَجلَّ اهللُ

 :َفَقااٍَّ يِف ِرَواَياِة َحنَْبالٍ  ،ْشابِيهَ َوَقاْد َلْنَكاَر َلمْحَاُد التَّ  :قاٍّ القايض لبو يعاىل

ي :املَُْشبرَهُة َتُقوٍُّ ) َوَمْن َقاٍَّ َذلَِك َفَقْد َشبََّه  ،َوَقَدٌم َكَقَدِمي ،َوَيٌد َكَيِدي ،َبَِّصٌ َكَبَِّصِ

  .(4)(اهللََّ بَِخْ ِقهِ 

 .(لَِشانَاَعاٍت ُشانرَعْت  َوال ُنِزيُل َعنُْه ِصَفًة ِمْن ِصَفاتِهِ ) :َوَقاٍَّ يِف ِرَواَيِة َحنَْبلٍ 

وِذير  َفاِت مُتَرُّ َكاَم َجاَءْت ) :َوَقاٍَّ يِف ِرَواَيِة املَْرُّ ٌِيُث الصر  . (2)(َلَحا

يِن َلُبو اْلَقاِسِ  ُعَمُر ْباُن َلمْحَاَد اجْلَاابِِريُّ  :وقاٍّ اإلماُم ابُن َبطَّةَ   :َقااٍَّ  ،َوَلْخرَبَ

َثنَا َلُبو َبْكٍر َلمْحَُد ْبُن  َ  َثنِي ُعَبْيِد اهللَِّ بن حنبل :اُروَن َقاٍَّ َحدَّ َثنِي َلُبو  :َقاٍَّ  ،َوَحدَّ َحدَّ

اًم  ،مَلْ َياَزٍِّ اهللَُّ َعاملًِاا...) :َسِمْعُت َلَبا َعْبِد اهللَِّ يقاوٍّ :َحنَْبِل ْبُن إِْسَحاَق َقاٍَّ   ،ُماَتَك ر

ٌَةٍ   ،َغُفاوًرا ،َع ِياًم  ، باَِم َوَصَف بِِه َنْفَسُه َسِميًعاإاِلَّ  ،َواَل َمْعُ وَمةٍ  ،ُيْعبَُد بِِصَفاتِِه َغرْيِ حَمُْدو

ةِ  ،َرِحياًم  ٌَ َها َم اْلُغُيوِب  ،َعامِلَ اْلَغْيِب َوالشَّ  ،َفَهِذِه ِصَفاُت اهللَِّ َوَصَف َِبَاا َنْفَساهُ  .َعالَّ

 ٌُّ  ، اْلَعاْرِش َكْياَف َشااءَ َكاَم اْسَتَوى َعىَل  ،َوُ َو َعىَل اْلَعْرِش باَِل َحد   ،اَل ُتْدَفُع َواَل ُتَر

 ،[   :الشاورى]﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴿َوااِلْستَِطاَعُة إَِليِْه  ،املَِْشيئَُة إَِليْهِ 
                                                 

لب احلسني، حمماد بان حمماد املعاروف باابن لب يعاىل : ، تأليف(22 /  )« طبقات احلناب ة»   ( )

 . ٌار املعرفة ا بريوت: قي، الناِحممد حامد الف: ، حتقيق( 142: املتوىف)

القايض لب يعىل حممد بن احلسني بن حممد بان خ اف : ، تأليف(22: ص)« إبطاٍّ التأويالت»   (4)

ٌار إيالف الدولياة ا : حممد بن محد احلموٌ النجدي، طبعة: ، حتقيق( 219: املتوىف)ابن الفراء 

 . الكويت

 (. 22: ص)« إبطاٍّ التأويالت»   (2)
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 ،حُمَْكِمااهِ  ؛ُنااْؤِمُن بِاااْلُقْرآنِ  ،َوُ ااَو َكاااَم َوَصااَف َنْفَسااهُ  ،اَل َتْبُ ُغااُه ِصااَفُة اْلَواِصااِفنيَ 

نَاا ،َوُمَتَشاَِبِهِ  ىئ ىئ ی ېئ ېئ ىئ ﴿ :َعازَّ َوَجالَّ  اهللُ َقااٍَّ  ،ُكلٌّ ِمْن ِعنِْد َربر

ٌٍِّْ َواَل مُتَااارِ  َواَل  ،َفاااْتُرِك اجْلَااَدٍَّ َواملِْااَراَء يِف اْلُقااْرآنِ  ،[29 :األنعااام]﴾ی ی ااا  ،جُتَ

ُه إىَِل َعاملِِهِ  ،َوُتْؤِمُن بِِه ُك رهِ  ٌُّ  . ( )(ٌُ ِمنُْه َبَدَل َوإَِلْيِه َيُعو ،َفُهَو َلْعَ ُ  بِهِ  ،إىَِل اهللَِّ ،َوَتُر

 : حتقيق إثبات الصفات :املسألة الثالثة

 اهللُ :فُقاْل لاه ،إذا لرٌَت لن تع   اجلَْهِمايَّ ال ُيِقارُّ بِعْ ا  اهلل) :قاٍّ اإلماُم لمحدُ 

گ  گ     ک     ک ک﴿ :وقاٍّ ،[411 :البقرة]﴾ى ائ ائ ەئ ەئ﴿ :يقوٍّ

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

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

اَ ت]﴾ٿ  ،ُتِقرُّ بع   اهلل  ذا الذي لوقفك ع ياه بااألعالم :فيقاٍّ لهُ  .[21 :ُفصر

الالت لم ال  ،هلل ع ٌ  حُمَْدٌث كفار :وإن قاٍّ .كفر ،ليس له ع  ٌ  :فإن قاٍّ ...؟والدَّ

 حني زعَ  لنَّ اهلل قد كان يف وقت من األوقاات ال يع اُ  حتاى لحادَث لاه ع ااًم 

 . (4)(فع  

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

رضاا معطاي، وعاثامن : ، حتقياق( 291: املتوىف)محدان الُعْكرَبي املعروف بابن َبطَّة العكربي 

ٌار الراياة ل نْشا : األثيوب، ويوسف الوابل، والوليد بن سيف النِّص، ومحد التوجيري، طبعاة

 . والتوزيع، الرياض

لب عبد اهلل لمحد بان حمماد بان حنبال بان : ، تأليف(11 : ص)« الرٌ عىل اجلهمية والزناٌقة»   (4)

 = ٌار الثبات: صربي بن سالمة شا ني، طبعة: ، حتقيق(  42: املتوىف) الٍّ بن لسد الشيباين 
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 ،حُمَْكِمااهِ  ؛ُنااْؤِمُن بِاااْلُقْرآنِ  ،َوُ ااَو َكاااَم َوَصااَف َنْفَسااهُ  ،اَل َتْبُ ُغااُه ِصااَفُة اْلَواِصااِفنيَ 

نَاا ،َوُمَتَشاَِبِهِ  ىئ ىئ ی ېئ ېئ ىئ ﴿ :َعازَّ َوَجالَّ  اهللُ َقااٍَّ  ،ُكلٌّ ِمْن ِعنِْد َربر

ٌٍِّْ َواَل مُتَااارِ  َواَل  ،َفاااْتُرِك اجْلَااَدٍَّ َواملِْااَراَء يِف اْلُقااْرآنِ  ،[29 :األنعااام]﴾ی ی ااا  ،جُتَ

ُه إىَِل َعاملِِهِ  ،َوُتْؤِمُن بِِه ُك رهِ  ٌُّ  . ( )(ٌُ ِمنُْه َبَدَل َوإَِلْيِه َيُعو ،َفُهَو َلْعَ ُ  بِهِ  ،إىَِل اهللَِّ ،َوَتُر

 : حتقيق إثبات الصفات :املسألة الثالثة

 اهللُ :فُقاْل لاه ،إذا لرٌَت لن تع   اجلَْهِمايَّ ال ُيِقارُّ بِعْ ا  اهلل) :قاٍّ اإلماُم لمحدُ 

گ  گ     ک     ک ک﴿ :وقاٍّ ،[411 :البقرة]﴾ى ائ ائ ەئ ەئ﴿ :يقوٍّ

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

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

اَ ت]﴾ٿ  ،ُتِقرُّ بع   اهلل  ذا الذي لوقفك ع ياه بااألعالم :فيقاٍّ لهُ  .[21 :ُفصر

الالت لم ال  ،هلل ع ٌ  حُمَْدٌث كفار :وإن قاٍّ .كفر ،ليس له ع  ٌ  :فإن قاٍّ ...؟والدَّ

 حني زعَ  لنَّ اهلل قد كان يف وقت من األوقاات ال يع اُ  حتاى لحادَث لاه ع ااًم 

 . (4)(فع  

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

رضاا معطاي، وعاثامن : ، حتقياق( 291: املتوىف)محدان الُعْكرَبي املعروف بابن َبطَّة العكربي 

ٌار الراياة ل نْشا : األثيوب، ويوسف الوابل، والوليد بن سيف النِّص، ومحد التوجيري، طبعاة

 . والتوزيع، الرياض

لب عبد اهلل لمحد بان حمماد بان حنبال بان : ، تأليف(11 : ص)« الرٌ عىل اجلهمية والزناٌقة»   (4)

 = ٌار الثبات: صربي بن سالمة شا ني، طبعة: ، حتقيق(  42: املتوىف) الٍّ بن لسد الشيباين 
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َث بَِحاِديٍث َعاْن َلِب  ،َسِمْعُت َلمْحَدَ  :وقاٍّ لبو ٌاوٌ َوِقيَل َلُه يِف َرُجاٍل َحادَّ

ُث َِبَاَذا َلَعاَن اهللُ) :َفَقااٍَّ  ؟َلنَّ اهللََّ اَل ُياَرى يِف اآْلِخاَرةِ  :َيْعنِي ،اْلَعُطوِف   َماْن ُُيَادر

 . ( )(َذا  َ َلْخَزى اهللُ :ُث َّ َقاٍَّ  ،احْلَِديِث اْلَيْومَ 

فات فقااٍّ  :َوَقااٍَّ يِف ِرَواَياِة َلِب َطالِاٍب  :ونقل القايض لبو يعىل إثباَته ل صر

َم بَِيِدهِ ) ،(َقْ ُب اْلَعْبِد َبنْيَ ُلْصُبَعنْيِ ) ٌَ اَم َجاَء احْلَِديُث ِمْثَل َ اَذا ُقْ نَاا ) ،(َوَخَ َق آ َوُك َّ

 . (بِهِ 

تِي ُتْرَوىَوَقاٍَّ يِف ِرَواَيِة َحنَْبٍل يِف األَ  ٌِيِث الَّ  َتَباَرَك َوَتَعاىَل َينْاِزٍُّ إِنَّ اهللَ) :َحا

ْنَيا ُه َيَضُع َقَدَمهُ )وَ  ،( ُيَرىاهللُ)وَ  ،(إىَِل َساَمِء الدُّ  ،ُناْؤِمُن َِبَاا) :َوَما َلْشَبُه بِاَذلَِك  ،(َلنَّ

ُق َِبَا ٌُّ َشيْئًا ِمنْهَ  ،َوال َمْعنَى ،َوال َكيَْف  ،َوُنَصدر ُساوٍُّ  ،اَوال َنُر  ملسو هيلع هللا ىلص َوَنْعَ ُ  َلنَّ َما َقاَلُه الرَّ

 . (إَِذا َكاَنْت بَِأَسانِيَد ِصَحاح ،َحقٌّ 

َوال َنْعَ اُ  َكْياَف َذلِاَك إاِل بَِتْصاِديِق  ،َيْضاَحُك اهللُ) :َوَقاٍَّ يِف ِرَواَيِة َحنَْبلٍ 

ُسوٍِّ  ي :املَُْشبرَهُة َتُقوٍُّ  :َوَقاٍَّ  .الرَّ َوَماْن  ،َوَقاَدٌم َكَقاَدِمي ،َيِديَوَيٌد كَ  ،َبَِّصٌ َكَبَِّصِ

 . (4)( بَِخْ ِقهِ اٍَّ َذلَِك َفَقْد َشبََّه اهللَقَ 

ٌر عىل اجلَْهميَّة)وقاٍّ يف  اًم إذا شااءَ  :بال نقاوٍُّ ) :(الرَّ   ،إنَّ اهلل مل يازٍّْ ُماتك ر

 اُ  إنَّه قد كان ال يع :وال نقوٍُّ  .حتَّى خ َق الكالم ،إنَُّه كان وال يتك َّ ُ  :وال نقوٍُّ 

                                                 
 . األوىل: ل نْش والتوزيع، الطبعة =     

 (. 144 ( )212: ص)رواية لب ٌاوٌ السجستاين « دمسائل اإلمام لمح»   ( )

 (. 21: ص)« إبطاٍّ التأويالت»   (4)
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حتَّاى خ اَق لنفِساه  ،إنَّه قد كاان وال ُقادرَة لاه :وال نقوٍُّ  ،حتَّى خ َق ِعْ اًم فع  

ُه كان قد كان وال نوَر لهُ  :وال نقوٍُّ  ،الُقدرةَ   :وال نقوٍّ ،حتَّى خ َق لنفِسه نوًرا ،إنَّ

 . ( )(حتى خ قُه لنفِسه عظمة ،إنَّه قد كان وال عظمَة له

َ لمحاُد ) :لمحَد ث  ع َّق ع يه بقولِه وقد حكى شيُخ اإلسالم  ذا عن فقد َبنيَّ

كُ  وال ،يف  ذا الكالم اإلنكاَر عىل النَُّفاة الذي َشبَُّهوُه باجلاََمٌات التي ال تاتك َّ ُ   ،تتحارَّ

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

بااآلٌمير  فَشبََّههُ  ؛حتَّى خ ق الكالم ،ت ال يتك َّ ُ َمْن زع  لنَُّه كان يف وقت من األوقا

ٌَ الذي ال ياتك َّ  .الذي كان ال يتك َّ  حتى خ ق اهلل له كالماً   ،فأنكر تشبيَهُه اجلام

فكان قااٌرًا  ،حتى خ ق اهلل له الكالمَ  ،وباإلنسان الذي كان غرَي قاٌر عىل الكالم

 ْن وصَف اهلل ذلك فقد مجع بني الُكفاروبنيَّ لنَّ مَ  .عىل الكالم يف وقت ٌون وقت

ُه صفَة الكالم و ي من لعظ  صفاِت الكامٍّ ا وَجَحَد ما لخربت  ،حيُث س ب ربَّ

 . وبني التشبيه ا به النُّصوُص 

اًم إذا شاء :بل نقوٍُّ  :ُث َّ قاٍّ لمحدُ  إنَّاه كاان  :وال نقاوٍّ ،إنَّ اهلل مل يزٍّْ ُمتك ر

اًم إذا  ،لن الكالَم يتع َُّق بمشيئتِهفبنيَّ  ،...وال يتك َّ  حتى خ ق ولنَّاه مل يازٍّْ ُماتك ر

ٌَّ قوٍَّ َمْن ال جيعُل الكالَم ُمتع رقًا باملشيئةِ  ،شاء  ،كقوٍِّ الكاِلبيَّة وَمن وافقها  ،فَر

امياة ونحاو   ،كان وال يتك َُّ  حتَّى حدَث له الكاالمُ  :ومن يقوٍّ  ،كقاوٍّ الَكرَّ

يع ا   إنَّه قد كاان ال :ال نقوٍُّ  ،حتى خ ق كالًما ، يتك َّ إنَُّه كان وال :ال نقوٍُّ  :وقاٍّ

                                                 
 (. 28 : ص)« الرٌ عىل اجلهمية والزناٌقة»   ( )
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حتَّاى خ اَق لنفِساه  ،إنَّه قد كاان وال ُقادرَة لاه :وال نقوٍُّ  ،حتَّى خ َق ِعْ اًم فع  

ُه كان قد كان وال نوَر لهُ  :وال نقوٍُّ  ،الُقدرةَ   :وال نقوٍّ ،حتَّى خ َق لنفِسه نوًرا ،إنَّ

 . ( )(حتى خ قُه لنفِسه عظمة ،إنَّه قد كان وال عظمَة له

َ لمحاُد ) :لمحَد ث  ع َّق ع يه بقولِه وقد حكى شيُخ اإلسالم  ذا عن فقد َبنيَّ

كُ  وال ،يف  ذا الكالم اإلنكاَر عىل النَُّفاة الذي َشبَُّهوُه باجلاََمٌات التي ال تاتك َّ ُ   ،تتحارَّ

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

بااآلٌمير  فَشبََّههُ  ؛حتَّى خ ق الكالم ،ت ال يتك َّ ُ َمْن زع  لنَُّه كان يف وقت من األوقا

ٌَ الذي ال ياتك َّ  .الذي كان ال يتك َّ  حتى خ ق اهلل له كالماً   ،فأنكر تشبيَهُه اجلام

فكان قااٌرًا  ،حتى خ ق اهلل له الكالمَ  ،وباإلنسان الذي كان غرَي قاٌر عىل الكالم

 ْن وصَف اهلل ذلك فقد مجع بني الُكفاروبنيَّ لنَّ مَ  .عىل الكالم يف وقت ٌون وقت

ُه صفَة الكالم و ي من لعظ  صفاِت الكامٍّ ا وَجَحَد ما لخربت  ،حيُث س ب ربَّ

 . وبني التشبيه ا به النُّصوُص 

اًم إذا شاء :بل نقوٍُّ  :ُث َّ قاٍّ لمحدُ  إنَّاه كاان  :وال نقاوٍّ ،إنَّ اهلل مل يزٍّْ ُمتك ر

اًم إذا  ،لن الكالَم يتع َُّق بمشيئتِهفبنيَّ  ،...وال يتك َّ  حتى خ ق ولنَّاه مل يازٍّْ ُماتك ر

ٌَّ قوٍَّ َمْن ال جيعُل الكالَم ُمتع رقًا باملشيئةِ  ،شاء  ،كقوٍِّ الكاِلبيَّة وَمن وافقها  ،فَر

امياة ونحاو   ،كان وال يتك َُّ  حتَّى حدَث له الكاالمُ  :ومن يقوٍّ  ،كقاوٍّ الَكرَّ

يع ا   إنَّه قد كاان ال :ال نقوٍُّ  ،حتى خ ق كالًما ، يتك َّ إنَُّه كان وال :ال نقوٍُّ  :وقاٍّ

                                                 
 (. 28 : ص)« الرٌ عىل اجلهمية والزناٌقة»   ( )
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 ،حتى خ اق لنفساة ُقادرةً  ،إنه كان وال قدرَة له :وال نقوٍّ ،حتى خ ق ع اًم فع  

 إنَّاُه كاان  :وال نقاوٍّ ،حتى خ ق لنفِساه ناوراً  ،إنَّه قد كان وال نوَر له :وال نقوٍُّ 

ُه ُسبحانه عن َسْ ِب صافات الكاامٍِّ فنَزَّ َ  .وال عظمَة له حتى خ ق لنفِسه َعظمةً 

ٌت لاه صافاُت الكاامٍّ :وإناا ال نقاوٍُّ  ،يف وقت من األوقات بال مل يازٍّ  ،جتادَّ

يكاون  ال لن ،لنَُّه مل يزٍّ ُمتك راًم إذا شااء :ومن صفاِت الكامٍّ ،موصوفًا بصفاِت الكامٍّ

 :وال قااٍّ ،ذا شااءمل يزٍّْ عاملاًا إ :وهلذا مل يقل ،الكالُم خارًجا عن ُقدرتِه ومشيئتِه

مل يازٍِّ اهلل عاملاًا  :وقد قاٍّ يف موضع آخر فايام رواه عناه حنباٌل  ،يع   كيف شاء

اًم غفوراً  نَّة املشاا ري يف  اذا البااب ...متك ر ة السُّ َر كالَم لئمَّ ا   ،ومن تدبَّ ع ا  لهنَّ

 ،عقاوٍّورصيِح امل ،ولع َ  الناس يف  ذا الباب بصحيح املنقوٍّ ،كانوا لٌقَّ الناس نظراً 

وتتوافاُق  ،وهلاذا تاأت ُف وال ختت اُف  ،واملعقوٍّ ،ولنَّ لقواهَل   ي املوافقُة ل منصوص

اة ،وال تتناقُ   اَ ف واألئمَّ ف ا  يعرفاوا  ،والذين خالفو   مل يفهموا حقيقَة لقواٍّ السَّ

 ،وصااروا خُمت فاني يف الكتااب ،فتشاعَّبت َبا  الطارُق  ،حقيقَة املنصوص واملعقاوٍّ

 . ( ) ﴾ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ﴿ :اب وقد قاٍّ تعاىلخُمالفني ل كت

اَفات يف كتابِاه  وقد َفنََّد اإلماُم لمحُد ُحَجَج اجلَْهِميَّة يف إنكار كثارٍي مان الصر

ٌر عىل  . اجلَْهميَّة بام ال يتسُع املقاُم لذكره  نا الرَّ
*  *  * 

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

سامل، طبعة جامعة اإلمام حممد بن سعوٌ اإلسالمية، الدكتور حممد رشاٌ : تيمية احلراين، حتقيق

 . م 88 ا     2 الثانية، : املم كة العربية السعوٌية، الطبعة
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 : مسائل القرآن الكريم :املطلب الثالث* 

 : وحكم من أنكر ذلك ،ليس بمخلوق ،م اهللالقرآن كال :املسألة األوىل

املَْْعُروُف  ،َوَسَأَلُه َعْبُد اهللَِّ ْبُن ُعَمرَ  ،َسِمْعُت َلِب  :قاٍّ عبُد اهلل بُن اإلمام لمحدَ 

 :وقااٍّ .(َوَلاْيَس بَِمْخُ اوٍق  ،َكاَلُم اهللَِّ َعزَّ َوَجالَّ ) :َفَقاٍَّ  ، ؟بُِمْشُكَداَنه َعِن اْلُقْرآنِ 

ًة ُلْخَرى ُسِئَل َعاِن اْلُقاْرآنِ  :َسِمْعُت َلِب  َلاْيَس  ،َكااَلُم اهللَِّ َعازَّ َوَجالَّ ) :َفَقااٍَّ  ،َمرَّ

الُِسوا َمْن خُيَاِص ُ  ،َواَل خُتَاِصُموا ،بَِمْخُ وٍق   . ( )(َواَل جُتَ

كاام يف رواياة لب ٌاوٌ  ،كفر بني وحك  اإلماُم لنَّ إنكاَر لن القرآن كالم اهلل

غرُي  :وتوقََّف ومل َيُقل ،القرآُن كالُم اهلل :كر اإلماُم عىل َمن قاٍّوكذلك لن .السابقة

اَلِة َخْ َف َماْن َيُقاوٍُّ  :ِقيَل َلهُ  ،َسِمْعُت َلمْحَدَ  :قاٍّ لبو ٌاوٌ :خم وق   َما َتَرى يِف الصَّ

 . (4)( اُيْعِجُبنِي َلْن جُيَْفوْ ) :َقاٍَّ  ؟،َوَيِقُف  ،َكاَلُم اهللَِّ :ا يِف اْلُقْرآنِ  :َيْعنِي ا

ُكوَن النااَس  ؛ُ   لشدُّ عىل الناس تزيينًاا مان اجلَْهميَّاة) :وقاٍّ  ، ا  ُيشاكر

ةَ  ،إنَّا ال نتك َّ ُ  :و ؤالء إذا قالوا ،وذلك لنَّ اجلَْهميََّة قد بان لمُر    ،استامُلوا العامَّ

 . ( )(إنَّام  ذا يصرُي إىل قوٍّ اجلَْهِميَّة

                                                 
لب عبد الرمحن عبد اهلل بان لمحاد بان حمماد بان حنبال : ، تأليف(94، 18( )24 /  )السنة    ( )

ٌار ابن القي  ا الادمام، : عةحممد بن سعيد بن سامل القحطاين، طب. ٌ: الشيباينه البغداٌي، حتقيق

 . م892 ا   242 : الطبعة األوىل

 (. 4 1 )برق  ( 212: ص)رواية لب ٌاوٌ السجستاين « مسائل اإلمام لمحد»   (4)

 (. 21 / 1)ل خالٍّ « السنة» (   )
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كاام يف رواياة لب ٌاوٌ  ،كفر بني وحك  اإلماُم لنَّ إنكاَر لن القرآن كالم اهلل

غرُي  :وتوقََّف ومل َيُقل ،القرآُن كالُم اهلل :كر اإلماُم عىل َمن قاٍّوكذلك لن .السابقة
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ةَ  ،إنَّا ال نتك َّ ُ  :و ؤالء إذا قالوا ،وذلك لنَّ اجلَْهميََّة قد بان لمُر    ،استامُلوا العامَّ
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لب عبد الرمحن عبد اهلل بان لمحاد بان حمماد بان حنبال : ، تأليف(94، 18( )24 /  )السنة    ( )
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ٌّ ماان اجلَْهِميَّااةُ اا) :وقاااٍّ يف روايااة احلساان باان ثااواب َِ اسااَترُتوا  ،  

 . ( )(بالوقف

َ د ،واجلَْهِميَّة ،وال َّفظيَّة ،فرقًا بني الواقفة :ومل يرَ  ٌ بن ُمَِّسْ  :ففي كتابِه ملَُسدَّ

افرتقاِت اجلَْهمياُة  :فقد لمجَع َمْن لٌركنا من ل ل الع   لهنَّ  قاالوا :ولما اجلَْهِميَّةُ )

 :وقااٍّ بعُضاه  !و او خم اوٌق  ،القرآُن كالُم اهلل : فقاٍّ بعُضه :عىل ثالث فَِرٍق 

 !للفاُظنا باالُقرآن خم وقاةٌ  :وقاٍّ بعُضه  ،و   الواقفةُ  !وسكت ،القرآُن كالُم اهلل

مل  ،إن مل يتاْب  ،فحكُماه ،ولمجُعوا عىل لنَّ من كان  ذا قوَله .فهؤالء ك ُُّه  َجْهميَّةٌ 

اارٌ ) :نساخة ويف .(4)(وال جتاوُز قضااياه ،حَتِلَّ ذبيحُته  ،فهاؤالء ك ُُّها  جهمياٌة ُكفَّ

عىل لنَّ َمْن  ذه  ،ولمجع َمْن لٌركنا من ل ل الع   .وإال ُقتِ وا ،فإن تابوا ،يستتابون

 . (2)(وال تؤكُل ذبيحُته ،وال جيوُز قضاُؤه ،مل يناَكْح  ،إن مل يتْب  ،مقالُته

ةَ  يِن َلُبو اْلَقاِس ِ  :وقاٍّ اإلماُم ابُن َبطَّ  :َقااٍَّ  ،ُعَمُر ْباُن َلمْحَاَد اجْلَاابِِريُّ  َوَلْخرَبَ

َثنَا َلُبو َبْكٍر َلمْحَُد ْبُن َ اُروَن َقاٍَّ  َثنِي ُعَبْيُد اهللَِّ ابُن حنبال :َحدَّ َثنِي  :َقااٍَّ  ،َوَحدَّ َحادَّ

 :َجلَّ يِف كَِتابِهِ َقاٍَّ اهللَُّ َعزَّ وَ ) :َيُقوٍُّ  ،َسِمْعُت َلَبا َعْبِد اهللِ :َلُبو َحنَْبِل ْبُن إِْسَحاَق َقاٍَّ 

يااااُل  ،[2 :التوبااااة]﴾ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ﴿ َفِجرْبِ

ياَل  ،َسِمَعُه ِمَن اهللَِّ  .َوَساِمَعُه َلْصاَحاُب النَّبِاير ِماَن النَّبِاير  ،َوَسِمَعُه النَّبِيُّ ِمْن ِجرْبِ

                                                 
 (. 48 / 1)ل خالٍّ « السنة» (   )

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

مناقاب »، وانظار رواياات ِماث اة يف ( 2: ص)لإلمام لمحد ابن حنبل رواية اخلالٍّ « قيدةالع»   (2)

 (. 449ا  441: ص) البن اجلوزي« اإلمام لمحد
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َوَلْسااَمُء اهللَِّ يِف اْلُقاْرآِن  ،ياهِ َواَل َنُشاكُّ َواَل َنْرَتااُب فِ  ،َفاْلُقْرآُن َكاَلُم اهللَِّ َغرْيُ خَمُْ وٍق 

َفُهاَو  ،َفَمْن َزَعَ  َلنَّ اْلُقاْرآَن خَمُْ اوٌق  ،َوِصَفاُتُه ِمنْهُ  ،َواْلُقْرآُن ِمْن ِعْ ِ  اهللَِّ ،َوِصَفاُتهُ 

ٌُ  ،َواْلُقْرآُن َكاَلُم اهللَِّ َغرْيُ خَمُْ وٍق  ،َكافِرٌ  ا هَنَااُب اْلَكااَلَم يِف َفَقْد ُكنَّ  .ِمنُْه َبَدَل َوإَِلْيِه َيُعو

َعْوُ ْ   ،َوَقاُلوا َما َقاُلوا ،َحتَّى َلْحَدَث َ ُؤاَلِء َما َلْحَدُثوا ،َ َذا ٌَ َعُوا النَّاَس إىَِل َما  ٌَ َو

 . ( )(َوُ َو اْلُكْفُر بِاهللَِّ اْلَعظِي ِ  ،َفَباَن َلنَا َلْمُرُ  ْ  ،إَِلْيهِ 

 : دأ وإليه يعودمعنى قول السلف منه ب :املسألة الثانية

يِن َلُبو اْلَقاِس ِ  :قاٍّ اإلمام ابن بطة َثنَا َلمْحَادُ  :َقاٍَّ  ،َلْخرَبَ َثنَا  :َقااٍَّ  ،َحادَّ َحادَّ

ُسِئَل َلمْحَُد ابن حنبل َعاْن َتْفِسارِي  :َذَكَر َلُبو َبْكٍر اأْلَْعنُيُ َقاٍَّ  :َقاٍَّ  ،َعْبُد اهللَِّ ْبُن َلمْحَدَ 

ٌُ  اْلُقْرآُن َكاَلمُ  :َقْولِهِ  ٌَ َوإَِلْيِه َيُعو ٌَ ُ َو املَُْتَك رُ  بِاهِ ) :َقاٍَّ َلمْحَدُ  ؟اهللَِّ ِمنُْه َخَر  ،ِمنُْه َخَر

 ٌُ  . (4)(َوإَِلْيِه َيُعو

َ يف غري موضعٍ ) :قاٍّ شيُخ اإلسالم لنَّ الكتااَب والقارآَن العاربَّ  ،فقد َبنيَّ

ٍّ من اهلل َ ف .ُمنزَّ  ؛مناه بادل :لمحُد ابان حنبال قاٍّ .منُه بدل :و ذا معنى قوٍِّ السَّ

ُه خم وق :فإن الذين قالوا ، و املُتك رُ  به :لي فبادل مان  ،خ قاُه يف غاريه :قالوا ،إنَّ

 ،مل خيُ ْقاُه يف غارِيه ، او املُاتك رُ  باه :لي ؛مناه بادل :فقاٍّ السَّ ُف  !ذلك املخ وق

 . ( )(فيكون كالمًا لذلك املََحلر الذي خ َقُه فيه
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َوَلْسااَمُء اهللَِّ يِف اْلُقاْرآِن  ،ياهِ َواَل َنُشاكُّ َواَل َنْرَتااُب فِ  ،َفاْلُقْرآُن َكاَلُم اهللَِّ َغرْيُ خَمُْ وٍق 

َفُهاَو  ،َفَمْن َزَعَ  َلنَّ اْلُقاْرآَن خَمُْ اوٌق  ،َوِصَفاُتُه ِمنْهُ  ،َواْلُقْرآُن ِمْن ِعْ ِ  اهللَِّ ،َوِصَفاُتهُ 

ٌُ  ،َواْلُقْرآُن َكاَلُم اهللَِّ َغرْيُ خَمُْ وٍق  ،َكافِرٌ  ا هَنَااُب اْلَكااَلَم يِف َفَقْد ُكنَّ  .ِمنُْه َبَدَل َوإَِلْيِه َيُعو

َعْوُ ْ   ،َوَقاُلوا َما َقاُلوا ،َحتَّى َلْحَدَث َ ُؤاَلِء َما َلْحَدُثوا ،َ َذا ٌَ َعُوا النَّاَس إىَِل َما  ٌَ َو

 . ( )(َوُ َو اْلُكْفُر بِاهللَِّ اْلَعظِي ِ  ،َفَباَن َلنَا َلْمُرُ  ْ  ،إَِلْيهِ 

 : دأ وإليه يعودمعنى قول السلف منه ب :املسألة الثانية

يِن َلُبو اْلَقاِس ِ  :قاٍّ اإلمام ابن بطة َثنَا َلمْحَادُ  :َقاٍَّ  ،َلْخرَبَ َثنَا  :َقااٍَّ  ،َحادَّ َحادَّ

ُسِئَل َلمْحَُد ابن حنبل َعاْن َتْفِسارِي  :َذَكَر َلُبو َبْكٍر اأْلَْعنُيُ َقاٍَّ  :َقاٍَّ  ،َعْبُد اهللَِّ ْبُن َلمْحَدَ 

ٌُ  اْلُقْرآُن َكاَلمُ  :َقْولِهِ  ٌَ َوإَِلْيِه َيُعو ٌَ ُ َو املَُْتَك رُ  بِاهِ ) :َقاٍَّ َلمْحَدُ  ؟اهللَِّ ِمنُْه َخَر  ،ِمنُْه َخَر

 ٌُ  . (4)(َوإَِلْيِه َيُعو

َ يف غري موضعٍ ) :قاٍّ شيُخ اإلسالم لنَّ الكتااَب والقارآَن العاربَّ  ،فقد َبنيَّ

ٍّ من اهلل َ ف .ُمنزَّ  ؛مناه بادل :لمحُد ابان حنبال قاٍّ .منُه بدل :و ذا معنى قوٍِّ السَّ

ُه خم وق :فإن الذين قالوا ، و املُتك رُ  به :لي فبادل مان  ،خ قاُه يف غاريه :قالوا ،إنَّ

 ،مل خيُ ْقاُه يف غارِيه ، او املُاتك رُ  باه :لي ؛مناه بادل :فقاٍّ السَّ ُف  !ذلك املخ وق

 . ( )(فيكون كالمًا لذلك املََحلر الذي خ َقُه فيه
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و اذا معناى قاوٍِّ  .ليس ببائٍن منهُ  ،كالُم اهلل ِمن اهلل :حنبل وقاٍّ لمحُد ابن

َ ف ٌُ  ،ومنه خرٌ ،الُقرآُن كالُم اهلل منُه بدل :السَّ كام يف احلاديث الاذي  ،وإليه يعو

إنَُّك  لان ترِجُعاوا » :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قاٍّ رسوٍُّ  :وغرُيه عن ُجبري بن ُنَفري قاٍّ ،رواُه لمحدُ 

 ٌَ عن لب ُلماماَة  ،وقد ُروي ليًضا .القرآن :يعني ؛«منهُ  إىل اهلل بيشٍء لفضَل ِِمَّا خر

يُق  .مرفوًعا در اب ،وقاٍّ لبو بكر الصر ملَّاا سامع قارآَن  ،ألصاحاِب ُمَساْي مَة الكاذَّ

ٌْ ِمْن إٍِّْ  ؟َوُْيَُك  لين يذ ُب بُعُقولِك » :ُمَسْي مة مان  :لي ؛«إنَّ  ذا كالًما مل خير

َ ف وا .َرب   ةوليَس معنى قوٍِّ السَّ ُه منه خرٌ :ألئمَّ ُه فاارَق ذاَتاهُ  ،ومنه بدل ،إنَّ  ،لنَّ

فكياف  ،وَُيُالُّ بغارِيه ،فإنَّ كالَم املخ وق إذا تك َّ  به ال يفارُق ذاَته ،وَحلَّ بغرِيه

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿ :قاااٍّ تعاااىل ؟يكااوُن كااالُم اهلل

ٌُ من لفواِ ه  .﴾ٿ  .ذاَِتا وماع  اذا ف ا  تفاارْق  ،فقد لخرب لنَّ الك مَة ختر

الُّ بغارِيه ،فالصفُة ال تفارُق املوصوَف  ،وليضاً  وال صافة  ،ال صافة اخلاالق ؛وحَتُ

كاان الكاالُم الاذي  ،ُث َّ ب َُّغوه عنه ،ملسو هيلع هللا ىلصوالناس إذا سمعوا كالم النبير  .املخ وق

 ،فاالقرآُن َلْوىَل باذلك ،ولصاواِِت  ،وقد ب َُّغوه بحركااِِت  ،ملسو هيلع هللا ىلصب غوه كالَم النبير 

ې ې ى ﴿ :قاااٍّ تعاااىل .والصااوُت صااوُت القااارئ ،م الباااريفااالكالُم كااال

نُاااوا الُقااارآَن » :ملسو هيلع هللا ىلصوقااااٍّ  .﴾ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ َزير

َ ف .«بأصواتُِك  ٌُ السَّ ٌُّ عىل  ؤالء اجلَْهميَّة :ولكن مقصو فاإهن  زعماوا لنَّ  ،الرَّ

 ،يهوخرٌ من ذلك املََحلر الذي خ ق ف ،فيكوُن قد ابتدل ،القرآَن خ َقُه اهلل يف غرِيه

َجرة :كام يقولون ،ال من اهلل فبنيَّ الس ُف واألئمُة لنَّ  !كالُمه ملُوسى خرٌ من الشَّ
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ٌَ  ،القرآن من اهلل بدل فأخرب لنَّ القاوٍَّ  ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ﴿ :وذكروا قوله ،وخر

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

*  *  * 

 : ومسألة أفعال العباد ،دريف اإليامن بالق :املطلب الرابع* 

ٌ ه ،خارِيه ؛وياؤمُن بالقضااِء والَقاَدر) :جاء يف رواية ُمسدَّ ِر  ،وُحْ اِوه ،و

ِه من اهلل نَّة الالزمة) :ويف رسالة ُعبدوس ،(4)(وُمرر التي َماْن تارك منهاا  ،ومن السُّ

ه ،رِيهخا ؛اإلياامُن بالَقاَدر :ويؤمْن َبا مل يكن من ل  هاا ،ومل َيْقَبْ ها ،َخْصَ ة ِر  ،و

َ  :ال يقاااٍّ .واإليااامُن َبااا ،والتصااديُق باألحاٌيااث فيااه إنَّااام  ااو  ؟وال كيااف ؟مِل

فقاد ُكِفاي  ،ويب غاه عقُ اه ،ومن مل يعرْف تفسرَي احلديث .واإليامُن َبا ،التصديُق 

ٌِق املصادوق ،والتس يُ  له ،فع يه اإليامُن به ،ولحك  له ،ذلك ا  ،مثُل حديث الصَّ

 . (2)(يف القدر وما كاَن مثَ هْ 

بعير  انَّة ،قاٍّ ل لمحُد ابن حنبل) :ويف رواية الرَّ والصاابُر هلل  ،إماُم ل ال السُّ

ة املسا مني ،لمجع سبعون رجاًل من التابعني :َعزَّ وَجلَّ حتَت املِْحنَة وُفقهااء  ،ولئمَّ

نَّة التي تويف ع يها رسوٍُّ اهلل  ،األمصار ضاا :ملسو هيلع هللا ىلصعىل لنَّ السُّ هُلا الرر  ،بقضااء اهلل لوَّ

رب حتت ُحْكِمه ،والتَّس ي  ألمِره والنَّْهاي عاام هناى  ،واألخذ بام لمر اهلل باه ،والصَّ

                                                 
 (. 9 1، 1 1/ 4 )« ُمموع الفتاوى»   ( )

 (. 8 4: ص) البن اجلوزي« مناقب اإلمام لمحد»   (4)
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ٌَ  ،القرآن من اهلل بدل فأخرب لنَّ القاوٍَّ  ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ﴿ :وذكروا قوله ،وخر

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

*  *  * 

 : ومسألة أفعال العباد ،دريف اإليامن بالق :املطلب الرابع* 

ٌ ه ،خارِيه ؛وياؤمُن بالقضااِء والَقاَدر) :جاء يف رواية ُمسدَّ ِر  ،وُحْ اِوه ،و

ِه من اهلل نَّة الالزمة) :ويف رسالة ُعبدوس ،(4)(وُمرر التي َماْن تارك منهاا  ،ومن السُّ

ه ،رِيهخا ؛اإلياامُن بالَقاَدر :ويؤمْن َبا مل يكن من ل  هاا ،ومل َيْقَبْ ها ،َخْصَ ة ِر  ،و

َ  :ال يقاااٍّ .واإليااامُن َبااا ،والتصااديُق باألحاٌيااث فيااه إنَّااام  ااو  ؟وال كيااف ؟مِل

فقاد ُكِفاي  ،ويب غاه عقُ اه ،ومن مل يعرْف تفسرَي احلديث .واإليامُن َبا ،التصديُق 

ٌِق املصادوق ،والتس يُ  له ،فع يه اإليامُن به ،ولحك  له ،ذلك ا  ،مثُل حديث الصَّ

 . (2)(يف القدر وما كاَن مثَ هْ 

بعير  انَّة ،قاٍّ ل لمحُد ابن حنبل) :ويف رواية الرَّ والصاابُر هلل  ،إماُم ل ال السُّ

ة املسا مني ،لمجع سبعون رجاًل من التابعني :َعزَّ وَجلَّ حتَت املِْحنَة وُفقهااء  ،ولئمَّ

نَّة التي تويف ع يها رسوٍُّ اهلل  ،األمصار ضاا :ملسو هيلع هللا ىلصعىل لنَّ السُّ هُلا الرر  ،بقضااء اهلل لوَّ

رب حتت ُحْكِمه ،والتَّس ي  ألمِره والنَّْهاي عاام هناى  ،واألخذ بام لمر اهلل باه ،والصَّ
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ه ،وإخالُص العمل هلل ،عنه ر َِ  . ( )(واإليامُن بالَقَدِر خرِيه و

هُ ) :ويف رواية اإلصطخرير  ُّ َِ وظاا ُره  ،ق يُ اه وكثارُيه ،والَقاَدُر خارُيه و

ُله وآخاُره ،وَحَسنُه وَقبِيُحه ،وحمبوُبه ومكروُ ه ،هُ وُحْ ُوه وُمرُّ  ،وباطنُه  ،اهلل مان ،ولوَّ

ره ع يه  ،قضاء خطَّهُ  جيااوُز  وال ،ال يعدو لحٌد منه  مشيئَة اهلل عزَّ وجالَّ  ،وقدرًا قدَّ

ر ع ايه  ألفعالِاه ،بل ُك ُّه  صائرون إىل ما خ قه  له ،قضاَءهُ   ،واقفاون فايام قادَّ

 . وجلَّ  و و َعْدٌٍّ منُه َعزَّ 

نا قة ،والزر ِ ُب اخلمر ،والِّسَّ ْ ُِ ك  ،ولكُل املاٍّ احلرام ،وقتُل النَّفس ،و والْشر

من غري لن يكاوَن ألحاٍد مان اخل اق عاىل اهلل  ،واملعايص ُك ُّها بقضاء وَقَدر ،باهلل

ة ُة البالغة عىل خ ِقه ،ُحجَّ  وع ُ  اهلل .ال ُيسأٍُّ عام يفعُل و   ُيسألون ،بل اهلل احلُجَّ

من  ،وِِمَّن عصاه ،ومن غريه ،قد ع   من إب يَس  ؛تعاىل ماٍض يف خ قه بمشيئة منه

وَع ِاَ   ،وخ قها  هلاا ،املعصيةَ  ،إىل لن تقوَم الساعةُ  ،تبارك وتعاىل ،َلُدْن لن ُعِصَ 

وصائٌر إىل ما قىضا  ،وكلٌّ يعمُل ملِا ُخ َِق له ،وخ قه  هلا ،الطاعَة من ل ل الطاعة

اٍُّ  ،واهللُ الفاعُل ملا يريدُ  .ال يعدو لحٌد منه  قدَر اهلل ومشيئَته وع   منه ،ع يه الَفعَّ

ٌِه الذين َعَصْوُه اخلرَي والطاعاات ،ملا يشاءُ  ٌَ  ،وَمْن زعَ  لنَّ اهلل شاَء لعبا ولنَّ العباا

َّ واملعصيةَ  فقد زع  لنَّ مشيئَة العبااٌ  ،فَعِمُ وا عىل مشيئتِه  ،شاؤوا ألنفِسه  الْشَّ

 !. ؟فأيُّ افرتاٍء لكرُب عىل اهلل َعزَّ وَجلَّ ِمن  ذا !ُِ من مشيئة اهلل تبارك وتعاىللغ 

نا ليس بَقَدِره لرلياَت  اذه املارلَة إن مح ات مان  :قيل له ،وَمْن زع  لنَّ الزر

                                                 
 (. 449: ص) البن اجلوزي« مناقب اإلمام لمحد»   ( )
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نا  ؟و ل مىض يف سابِق ع مه ، ل شاَء اهلل لن خي ق  ذا الولدَ  ،وجاءت بولد ،الزر

ُك رُصاًحا .  لن مع اهلل خالًقافقد زع ،ال :فإن قاٍّ ْ  . و ذا  و الْشر

َب اخلمار ،وَمْن زع  لنَّ الِّسقةَ  ْ ُِ لايَس بقضااٍء  ،ولكاَل املااٍّ احلارام ،و

و اذا لرصُح مان  .فقد زع  لنَّ  ذا اإلنساَن قاٌٌر عىل لن يأكَل رزَق غريه ،وَقَدر

 . لذي لك هوقىض اهلل لن يأكَ ه من الوجه ا ،بل لكل رزَقه !قوٍّ املجوسية

فقد زعَ  لنَّ املقتاوٍَّ  ،وَمْن زع  لنَّ قتل النفس ليس بَقَدر من اهلل َعزَّ وَجلَّ 

وذلك  ،بل ذلك بقضاِء اهلل َعزَّ وجلَّ  !؟وليُّ ُكفٍر لوضُح ِمن  ذا !مات بغري لج ِه

 ،و او العادٍُّ  ،وما جرى من سابِق ِعْ ِمه فايه  .وتدبرِيه فيه  ،بمشيئتِه يف خ قه

 . ( )(واملَِشيئة ،لزمُه اإلقراُر بالُقْدرة ،وَمْن َلقرَّ بالع   .الذي يفعُل ما يريدُ  ،احلقُّ 

*  *  * 

 : يف مسائل الصحابة :املطلب اخلامس* 

 : يف املفاضلة :املسألة األوىل

سمعُت  :قاٍّ ،عن يعقوَب بن إسحاَق البغداٌير  ،روى ابُن اجلوزير بسنِده

 ،لباو بكار ؛عىل حاديِث ابان ُعَمارَ ) :فقاٍّ ،لتفضيلِ وُسِئل عن ا ،لمحَد ابن حنبل

 .(وعايلٌّ  ،وعاثامنُ  ،وعمارُ  ،لبو بكر ؛واخلالفُة عىل حديِث َسِفينة ،وعثامنُ  ،وعمرُ 
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 (. 11ا  12: ص) رواية اخلالٍّ لإلمام لمحد بن حنبل« العقيدة»   ( )
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نا  ؟و ل مىض يف سابِق ع مه ، ل شاَء اهلل لن خي ق  ذا الولدَ  ،وجاءت بولد ،الزر

ُك رُصاًحا .  لن مع اهلل خالًقافقد زع ،ال :فإن قاٍّ ْ  . و ذا  و الْشر

َب اخلمار ،وَمْن زع  لنَّ الِّسقةَ  ْ ُِ لايَس بقضااٍء  ،ولكاَل املااٍّ احلارام ،و

و اذا لرصُح مان  .فقد زع  لنَّ  ذا اإلنساَن قاٌٌر عىل لن يأكَل رزَق غريه ،وَقَدر

 . لذي لك هوقىض اهلل لن يأكَ ه من الوجه ا ،بل لكل رزَقه !قوٍّ املجوسية

فقد زعَ  لنَّ املقتاوٍَّ  ،وَمْن زع  لنَّ قتل النفس ليس بَقَدر من اهلل َعزَّ وَجلَّ 

وذلك  ،بل ذلك بقضاِء اهلل َعزَّ وجلَّ  !؟وليُّ ُكفٍر لوضُح ِمن  ذا !مات بغري لج ِه

 ،و او العادٍُّ  ،وما جرى من سابِق ِعْ ِمه فايه  .وتدبرِيه فيه  ،بمشيئتِه يف خ قه

 . ( )(واملَِشيئة ،لزمُه اإلقراُر بالُقْدرة ،وَمْن َلقرَّ بالع   .الذي يفعُل ما يريدُ  ،احلقُّ 

*  *  * 

 : يف مسائل الصحابة :املطلب اخلامس* 

 : يف املفاضلة :املسألة األوىل
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 (. 11ا  12: ص) رواية اخلالٍّ لإلمام لمحد بن حنبل« العقيدة»   ( )
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ة بعد نبيرها) :يقوٍّ ي ،خرُي  ِذه األُمَّ در ثا َّ  ،ُثا َّ عماُر باُن اخلطااب ،ُق لبو بكر الصر

ان ُم  ؤالء الثالثةَ  .عثامُن بُن َعفَّ م لصحاُب رسوٍّ اهلل  ،ُنقدر مل خيت فاوا  ،ملسو هيلع هللا ىلصكام َقدَّ

اورى اخلمساةُ  ،ث َّ بعاد  اؤالء الثالثاة .يف ذلك بريُ  ،عايلٌّ  :لصاحاُب الشُّ  ،والازُّ

محن بُن عوف ،وط حةُ   .وك ُّها  إماامٌ  ،ك ُّه  يص ُح ل ِخالفاة ،وسعدٌ  ،وعبُد الرَّ

 . ( )(يذ ُب يف ذلك إىل حديث ابن عمرَ 

 : يف فضل عيل وأهل البيت :املسألة الثانية

كناُت باني  :قاٍّ ،عن عبِد اهلل بن لمحَد ابن حنبل ،روى ابُن اجلوزير بسنِده

 ،فذكروا خالفاَة لب بكار ،فجاءت طائفٌة من الَكْرخيَّة ،يدي لب جالسًا ذات يوم

ٌُوا ،وذكروا خالفَة عيلر بن لب طالب ،فأكثُروا ،وخالفَة ُعثامن ،وخالفَة ُعمرَ   ،فزا

قاد لكثارُتُ  القاوٍَّ يف عايل   !ياا  اؤالء :فقااٍّ ،فرفع لب رلَساُه إلايه  ،ولطالوا

ْن ع ياً  ،واخلالفةِ  نهاا ،إنَّ اخلالفَة مل ُتزير لحاُد رجااٍّ اا  قااٍّ الساياري .بل عيلٌّ زيَّ

ثُت َبذا بع :ا السند قد لخرجت نصَف ما كان يف ق بي  :فقاٍّ ل ،َ  الشيعةفحدَّ

ث لب بحاديث  :ليضاً  ،وبسنِده عن عبد اهلل ،(عىل لمحَد ابن حنبل من الُبْغ ِ  حدَّ

 ،وعمارُ  ،لباو بكار :قااٍّ يف اخلالفاة ؟ما تقوٍُّ يف التفضيل ،يا لبة :فق ُت  ،َسِفينة

مان ل اِل  ، بان لب طالابعيلُّ  !يا ُبنيَّ  :قاٍّ ؟فعيلُّ بن لب طالب :فق ت .وعثامنُ 

ماا ألحاٍد مان الصاحابة مان ) :عناه ،ليضااً  ،وبسانِده ،(بيٍت ال يقاُس َب  لحدٌ 

َحاح ،الفضائل َماْن مل ) :وبسنِده عناه ،(مثُل ما لعيل  ريض اهلل عنه ،باألسانيِد الصر

                                                 
 (. 4 4ا  449: ص) مناقب اإلمام لمحد البن اجلوزي   ( )
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ق ُت  :ٍّقا ،عن حنبل ،ليضاً  ،وبسنِده ،(فهو لضلُّ من محاِر ل  ِه ،ُيْثبِْت إمامَة لعيل  

يقي   !ُسبحان اهلل) :فقاٍّ ؟ ل  ي ثابتةٌ  ،ريض اهلل عنه ،خالفُة عيل   :ألب عبد اهلل

 ٌَ دقةَ  ،ويقطعُ  ،عيلٌّ احلُدو لعاوُذ بااهلل  !؟بال َحق  وجَب له ،ويقِسُمها ،ويأخُذ الصَّ

ْوا خ َفاهُ  ،ملسو هيلع هللا ىلصخ يفاُة رضايُه لصاحاُب رساوٍّ اهلل  ،نعا  .من  ذه املقالة  ،وَصا َّ

وا ،وجا دوا ،مَعهُ وَغَزْوا  وَنُه لمرَي املاؤمنني ،وَحجُّ  ،راضاني باذلك ،وكانوا ُيسمُّ

 . ( )(فنحُن تبٌع هل  .غرَي ُمنْكِرين

 : فيام شجر بني الصحابة :املسألة الثالثة

ماا تقاوٍُّ فايام  !يا لبا عباد اهلل)) :لنَّ رجاًل سأله ،روى ابُن اجلوزير بسنِده

وبسنِده عان إبارا يَ   ،(ما لقوٍُّ فيه  إال احلُْسنَى) :فقاٍّ ؟كان بني عيل  ومعاويةَ 

 ،وسألُه رجٌل عامَّ جرى بني عيل  ومعاويةَ  ،حَّضُت لمحَد بَن حنبل :بن آزر الفقيهِ ا

 :فقااٍّ ،فأقبل ع ياه . و رجٌل من بني  اش  ،يا لبا عبد اهلل :فقيل ،فأعرض عنه

 ﴾ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ﴿ :اقااااااارل

 . (4)(([22  :البقرة]

*  *  * 

 

                                                 
 (. 2 4ا  4 4: ص) مناقب اإلمام لمحد البن اجلوزي   ( )

 (. 2 4ا  2 4: ص)مناقب اإلمام لمحد البن اجلوزي    (4)
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 (. 2 4ا  4 4: ص) مناقب اإلمام لمحد البن اجلوزي   ( )
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 خامتة

قةٌ  تكشُف  ،ولسطٌر ٌمِضيئٌة من حياِة  ذا اإلمام الَعَ   ،ت ك صفحاٌت ُمْْشِ

إِنَّ َمَثَل َما َبَعَثنِى اهللَُّ بِِه َعزَّ َوَجالَّ » :يف احلديث الْشيف ملسو هيلع هللا ىلصعن معنى قوٍّ النبير 

َكاَنْت ِمنَْها َطاِئَفٌة َطيرَباٌة َقبَِ اِت املَْااَء ِمَن اهْلَُدى َواْلِعْ ِ  َكَمَثِل َغْيٍث َلَصاَب َلْرًضا فَ 

فقد وافق الع ُ  يف ق ب لمحاَد حمااًل  .رواه مس  ٌ  ،«َفَأْنَبَتِت اْلَكأَل َواْلُعْشَب اْلَكثرِيَ 

ْ دَ  ،والَوَرعَ  ،قاباًل فأثمَر الفقهَ  ْدَق  ،والزُّ  . والنُّْصَح  ،والصر

ومثاالً َُيَْتِذي به َماْن لراٌ  ،األرضحيًا يميش عىل ( منهجاً ) :لقد كان لمحدُ 

حابة والتابعني هل  بإحساان رْيَ عىل َسنَن الس ف من الصَّ لطباَق النااُس عاىل  .السَّ

 ،وخضعوا جلاللتِاه ،وطوائِفه  ،ومذا بِه  ،ونَِح ِه  ،عىل اختالف ِمَ  ِه  ،ُحبره

 . لم خالفوه ،وافقوه ؛وِصْدِقه ،وع ِمه

ري ةإنَّ إشهاَر  ذه السر ي حُلَْمتها ،ة الَعطِرة لُيْسِهَ  يف َرْلِب َصْدِع األمَّ  ،ويقور

لعظاُ   ،لَعْماُر اهلل ،وت اك ،ملَِا التزم به صاحُبها من االعتصااِم بالكتااب والسانة

ملَِاا  ،وَنْبِذ الُفْرقة واالخاتالف ،وَلْنَجُع وسي ة لتحقيق الوحدة واالئتالف ،ضامنة

ورة إىل ما لما رْيُ جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب ﴿ :ر اهلل باه عناد التناازعفيها من الصَّ

ولحَساُب  .[18 :النساء]﴾خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث

 . ولوفِر   حظاً  ،ِمْن لسعد النَّاس َبذه اآلية ،لنَّ لمحدَ 

صاة لاَدْرِس عقيادة لمحادَ   ،حِريٌّ باجلامعات لن ُتنِْشاَئ الكاراس املُتخصر

لن تطارَح املنافسااِت  ،واجلوائز العاملياة ،وَحِريٌّ باملراكز البحثية .وَوَرِعه ،وفقِهه
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وَحِريٌّ باآللة اإلعالمية لن توقَف الناَس عىل جواناب  .الع مية الستنباط منهِجه

 . وشيُخ اإلسالم صدقاً  ، ذا عاملُ املِ َّة حقاً  :وتقوٍَّ  ،سريته املُْشقة

َ  اهللُ ومجعناا باه ماع الاذين لنعا ،ورفع ٌرجَتُه يف املَْهِديني ،رح  اهللُ لمحدَ 

يقني ،ع يه  من النبيرني در هداء ،والصر احلني ،والشُّ  . وَحُسَن لولئك رفيقاً  ،والصَّ

 

*  *  * 

 



  االعتقاد عند اإلمام أحمد
 

64 

وَحِريٌّ باآللة اإلعالمية لن توقَف الناَس عىل جواناب  .الع مية الستنباط منهِجه

 . وشيُخ اإلسالم صدقاً  ، ذا عاملُ املِ َّة حقاً  :وتقوٍَّ  ،سريته املُْشقة

َ  اهللُ ومجعناا باه ماع الاذين لنعا ،ورفع ٌرجَتُه يف املَْهِديني ،رح  اهللُ لمحدَ 

يقني ،ع يه  من النبيرني در هداء ،والصر احلني ،والشُّ  . وَحُسَن لولئك رفيقاً  ،والصَّ

 

*  *  * 
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 فهرس املراجع

لب عبد اهلل عبيد اهلل بان حمماد بان حمماد بان  :تأليف ،اإلبانة الكربى (1

رضاا  :حتقياق ،( 291 :املتاوىف)محدان الُعْكرَبي املعروف باابن َبطَّاة العكاربي 

ومحاد  ،والولياد بان سايف النِّصا ،ويوساف الوابال ،وعثامن األثيوب ،طيمع

 . الرياض ،ٌار الراية ل نْش والتوزيع :طبعة ،التوجيري

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

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

 ا ٌار األنصار :طبعة ،فوقية حسني حمموٌ .ٌ :حتقيق ،( 242 :وىفاملت)األشعري 

 .  281  ،األوىل :الطبعة ،القا رة

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

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

 . يتالكو ا ٌار إيالف الدولية :طبعة

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

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

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

 . م4444 ا  242 

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

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

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

ٌار الكتاب طبعاة  ،حممد عبد السالم إبارا ي  :حتقيق ،بن سعد ابن قي  اجلوزيةا

 . م 88  ا    2  ،األوىل :الطبعة ،يريوت ا الع مية

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

ٌار ابن اجلوزي  :ط ،حممد عبد السالم إبرا ي  :حتقيق ،بن سعد ابن قي  اجلوزيةا

 . مشهور حسن آٍّ س امن :حتقيق ، 242 

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

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

 . م4442 ا  242  :سنة النْش ،م881  ا  9 2  ،األوىل :الطبعة ،واإلعالن

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

طبعاة جامعاة  ،الدكتور حمماد رشااٌ ساامل :حتقيق ،مية احلراينعبد احل ي  ابن تي

 ،الثانياة :الطبعاة ،املم كاة العربياة الساعوٌية ،اإلمام حممد بن سعوٌ اإلسالمية

 . م 88  ا    2 

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

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

ااا   9 2  ،األوىل :الطبعااة ،املدينااة املنااورة ااا مكتبااة الع ااوم واحلكاا  :طبعااة

 . م889 
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 .    2  ،األوىل

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

ٌار الكتاب طبعاة  ،حممد عبد السالم إبارا ي  :حتقيق ،بن سعد ابن قي  اجلوزيةا

 . م 88  ا    2  ،األوىل :الطبعة ،يريوت ا الع مية

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

ٌار ابن اجلوزي  :ط ،حممد عبد السالم إبرا ي  :حتقيق ،بن سعد ابن قي  اجلوزيةا

 . مشهور حسن آٍّ س امن :حتقيق ، 242 

 :حتقياق ،لب الفداء إسامعيل بن عمر بن كثاري :تأليف ،البداية والنهاية (8
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لب عبد اهلل لمحاد بان حمماد بان  :تأليف ،الرٌ عىل اجلهمية والزناٌقة (11

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

 . األوىل :الطبعة ،والتوزيعٌار الثبات ل نْش  :طبعة ،شا ني

ٍّ  :تأليف ،السنة (12 لب بكر لمحد بن حمماد بان  اارون بان يزياد اخلَاالَّ

 ا ٌار الراية :عطية الز راين الناِ .ٌ :املحقق(    2 :املتوىف)البغداٌي احلنبيل 

 . م898  ا  4 2  ،األوىل :الطبعة ،الرياض

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

ٌار ابان  :طبعاة ،حممد بن سعيد بن سامل القحطاين .ٌ :حتقيق ،الشيباينه البغداٌي

 . م892  ا  242  :الطبعة األوىل ،الدمام ا القي 

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

اف الشايخ شاعيب حتقيق ُمموعة مان املحققاني باإِ ،عثامن بن َقاْيامز الذ بي

 . م891  ا  241  ،الثالثة :الطبعة ،طبعة مؤسسة الرسالة ،األرناؤوط

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

الكويات  اا ٌار اخل فااء :طبعاة ،بادر املعتاوق :حتقياق ،الطاربي ،غالب اآلميل

 241  . 

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

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

تأليف إسامعيل بن عباد الارمحن  ،عقيدة الس ف ولصحاب احلديث (17
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 :طبعة ،املجيد الشمريي حتقيق وتع يق لب عبد اهلل عبد الرمحن بن عبد ،الصابوين

 .  249 الطبعة األوىل  ،مكتبة اإلمام الواٌعي اليمن

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

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

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

اإلماام لب  :تاأليف ،وٌرجاتهكتاب اإليامن ومعامله وسننه واستكامله  (19

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

 .   24 املعارف

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

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

مؤسسة  :طبعة ،حممد مفيد اخليمي :حتقيق ،( 99   :املتوىف)ني احلنبيل السفاري

 . م894  ا  244 الثانية،  :ٌمشق الطبعة ا اخلافقني ومكتبتها

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

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

 .   29 بالرياض 

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

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

مطبوعاات ُمماع الفقاه  اا ٌار العاصامة :النااِ ،( 248  :املتوىف)بن حممد ا
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  . 1 2  ،األوىل :الطبعة ،اإلسالمي بجدة

تأليف عبد القاٌر بان لمحاد  ،املدخل إىل مذ ب اإلمام لمحد البن بدران (23

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

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

لب ٌاوٌ  :تااأليف .تاينمساائل اإلماام لمحااد رواياة لب ٌاوٌ السجسا (24

ِجْساتاين ري بن شداٌ بن عمرو األزٌي السر س يامن بن األشعث بن إسحاق بن بش

مكتباة  :لب معاذ طارق بن عوض اهلل بن حمماد النااِ :حتقيق(  411 :املتوىف)

 . م888  ا  244  ،األوىل :مِّص الطبعة ،ابن تيمية

لب ٌاوٌ  :أليفتاا ،مساائل اإلماام لمحااد رواياة لب ٌاوٌ السجساتاين (25

ِجْساتاين  س يامن بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداٌ بن عمرو األزٌي السر

مكتباة  :لب معاذ طارق بن عوض اهلل بن حمماد النااِ :حتقيق(  411 :املتوىف)

 . م888  ا  244  ،األوىل :مِّص الطبعة ،ابن تيمية

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

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

 . طبعة املكتب اإلسالمي ،ز ري الشاوي 

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

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

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

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

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

 . ٌار الكتاب العرب :طبعة

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

 . ( 181 :املتوىف)بن عيل بن حممد اجلوزي ا

نق  اإلمام لب سعيد عثامن بن سعيد عىل املريِس اجلهمي العنيد فيام  (31

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

مكتباة الرشاد ل نْشا  :طبعاة ،( 494 :تاوىفامل)بن سعيد الدارمي السجستاين ا

 اا  9 2 الطبعاة األوىل  :الطبعاة ،رشيد بن حسان األملعاي :حتقيق ،والتوزيع

 . م889 

 

*  *  * 
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*  *  * 

 

 
المسائل المروية في الصحابة وأهل البيت مما 

يتعلق بالدعاء لهم والتحدث بفضائلهم والنهي 
عن الغلو فيهم وا�مساك عما شجر بينهم .

المسائل المروية في الصحابة وأهل البيت مما 
يتعلق بالتفضيل والخالفة .

المسائل المروية عن ا�مام أحمد بن حنبل
 في الصحابة وأهل البيت


األستاذ املشارك في قسم العقيدة والدعوة بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة الكويت

 وإمام وخطيب املسجد الكبير في الكويت
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3 

حيم ْحن الرَّ  بسم اهلل الرَّ

وأ فنف ،نحمده ونستعينه ونستغفره ،إنَّ احلمد هلل  ؛سانهللونعوذ باهللهلل ناُش ور

 . ونُش يرضلل فال ههللدي له ،نُش هيده اهلل فال نرضلَّ له ،ونُش سيِّئهللت فعاملنهلل

اداب ع ااده  ،وفشاددر فن    إلااه إ  اهلل و اده   وياا  لاه مَّ وفشاادد فنَّ مر

 . وأسوله

 .[102 :آل عمررررا ]﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿

ٺٿ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ﴿

ۀ ہ ہ ﴿ .[1: النسررا ]﴾ڦڤ  ٹٹ ڤ ڤ ڤ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

ۆ ۈ  ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ے ے ۓ ۓ ڭ ھہ ہ ھ ھ ھ 

 . [01ر  00: األحزاب]﴾ۈ ٴۇ

 : أما بعد

نَّة واجلامعةفإنَّ نُش  بَّ صحهللبة النَّ اِِّّ  :فرصول اعتقهللد فهل السُّ وفهال ملسو هيلع هللا ىلص  ر

يد  ؛بيته أضوان اهلل علايد   ؛وق اول ناهلل ءاهللن ناُش فضاهللولد  ونارات د  ؛وتاولِّ

والااان  ناُش يريقاة الاييُش ير غضاوس  ويسا ُّوس   ؛بياندر واإلنسهللك عامَّ شجر 

 . ويرؤذوس 

يُش ؛وجتَّلَّ هيا األصل املتني ة عُش إنهللم  :نُش فرصول هيا الدِّ يف املسهللول املرويَّ

نَّة واجلامعة ي هللينِّ أمحه اهلل تعهللىل ؛فهل السُّ د بُش  ن ٍل الشَّ مَّ كاام اا  اإلنهللم فمحد بُش مر
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4 

 . ا   حثسيأيت تقريرههلل يف هيا ال

سل بقهلليهلل نُش فهال العلا )هللحلمد هلل ف لِّ زنهللِن فرتٍ  نُش الرُّ  ،اليي ءعل يف كر

يون بكتهللب اهلل املوتى ،ويصاون نند  عَّل األذى ،يدعون نُش ضلَّ إىل اهلردى  ،ُير

ون بنوأ اهلل فهل العمى وك  نُش ضاهللل   ؟فك  نُش قتيٍل إلبليس قد ف يوه ،وير ِّصِّ

ينفون عاُش  ،وفق ح فثر النَّهللس عليد  ؛فثره  عَّل النَّهللس فام ف سُش ؟تهللوٍه قد هدوه

الاييُش عقادوا  ،وتأويال اجلاهللهلني ؛وانتحهللل املر طلاني ؛كتهللب اهلل حتريف الغهلللني

تلفون يف الكتهللب ،وفيلقوا ِعنهللن الفتنة ؛فلوية ال دعة اهلللفون للكتاهللب ؛فدر  ُمر  ؛ُمر

فهللأقة الكتهللب معون عَّل نر  ،ويف كتهللب اهلل بغري علا ٍ  ؛ويف اهلل ؛يقولون عَّل اهلل ،ُمر

هللل النَّهللس بام يرش ِّدون عليد  ؛يتكلَّمون بهللملرتشهللبه نُش الكالم دَّ فنعاوذ  ،وخيدعون ءر

 . ( )(بهللهلل نُش فتنة املرضلِّني

مت ال حث إىل نٍة ومتديٍد ون حثني  وخهللمتةٍ  :وقد قسَّ قدِّ وتفهللصايل ذلا   ،نر

 : عَّل النَّحو اآليت

مة البحث :أولا   : ُمقدي

طَّته ؛فهللحتة ال حث :وتتنهللول  . وخر

 : التَّمهيد :ثانياا 

نَّة واجلامعة اعتقهللد :ويتنهللول حهللبة وفهل ال ي ت اليي ذهاب  فهل السُّ يف الصَّ
                                                 

نهللدقة واجلدميَّة لإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل ص   ( ) دُّ عَّل الزَّ ننهللقب اإلناهللم فمحاد : ، وانظر71 ا  71 الرَّ

 . 221بُش  ن ٍل  بُش اجلوزيِّ صا
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يون بكتهللب اهلل املوتى ،ويصاون نند  عَّل األذى ،يدعون نُش ضلَّ إىل اهلردى  ،ُير

ون بنوأ اهلل فهل العمى وك  نُش ضاهللل   ؟فك  نُش قتيٍل إلبليس قد ف يوه ،وير ِّصِّ

ينفون عاُش  ،وفق ح فثر النَّهللس عليد  ؛فثره  عَّل النَّهللس فام ف سُش ؟تهللوٍه قد هدوه

الاييُش عقادوا  ،وتأويال اجلاهللهلني ؛وانتحهللل املر طلاني ؛كتهللب اهلل حتريف الغهلللني

تلفون يف الكتهللب ،وفيلقوا ِعنهللن الفتنة ؛فلوية ال دعة اهلللفون للكتاهللب ؛فدر  ُمر  ؛ُمر

فهللأقة الكتهللب معون عَّل نر  ،ويف كتهللب اهلل بغري علا ٍ  ؛ويف اهلل ؛يقولون عَّل اهلل ،ُمر

هللل النَّهللس بام يرش ِّدون عليد  ؛يتكلَّمون بهللملرتشهللبه نُش الكالم دَّ فنعاوذ  ،وخيدعون ءر
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 . إليه إنهللند  فمحد بُش  ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل

ل :ثالثاا  حابة وأهرل البْيرت اَّرا يتعلَّر   :املبحث األوَّ املسائل املرويَّة ِف الصَّ

ث بفضائلهم والنَّهي عن الُغُلوي فريهم واإلبالدُّ  مسراك عر َّ ررجر عا  هلم والتَّحدُّ

 : بينهم

 : املطهلللب التِّسعة اآلتية :ويتنهللول هيا امل حث

ل حبة وأهل البْيت :املطلب األوَّ  . حدُّ الصُّ

حابة وأهل البْيت :املطلب الثَّاين عا  للصَّ  . الدُّ

هادة باجل :املطلب الثَّالث حابةالشَّ  . نَّة للصَّ

ابع حابة وأهل البْيت أحد   :املطلب الرَّ  . ل ُيقاس بالصَّ

 . مناقب أهل البْيت :املطلب اخلامس

ادس حب واآلل :املطلب السَّ  . التَّعظيم واإلجالل بني الصَّ

ابع  . النَّهي عن الُغلوي ِف أهل البْيت :املطلب السَّ

حابةالكفُّ ع َّ جرى بني ال :املطلب الثَّامن  . صَّ

بي  :املطلب التَّاسع حابة بالثَّلب والسَّ  . التَّطاول عىل الصَّ

حابة وأهرل البْيرت اَّرا يتعلَّر   :املبحث الثَّاين :رابعاا  املسائل املرويَّة ِف الصَّ

 : بالتَّفضيل واخلالفة

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

حابة :املطلب الثَّاين  . التَّفضيل والتَّقديم بني الصَّ

 . أولويَّة اخُللفا  باخلالفة :املطلب الثَّالث

ابع  . تقديم علٍّ عىل ُعث   بالتَّفضيل واخلالفة :املطلب الرَّ

 : خامتة البحث :خامساا 

لت إليداهلل يف هايا ال حاث :وتتنهللول ٌ  ااهللونر  ،فه َّ النَّتهللوج التِّ توصَّ  :لحا

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

ل ؛واهلل س حهللنه وتعهللىل فسأل لَّدهلل  :وبأساموه احلرسنى فتوسَّ فن جيعل فعاملنهلل كر

وفن جيعاال هايا ال حاث تعهللوناهللب عاَّل الاااِّ  ،ولوءداه الكاري  خهلللصاة ،صاهللحلة

ٌِّ  ؛والتَّقوى ا وتواصيهللب بهللحل  . وتواصيهللب بهلللصَّ

 ،وصَّلَّ اهلل وسلَّ  عَّل خهللت  النَّ يِّني ،وآخر دعوانهلل فِن احلمد هلل أبِّ العهللملني

 . وعَّل آله وفزواءه وفصحهللبه فمجعني

 

*  *  * 
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 التَّمهيد

اة عاُش اإلناهللم فمحاد باُش  ن اٍل أمحاه اهلل تعاهللىل يف  منت املسهللول املرويَّ تضَّ

حهللبة وفهل ال ي ت نَّة واجلامعةفصٍل نُش تقرير  :الصَّ و ساالنة  ،فرصول فهل السُّ وهر

ٱ ٻ ٻ ﴿ :كام وصفد  اهلل تعهللىل به يف قوله تعاهللىل ،قرلوا  وفلسنتد  هل 

ٺ  پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ پ ٻ ٻ پ پ

 . [10: احلَّش]﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

فإ َّ أحدكم لو أنف   ،ل تسبُّوا أصحايب) :يف قوله ملسو هيلع هللا ىلصويف ذل  يهللعة النَّ ِِّّ 

 . ( )(هباا ما بلغ ُمدَّ أحدهم ول نصيفهمثل ُأحد  ذ

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

لون نُش فنفٌ نُش ق ل الفتح لح احلردي يةا  فيرفضِّ و صر عَّل نُش فنفٌ نُش  :وقهللتل ا وهر

نون املردهللءريُش عَّل األنصهللأ ،بعده وقهللتل  . ويرقدِّ

 ا وكاهللنوا ثالثامواٍة وبضاعة ع اا  ايَّلع عَّل فهل بدأٍ ويرؤننون بأنَّ اهلل قد 

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

عُش فيب [ 31 ا  37 / 7 ا ( 171  )احلديث أق  ]نده فخرءه اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل يف نرس   ( )

/ ملسو هيلع هللا ىلص كتهللب فضهللول فصحهللب النَّ اِِّّ ]سعيٍد اخلردأيِّ أيض اهلل عنه، وفخرءه ال رخهللأيُّ يف صحيحه 

سال   [31  / 3اا ( 3773)ا احلديث أق   (لو ُكنت ُمتَّخذاا خليالا : )ملسو هيلع هللا ىلصبهللب قول النَّ ِِّّ  ، ونر

حهللبة]يف صحيحه  حهللبة أيض اهلل عند / كتهللب فضهللول الصَّ ا احلديث أق   بهللب حتري  سبِّ الصَّ

 . [171 ا  177 / 1ا (  241)

سنده    (2)  =عُش عيلِّ بُش فيب[ 31ا  37/ 2ا ( 711)احلديث أق  ]فخرءه اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل يف نر



210

 في الصحابة وأهل البيتالمسائل المروية عن اإلمام أحمد 
 

8 

جر  وكهللنوا فكثر نُش فلف ا  ويرؤننون بأنَّه   يدخل النَّهللأ ف د  بهلليع حتت الشَّ

ل يدخل النَّرار أحرد  اَّرن برايع  رت ) :يف قوله ملسو هيلع هللا ىلصكام فخا به النَّ ُِّّ  ا وفأبعاموةٍ 

 . ( )(جرةالشَّ 

وغريه  نُش  ؛كهلللع   ،بهللجلنَّة ملسو هيلع هللا ىلصويشددون بهللجلنَّة ملُش شدد له أسول اهلل 

حهللبة  . الصَّ

ون بام تواتر به النَّقل عُش فنري املرؤننني عيلِّ بُش فيب يهلللٍب أيض اهلل عنه  ويرقرُّ

ة بعد ن يِّدهلل مار ؛فبوبكرٍ  :وعُش غريه نُش فنَّ خري هيه األرنَّ ا َّ عر اثام ،ثر ثلِّثاون بعر  ،نوير

ربِّعون بعيل  أيض اهلل عند  حهللبة أيض اهلل  ،كام دلَّت عليه اآلثهللأ ؛وير وكام فمجع الصَّ

ثامن يف ال يعة  . عند  عَّل تقدي  عر

مر ؛فبوبكرٍ  :ملسو هيلع هللا ىلصويرؤننون بأنَّ اخلليفة بعد أسول اهلل  اثامن ؛ثر َّ عر ا َّ  ؛ثر َّ عر ثر

ة ،عيلي  و :ونُش يعُش يف خالفة ف ٍد نُش هؤ ن األومَّ  . فضلُّ نُش محهللأ فهله فدر

                                                 
ري]يهلللٍب أيض اهلل عنه، وفخرءه ال رخهللأيُّ يف صحيحه     =   ا  ساوسباهللب اجلهلل/ كتهللب اجلدهللد والسِّ

حهللبة]، ونرسل   يف صحيحه [121/ 2ا ( 3117)احلديث أق   فضاهللول  باهللب ناُش/ كتهللب فضهللول الصَّ

ة  هلليب بُش فيب بلتعة ا   11 / 1اا ( 2111)ا احلاديث أقا   فهل بدٍأ أيض اهلل عند  وقصَّ

 112] . 

سنده    ( ) باُش  عاُش ءاهللبر[ 13/ 23اا ( 1771 )احلديث أق  ]فخرءه اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل يف نر

ننه  انَّة]ع داهلل األنصهللأيِّ أيض اهلل عندام، وفخرءه فبوداود يف سر ا  باهللب يف اخلرلفاهللن/ كتهللب السُّ

ننه [711ا ص( 1743)احلديث أق   نييُّ يف سر بهللب يف فضل نُش باهلليع / كتهللب املنهللقب]، والرتِّ

جر   . [171ا ص( 3711)ا احلديث أق   حتت الشَّ
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ااوس  ملسو هيلع هللا ىلصوُير ُّااون فهاال بياات أسااول اهلل   وُيفظااون فاايد  وصاايَّة  ،ويتولَّ

رركم اهلل  ،ُأذكيركم اهلل ِف أهل بْيتي) : يث قهللل يوم غدير خر    ،ملسو هيلع هللا ىلصأسول اهلل  ُأذكي

 . ( )(ُأذكيركم اهلل ِف أهل بْيتي ،ِف أهل بْيتي

دهللت املر  ملسو هيلع هللا ىلصويتولَّون فزواج أسول اهلل  ُش فزواءه يف  ،ؤنننيفرنَّ ويرؤننون بأسَّ

 . (2)اآلخر 

احهللبة ويسا ُّوس  نرون نُش يريقة الييُش ير غضاون الصَّ وناُش يريقاة  ،ويتاَّ

 . الييُش يرؤذون فهل ال يت بقوٍل فو عملٍ 

حهللبة اة يف  :ويقولاون ،ويرمسكون عامَّ شجر بني الصَّ إنَّ هايه اآلثاهللأ املرويَّ

اريِّ عاُش وءداه ونندهلل ،نندهلل نهلل هو كيب   :نسهللوهي   ،نهلل قاد زياد فياه ونرقاُ وغر

حيح ننه ا  فياه نعايوأون :والصَّ تدادون نرصاي ون ،هر اهلل ُمر تدادون  ،إنَّ اهلل ُمر وإنَّ

طئون حهللبة نعصوم  عُش ك هللور  ،ُمر لَّ وا ٍد نُش الصَّ وهر  نع ذل    يعتقدون فنَّ كر

                                                 
سنده  فخرءه اإلنهللم فمحد بُش  ن لٍ    ( ) عُش زيد بُش [   ا  1 / 32ا ( 1274 )احلديث أق  ]يف نر

سل   يف صحيحه  حهللبة]فأق  أيض اهلل عنه، وفخرءه نر بهللب نُش فضهللول عيلِّ / كتهللب فضهللول الصَّ

 . [173 / 1ا ( 2111)ا احلديث أق   بُش فيب يهلللٍب أيض اهلل عنها

نَّة    (2) : يب بكاٍر املاروذيِّ أمحاه اهلل تعاهللىل قاهلللعُش ف[ 174/ 2ا ( 741)أق  ]فخرج اخلالل يف السُّ

مت نهللوة ) هلل قسَّ هدههلل ووأعدهلل وعلمدهلل، فإسَّ سمعت فبهلل ع داهلل ا وذكر عهللوشة فرمِّ املرؤننني ا فيكر زر

اٍد علياه  مَّ فلٍف، كهللنت ترقع دأعدهلل، وكهللنت ابنة ثامن ع   سنة وكهللن األكهللبر ناُش فصاحهللب مر

الم يسألوسهلل ا يعنِّ عُش الفقه وال وسى األشعريِّ وغريه يسألوسهلل االسَّ : ، وانظار(عل  نثل فيب نر

هد لإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل  هد عهللوشة أيض اهلل عندهلل]الزُّ  [. 217ص: زر
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نوب يف اجلرملة ؛اإلث  وصغهللوره وابٌ  ،بل جتوز عليد  اليُّ والفضهللول وهل  نُش السَّ

يِّئهللت نهلل   ،نهلل يروءب نغفر  نهلل يصدأ نند  إن صدأ يرغفار   تَّى إنَّه يرغفر هل  نُش السَّ

يِّئهللت نهلل ليس ملُش بعده  ،ملُش بعده  ثرا َّ إذا  ،ألنَّ هل  نُش احلسنهللت التِّ متحو السَّ

فو  ؛فو فتى بحسنهللٍت متحاوه ؛فيكون قد تهللب ننه :كهللن قد صدأ نُش ف ده  ذنب  

فر له بفض ٍد غر مَّ ٌُّ النَّهللس بشافهللعتها  ملسو هيلع هللا ىلصل سهللبقته فو بشفهللعة مر فو  ؛ا  اليي هر  ف 

ر به عنه فِّ نيهلل كر تريِلَ ب الٍن يف الدُّ قة ،اب  نوب املرحقَّ فكيف باهللألرنوأ  :فإذا كهللن هيا يف اليُّ

تدديُش  ؛وإن فخطئوا فلد  فءر  وا اد   ،إن فصهللبوا فلد  فءران ؟التِّ كهللنوا فيدهلل ُمر

ل بعضاد  ، واخلطأ نغفوأ  هل ن َكر نُش فِع  أ اليي ير قليال  نازأ  نغماوأ  يف  :ثر َّ الَقد 

 ؛واجلداهللد يف سا يله ؛ءنب فضهللول القوم ومهللساند  ناُش اإلياامن باهللهلل وأساوله

هلللح ؛واهلجر  والنُِّّص   . والعل  النَّهللفع والعمل الصَّ

 :هللولونهلل نُشَّ اهلل به عليد  نُش الفض ؛ونُش نظر يف سري  القوم بعلٍ  وبصري ٍ 

ا   ،و  يكاون ناثلد  ؛  كاهللن ،عل  يقينهللب فسَّ  خري اخللٌ بعد األن ياهللن ا  هر وفسَّ

ة فو  نُش قررون هيه األرنَّ  . ( )التِّ هِّ خري األرن  وفكرندهلل عَّل اهلل تعهللىل ؛الصَّ

فوجرد  :إ َّ اهلل نظر ِف ُقلوب العباد) :قهللل ع داهلل بُش نسعوٍد أيض اهلل عنه

د   ُثرمَّ نظرر ِف  ،فاصطفاه لنفسه فابتعثره برسرالته ،لوب العبادخري قُ  ملسو هيلع هللا ىلصقلب ُُممَّ

د   فجعلهرم  ،فوجد ُقلوب أصحابه خري ُقلوب العباد :ُقلوب العباد بعد قلب ُُممَّ

                                                 
ودعة  يف ُممو  فتهللوى شيخ اإلسالم فمحد بُش تيميَّاة)العقيد  الواسطيَّة : انظر   ( ) ا  42 / 3( أسهلللة  نر
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نوب يف اجلرملة ؛اإلث  وصغهللوره وابٌ  ،بل جتوز عليد  اليُّ والفضهللول وهل  نُش السَّ

يِّئهللت نهلل   ،نهلل يروءب نغفر  نهلل يصدأ نند  إن صدأ يرغفار   تَّى إنَّه يرغفر هل  نُش السَّ

يِّئهللت نهلل ليس ملُش بعده  ،ملُش بعده  ثرا َّ إذا  ،ألنَّ هل  نُش احلسنهللت التِّ متحو السَّ

فو  ؛فو فتى بحسنهللٍت متحاوه ؛فيكون قد تهللب ننه :كهللن قد صدأ نُش ف ده  ذنب  

فر له بفض ٍد غر مَّ ٌُّ النَّهللس بشافهللعتها  ملسو هيلع هللا ىلصل سهللبقته فو بشفهللعة مر فو  ؛ا  اليي هر  ف 

ر به عنه فِّ نيهلل كر تريِلَ ب الٍن يف الدُّ قة ،اب  نوب املرحقَّ فكيف باهللألرنوأ  :فإذا كهللن هيا يف اليُّ

تدديُش  ؛وإن فخطئوا فلد  فءر  وا اد   ،إن فصهللبوا فلد  فءران ؟التِّ كهللنوا فيدهلل ُمر

ل بعضاد  ، واخلطأ نغفوأ  هل ن َكر نُش فِع  أ اليي ير قليال  نازأ  نغماوأ  يف  :ثر َّ الَقد 

 ؛واجلداهللد يف سا يله ؛ءنب فضهللول القوم ومهللساند  ناُش اإلياامن باهللهلل وأساوله

هلللح ؛واهلجر  والنُِّّص   . والعل  النَّهللفع والعمل الصَّ

 :هللولونهلل نُشَّ اهلل به عليد  نُش الفض ؛ونُش نظر يف سري  القوم بعلٍ  وبصري ٍ 

ا   ،و  يكاون ناثلد  ؛  كاهللن ،عل  يقينهللب فسَّ  خري اخللٌ بعد األن ياهللن ا  هر وفسَّ

ة فو  نُش قررون هيه األرنَّ  . ( )التِّ هِّ خري األرن  وفكرندهلل عَّل اهلل تعهللىل ؛الصَّ

فوجرد  :إ َّ اهلل نظر ِف ُقلوب العباد) :قهللل ع داهلل بُش نسعوٍد أيض اهلل عنه

د   ُثرمَّ نظرر ِف  ،فاصطفاه لنفسه فابتعثره برسرالته ،لوب العبادخري قُ  ملسو هيلع هللا ىلصقلب ُُممَّ

د   فجعلهرم  ،فوجد ُقلوب أصحابه خري ُقلوب العباد :ُقلوب العباد بعد قلب ُُممَّ

                                                 
ودعة  يف ُممو  فتهللوى شيخ اإلسالم فمحد بُش تيميَّاة)العقيد  الواسطيَّة : انظر   ( ) ا  42 / 3( أسهلللة  نر
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رأوا  ومرا ،فُهو عند اهلل حسرن   :ف  رأى املُسلمو  حسناا  ،ُوزرا  نبييه ُيقاتلو  عىل دينه

 . ( )(سييئاا فُهو عند اهلل سييئ  

نَّة واجلامعة اعتقهللد فديا حهللبة وفهل ال ي ت فهل السُّ اليي ذهب إليه  ؛يف الصَّ

ة عنه ؛إنهللند  فمحد بُش  ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل  . (2)كام سيأيت تقريره يف املسهللول املرويَّ

 

*  *  * 

 

                                                 
سنده  فخرءه اإلنهللم فمحد بُش  ن لٍ    ( )  [. 11/ 7ا ( 3711)احلديث أق  ]يف نر

؛ وشاهللهني باُش : هنهلل نقله عن: انظر   (2) بعاِِّّ وسى بُش آزأ؛ واحلسُش بُش إسامعيل باُش الرَّ إبراهي  بُش نر

اد باُش عاوٍ   مَّ ؛ ومر د بُش   يب األندأايبُّ مَّ ؛ وع دوس بُش نهلللٍ  العطَّهللأ؛ ومر ميي  الع ديُّ السُّ

د بُش نررسه سدَّ ؛ ونر ، كاام يف ي قاهللت احلنهللبلاة  باُش فيب يعاَّل الطَّهللوُِّّ ؛  3 ؛ 17/  د ال ِّصيُّ

ننهللقب اإلنهللم فمحاد باُش  ن اٍل  باُش : ، وانظر311؛ 3 3ا    3؛ 211؛ 214ا  213؛ 73 

اة عاُش اإلناهللم فمحاد باُش  ن اٍل يف العقياد  ، 212ا  222اجلوزيِّ ص سهللول املرويَّ املسهللول والرَّ

 . 112ا  371/  لألمحديِّ 
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ل   املبحث األوَّ

حابة وأهل البْيت  املسائل املرويَّة ِف الصَّ

عا  هلرم وا ث بفضرائلهم والنَّهري عرن الُغُلروي فريهم اَّا يتعلَّر  بالردُّ لتَّحردُّ

 : مساك ع َّ رجر بينهمواإل

ة عناها  ذهب اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل إىل  ا كام يف املسهللول املرويَّ

حهللبة وفهل ال ي ت تقرير  دِّ  عهللن هل  ؛الصَّ دهللد  هلا  بهللجلنَّاة ؛والدُّ ار فنَّاه  ؛والشَّ  وِذك 

والنَّدِّ عُش  ؛وإظدهللأ التَّعظي  واإلءالل بيند  ؛وبيهللن ننهللق د  ؛  يرقهللس ا  ف د  

لوِّ فيد   . وحتري  التَّطهللول عليد  ؛والكفِّ عامَّ ءرى بيند  ؛الغر

وبيهللن نيهب اإلنهللم فمحاد باُش  ن اٍل أمحاه اهلل تعاهللىل يف هايا امل حاث يف 

 : املطهلللب اآلتية

ل*  حبة وأهل البْيت :املطلب األوَّ  :حدُّ الصُّ

ة عناها  ب اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل أمحه اهلل تعهللىلذه إىل  ا كام يف املسهللول املرويَّ

ح ة وفهل ال يت  : يف نسألتني  ويرمكُش بيهللن نيه ه  ،وضع  د  للصُّ

ههلل يشن   :املسألة األروىل ح ة   ُيدُّ ولاو  ملسو هيلع هللا ىلصنُش صحب النَّ اَِّّ  وفنَّ  ،فنَّ الصُّ

و نُش فصحهللب لإلناهللم فمحاد باُش  وأ املاروزيُّ كام قهللل إسحهللق بُش ننصا ،هسهللعة فدر

ده :قرلتر ) :أمحدام اهلل تعهللىل  ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل ادِّ ح ة  دي حتر  ،  :قاهللل ؟هل للصُّ

و نُش فصحهللب أسول اهلل  ا ولو سهللعةا  ملسو هيلع هللا ىلصونُش صحب النَّ َِّّ   . ( )(ملسو هيلع هللا ىلصفدر

                                                 
 =  وأ املروزيِّ اة إسحهللق بُش ننصاأواي: هاٍل وإسحهللق بُش أاهوياد بُش  ن اهللم فمحال اإلننسهللو  (  )
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ل   املبحث األوَّ

حابة وأهل البْيت ة ِف الصَّ  املسائل املرويَّ

عا  هلرم وا ث بفضرائلهم والنَّهري عرن الُغُلروي فريهم اَّا يتعلَّر  بالردُّ لتَّحردُّ

 : مساك ع َّ رجر بينهمواإل

ة عناها  ذهب اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل إىل  ا كام يف املسهللول املرويَّ

حهللبة وفهل ال ي ت تقرير  دِّ  عهللن هل  ؛الصَّ دهللد  هلا  بهللجلنَّاة ؛والدُّ ار فنَّاه  ؛والشَّ  وِذك 

والنَّدِّ عُش  ؛وإظدهللأ التَّعظي  واإلءالل بيند  ؛وبيهللن ننهللق د  ؛  يرقهللس ا  ف د  

لوِّ فيد   . وحتري  التَّطهللول عليد  ؛والكفِّ عامَّ ءرى بيند  ؛الغر

وبيهللن نيهب اإلنهللم فمحاد باُش  ن اٍل أمحاه اهلل تعاهللىل يف هايا امل حاث يف 

 : املطهلللب اآلتية

ل*  حبة وأهل البْيت :املطلب األوَّ  :حدُّ الصُّ

ة عناها  ب اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل أمحه اهلل تعهللىلذه إىل  ا كام يف املسهللول املرويَّ

ح ة وفهل ال يت  : يف نسألتني  ويرمكُش بيهللن نيه ه  ،وضع  د  للصُّ

ههلل يشن   :املسألة األروىل ح ة   ُيدُّ ولاو  ملسو هيلع هللا ىلصنُش صحب النَّ اَِّّ  وفنَّ  ،فنَّ الصُّ

و نُش فصحهللب لإلناهللم فمحاد باُش  وأ املاروزيُّ كام قهللل إسحهللق بُش ننصا ،هسهللعة فدر

ده :قرلتر ) :أمحدام اهلل تعهللىل  ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل ادِّ ح ة  دي حتر  ،  :قاهللل ؟هل للصُّ

و نُش فصحهللب أسول اهلل  ا ولو سهللعةا  ملسو هيلع هللا ىلصونُش صحب النَّ َِّّ   . ( )(ملسو هيلع هللا ىلصفدر

                                                 
 =  وأ املروزيِّ اة إسحهللق بُش ننصاأواي: هاٍل وإسحهللق بُش أاهوياد بُش  ن اهللم فمحال اإلننسهللو  (  )
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ٌ  عَّل ناُش أفى النَّ اَِّّ  :ظهللهر كالم فمحد أمحه اهلل)و طل حهلليبِّ نر فنَّ اس  الصَّ

المع َُّ به اختصهللص املصحوب ؛ليه السَّ  . ( )(و  أوى عنه احلديث ،وإن مل خيت

 ،عقيالٍ  وآل ،وآل الع َّاهللس ،هر  آل عيل   :ملسو هيلع هللا ىلصفنَّ فهل بيت النَّ ِِّّ  :املسألة الثَّهللنية

 إسحهللق بُش إبراهي  باُش هاهللنٍ  النَّيساهللبوأيُّ كام قهللل  ،أمحد  اهلل تعهللىل ،وآل ءعفرٍ 

ءل يرويص ألهل بيت النَّ اِِّّ  سألت) :أمحه اهلل تعهللىل بثرلاث  ملسو هيلع هللا ىلصفبهلل ع داهلل عُش الرَّ

ئل زيد بُش فأق  عُش فهل بيتاه :قهللل ؟نُش فهل بيته ،نهللله  ؟ا  ملسو هيلع هللا ىلصيعناِّ النَّ اَِّّ اا  سر

 . (2)(أمحة اهلل عليد  فمجعني ،وآل ءعفرٍ  ،وآل عقيلٍ  ،وآل الع َّهللس ،آل عيل   :قهللل

تهللن عُش اإلنهللم فمحد بُش   ادُّ   ن ٍل أمحاه اهلل تعاهللىل يففدهللتهللن نسألتهللن نرويَّ
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*  *  * 

حابة وأهل البْيت :املطلب الثَّاين*  عا  للصَّ  :الدُّ

ة عناها  ذهب اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل إىل  ا كام يف املسهللول املرويَّ

حهللبة وفهل ال ي ت أيض اهلل عندر  عهللن للصَّ  : يف نسألتني  كُش بيهللن نيه ه ويرم ،الدُّ

محة :املسألة األروىل عهللن هل  بهلللرَّ  كام قهللل إساحهللق باُش ننصاوأ املاروزيُّ  ،الدُّ

مار أيض اهلل عاندام) :أمحه اهلل تعهللىل ئل فمحد عاُش فيب بكاٍر وعر تار َّ   :فقاهللل ؟سر

                                                 
 [. 1771/ 1ا ( 3321)أق  ]=      

دَّ  يف فرصول الفقه أليب يعَّل    ( )  . 212، واملرسود  يف فرصول الفقه آلل تيميَّة ص117/ 3العر

 [. 42/ 2ا ( 313 )أق  ]أواية ابُش ههللن  : نسهللول اإلنهللم فمحد بُش  ن لٍ    (2)
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ف ممَُّش ينتقصدام ،عليدام  . ( )(وتاَّ

بعُِّّ أمحه اهلل قهللل يل فمحاد باُش  ن اٍل ) :تعهللىل وقهللل احلسُش بُش إسامعيل الرَّ

نَّة هللبر هلل عزَّ وءالَّ حتات املحناة ؛إنهللم فهل السُّ فمجاع سا عون أءاالب ناُش  :والصَّ

نَّة التِّ ترويفِّ عليدهلل أساول اهلل ة املرسلمني وفرقدهللن األنصهللأ عَّل فنَّ السُّ  :ملسو هيلع هللا ىلص التَّهللبعني وفومَّ

ا  ضهلل بقضهللن اهلل والتَّسلي  ألنره والصَّ هلهلل الرِّ كمهفوَّ وففضال ) :إىل فن قاهللل ،(حتت  ر

اثامن وعايلي اباُش عا ِّ أساول اهلل :ملسو هيلع هللا ىلصالنَّهللس بعد أسول اهلل  مار وعر  ،فباوبكٍر وعر

والاارتَّ ُّ  عااَّل مجيااع فزواج أسااول اهلل وفو ده وفصاادهللأه أضااوان اهلل علاايد  

نَّة الزنوههلل تسلموا ،فمجعني  . (2)(وتركدهلل ضاللة   ،فخيههلل بركة   ،فديه السُّ

اال  عاَّل ف اده  :لثَّهللنيةاملسألة ا إن مل يكاُش عاَّل سا يل اا  ن وعيَّة الصَّ

جستهللينُّ أمحه اهلل تعاهللىل ،ا  ا ختصهللص ليامن بُش األشعث السِّ  :كام قهللل فبوداود سر

ئل) فليس قهللل  :قهللل ؟ملسو هيلع هللا ىلصين غِّ فن يرصيلِّ ف د  عَّل ف ٍد إ  النَّ َِّّ  :سمعت فمحد سر

مر  . (3)(صَّلَّ اهلل علي  :عيلي لعر

                                                 
أقا  ]أواية إساحهللق باُش ننصاوأ املاروزيِّ : نسهللول اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل وإسحهللق بُش أاهويه   ( )

نَّة [1777ا  1777/ 1ا ( 3333)  [. 3 3/ 2ا ( 311)أق  ]، وفخرءه عنه اخلالل يف السُّ

 . 212ا   21فخرءه ابُش اجلوزيِّ يف ننهللقب اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل ص   (2)

نسهللول اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل وإساحهللق باُش : ، وانظر71ا  77نسهللول اإلنهللم فمحد أليب داود ص  ( 3)

: ، وانظار[1777ا  1777/ 1اا ( 3333)أقا  ]أواية إسحهللق بُش ننصوأ املاروزيِّ : أاهويه

اة ص الم عَّل خاري األناهللم  باُش قايِّ  اجلوزيَّ ال  والسَّ ا  473 ،441ءالن األفدهللم يف فضل الصَّ

477 . 
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وي  اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل  يرون عُش ءهللبر بُش ع داهلل )إىل نهلل أر

ى فقهللل :أيض اهلل عندام و نرسجَّ مر وهر ا َّ  ،صَّلَّ اهلل عليا  :فنَّ عليًّهلل دخل عَّل عر ثر

ى :قهللل  . ( )(نهلل نُش النَّهللس ف د  ف بَّ إيلَّ فن فلقى اهلل بام يف صحيفته نُش هيا املرسجَّ

تهللن عُش اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل يففدهللتهللن نسألتهللن ن عهللن  رويَّ الدُّ

حهللبة  . وفهل ال ي ت أيض اهلل عندر  للصَّ

*  *  * 

حابة :املطلب الثَّالث*  هادة باجلنَّة للصَّ  :الشَّ

ة عناها  ذهب اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل إىل  ا كام يف املسهللول املرويَّ

حهللبة أ دهللد  للصَّ د لة  اديث ساعيد باُش زياٍد وذل  ل ،يض اهلل عند  بهللجلنَّةالشَّ

محُش باُش عاوٍ  أيض ،أيض اهلل عنه اليي فخرءه يف نرسنده اهلل  ود لة  ديث ع دالرَّ

سنده  . عنه اليي فخرءه يف نر

ل هلل احلديث األوَّ أ َّ املُغررية برن ) :أيهللح بُش احلهللأث أمحه اهلل تعهللىل فعُش :فأنَّ

فجرا ه  ،كرب وعنده أهل الُكوفة عن يمينره وعرن يسرارهُرعبة كا  ِف املسجد األ

رير ،رجل  ُيدعى سعيد بن زيد   فجرا   ،فحيَّاه املُغرية وأجلسه عند رجلْيه عىل الَّسَّ

                                                 
ستدأكه   (  ) حهللبة أيض اهلل تعهللىل عند ]فخرءه احلهللك  يف نر مر أيض اهلل / كتهللب نعرفة الصَّ نقتل عر

، وفخرج اإلنهللم فمحد باُش  ن اٍل [11 / 3ا ( 1423)ا احلديث أق   تعهللىل عنه عَّل ا ختصهللأ

سنده  مر باُش اخلطَّاهللب؛ بلفا[ 1 2ا  7 2/ 2ا ( 177)احلديث أق  ]يف نر : ظعُش ع داهلل بُش عر

 (. أمحة اهلل علي )
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 ؟ُمغررية من يسربُّ هرذا يرا :فقال ،رجل  من أهل الُكوفة فاستقبل املُغرية فسبَّ وسبَّ 

 ُررْعَب  يا ُمِغرَي بن ؛يا ُمِغرَي بن ُرْعَب  :قال .يسبُّ علَّ بن أيب طالب  ريض اهلل عنه :قال

فأنا  ،ل ُتنْكِر ول ُتَغريي  ؛ُيسبُّو  عندك ملسو هيلع هللا ىلصأل أسمع أصحاب رسول اهلل  ،ر  ثالثاا ر 

فإين مل  ،ملسو هيلع هللا ىلصب  سمعت ُأذناي ووعاه قلبي من رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصأرهد عىل رسول اهلل 

وُعمرر ِف  ،كر  ِف اجلنَّرةأبروب :أنَّره قرال ،أكن أروي عنه كذباا يسألني عنه إذا لقيته

بري ِف اجلنَّررة ،وطلحررة ِف اجلنَّررة ،وُعررث   ِف اجلنَّررة ،وعررليف ِف اجلنَّررة ،اجلنَّررة  ،والررزُّ

نة ْحن ِف اجلَّ لو رئت  ،وتاسع املُؤمنني ِف اجلنَّة ،وسعد بن مالك  ِف اجلنَّة ،وعبدالرَّ

يته يه لسمَّ مرن  ؛صاحب رسول اهلل يا :فضجَّ أهل املسجد ُيناردونه :قال .أ  ُأسمي

 ملسو هيلع هللا ىلصورسرول اهلل  ،أنا تاسرع املُرؤمنني ؛واهلل العظيم ؟ناردمتوين باهلل :قال ؟التَّاسع

ملشهد  ررهده رجرل  ُيغرربي فيره وجهره مرع  ؛واهللِ :ُثمَّ أتبع ذلك يميناا قال ،العارش

الم ؛أفضل من عمل أحدكم :ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  ر ُعمر نوح  عليه السَّ  . ( )(ولو ُعمي

ادهللد   سألت فيب أمحه اهلل عُش) :ع داهلل بُش فمحد بُش  ن ٍل أمحه اهلل تعهللىلقهللل  الشَّ

هلل يف اجلنَّة مر ُهر  :زيٍد فنَّه قهلللوفذهب إىل  ديث سعيد بُش  ،نع  :قهللل ؟أليب بكٍر وعر

 .عاهللوه  ملسو هيلع هللا ىلص يف اجلنَّة وكيل  فصحهللب النَّ اِِّّ التَّساعة والنَّ اُِّّ  ملسو هيلع هللا ىلصفشدد فنَّ النَّ َِّّ 

مر يف اجلنَّة و  فشدد :فنهلل فقول :قهللل نُش :قرلتر أليب  :يرقهللل له :قهللل .إنَّ فبهلل بكٍر وعر

                                                 

سند اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل    ( ) ، وفخرءاه فباوداود يف [74 ا  71 / 3ا ( 721 )احلديث أق  ]نر

ننه  نَّة]سر اننه [717ا ص( 1741)ا احلديث أق   بهللب يف اخلرلفهللن/ كتهللب السُّ ، وابُش نهللءاه يف سر

نة]   [.31ا ص( 33 )ا احلديث أق   ملسو هيلع هللا ىلصبهللب يف فضهللول فصحهللب أسول اهلل / املرقدِّ
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ٌي  ٌِّ ف  تشدد عَّل  :فيرقهللل له .نع  :فإن قهللل ؟هيا اليي تقول   او  ؟احل دهللد  هر والشَّ
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تيث نو  منه ،ومائة صفٍّ   . (2)(؟فمُش يكون ملسو هيلع هللا ىلصفإذا مل يكُش فصحهللب النَّ ِِّّ  ،( )(ا من أُمَّ

هلل احلديث الثَّهللين محُش بُش عوٍ  أيض اهلل عنه فنَّ النَّ اَِّّ  :وفنَّ  ملسو هيلع هللا ىلصفعُش ع دالرَّ

وطلحة ِف  ،وُعث   ِف اجلنَّة ،وعليف ِف اجلنَّة ،وُعمر ِف اجلنَّة ،بكر  ِف اجلنَّة أبو) :قهللل

بري ِف ،اجلنَّة ْحن بن عوف  ِف اجلنَّة ،اجلنَّة والزُّ ٍ  ِف ،وعبدالرَّ را  ،اجلنَّرة وسعد بن أيب وقَّ
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دهللد  للع    . (1)(دد للع   بهللجلنَّةفش ،نع  :قهللل .الشَّ

                                                 
سنده    ( ) عاُش بررياد  [ 21ا  23/ 31اا ( 22111)احلديث أق  ]فخرج اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل يف نر

، : )ملسو هيلع هللا ىلصقهللل أسول اهلل : قهللل بُش احلرصيب األسلمِِّّ أيض اهلل عنها أهل اجلنَّة عَّشو  ومائة صفٍّ

ة ننه (منهم ث نو  من هذه األُمَّ نييُّ يف سر باهللب ناهلل ءاهللن يف / جلنَّاةكتهللب صافة ا]، وفخرءه الرتِّ

ننه [473ا ص( 2417)ا احلديث أق   صفِّ فهل اجلنَّة هد]، وابُش نهللءه يف سر باهللب / كتهللب الزُّ

ٍد  مَّ ة مر  [. 1 7ا ص( 1211)ا احلديث أق   ملسو هيلع هللا ىلصصفة فرنَّ

، [ 32 ا  321 / 3اا ( 131 )أقا  ]أواياة ابناه ع اداهلل : نسهللول اإلنهللم فمحاد باُش  ن الٍ   ( 2)

نَّة وفخرءه عنه اخل  [. 374/ 2ا ( 117)أق  ]الل يف السُّ

سند اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل    (3) اننه [211/ 3ا ( 774 )احلديث أق  ]نر ناييُّ يف سر ، وفخرءاه الرتِّ

هاريِّ أيض اهلل عناه/ كتهللب املنهللقب] محُش باُش عاوٍ  الزُّ ا احلاديث أقا   بهللب ننهللقب ع اد الارَّ

 [. 111ا ص( 3717)

 [. 344/ 2ا ( 171)أق  ]نَّة فخرءه اخلالل يف السُّ    (1)
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دهللد  بهللجلنَّاة  يفويرمكُش بيهللن نيهب اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل  الشَّ

حهللبة  : يف املسهللول اآلتية أيض اهلل عند  للصَّ

حهللبة أيض اهلل عند  بهللجلنَّة فإنَّ قولاه قاول  :املسألة األروىل نُش مل يشدد للصَّ

ونٍ  فى ؛سر  :قرلتر أليب ع داهلل) :املروذيُّ أمحه اهلل تعهللىل كام قهللل فبوبكرٍ  ،وصهلل  ه جير

كِّ عنه فنَّه قهللل مل  :قهللل .  فشدد للع   فسَّ  يف اجلنَّة :إنَّ ابُش اهليث  املرقري قد  ر

هللنب صهلل ب هيه املقهلللة :قرلتر له .يرياكرين بيشنٍ  وقد  ،قد ءفهلله قوم   :قهللل ؟فال جير

هللل  .لقِّ فذى د بُش ُييى الكحَّ مَّ اُش  :يف هيه املسألةوقهللل مر  سألت فباهلل ع اداهلل عمَّ

ثامن بهللجلنَّة مر وعر ونٍ  :فقهللل .  يشدد أليب بكٍر وعر وقاد كاهللن عنادي  ،هيا قول سر

ني فيَّهللمٍ  ا عنه ايا ،نر و ذا خير  :قاهللل .ابُش اهليث  :قرلتر له .ولو علمت جلفوته ؟نُش هر

يٌ نُش واهلل نهلل  :وقهللل ،قد فخاوين فنَّه وضع يف هيا كتهللبهللب  ،نع  دِّ أيض فبوبكٍر الصِّ

دَّ   تَّى شددوا فنَّ قتالنهلل يف اجلنَّة وقتاله  يف النَّهللأ ثر َّ أءعت إىل نساألة  .فهل الرِّ

وأقِِّّ فمحَد قاهللل يل :قرلتر  ،املروذيِّ   ،إنَّاه ناهللظرك عاَّل باهللب إساامعيل :إنَّ ابَُش الدَّ

مَت جترُّ ثوب  غض هللب  فقر  . ( )(  فدأي :قهللل .نر

احهللبة أيض اهلل عاند   :هللنيةاملسألة الثَّ  تغليظ القول عاَّل ناُش مل يشادد للصَّ

ونحاُش عاَّل اا  سمعت فبهلل ع اداهلل) :كام قهللل فبوبكر األثرم أمحه اهلل تعهللىل ،بهللجلنَّة

دهللد  للييُش ءهللن عُش النَّ ِِّّ فسَّ  يف اجلنَّة هللن فيكروا الشَّ  :فقهللل فبوع اداهلل ا بهللب عفَّ

اترجَّ علياه  ،وا تجَّ بأشايهللن كثاري ٍ  ، يشددوغلَّظ القول عَّل نُش مل ،نع  نشدد وا  

                                                 
نَّة    ( )  [. 341ا  341/ 2ا ( 113)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ
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اترجَّ  !؟ص يهللن نحُش ليس نعر  هيه األ هللدياث : تَّى قهللل ؛فغضب ،بأشيهللن وا  

محُش بُش نددي   محُش بُش نددي  نُش هاو :فقهللل ،عليه بقول ع دالرَّ في ناع اا  ع دالرَّ

 . ( )(!؟ا  هيه األ هللديث

حهللب :املسألة الثَّهلللثة ر  يف اجلنَّاة نعت نُش مل يشدد للصَّ ة أيض اهلل عاند  باأسَّ

 :وقاهللل النَّ اُِّّ  :قهللل فبوع داهلل) :يعقوب بُش بختهللن أمحه اهلل تعهللىل كام قهللل ،بهللجلدل

م ِف اجلنَّة) ا  يف  :فقيال لاه .(2)(أرهد عىل عَّشة  من ُقريش  أَّنَّ إنَّ أءاالب يقاول هر

دهللد  إ  ،هيا أءل  ءهللهل   :فقهللل .و  فشدد ؛اجلنَّة  . (3)(!؟القول فيش الشَّ

ة عُش اإلنهللم فمحاد باُش  ن اٍل أمحاه اهلل تعاهللىل يف  فديه بعض املسهللول املرويَّ

حهللبة دهللد  بهللجلنَّة للصَّ  . (1)أيض اهلل عند  الشَّ

*  *  * 

                                                 
نَّة    ( )  [. 341/ 2ا ( 114)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ

نُش الكاى    (2) نُش  ديث ساعيد باُش زياد باُش [ 331/ 7ا ( 43 1)أق  ]فخرءه النَّسهللوُِّّ يف السُّ

أبروبكر  : عَّشة  من ُقريش  ِف اجلنَّرة: يقولملسو هيلع هللا ىلص سمعت رسول اهلل : )ظهعمرٍو أيض اهلل عنه، ولف

بري ِف اجلنَّرة،  ِف اجلنَّة، وُعمر ِف اجلنَّة، وعليف ِف اجلنَّة، وُعرث   ِف اجلنَّرة، وطلحرة ِف اجلنَّرة، والرزُّ

ٍ  ِف اجلنَّة، وسعيد بن زيد بن عمرو   ا ْحن ِف اجلنَّة، وسعد بن أيب وقَّ  (. وعبدالرَّ

نَّة    (3)  [. 372/ 2ا ( 111)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ

نَّة للخالل : انظر   (1) ، ننهللقب اإلناهللم فمحاد باُش  ن اٍل  باُش [371/ 2ا ( 417ا  414)أق  ]السُّ

 . 221 ،7 2ا  4 2اجلوزيِّ ص
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ابع*  حابة وأهل البْيت أحد   :املطلب الرَّ  :ل ُيقاس بالصَّ

ة عناهكام يف املسهللول ا  ذهب اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل  إىل ا املرويَّ

حهللبة وفهل ال ي ت أيض اهلل عندر    يرقهللس ا  ف د   ويرمكُش بيهللن نيه اه  ،فنَّ الصَّ

 : يف املسهللول اآلتية

ح ة أسول اهلل  :املسألة األروىل كاام قاهللل فبواحلاهللأث  ،ملسو هيلع هللا ىلصاختصهللصدر  بصر

هللوغ أمحه اهلل تعهللىل د الصَّ مَّ خرري ) :قاهللل :سامعت فباهلل ع اداهلل يقاول) :فمحد بُش مر

نُش تانقَُّ  :وقهللل فبوع داهلل .فال يرقهللس بأصحهللبه ف د  نُش التَّهللبعني .(النَّاس قرين

ونٍ  ؛فال ينطوي إ  عَّل بليَّةٍ  :ف داب نُش فصحهللب أسول اهلل إذا قصد  ،وله خ يئة سر

 . ( )( س   :ا  وهر  فصحهللب أسول اهللا  إىل خري النَّهللس

كاام قاهللل  ،ملسو هيلع هللا ىلصُش نسل أسول اهلل اختصهللصدر  بهللنحداأه  ن :املسألة الثَّهللنية

ث فيب بحاديث سافينة) :ع داهلل بُش فمحد بُش  ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل لاتر  ،(2) ادَّ   :فقر
                                                 

نَّة    ( )  [. 177/ 2ا ( 741)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ

ة ت ُّ  سفينة أيض اهلل   (2) فخرءداهلل اإلناهللم فمحاد باُش  ن اٍل يف : ملسو هيلع هللا ىلص عنه بخدنة أساول اهلل قصَّ

سنده  محُش أيض اهلل عناه قاهللل[ 22/ 4ا ( 177 2)احلديث أق  ]نر : ، فعُش سفينة فبى ع دالرَّ

اننه (. ما عاشملسو هيلع هللا ىلص أعتقتني ُأمُّ سلمة، واررتطت علَّ أ  أخدم النَّبيَّ ) وفخرءه اباُش نهللءاه يف سر

 [. 477/ 3ا ( 2427)ا احلديث أق   اب واشرتط خدنتهبهللب نُش فعتٌ ع د/ كتهللب العتٌ]

ة تسمية أسول اهلل  سنده : له بسفينةملسو هيلع هللا ىلص وقصَّ احلاديث أقا  ]فخرءدهلل اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل يف نر

، فُكلَّر  ملسو هيلع هللا ىلص ُكنَّا مع رسول اهلل : )، فعُش سفينة أيض اهلل عنه قهللل[ 22/ 4ا ( 174 2) ِف سرفر 

: ملسو هيلع هللا ىلصرسه وُرُمه، حتَّى ْحلت من ذلك ريئاا كثرياا، فقال النَّبيُّ أعيا بعض القوم ألقى علَّ سيفه وتُ 

 . (أنت سفينة
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سنده  محُش أيض اهلل عناه قاهللل[ 22/ 4ا ( 177 2)احلديث أق  ]نر : ، فعُش سفينة فبى ع دالرَّ

اننه (. ما عاشملسو هيلع هللا ىلص أعتقتني ُأمُّ سلمة، واررتطت علَّ أ  أخدم النَّبيَّ ) وفخرءه اباُش نهللءاه يف سر

 [. 477/ 3ا ( 2427)ا احلديث أق   اب واشرتط خدنتهبهللب نُش فعتٌ ع د/ كتهللب العتٌ]

ة تسمية أسول اهلل  سنده : له بسفينةملسو هيلع هللا ىلص وقصَّ احلاديث أقا  ]فخرءدهلل اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل يف نر

، فُكلَّر  ملسو هيلع هللا ىلص ُكنَّا مع رسول اهلل : )، فعُش سفينة أيض اهلل عنه قهللل[ 22/ 4ا ( 174 2) ِف سرفر 

: ملسو هيلع هللا ىلصرسه وُرُمه، حتَّى ْحلت من ذلك ريئاا كثرياا، فقال النَّبيُّ أعيا بعض القوم ألقى علَّ سيفه وتُ 

 . (أنت سفينة
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اثامن :قاهللل ؟ناهلل تقاول يف التَّفضايل ؛يهلل فباة مار وعر لاتر  .يف اخلالفاة فباوبكٍر وعر   :فقر

نَِّّ  :قهللل ؟بُش فيب يهلللٍب  فعيلُّ  قاهللس اا  عيلُّ بُش فيب يهلللٍب نُش فهال بي اٍت   ير  ؛يهلل بر

 . ( )(ف د  

رون :املسألة الثَّهلللثة ر  خري القر  :كام قهللل فبوبكٍر املروذيُّ أمحاه اهلل تعاهللىل ،فسَّ

ام ففضل :قرلتر أليب ع داهلل) مار باُش ع ادالعزيز :فيُّ عهللوية فو عر عهللوياة  :فقاهللل ؟نر نر

ذي خري النَّاس قرين ال) :قهللل النَّ ُِّّ  ،لسنهلل نقيس بأصحهللب أسول اهلل ف داب  ،ففضل

 . (3)((2)(ُبعثت فيهم

ة عُش اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل أمحاه اهلل تعاهللىل يف فنَّ  فديه بعض املسهللول املرويَّ

حهللبة وفهل ال ي ت أيض اهلل عندر    يرقهللس ا  ف د    . (1)الصَّ

*  *  * 

                                                 
 . 1 2فخرءه ابُش اجلوزيِّ يف ننهللقب اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل ص   ( )

سنده    (2) عاُش ع اداهلل باُش [ 371/  اا ( 3411)احلديث أق  ]فخرءه اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل يف نر

خري النَّاس قرين، ُثمَّ الذين يلروَّنم، ُثرمَّ الرذين : )ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قهللل أسول: نسعوٍد أيض اهلل عنه قهللل

، (يلوَّنم، ُثمَّ الذين يلوَّنم، ُثمَّ يأيت بعد ذلك قوم  تسب  ررهادامم أي َّنرم؛ وأي َّنرم ررهادامم

دهللدات]وفخرءه ال رخهللأيُّ يف صحيحه  اِددَ / كتهللب الشَّ ٍأ إذا فرش  احلاديث  ا بهللب   يشدد عَّل شدهللد  َءو 

سل   يف صحيحه [227/ 3ا ( 2742)أق   حهللبة]، ونر حهللبة / كتهللب فضهللول الصَّ بهللب فضل الصَّ

 . [1  / 7ا ( 7743)ا احلديث أق   ثر َّ الييُش يلوس  ثر َّ الييُش يلوس 

نَّة    (3)  [. 131/ 2ا ( 771)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ

نَّة للخالل : انظر   (1)  [. 137 ا 131/ 2ا ( 777ا   77)أق  ]السُّ
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 :مناقب أهل البْيت :املطلب اخلامس* 

ة عناهكام يف املسا  ذهب اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل  إىل ا هللول املرويَّ

 : يف نسألتني  ويرمكُش بيهللن نيه ه  ،( )تقرير ننهللقب فهل ال ي ت

حهللبة أيض اهلل عندر  نُش الفضهللول ناهلل :املسألة األروىل  ،هلا  ليس أل ٍد نُش الصَّ

نهلل أل ٍد نُش  :سمعت فيب يقول) :كام قهللل ع داهلل بُش فمحد بُش  ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل

حهللبة نُش الفضهللول  حهللحالصَّ  . (3)((2)نثل نهلل لعيل  أيض اهلل عنه :بهللألسهللنيد الصِّ

دوأه  نُش الغلِّ  :املسألة الثَّهللنية قهللل فبو  ي ة نوىل يلحة بُش كام  ،سالنة صر

فأءلساه عاَّل  ،ههلل هنهلل يهلل ابُش فخِّ :ءهللن عمران بُش يلحة إىل عيل  فقهللل) :عر يداهلل

 :كماُش قاهللل اهلل عازَّ وءالَّ إينِّ ألأءو فن فكاون فناهلل وفباوك  ؛واهلل :يرنفسة وقهللل
                                                 

ُش اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل يف كتهللبه    ( ) حهللبة)ضمَّ ، فبوابهللب يف فخ هللأ وفضهللول (فضهللول الصَّ

حهللبة عُش فهل ال ي ت أيض اهلل عند ، كاام يف األباواب اآلتياةملسو هيلع هللا ىلصفهل بي ت النَّ ِِّّ  : ؛ ممَّهلل أواه الصَّ

هده أضوان  اهلل عليه، نسب فنري املرؤننني عايلِّ باُش فيب فخ هللأ فنري املرؤننني عيلِّ بُش فيب يهلللب وزر

الم، فضهللول فهلليمة بنت أساول اهلل ، ملسو هيلع هللا ىلص يهلللٍب أيض اهلل عنه، اس  فرنِّه ونس دهلل، فضهللول عيل  عليه السَّ

فضهللول احلسُش واحلرسني  أيض اهلل عندام، فضهللول ءعفر بُش فيب يهلللٍب أيض اهلل عنه، فضاهللول فيب 

 . ، فضهللول ع داهلل بُش ع َّهللٍس أيض اهلل عنهملسو هيلع هللا ىلص  ِّأسول اهلل الفضل الع َّهللس بُش ع داملرطَّلب ع

د باُش  ن اٍل أمحاه اهلل بخا ِّ : )قهللل فمحد بُش إرساويل أمحه اهلل تعهللىل   (2) مَّ أفيت يف كتهللب فمحد بُش مر

محُش قهللل: يده ثنهلل فسود بُش عهللنٍر فبوع دالرَّ نيٍأ عُش فبيه قهللل:  دَّ بيع بُش نر ثنهلل الرَّ ساني  :  دَّ كاهللن  ر

(. اجلنَّاة فثاواه اهلل عازَّ وءالَّ : نُش دنعت عينهلله فينهلل دنعة ا فو قطرت عينهلله فينهلل قطر  ا : عيل  يقول بُشا

حهللبة لإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل : انظر  [.  11ا  111/ 2ا ( 41  )احلديث أق  ]فضهللول الصَّ

 . 221فخرءه ابُش اجلوزيِّ يف ننهللقب اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل ص   (3)
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فقهللل لاه اباُش  .[40: احلجر]﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى﴿

ان تاه ف ابه .اهلل فعدل ناُش ذلا  :الكوَّ فنات   فرمَّ لا   :فقاهللل ،فقاهللم إلياه بِدأَّ

نكرون هيا  . ( )(وفصحهللب  ير

تهللن عُش اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل يف  ننهللقب فدهللتهللن نسألتهللن نرويَّ

 . تفهل ال ي  

*  *  * 

ادس*  حب واآلل :املطلب السَّ  :التَّعظيم واإلجالل بني الصَّ

ة عناها  ذهب اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل إىل  ا كام يف املسهللول املرويَّ

حهللبة وفهل ال ي ت أيض اهلل عندر  ويرمكُش بيهللن  ،تقرير التَّعظي  واإلءالل بني الصَّ

 : يف نسألتني  نيه ه 

حهللبة ألهال ال ي ات أيض اهلل عاندر  :وىلاملسألة األر  وتفهللصايل  ،تعظي  الصَّ

 : ذل  فيام يأيت

يٌ ر 1 دِّ فعُش ع اداهلل باُش  ،ألهل ال ي ت أيض اهلل عندر  تعظي  فيب بكٍر الصِّ

يٌ فنَّه قاهللل دِّ ام عُش فيب بكٍر الصِّ مر بُش اخلطَّهللب أيض اهلل عندر را النَّراس) :عر  ؛يرا أهُّ

داا ِف أ  . (2)(هل بيتهارقبوا ُُممَّ

                                                 
حهللبة فخرءه اإل   ( ) : ، وانظر[132/ 2ا ( 214 )احلديث أق  ]نهللم فمحد بُش  ن ٍل يف فضهللول الصَّ

 [. 134؛ 777/ 2ا ( 311 ؛ 147 )احلديث أق  ]

حهللبة    (2)  =، [1 7ا  711/ 2ا (  17)احلديث أق  ]فخرءه اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل يف فضهللول الصَّ
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 ملسو هيلع هللا ىلصأ َّ فاطمة بنت رسول اهلل ) :ملسو هيلع هللا ىلصوعُش عهللوشة أيض اهلل عندهلل زوج النَّ ِِّّ 

ي  ريض اهلل عنه تسأله مرياثهرا مرن رسرول اهلل  دي  اَّرا  ملسو هيلع هللا ىلصأرسلت إىل أيب بكر  الصي

فقال أبروبكر  ريض اهلل عنره  ،وما بقي من ُُخس خيرب ؛أفا  اهلل عليه باملدينة وفدك

د  ِف هذا املال ،ما تركنا صدقة ،ل ُنورث :قال ملسو هيلع هللا ىلصإ َّ رسول اهلل   ،إنَّ  يأكل آل ُُممَّ

عن حاهلا التي كانرت عليهرا ِف  ملسو هيلع هللا ىلصل ُأغريي ريئاا من صدقة رسول اهلل  ؛وإيني واهلل

فرأبى أبروبكر  أ   .ملسو هيلع هللا ىلصوألعملنَّ فيها ب  عمل به رسرول اهلل  ،ملسو هيلع هللا ىلصعهد رسول اهلل 

 :فقرال أبروبكر   ،مة عىل أيب بكر  ِف ذلركفوجدت فاط ،يدفع إىل فاطمة منها ريئاا 

وأما الذي  ،أحبَّ إيلَّ أ  أصل من قرابتي ملسو هيلع هللا ىلصلقرابة رسول اهلل  ؛والذي نفيس بيده

ومل أترك أمراا رأيرت  ،رجر بيني وبينكم من هذه األموال فإيني مل آل فيها عن احل ي 

 . ( )(يصنعه فيها إل صنعته ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

فعاُش  ،ألهل ال ي ت أيض اهلل عندر  مر بُش اخلطَّهللبتعظي  ع داهلل بُش عر  ر 2

محُش بُش فيب نرع  ال جيلِّ أمحه اهلل تعهللىل قهللل جا  رجل  إىل ابرن ُعمرر وأنرا ) :ع دالرَّ

                                                 
ملسو هيلع هللا ىلص  بهللب ننهللقب قراباة أساول اهلل/ ملسو هيلع هللا ىلصالنَّ ِِّّ كتهللب فضهللول فصحهللب ]وفخرءه ال رخهللأيُّ يف صحيحه =     

الم بنت النَّ ِِّّ   . [13  / 3ا ( 3 37)ا احلديث أق   ملسو هيلع هللا ىلصوننق ة فهلليمة عليدهلل السَّ

سنده    ( ) ، وفخرءه ال رخهللأيُّ يف [222/  ا ( 44)احلديث أق  ]فخرءه اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل يف نر

وننق اة فهلليماة ملسو هيلع هللا ىلص قرابة أساول اهلل  بهللب ننهللقب/ ملسو هيلع هللا ىلصكتهللب فضهللول فصحهللب النَّ ِِّّ ]صحيحه 

الم بنات النَّ اِِّّ  سال   يف [13  / 3اا ( 2 37ا    37)ا احلاديث أقا   ملسو هيلع هللا ىلصعليدهلل السَّ ، ونر

رَي ]صحيحه  و صدقة  : )ملسو هيلع هللا ىلصبهللب قول النَّ ِِّّ / كتهللب اجلدهللد والسِّ ا احلديث  (  نروأث نهلل تركنهلل فدر

 . [ 31 ا  311 / 3ا ( 741 )أق  
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ي  ريض اهلل عنه تسأله مرياثهرا مرن رسرول اهلل  دي  اَّرا  ملسو هيلع هللا ىلصأرسلت إىل أيب بكر  الصي

فقال أبروبكر  ريض اهلل عنره  ،وما بقي من ُُخس خيرب ؛أفا  اهلل عليه باملدينة وفدك

د  ِف هذا املال ،ما تركنا صدقة ،ل ُنورث :قال ملسو هيلع هللا ىلصإ َّ رسول اهلل   ،إنَّ  يأكل آل ُُممَّ

عن حاهلا التي كانرت عليهرا ِف  ملسو هيلع هللا ىلصل ُأغريي ريئاا من صدقة رسول اهلل  ؛وإيني واهلل

فرأبى أبروبكر  أ   .ملسو هيلع هللا ىلصوألعملنَّ فيها ب  عمل به رسرول اهلل  ،ملسو هيلع هللا ىلصعهد رسول اهلل 

 :فقرال أبروبكر   ،مة عىل أيب بكر  ِف ذلركفوجدت فاط ،يدفع إىل فاطمة منها ريئاا 

وأما الذي  ،أحبَّ إيلَّ أ  أصل من قرابتي ملسو هيلع هللا ىلصلقرابة رسول اهلل  ؛والذي نفيس بيده

ومل أترك أمراا رأيرت  ،رجر بيني وبينكم من هذه األموال فإيني مل آل فيها عن احل ي 

 . ( )(يصنعه فيها إل صنعته ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

فعاُش  ،ألهل ال ي ت أيض اهلل عندر  مر بُش اخلطَّهللبتعظي  ع داهلل بُش عر  ر 2

محُش بُش فيب نرع  ال جيلِّ أمحه اهلل تعهللىل قهللل جا  رجل  إىل ابرن ُعمرر وأنرا ) :ع دالرَّ

                                                 
ملسو هيلع هللا ىلص  بهللب ننهللقب قراباة أساول اهلل/ ملسو هيلع هللا ىلصالنَّ ِِّّ كتهللب فضهللول فصحهللب ]وفخرءه ال رخهللأيُّ يف صحيحه =     

الم بنت النَّ ِِّّ   . [13  / 3ا ( 3 37)ا احلديث أق   ملسو هيلع هللا ىلصوننق ة فهلليمة عليدهلل السَّ

سنده    ( ) ، وفخرءه ال رخهللأيُّ يف [222/  ا ( 44)احلديث أق  ]فخرءه اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل يف نر

وننق اة فهلليماة ملسو هيلع هللا ىلص قرابة أساول اهلل  بهللب ننهللقب/ ملسو هيلع هللا ىلصكتهللب فضهللول فصحهللب النَّ ِِّّ ]صحيحه 

الم بنات النَّ اِِّّ  سال   يف [13  / 3اا ( 2 37ا    37)ا احلاديث أقا   ملسو هيلع هللا ىلصعليدهلل السَّ ، ونر

رَي ]صحيحه  و صدقة  : )ملسو هيلع هللا ىلصبهللب قول النَّ ِِّّ / كتهللب اجلدهللد والسِّ ا احلديث  (  نروأث نهلل تركنهلل فدر

 . [ 31 ا  311 / 3ا ( 741 )أق  
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 :قرال .من أهل العرراق :قال ؟ِاَّن أنت :فقال له ،فسأله عن دم البعوض ،جالس  

وقرد  ،ملسو هيلع هللا ىلصسرول اهلل وقد قتلوا ابرن ر ؛يسأل عن دم البعوض ،انظروا إىل هذا ؛ها

نيا :يقول ملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول اهلل   . ( )(ُُها رحيانتيَّ من الدُّ

حهللبة أيض اهلل عندر  :ثَّهللنيةاملسألة ال وتفهللصيل ذل   ،تعظي  فهل ال يت للصَّ

 : فيام يأيت

حهللبة أيض اهلل عندر  ر 1 ُكنُت إذا ) :كام قهللل ،تعظي  عيل  بُش فيب يهلللٍب للصَّ

ثني عنره غرريي  ،اا نفعني اهلل ب  را  منهحديث ملسو هيلع هللا ىلصسمعت من رسول اهلل  وإذا حدَّ

قته ،استحلفته ثني وصردق أبرو ،فإذا حلف يل صدَّ  وإ َّ أبا بكر  ريض اهلل عنه حردَّ

أ فُيحسن الُوضو  ُثرمَّ  :قال ملسو هيلع هللا ىلصبكر  أنَّه سمع النَّبيَّ  ما من رجل  ُيذنب ذنباا فيتوضَّ

 . (2)(فر لهُيصلي ركعتنْي فيستغفر اهلل عزَّ وجلَّ إل غُ 

ل نُش مجع بني اللو ني   ؛أ   اهلل فبهلل بكرٍ ) :وقهللل و فوَّ إنَّ ) :ويف أوايةٍ  .(3)(هر
                                                 

سانده فخرءه اإلناهللم فمحا   ( ) ، وفخرءاه [111/ 1اا ( 4774)احلاديث أقا  ]د باُش  ن اٍل يف نر

عهللنقتاه/ كتاهللب األدب]ال رخهللأيُّ يف صاحيحه  ا احلاديث أقا   باهللب أمحاة الولاد وتق يلاه ونر

 . [111 / 1ا ( 4411)

سنده    (2) وفخرءاه فباوداود يف  ،،[71 /  ا ( 2)احلديث أق  ]فخرءه اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل يف نر

ننه  ال كت]سر ناييُّ يف [231اا ص(  42 )ا احلديث أقا   بهللب يف ا ستغفهللأ/ هللب الصَّ ، والرتِّ

نن ال  عند التَّوب/ ال اهللب نواقيت الصَّ ااكت]ه اسر ا ( 117)ا احلديث أق   ةاابهللب نهلل ءهللن يف الصَّ

ننه [1  ص نَّة فيدهلل]، وابُش نهللءه يف سر لوات والسُّ ا/ كتهللب إقهللنة الصَّ ال  بهللب نهلل ءهللن يف فنَّ الصَّ

هللأ     . [211ا ص( 314 )ا احلديث أق   كفَّ

حهللبة    (3)  [. 213ا  212/  ا ( 211)احلديث أق  ]فخرءه اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل يف فضهللول الصَّ
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يٌ :فعظ  النَّهللس فءراب يف املصهلل ف دِّ ارآن باني  ،فبوبكٍر الصِّ ل نُش مجع القر كهللن فوَّ

 . ( )(اللو ني  

 ُثرمَّ  ،وصرىلَّ أبروبكر  وثلَّرث ُعمرر ريض اهلل عنره ،ملسو هيلع هللا ىلصسب  النَّبريُّ ) :وقهللل

 . (2)(يعفو اهلل عمن يشا  ؛خبطتنا أو أصابتنا فتنة  

د ابُش احلنفيَّة أمحه اهلل تعهللىل مَّ رة  ؛يا أبت :ُقلُت ) :وقهللل مر من خري هرذه األُمَّ

فخشريت أ   :قرال .ُعمرر :قال ؟ُثمَّ من :ُقلُت  .أبوبكر   :قال ؟ملسو هيلع هللا ىلصبعد رسول اهلل 

أبروك رجرل  مرن  :قرالف ؟أنرت يرا أبرت :فُقلرُت  ،ُعرث   :فيقول ؟ُثمَّ من :أقول

 . (3)(املُسلمني

ُوِضَع ُعمر بن اخلطَّراب ريض اهلل ) :وقهللل ع داهلل بُش ع َّهللس أيض اهلل عندام

ه النَّاس يدعو  وُيصلُّو  قبل أ  ُيرفع فلرم  ،ر  وأنرا فريهمر  عنه عىل رسيره فتكنفَّ

طالرب   فالتفتُّ فإذا ُهو عرلُّ برن أيب ؛يرعني إل رجل  قد أخذ بمنكبي من ورائي

م عىل ُعمر ريض اهلل عنه فقال ،ريض اهلل عنه ما خلَّفت أحرداا أحربَّ إيلَّ أ   :فرتحَّ

إ  ُكنرُت ألنرنُّ ليجعلنَّرك اهلل مرع  ؛وايرم اهلل ،ألقى اهلل تعاىل بمثل عملره منرك

                                                 
حهللبة    ( )  [. 133/  ا ( 3 4)احلديث أق  ]فخرءه اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل يف فضهللول الصَّ

سنده    (2)  [.  23ا  231/ 2ا ( 111)احلديث أق  ]فخرءه اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل يف نر

حهللبة    (3) ، [11 ا  11 /  اا ( 37 )احلديث أقا  ]فخرءه اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل يف فضهللول الصَّ

لرو : )ملسو هيلع هللا ىلصبهللب قاول النَّ اِِّّ / ملسو هيلع هللا ىلصكتهللب فضهللول فصحهللب النَّ ِِّّ ]وفخرءه ال رخهللأيُّ يف صحيحه 

 . [21  / 3ا (  377)ا احلديث أق   (ُكنت ُمتَّخذاا خليالا 
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26 

يٌ :فعظ  النَّهللس فءراب يف املصهلل ف دِّ ارآن باني  ،فبوبكٍر الصِّ ل نُش مجع القر كهللن فوَّ

 . ( )(اللو ني  

 ُثرمَّ  ،وصرىلَّ أبروبكر  وثلَّرث ُعمرر ريض اهلل عنره ،ملسو هيلع هللا ىلصسب  النَّبريُّ ) :وقهللل

 . (2)(يعفو اهلل عمن يشا  ؛خبطتنا أو أصابتنا فتنة  

د ابُش احلنفيَّة أمحه اهلل تعهللىل مَّ رة  ؛يا أبت :ُقلُت ) :وقهللل مر من خري هرذه األُمَّ

فخشريت أ   :قرال .ُعمرر :قال ؟ُثمَّ من :ُقلُت  .أبوبكر   :قال ؟ملسو هيلع هللا ىلصبعد رسول اهلل 

أبروك رجرل  مرن  :قرالف ؟أنرت يرا أبرت :فُقلرُت  ،ُعرث   :فيقول ؟ُثمَّ من :أقول

 . (3)(املُسلمني

ُوِضَع ُعمر بن اخلطَّراب ريض اهلل ) :وقهللل ع داهلل بُش ع َّهللس أيض اهلل عندام

ه النَّاس يدعو  وُيصلُّو  قبل أ  ُيرفع فلرم  ،ر  وأنرا فريهمر  عنه عىل رسيره فتكنفَّ

طالرب   فالتفتُّ فإذا ُهو عرلُّ برن أيب ؛يرعني إل رجل  قد أخذ بمنكبي من ورائي

م عىل ُعمر ريض اهلل عنه فقال ،ريض اهلل عنه ما خلَّفت أحرداا أحربَّ إيلَّ أ   :فرتحَّ

إ  ُكنرُت ألنرنُّ ليجعلنَّرك اهلل مرع  ؛وايرم اهلل ،ألقى اهلل تعاىل بمثل عملره منرك

                                                 
حهللبة    ( )  [. 133/  ا ( 3 4)احلديث أق  ]فخرءه اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل يف فضهللول الصَّ

سنده    (2)  [.  23ا  231/ 2ا ( 111)احلديث أق  ]فخرءه اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل يف نر

حهللبة    (3) ، [11 ا  11 /  اا ( 37 )احلديث أقا  ]فخرءه اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل يف فضهللول الصَّ

لرو : )ملسو هيلع هللا ىلصبهللب قاول النَّ اِِّّ / ملسو هيلع هللا ىلصكتهللب فضهللول فصحهللب النَّ ِِّّ ]وفخرءه ال رخهللأيُّ يف صحيحه 

 . [21  / 3ا (  377)ا احلديث أق   (ُكنت ُمتَّخذاا خليالا 

229

 في الصحابة وأهل البيتالمسائل المروية عن اإلمام أحمد 

20 

فرذهبت أنرا  :يقرول ملسو هيلع هللا ىلصوذلك أيني ُكنُت ُأكثرر أ  أسرمع رسرول اهلل  ،صاحبْيك

وإ   ،وخرجت أنا وأبروبكر  وُعمرر ،ا وأبوبكر  وُعمرودخلت أن ،وأبوبكر  وُعمر

 . ( )(ُكنُت ألننَّ ليجعلنَّك اهلل معه 

د بُش  هلليٍب أمحه اهلل تعهللىل مَّ ۉ ﴿ :يعناِّاا  سمعت عليًّهلل يقاول) :وقهللل مر

ثامن .[101: األنبيا ]﴾ې ې ې ې ۉ  . (2)(نند  عر

د ابُش احلنفيَّة أمحه اهلل تعهللىل مَّ اثامن إىل  :لعُش عيل  قهلل) :وعُش مر ين عر لو ساريَّ

 . (3)(لسمعت وفيعت :رضاأٍ 

محُش بُش فيب ليَّل أمحه اهلل تعاهللىل انَي ه ) :وقهللل ع دالرَّ أفيات عليًّاهلل أافعاهللب ِ ض 

ثامن :يقول  . (1)(اللد  إينِّ فبرف إلي  نُش دم عر

حهللبة أيض اهلل عندر  ر 2 كام قاهللل  ،تعظي  احلسُش بُش عيلِّ بُش فيب يهلللٍب للصَّ

                                                 
سنده    ( ) ، وفخرءه ال رخاهللأيُّ [232/ 2ا ( 111)احلديث أق  ]فخرءه اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل يف نر

ٍُ / ملسو هيلع هللا ىلصكتهللب فضهللول فصحهللب النَّ اِِّّ ]يف صحيحه  مار باُش اخلطَّاهللب فيب  فا باهللب ننهللقاب عر

ريشِّ العدويِّ أيض اهلل عنه سال   يف صاحيحه [33  / 3اا ( 3714)ا احلديث أقا   القر ، ونر

حهللبةكت] مر أيض اهلل تعهللىل عنه/ هللب فضهللول الصَّ اا ( 2311)ا احلديث أقا   بهللب نُش فضهللول عر

 . [141 ا  141 / 1

حهللبة    (2)  [. 411/  ا (  77)احلديث أق  ]فخرءه اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل يف فضهللول الصَّ

نَّة    (3)  [. 324/ 2ا ( 7 1)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ

حهللبة فخرءه اإلنهللم فمح   (1) ، [443ا  442/  اا ( 727)احلديث أقا  ]د بُش  ن ٍل يف فضهللول الصَّ

نَّة للخالل : وانظر  [. 321/ 2ا (  12)أق  ]السُّ
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محُش أمحه اهلل تعهللىلفبوسلمة بُش  إنَّ فبهلل قتهللد  وأءالب آخر نعه نُش األنصهللأ ) :ع دالرَّ

و مصوأ   ثامن وهر نع نُش نكاون  :ثر َّ قهلل  ،فهللستأذنهلل يف احلجِّ فأذن هلام ،دخال عَّل عر

فأفيات إن فصاهللب  هاؤ ن  :قاهلل  .عليكر  بهللجلامعاة :قهللل ؟إن ظدر هؤ ن القوم

فخرءنهلل نُش  :قهللل .زنوا اجلامعة  يث كهللنتال :قهللل ؟وكهللنت اجلامعة فيد  ؛القوم

اأ لقينهلل احلسُش بُش عيل  داخالب  ؛عنده فرءعناهلل عاَّل فثار احلساُش  ،فلامَّ بلغنهلل بهللب الدَّ

ريد ارين  ،فنهلل يو  يدك ؛يهلل فنري املرؤننني :فلامَّ دخل احلسُش عليه قهللل ،لننظر نهلل ير فمر

ثامن ،بام شئت  ، تَّى يأيت اهلل بأنره اأءع فهللءلس يف بيت  ؛يهلل ابُش فخِّ :فقهللل له عر

نهللن  . ( )(فال  هللءة يل يف هراقة الدِّ

أ باُش ياهللرس أيض اهلل عاند  فعاُش فيب  ،وإقراأه بفضل عهللوشة كام  كهلله عامَّ

ملَّا بعث عليف ع راا واحلسن إىل الُكوفرة ) :واوٍل شقيٌ بُش سلمة أمحه اهلل تعهللىل قهللل

ر  فقال ،ليستنفراهم نيا واآلخررةإيني ألعلم أَّنَّ  :فخطب ع َّ ولكرنَّ  ،ا زوجته ِف الدُّ

اها  . (2)(اهلل عزَّ وجلَّ ابتالكم لتتَّبعوه أو إيَّ

حهللبة أيض اهلل عاندر  ر 3 فعاُش ع اداهلل باُش  ،تعظي  ع داهلل بُش ع َّهللٍس للصَّ

ام قهللل مر بُش اخلطَّهللب أيض اهلل عندر اثامن) :عر  ؛نهلل زال ابُش ع َّهللٍس يندى عاُش قتال عر
                                                 

حهللبة    ( ) : ، وانظار[477/  اا ( 743)احلديث أق  ]فخرءه اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل يف فضهللول الصَّ

نَّة للخالل   [. 331ا  333/ 2ا ( 132)أق  ]السُّ

ال رخاهللأيُّ  ، وفخرءه[271/ 31ا (  133 )احلديث أق  ]ه اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل يف نرسنده فخرء   (2)

ا احلاديث  بهللب فضال عهللوشاة أيض اهلل عنداهلل/ ملسو هيلع هللا ىلصكتهللب فضهللول فصحهللب النَّ ِِّّ ]يف صحيحه 

 . [44  / 3ا ( 3772)أق  
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محُش أمحه اهلل تعهللىلفبوسلمة بُش  إنَّ فبهلل قتهللد  وأءالب آخر نعه نُش األنصهللأ ) :ع دالرَّ

و مصوأ   ثامن وهر نع نُش نكاون  :ثر َّ قهلل  ،فهللستأذنهلل يف احلجِّ فأذن هلام ،دخال عَّل عر

فأفيات إن فصاهللب  هاؤ ن  :قاهلل  .عليكر  بهللجلامعاة :قهللل ؟إن ظدر هؤ ن القوم

فخرءنهلل نُش  :قهللل .زنوا اجلامعة  يث كهللنتال :قهللل ؟وكهللنت اجلامعة فيد  ؛القوم

اأ لقينهلل احلسُش بُش عيل  داخالب  ؛عنده فرءعناهلل عاَّل فثار احلساُش  ،فلامَّ بلغنهلل بهللب الدَّ

ريد ارين  ،فنهلل يو  يدك ؛يهلل فنري املرؤننني :فلامَّ دخل احلسُش عليه قهللل ،لننظر نهلل ير فمر

ثامن ،بام شئت  ، تَّى يأيت اهلل بأنره اأءع فهللءلس يف بيت  ؛يهلل ابُش فخِّ :فقهللل له عر

نهللن  . ( )(فال  هللءة يل يف هراقة الدِّ

أ باُش ياهللرس أيض اهلل عاند  فعاُش فيب  ،وإقراأه بفضل عهللوشة كام  كهلله عامَّ

ملَّا بعث عليف ع راا واحلسن إىل الُكوفرة ) :واوٍل شقيٌ بُش سلمة أمحه اهلل تعهللىل قهللل

ر  فقال ،ليستنفراهم نيا واآلخررةإيني ألعلم أَّنَّ  :فخطب ع َّ ولكرنَّ  ،ا زوجته ِف الدُّ

اها  . (2)(اهلل عزَّ وجلَّ ابتالكم لتتَّبعوه أو إيَّ

حهللبة أيض اهلل عاندر  ر 3 فعاُش ع اداهلل باُش  ،تعظي  ع داهلل بُش ع َّهللٍس للصَّ

ام قهللل مر بُش اخلطَّهللب أيض اهلل عندر اثامن) :عر  ؛نهلل زال ابُش ع َّهللٍس يندى عاُش قتال عر
                                                 

حهللبة    ( ) : ، وانظار[477/  اا ( 743)احلديث أق  ]فخرءه اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل يف فضهللول الصَّ

نَّة للخالل   [. 331ا  333/ 2ا ( 132)أق  ]السُّ

ال رخاهللأيُّ  ، وفخرءه[271/ 31ا (  133 )احلديث أق  ]ه اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل يف نرسنده فخرء   (2)

ا احلاديث  بهللب فضال عهللوشاة أيض اهلل عنداهلل/ ملسو هيلع هللا ىلصكتهللب فضهللول فصحهللب النَّ ِِّّ ]يف صحيحه 

 . [44  / 3ا ( 3772)أق  
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 . ( )(ءعلت فلوم نفيس ف  فكون قرلتر نثل نهلل قهللل  تَّى ،ويرعظِّ  شأنه

أنَّه جرا  عبرداهلل برن عبَّراس  ) :وعُش ذكوان  هللءب عهللوشة أيض اهلل عندهلل

ْحن ،يستأذ  عىل عائشة  :فُقلُت  ،فجئت وعند رأسها ابن أخيها عبداهلل بن عبدالرَّ

برداهلل برن هرذا ع :فأكبَّ عليها ابن أخيها عبرداهلل فقرال ،هذا ابن عبَّاس  يستأذ 

تراه :فقال .دعني من ابن عبَّاس   :فقالت ،ر  وهي متوتر  عبَّاس  يستأذ  إ َّ  ؛يرا ُأمَّ

 :قرال .ائذ  له إ  رئت :فقالت .ليُسليم عليك وُيوديعك ،ابن عبَّاس  من صاحلي بنيك

مرا بينرك وبرني أ  تلقري  :فقال .أيضاا  :فقالت .أبَّشي :فل َّ جلس قال ،فأدخلته

داا  وح من اجلسد ملسو هيلع هللا ىلصُُممَّ  ملسو هيلع هللا ىلص ُكنت أحربَّ نسرا  رسرول اهلل ،واألحبة إل أ  خترج الرُّ

وسرقطت قالدترك ليلرة  ،حُيربُّ إل طييبراا  ملسو هيلع هللا ىلصومل يكن رسرول اهلل  ،إىل رسول اهلل

وأصبح النَّاس لريس معهرم  ،حتَّى ُيصبح ِف املنزل ملسو هيلع هللا ىلصاألبوا  فأصبح رسول اهلل 

موا صعيداا  فكا  ذلك ِف سببك وما أنرزل اهلل  .طيبًّا ما   فأنزل اهلل عزَّ وجلَّ أ  تيمَّ

خصة ة من الرُّ جرا   ،وأنزل اهلل برا تك من فوق سبع س وات   ،عزَّ وجلَّ هلذه األُمَّ

وح األمني فأصبح ليس هلل مسجد  من مساجد اهلل ُيذكر اهلل إل ُيتىل فيه آنا   ،به الرُّ

لروددت  ؛والذي نفيس بيده ،س  دعني منك يا ابن عبَّا :فقالت .اللَّيل وآنا  النَّهار

 . (2)(أيني ُكنت نسيًّا منسيًّا

                                                 
نَّة    ( ) ا  331/ 2اا ( 111)أقا  ]، وفخرج نحوه [321/ 2ا ( 122)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ

331 .] 

 =وفخرءه ،[211ا  217/ 1ا ( 2117)احلديث أق  ]فخرءه اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل يف نرسنده    (2)
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احهللبة أيض اهلل عاندر  ر 4 كاام  ،تعظي  ع داهلل بُش ءعفر بُش فيب يهلللٍب للصَّ

وليناهلل فباوبكٍر ) :ويف أواياةٍ  .( )(فام ولينهلل ف د  نُش النَّهللس نثله ؛ولينهلل فبوبكرٍ ) :قهللل

ه وف نهلله علينهلل ؛خري خليفة اهلل  . (2)(فبرُّ

ٍد ال هللقر بُش عيل  زيُش العهللبديُش بُش احلرساني باُش عايلِّ باُش فيب  ر 5 مَّ تعظي  مر

حهللبة أيض اهلل عندر  مار)كام قهللل  ،يهلللٍب للصَّ فقاد  :نُش ءدل فضل فيب بكاٍر وعر

نَّة  . (3)(ءدل السُّ

ٍد ال هللقر بُش عيل  زيُش العهللبديُش بُش احلرسني  ر 6 مَّ هللدق بُش مر تعظي  ءعفٍر الصَّ

حهللبة أيض اهلل عندر بُش عيلِّ بُش فا ف ناُش ) :كام قهللل ،يب يهلللٍب للصَّ برئ اهلل ممَُّش تااَّ

مر  . (1)(فيب بكٍر وعر

سألت فبهلل ءعفٍر وءعفراب عُش فيب ) :وقهللل سهللمل ابُش فيب  فصة أمحه اهلل تعهللىل

مر ام ؛يهلل سهللمل :فقهلل  يل ؟بكٍر وعر ُههلل ،توهلَّ ادى ،وابرف نُش عدوِّ ام كهللنهلل إناهللنِّ  هر  .فإسَّ

ي ؛يهلل سهللمل :هللل يل ءعفر  وق :قهللل ه ،فبوبكٍر ءدِّ ءال ءادَّ   :وقاهللل :قاهللل ؟فيسبُّ الرَّ

                                                 
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ﴿بااهللب / كتااهللب التَّفسااري]ال رخااهللأيُّ يف صااحيحه  =     

 . [111 / 3ا ( 1743)﴾ ا احلديث أق  ۈۈ ٴۇ ۋ

حهللبة فخرءه اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل يف ف   ( )  [. 11 /  ا ( 11 )احلديث أق  ]ضهللول الصَّ

حهللبة    (2)  [. 437/  ا ( 711)احلديث أق  ]فخرءه اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل يف فضهللول الصَّ

حهللبة    (3)  [. 77 /  ا ( 11 )احلديث أق  ]فخرءه اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل يف فضهللول الصَّ

، [17 ا  17 /  اا ( 13 )احلديث أقا  ]حهللبة فخرءه اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل يف فضهللول الصَّ    (1)

نَّة   [. 447/ 2ا ( 312 )أق  ]وفخرءه عنه ابنه ع داهلل يف السُّ
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احهللبة أيض اهلل عاندر  ر 4 كاام  ،تعظي  ع داهلل بُش ءعفر بُش فيب يهلللٍب للصَّ

وليناهلل فباوبكٍر ) :ويف أواياةٍ  .( )(فام ولينهلل ف د  نُش النَّهللس نثله ؛ولينهلل فبوبكرٍ ) :قهللل

ه وف نهلله علينهلل ؛خري خليفة اهلل  . (2)(فبرُّ

ٍد ال هللقر بُش عيل  زيُش العهللبديُش بُش احلرساني باُش عايلِّ باُش فيب  ر 5 مَّ تعظي  مر

حهللبة أيض اهلل عندر  مار)كام قهللل  ،يهلللٍب للصَّ فقاد  :نُش ءدل فضل فيب بكاٍر وعر

نَّة  . (3)(ءدل السُّ

ٍد ال هللقر بُش عيل  زيُش العهللبديُش بُش احلرسني  ر 6 مَّ هللدق بُش مر تعظي  ءعفٍر الصَّ

حهللبة أيض اهلل عندر بُش عيلِّ بُش فا ف ناُش ) :كام قهللل ،يب يهلللٍب للصَّ برئ اهلل ممَُّش تااَّ

مر  . (1)(فيب بكٍر وعر

سألت فبهلل ءعفٍر وءعفراب عُش فيب ) :وقهللل سهللمل ابُش فيب  فصة أمحه اهلل تعهللىل

مر ام ؛يهلل سهللمل :فقهلل  يل ؟بكٍر وعر ُههلل ،توهلَّ ادى ،وابرف نُش عدوِّ ام كهللنهلل إناهللنِّ  هر  .فإسَّ

ي ؛يهلل سهللمل :هللل يل ءعفر  وق :قهللل ه ،فبوبكٍر ءدِّ ءال ءادَّ   :وقاهللل :قاهللل ؟فيسبُّ الرَّ

                                                 
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ﴿بااهللب / كتااهللب التَّفسااري]ال رخااهللأيُّ يف صااحيحه  =     

 . [111 / 3ا ( 1743)﴾ ا احلديث أق  ۈۈ ٴۇ ۋ

حهللبة فخرءه اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل يف ف   ( )  [. 11 /  ا ( 11 )احلديث أق  ]ضهللول الصَّ

حهللبة    (2)  [. 437/  ا ( 711)احلديث أق  ]فخرءه اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل يف فضهللول الصَّ

حهللبة    (3)  [. 77 /  ا ( 11 )احلديث أق  ]فخرءه اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل يف فضهللول الصَّ

، [17 ا  17 /  اا ( 13 )احلديث أقا  ]حهللبة فخرءه اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل يف فضهللول الصَّ    (1)

نَّة   [. 447/ 2ا ( 312 )أق  ]وفخرءه عنه ابنه ع داهلل يف السُّ
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هلل ٍد يوم القيهللنة إن مل فكُش فتو ُهر مَّ ُههلل ؛  نهلللتنِّ شفهللعة مر  . ( )(وفبرف نُش عدوِّ

تهللن عُش اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل يف تقريار  فدهللتهللن نسألتهللن نرويَّ

ح  . هللبة وفهل ال ي ت أيض اهلل عندر التَّعظي  واإلءالل بني الصَّ

*  *  * 

ابع*   :النَّهي عن الُغلوي ِف أهل البْيت :املطلب السَّ

ة عناها  ذهب اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل إىل  ا كام يف املسهللول املرويَّ

لوِّ يف فهل ال ي ت أيض اهلل عندر   : يف نسألتني  ويرمكُش بيهللن نيه ه  ،النَّدِّ عُش الغر

لاوِّ  :ملسألة األروىلا عيلُّ باُش فيب يهلللاٍب أيض اهلل عناه وسا   باني فهال الغر

 ،ليرح ُّناِّ قاوم   تَّاى يادخلوا النَّاهللأ يف  ر ِّاِّ) :كام قاهللل أيض اهلل عناه ،واجلفهللن

 . (2)(ولير غضنِّ قوم   تَّى يدخلوا النَّهللأ يف برغيض

ة يف عيلِّ بُش فيب يهللل :املسألة الثَّهللنية ٍب أيض اهلل عنه كداالك هالك هيه األرنَّ

الم اع ُِّّ  ،فهل الكتهللب يف عيسى بُش نري  عليه السَّ كام قهللل عهللنر بُش وا يال الشَّ

ة :لقيت علقمة فقهللل) :أمحه اهلل تعهللىل  :قرلتر  :قهللل ؟فتدأي نهلل نثل عيل  يف هيه األرنَّ

وا يف  ر ِّه ،نثل عيسى بُش نري  :قهللل ؟ونهلل نثله قوم   وفبغضه ،ف  َّه قوم   تَّى هلكر

                                                 
حهللبة    ( ) ، [4 2ا  1 2/  اا ( 77 )احلديث أقا  ]فخرءه اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل يف فضهللول الصَّ

نَّة   [. 441/ 2ا ( 313 )أق  ]وفخرءه عنه ابنه ع داهلل يف السُّ

حهللبة ف   (2)  [. 711/ 2ا ( 142)احلديث أق  ]خرءه اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل يف فضهللول الصَّ
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وا يف برغضه  . ( )( تَّى هلكر

تهللن عُش اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل يف النَّداِّ  فدهللتهللن نسألتهللن نرويَّ

لوِّ يف فهل ال ي ت أيض اهلل عندر   . عُش الغر

*  *  * 

حابة :املطلب الثَّامن*   :الكفُّ ع َّ جرى بني الصَّ

ة عناهكا  ذهب اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل إىل  ا ام يف املسهللول املرويَّ

حهللبة أيض اهلل عندر  ويرمكُش بيهللن نيهب اإلناهللم فمحاد  ،الكفِّ عامَّ ءرى بني الصَّ

احهللبة أيض اهلل عاندر  يف  يفبُش  ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل ا الكافِّ عاامَّ ءارى باني الصَّ

 : املسهللول اآلتية

انَّة  :املسألة األروىل الكافُّ عاامَّ  واجلامعاة هاِّفنَّ صفة املرؤنُش نُش فهل السُّ

حهللبة أيض اهلل عندر  د بُش   ياٍب األنادأايبُّ أمحاه اهلل  ،ءرى بني الصَّ مَّ كام قهللل مر

نَّة واجلامعة :قهللل فمحد بُش  ن لٍ ) :تعهللىل إلاه  نُش شادد فن   :صفة املرؤنُش نُش فهل السُّ

داب ع ده وأسوله ؛إ  اهلل و ده   وي  له مَّ ٌَّ ) :إىل فن قهللل ،(وفنَّ مر وعر   ا

ح ة ن يِّه  لف الييُش اختهللأه  اهلل لصر ثامن ،ملسو هيلع هللا ىلصالسَّ مر وعر م فبهلل بكٍر وعر وعر   ،وقدَّ

محُش باُش عاوٍ  وساعد باُش فيب  بري وع ادالرَّ ٌَّ عيلِّ بُش فيب يهلللٍب ويلحة والازُّ  

                                                 
حهللبة    ( ) ، [2 7ا    7/ 2اا ( 171)احلديث أقا  ]فخرءه اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل يف فضهللول الصَّ

نَّة  قهللتل علقمة ناع عايل   تَّاى عارج : )بلفظ[ 211/ 2ا ( 342)أق  ]وفخرءه اخلالل يف السُّ

 . األثر( قهلللبصفِّني ف
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وا يف برغضه  . ( )( تَّى هلكر

تهللن عُش اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل يف النَّداِّ  فدهللتهللن نسألتهللن نرويَّ

لوِّ يف فهل ال ي ت أيض اهلل عندر   . عُش الغر

*  *  * 

حابة :املطلب الثَّامن*   :الكفُّ ع َّ جرى بني الصَّ

ة عناهكا  ذهب اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل إىل  ا ام يف املسهللول املرويَّ

حهللبة أيض اهلل عندر  ويرمكُش بيهللن نيهب اإلناهللم فمحاد  ،الكفِّ عامَّ ءرى بني الصَّ

احهللبة أيض اهلل عاندر  يف  يفبُش  ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل ا الكافِّ عاامَّ ءارى باني الصَّ

 : املسهللول اآلتية

انَّة  :املسألة األروىل الكافُّ عاامَّ  واجلامعاة هاِّفنَّ صفة املرؤنُش نُش فهل السُّ

حهللبة أيض اهلل عندر  د بُش   ياٍب األنادأايبُّ أمحاه اهلل  ،ءرى بني الصَّ مَّ كام قهللل مر

نَّة واجلامعة :قهللل فمحد بُش  ن لٍ ) :تعهللىل إلاه  نُش شادد فن   :صفة املرؤنُش نُش فهل السُّ

داب ع ده وأسوله ؛إ  اهلل و ده   وي  له مَّ ٌَّ ) :إىل فن قهللل ،(وفنَّ مر وعر   ا

ح ة ن يِّه  لف الييُش اختهللأه  اهلل لصر ثامن ،ملسو هيلع هللا ىلصالسَّ مر وعر م فبهلل بكٍر وعر وعر   ،وقدَّ

محُش باُش عاوٍ  وساعد باُش فيب  بري وع ادالرَّ ٌَّ عيلِّ بُش فيب يهلللٍب ويلحة والازُّ  

                                                 
حهللبة    ( ) ، [2 7ا    7/ 2اا ( 171)احلديث أقا  ]فخرءه اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل يف فضهللول الصَّ

نَّة  قهللتل علقمة ناع عايل   تَّاى عارج : )بلفظ[ 211/ 2ا ( 342)أق  ]وفخرءه اخلالل يف السُّ

 . األثر( قهلللبصفِّني ف
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حهللبة فإنَّ هؤ ن التِّساعة  ،وقَّهللٍص وسعيد بُش زيد بُش عمرو بُش نرفيٍل عَّل سهللور الصَّ

فر   ،اسرُكن حررا ) :ملسو هيلع هللا ىلصعَّل ء ل  اران فقاهللل النَّ اُِّّ  ملسو هيلع هللا ىلصنع النَّ ِِّّ  الييُش كهللنوا

ي   أو ررهيد   وتار َّ  عاَّل مجيااع  ،والنَّ ااُِّّ عاهللوه  ،( )(عليرك إل نبرييف أو صردي

ٍد صاغريه  وك اريه  مَّ ث بفضاهللولد  ،فصحهللب مر وفنسا  عاامَّ شاجر  ،و ادَّ

لف نُش ال) :إىل فن قهللل ،(بيند  لامن يف اآلفهللقهيا نهلل اءتمع عليه السَّ  . (2)(عر

أه ق ل اخلوض يف ناهلل ءارى باني :ثَّهللنيةاملسألة ال احهللبة  فن يعر  املرؤنُش َقد  الصَّ

نييُّ أمحه اهلل تعاهللىل ،أيض اهلل عندر  ساألت فباهلل ع اداهلل ) :كام قهللل فمحد بُش احلسُش الرتِّ

بري وعيل  وعهللوشة :قرلتر  عهللوياة وفظُشُّ ذكار ا نهلل تقول فيام كهللن نُش فنر يلحة والزُّ  ؟ا  نر

 . (3)(اهلل فعل  !؟نُش فنهلل فقول يف فصحهللب أسول اهلل كهللن بيند  يشن   :فقهللل

احهللبة أيض اهلل عاندر    يرقهللبال إ  بقاول  :ثَّهلللثةاملسألة ال نهلل ءرى بني الصَّ

ونحاُش اا  قيال أليب ع اداهلل) :كام قهللل فبوبكٍر املروذيُّ أمحاه اهلل تعاهللىل ،احلرسنى

و يعقوببهلللعسكر وقد ءهللن بعض أر  تقاول  ناهلل ؛يهلل فبهلل ع اداهلل :فقهللل ا سل اخلليفة وهر

عهللوية أمحدام اهلل  ؛نهلل فقول فيدهلل إ  احلرسانى :فقهللل فبوع داهلل ؟فيام كهللن نُش عيل  ونر

 . (1)(أمحد  اهلل فمجعني

                                                 
سنده    ( )  [. 74 / 3ا ( 731 )احلديث أق  ]فخرءه اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل يف نر

 . 221ا  222فخرءه ابُش اجلوزيِّ يف ننهللقب اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل ص   (2)

نَّة    (3)  [. 171/ 2ا ( 1 7)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ

نَّة    (1)  ننهللقاب اإلناهللم: ، وانظار[  4/ 3؛ 171/ 2اا (   4؛ 3 7)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ

 .  22ا  221فمحد بُش  ن ٍل  بُش اجلوزيِّ ص
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ابعةاملسألة ال ل وصاف اهلل  :رَّ حهللبة أيض اهلل عندر    ير ادِّ نهلل ءرى بني الصَّ

نَّهلل عناد فيب ع اداهلل سانة ) :عقوب بُش الع َّهللس أمحه اهلل تعهللىلكام قهللل ي ،تعهللىل هل  كر

فلايس نارت َّ  عاَّل  :فقهللل له فباوءعفرٍ  ،س ٍع وع يُش فنهلل وفبوءعفر بُش إبراهي 

لِّد  وسى األشعريِّ  ؛فصحهللب أسول اهلل كر عهللوية وعمرو بُش العهللص وعَّل فيب نر نر

لُّد  وصفد  اهلل يف كتهللبه  ،نع  :قهللل ؟واملرغري  ٹٹ ٹ ٹ ﴿ :فقاهلللكر

 . ( )([29: الفتح]﴾ڤڤ ڤ

حهللبة أيض اهلل عندر    يدفع نهلل ءهللن نُش  :هللنسةاملسألة اخل نهلل ءرى بني الصَّ

اهلل  أمحاه إسحهللق بُش إبراهي  بُش هاهللن  النَّيساهللبوأيُّ كام قهللل  ،األ هللديث يف فضهللولد 

ف هللديااث ءااهللنت يف عاايل  يف  :ساامعت فبااهلل ع ااداهلل يقااول وقااهللل لااه فيب) :تعااهللىل

 .إ  خارياب  ملسو هيلع هللا ىلص  نقول يف فصاحهللب أساول اهلل  ،عَّل نهلل ءهللنت :فقهللل ،فضهللولال

مر وسعد ونُش كفَّ عُش تل  الفتنة :وقهللل او عناد بعاض النَّاهللس  :ابُش عر فليس هر

فكيف الياوم والنَّاهللس عاَّل هايا احلاهللل  ،هيا عيلي مل يض   النَّهللس :ثر َّ قهللل ؟فمحد

يف   يعج نِّ فصالب  ،ونحوه  . (2)(والسَّ

هللدسةلة الاملسأ حهللبة أيض اهلل عندر    ُيمل عَّل تاويلِّ  :سَّ نهلل ءرى بني الصَّ

ياٍد املشاكهللينُّ  ،بعضد  والتَّاِّي نُش ال عض اآلخر كام قهللل فبويهلللاٍب فمحاد باُش محر
                                                 

نَّة    ( ) نَّة للخاالل : ، وانظر[177ا  177/ 2ا ( 744)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ ا  747)أقا  ]السُّ

 .  22، ننهللقب اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل  بُش اجلوزيِّ ص[177/ 2ا ( 747

، وفخرءاه عناه [71 / 2اا ( 131 )أقا  ]أواياة اباُش هاهللن  : نهللم فمحد بُش  ن لٍ نسهللول اإل   (2)

نَّة   [. 317/ 2ا ( 147)أق  ]اخلالل يف السُّ
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34 

ابعةاملسألة ال ل وصاف اهلل  :رَّ حهللبة أيض اهلل عندر    ير ادِّ نهلل ءرى بني الصَّ

نَّهلل عناد فيب ع اداهلل سانة ) :عقوب بُش الع َّهللس أمحه اهلل تعهللىلكام قهللل ي ،تعهللىل هل  كر

فلايس نارت َّ  عاَّل  :فقهللل له فباوءعفرٍ  ،س ٍع وع يُش فنهلل وفبوءعفر بُش إبراهي 

لِّد  وسى األشعريِّ  ؛فصحهللب أسول اهلل كر عهللوية وعمرو بُش العهللص وعَّل فيب نر نر

لُّد  وصفد  اهلل يف كتهللبه  ،نع  :قهللل ؟واملرغري  ٹٹ ٹ ٹ ﴿ :فقاهلللكر

 . ( )([29: الفتح]﴾ڤڤ ڤ

حهللبة أيض اهلل عندر    يدفع نهلل ءهللن نُش  :هللنسةاملسألة اخل نهلل ءرى بني الصَّ

اهلل  أمحاه إسحهللق بُش إبراهي  بُش هاهللن  النَّيساهللبوأيُّ كام قهللل  ،األ هللديث يف فضهللولد 

ف هللديااث ءااهللنت يف عاايل  يف  :ساامعت فبااهلل ع ااداهلل يقااول وقااهللل لااه فيب) :تعااهللىل

 .إ  خارياب  ملسو هيلع هللا ىلص  نقول يف فصاحهللب أساول اهلل  ،عَّل نهلل ءهللنت :فقهللل ،فضهللولال

مر وسعد ونُش كفَّ عُش تل  الفتنة :وقهللل او عناد بعاض النَّاهللس  :ابُش عر فليس هر

فكيف الياوم والنَّاهللس عاَّل هايا احلاهللل  ،هيا عيلي مل يض   النَّهللس :ثر َّ قهللل ؟فمحد

يف   يعج نِّ فصالب  ،ونحوه  . (2)(والسَّ

هللدسةلة الاملسأ حهللبة أيض اهلل عندر    ُيمل عَّل تاويلِّ  :سَّ نهلل ءرى بني الصَّ

ياٍد املشاكهللينُّ  ،بعضد  والتَّاِّي نُش ال عض اآلخر كام قهللل فبويهلللاٍب فمحاد باُش محر
                                                 

نَّة    ( ) نَّة للخاالل : ، وانظر[177ا  177/ 2ا ( 744)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ ا  747)أقا  ]السُّ

 .  22، ننهللقب اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل  بُش اجلوزيِّ ص[177/ 2ا ( 747

، وفخرءاه عناه [71 / 2اا ( 131 )أقا  ]أواياة اباُش هاهللن  : نهللم فمحد بُش  ن لٍ نسهللول اإل   (2)

نَّة   [. 317/ 2ا ( 147)أق  ]اخلالل يف السُّ
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 .والشدهللد  بدعة ؛والو ية بدعة ؛الاان  بدعة :سألت فبهلل ع داهلل) :أمحه اهلل تعهللىل

ف نُش ف دٍ  :قهللل والو ياة فن تتاوىلَّ بعضاهللب  ،نُش فصحهللب أسول اهلل الاان  فن تتاَّ

دهللد  فن تشدد عَّل ف ٍد فنَّه يف النَّهللأ ،وترتك بعضهللب   . ( )(والشَّ

هللبعةاملسألة ال احهللبة  :سَّ احليأ نُش األ هللديث التِّ فيدهلل ذكر نهلل ءرى بني الصَّ

 : وتفهللصيل ذل  فيام يأيت ،أيض اهلل عندر 

اهلل  كام قهللل  ن ل بُش إساحهللق أمحاه ،أل هللديثعدم النَّظر يف يشٍن نُش هيه ا ر 1

ع اداهلل  فأتيت فباهلل ،فأدت فن فكتب كتهللب صفِّني واجلمل عُش خلف بُش سهللملٍ ) :تعهللىل

وقاد  !؟وليس فيه  الل  و   رام   ؛ونهلل تصنع بياك :فقهللل ،فركلِّمه يف ذاك وفسأله

 ،وكت داهلل خلاف   ،فكت ت األسهللنيد وتركات الكاالم ،كت ت نع خلف  يث كت ه

ندأ واءتمعنهلل عنده ع ةٍ  ،و  ت عند غر وكت دهلل خلف   ؛فكت ت فسهللنيد  ديث شر

فأدت فن فعار   :قهللل ؟ومل كت ت األسهللنيد وتركت الكالم :قرلتر له .عَّل وءددهلل

ع ة  نندهلل  :فقهللل أليب ؛ف لغ فبهلل ع داهلل ،فأتيت خلف فكت تدهلل :قهللل  ن ل   .نهلل أوى شر

ي الكتهللب فهلل  سه عنه  . (3)((2)فيهو  تدعه ينظر  ؛خر

                                                 
نَّة    ( )  [. 171/ 2ا ( 773)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ

نَّة للخالل   (2) ان: )يف  هللشية األصل نُش كتهللب السُّ جلرازن وذكر يعقوب باُش شاي ة يف ا: قهللل ابُش الفرَّ

أ سند عامَّ ل نُش نر أٍ : األوَّ ئل عُش  اديث النَّ اِِّّ يف عاامَّ تقتلرك الفئرة : )سمعت فمحد بُش  ن ٍل سر

يف هيا غري  اديٍث صاحيٍح : وقهللل. كام قهللل أسول اهلل؛ قتلته الفئة ال هللغية: ؟ فقهللل فمحد(الباغية

، وكره فن يتكلَّ  يف هيا؛ بأكثر نُش هيا  (. عُش النَّ ِِّّ

نَّة فخرءه اخل   (3) نَّة للخالل : ، وانظر[171/ 2ا ( 723)أق  ]الل يف السُّ  [. 417/ 3ا (   1)أق  ]السُّ
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اهلل  كام قهللل فبوبكٍر املاروذيُّ أمحاه ،زءر وهجر نُش يكتب هيه األ هللديث ر 2

ديئاة يف  :سمعت فبهلل ع داهلل يقاول) :تعهللىل إنَّ قوناهللب يكت اون هايه األ هللدياث الرَّ

فنهلل   فنكر فن يكاون صاهلل ب  :وقد  كوا عن  فنَّ  قرلَت  ،فصحهللب أسول اهلل

 :وقاهللل ،فغضاب وفنكاره إنكاهللأاب شاديداب  . ديث يكتب هيه األ هللديث يعرفدهلل

فكياف يف  ،لو كهللن هيا يف ففنهللن النَّاهللس ألنكرتاه ،نعهللذ اهلل فن    فرنكر هيا ،بهلليل  

دٍ  مَّ عرفتاه  فماُش :قرلتر أليب ع داهلل .فنهلل مل فكتب هيه األ هللديث :وقهللل ؟فصحهللب مر

ديئة وجيمعدهلل هل صهلل ب هيه يستهلل ،نع  :قهللل ؟َفهير َجر :يكتب هيه األ هللديث الرَّ

ء  ديئة الرَّ لاتر  :وقهللل فبوع داهلل .األ هللديث الرَّ محُش بُش صاهلللٍح فقر ءهللنين ع دالرَّ

ث ايه األ هللديث :له دِّ ث اهلل فالن   :فجعل يقول ؟حتر ث اهلل فاالن   ؛قد  دَّ  ،و دَّ

و ُيتجُّ  ؛وفنهلل فأفٌ به  . ( )(ومل فركلِّمه ؛فرفيته بعد فأعرضت عنه ،وهر

واية عمَّ  ر 3 ث ايه األ هللديثعدم الرِّ دِّ دنَّاهلل باُش  ،ُش ُير كام قهللل فبوع داهلل نر

هللنُِّّ أمحه اهلل تعهللىل  :فقاهللل .سألت فمحد عُش عر يداهلل بُش نروسى الع يسِّ ) :ُييى الشَّ

ويفي  لتر  .كر و :فقر و يهلل فبهلل ع اداهلل :قرلتر  .كام شهللن اهلل :قهللل ؟فكيف هر  :قاهللل ؟كيف هر

ث عنااه ُ   :قااهللل ؟مل :قرلااتر  .  يرعج نااِّ فن فر اادِّ ث بأ هللديااث فيدااهلل تاانقُّ اادِّ ُير

 . (2)(ألصحهللب أسول اهلل

                                                 
نَّة    ( )  [.  41/ 3ا ( 711)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ

نَّة    (2) كِّ عُش اإلنهللم فمحد باُش [411/ 3ا ( 117)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ ، وهيا بخال  نهلل  ر

م عايلِّ باُش فيب يهلللاٍب أيض اهلل عناه  ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل ن اوي الايي يعتقاد تقادُّ ُش توثيٌ الارَّ

 [. 272/ 1 ]بهلللتَّفضيل واخلالفة، كام  كهلله اخلطيب ال غداديُّ عنه يف تهللأخيه 
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36 

اهلل  كام قهللل فبوبكٍر املاروذيُّ أمحاه ،زءر وهجر نُش يكتب هيه األ هللديث ر 2

ديئاة يف  :سمعت فبهلل ع داهلل يقاول) :تعهللىل إنَّ قوناهللب يكت اون هايه األ هللدياث الرَّ

فنهلل   فنكر فن يكاون صاهلل ب  :وقد  كوا عن  فنَّ  قرلَت  ،فصحهللب أسول اهلل

 :وقاهللل ،فغضاب وفنكاره إنكاهللأاب شاديداب  . ديث يكتب هيه األ هللديث يعرفدهلل

فكياف يف  ،لو كهللن هيا يف ففنهللن النَّاهللس ألنكرتاه ،نعهللذ اهلل فن    فرنكر هيا ،بهلليل  

دٍ  مَّ عرفتاه  فماُش :قرلتر أليب ع داهلل .فنهلل مل فكتب هيه األ هللديث :وقهللل ؟فصحهللب مر

ديئة وجيمعدهلل هل صهلل ب هيه يستهلل ،نع  :قهللل ؟َفهير َجر :يكتب هيه األ هللديث الرَّ

ء  ديئة الرَّ لاتر  :وقهللل فبوع داهلل .األ هللديث الرَّ محُش بُش صاهلللٍح فقر ءهللنين ع دالرَّ

ث ايه األ هللديث :له دِّ ث اهلل فالن   :فجعل يقول ؟حتر ث اهلل فاالن   ؛قد  دَّ  ،و دَّ

و ُيتجُّ  ؛وفنهلل فأفٌ به  . ( )(ومل فركلِّمه ؛فرفيته بعد فأعرضت عنه ،وهر

واية عمَّ  ر 3 ث ايه األ هللديثعدم الرِّ دِّ دنَّاهلل باُش  ،ُش ُير كام قهللل فبوع داهلل نر

هللنُِّّ أمحه اهلل تعهللىل  :فقاهللل .سألت فمحد عُش عر يداهلل بُش نروسى الع يسِّ ) :ُييى الشَّ

ويفي  لتر  .كر و :فقر و يهلل فبهلل ع اداهلل :قرلتر  .كام شهللن اهلل :قهللل ؟فكيف هر  :قاهللل ؟كيف هر

ث عنااه ُ   :قااهللل ؟مل :قرلااتر  .  يرعج نااِّ فن فر اادِّ ث بأ هللديااث فيدااهلل تاانقُّ اادِّ ُير

 . (2)(ألصحهللب أسول اهلل

                                                 
نَّة    ( )  [.  41/ 3ا ( 711)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ

نَّة    (2) كِّ عُش اإلنهللم فمحد باُش [411/ 3ا ( 117)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ ، وهيا بخال  نهلل  ر

م عايلِّ باُش فيب يهلللاٍب أيض اهلل عناه  ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل ن اوي الايي يعتقاد تقادُّ ُش توثيٌ الارَّ
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ث ايه األ هللديث ر 4 دِّ كام قهللل فبواحلهللأث فمحاد باُش  ،حتيير النَّهللس ممَُّش ُير

هللوغ أمحه اهلل تعهللىل د الصَّ مَّ قَّة ( )ءهللننهلل عدد  ونعد ) :مر دناهلل  ،ذكروا فسَّ  نُش الرِّ فوءَّ

ُش زع  فنَّه نر هللح  له فن يتكلَّ  يف نسهللوئ فصاحهللب نهلل تقول فيم :اهلل إىل فيب ع داهلل

اوٍن أدين   :فقهللل فبوع اداهلل ؟أسول اهلل اهللن ون هاؤ ن القاوم ،هايا كاالم سر   ؛جير

هلللسون  . (2)(وير نيَّ فنره  للنَّهللس ،و  جير

ب عَّل هيه األ هللديث ر 5 اد باُش احلكا  أمحاه اهلل تعاهللىل ،ال َّ مَّ  :فعُش مر

ءل يروي احلديث فيه عاَّل عُش فيب ع داهلل وسأله عُش) فصاحهللب أساول اهلل  الرَّ

ءل  ديثهللب فياه عاَّل  :قهللل ؟فأويه كام سمعته :يقول ،يشن   نهلل يعج نِّ فن يروي الرَّ

وإينِّ ألرضب عاَّل غاري  اديٍث ممَّاهلل فياه عاَّل  :قاهللل .فصحهللب أساول اهلل يشن  

 . (3)(فصحهللب أسول اهلل يشن  

ترب هيه األ هللديث ر 6 فبوبكٍر املاروذيُّ أمحاه اهلل كام قهللل  ، رق وخرق كر

يعناِّ فياه اا  اساتعرت ناُش صاهلل ِب  اديٍث كتهللباهللب  :قرلتر أليب ع اداهلل) :تعهللىل

ديئة لقد استعهللأ سالم باُش  ،نع  :قهللل ؟ترى فن فر رقه فو فخرقه ،ا  األ هللديث الرَّ

طيٍع نُش فيب عوانة كتهللبهللب فيه هيه األ هللديث  :قرلاتر  .فأ رق ساالم  الكتاهللب :فيب نر

 . (1)(نع  :قهللل ؟فأ رقه

                                                 
 . هكيا يف النُّسخة املط وعة   ( )

نَّة    (2)  [. 2 4ا    4/ 3ا ( 124)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ

نَّة فخرءه اخلالل يف   (3)  [. 412ا   41/ 3ا ( 111)أق  ] السُّ

نَّة    (1)  [. 1 4/ 3ا (  12)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ
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ة عُش اإلنهللم فمحاد باُش  ن اٍل أمحاه اهلل تعاهللىل يف  فديه بعض املسهللول املرويَّ

حهللبة أيض اهلل عند   . ( )الكفِّ عامَّ ءرى بني الصَّ

*  *  * 

بي  :املطلب التَّاسع*  حابة بالثَّلب والسَّ  :التَّطاول عىل الصَّ

ة عناهكام يف ا  ذهب اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل إىل  ا املسهللول املرويَّ

ابِّ  حهللبة أيض اهلل عندر  بهلللثَّلب والسَّ رنة التَّطهللول عَّل الصَّ فقاد فخارج عاُش  ، ر

بري عاُش عهللوشاة أيض اهلل عنداهلل قهلللات رو  بُش الازُّ فرناروا فن  ؛ياهلل اباُش فختاِّ) :عر

دٍ  مَّ  . (2)(فس ُّوهر  :يستغفروا ألصحهللب مر

مر بُش اخلطَّهللب أيض اهلل ام قهلللوعُش ع داهلل بُش عر   تس ُّوا فصحهللب ) : عندر

دٍ  مَّ قهللم ف ده  سهللعة ،مر مره :فلمر  . (3)(خري  نُش عمل ف دك  عر

كا  ناُش  يفويرمكُش بيهللن نيهب اإلنهللم فمحد باُش  ن اٍل أمحاه اهلل تعاهللىل   ر

حهللبة أيض اهلل عندر  يف املسهللول اآلتية  : تطهللول عَّل الصَّ

                                                 
نَّة للخالل : انظر   ( ) ننهللقب اإلناهللم فمحاد باُش  ن اٍل [ 113ا  112/ 3ا ( 771ا  777)أق  ]السُّ

 .  22 بُش اجلوزيِّ ص

احهللب   (2) ، [77ا  77/  اا ( 1 )احلاديث أقا  ]ة فخرءه اإلنهللم فمحاد باُش  ن اٍل يف فضاهللول الصَّ

سل   يف صحيحه   . [7 23/ 1ا ( 3122)احلديث أق  / كتهللب التَّفسري]وفخرءه نر

حهللبة    (3) ، وفخرءه ابُش [77/  ا ( 4 )احلديث أق  ]فخرءه اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل يف فضهللول الصَّ

ننه  نة]نهللءه يف سر اا ( 72 )حلاديث أقا  ا ا ملسو هيلع هللا ىلصباهللب يف فضاهللول فصاحهللب أساول اهلل / املرقدِّ

 . [11ص
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كا  ناُش تطاهللول عاَّل أءاٍل ناُش  :املسألة األروىل  ،ملسو هيلع هللا ىلصفصاحهللب النَّ اِِّّ  ر

 : وتفهللصيل ذل  فيام يأيت

دُّ  املرتطهللولفنَّ  ر 1 أ و  ُير باُش  كام قهللل ع اداهلل ،وفنَّه   خيرج نُش اإلسالم ،يرعزَّ

ُش شت  أءالب نُش فصحهللب النَّ اِِّّ ) :فمحد بُش  ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل  ؟ملسو هيلع هللا ىلصسألت عمَّ

لتر  .فأى فن ير ب :فقهللل فيب  :إ  فنَّه قهللل ،ف عَّل احلدِّ فل  نق :فقهللل ؟له  دي  :فقر

 . ( )(نهلل فأاه إ  عَّل اإلسالم :وقهللل .ير ب

 :فيمُش سبَّ صاحهللبيًّهلل) فهللملنصوص عُش اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل

لطهللن تأدي ه قيِّده بطلب واأٍث  ،جيب عَّل السُّ نع فنَّ فكثره  فو كثارياب ناند   ،ومل ير

 . (2)(له واأث  

بام فخرءاه عاُش فيب  د بُش  ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل عَّل ذل اإلنهللم فمح واستدلَّ 

ي  ريض اهلل عنره) :برز  األسلمِِّّ أيض اهلل عنه قهللل دي  ،أغلظ رجل  أليب بكر  الصي

مرا هري ألحرد  بعرد  :وقرال ،فرانتهره :قال ؟أل أرضب ُعنقه :فقال أبوبرزة :قال

 . (3)(ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

                                                 
، وفخرءاه [213 / 3اا ( 717 )أقا  ]أواياة ابناه ع اداهلل : نسهللول اإلنهللم فمحد باُش  ن الٍ    ( )

نَّة واجلامعة   [.  31 / 7ا ( 2317)أق  ]الاللكهللوُِّّ يف وح فرصول اعتقهللد فهل السُّ

رو   بُش نفلح ال   (2)  . 223/ 1 لح  د  وح املرقنع  بُش نفاملر : ، وانظر14 / 1 فر

اننه [1/  اا ( 41)احلديث أق  ]نرسند اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل    (3) حتاري   كتاهللب]، وفخرءاه النساهللوُِّّ يف سر

م ، [721ا  721اا ص( 1177ا   117)ا احلديث أق   ملسو هيلع هللا ىلصبهللب احلرك  فيمُش سبَّ النَّ َِّّ / الدَّ

 [. 213 ا  212 / 3ا ( 714 )أق  ]أواية ابنه ع داهلل : نسهللول اإلنهللم فمحد بُش  ن لٍ : وانظر
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40 

كام قهللل فبوبكٍر املروذيُّ أمحه اهلل  ،إلسالمليس له سد   يف ا املرتطهللولفنَّ  ر 2

مر وعهللوشة) :تعهللىل ناهلل أآه عاَّل  :قاهللل .سألت فبهلل ع داهلل عُش نُش يشت  فبهلل بكٍر وعر

اليي يشت  فصحهللب النَّ ِِّّ  :قهللل نهللل  :وسمعت فبهلل ع داهلل يقول :قهللل .اإلسالم

 . ( )(يف اإلسالم ا نصيب   :فو قهلللا  ليس هل  سد   

يُش هللولاملرتطفنَّ  ر 3 كاام قاهللل ع اداملل  باُش ع داحلمياد  ،قد نرق عُش الادِّ

خياهلل  عاَّل ناُش شات   :اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل أمحدام اهلل تعاهللىلامليموينُّ وقد سمع 

فر يُش) :ثر َّ قهللل ،الكر  . (2)(نُش شت  فصحهللب النَّ ِِّّ   نأنُش فن يكون قد نرق عُش الدِّ

ٌ   املرتطهللولفنَّ  ر 4 ياٍد املشاكهللينُّ أمحاه اهلل  فعُش فيب يهلللٍب فمحد ،زندي باُش محر

ثامن :فنَّه قهللل أليب ع داهلل) :تعهللىل ءل يشت  عر  .فأخاوين فنَّ أءالب تكلَّا  فياه ؛الرَّ

 . (3)(هيه زندقة   :فقهللل

عهللنلاة ناُش شات  أءاالب ناُش فصاحهللب النَّ اِِّّ  :املسألة الثَّهللنية  ،ملسو هيلع هللا ىلصكيفيَّة نر

 : وتفهللصيل ذل  فيام يأيت

هللن ة ُملسه ر 1 هللوغ أمحه اهلل تعهللىل كام ،ُمر د الصَّ مَّ  :قهللل فبواحلهللأث فمحد بُش مر

قعة إىل فيب ع داهلل) دنهلل أر عهللوياة  :نهلل تقول أمح  اهلل فيمُش قاهللل :وءَّ   فقاول إنَّ نر

ايف غصا هللب  ،و  فقول إنَّه خهللل املراؤننني ؛كهللتب الو ِّ قاهللل  ؟فإنَّاه فخايههلل بهلللسَّ

                                                 
نَّة    ( )  [. 113/ 3ا ( 771)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ

نَّة    (2)  [. 113/ 3ا ( 711)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ

نَّة    (3)  [. 113/ 3ا (  71)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ
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خياهلل  عاَّل ناُش شات   :اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل أمحدام اهلل تعاهللىلامليموينُّ وقد سمع 

فر يُش) :ثر َّ قهللل ،الكر  . (2)(نُش شت  فصحهللب النَّ ِِّّ   نأنُش فن يكون قد نرق عُش الدِّ

ٌ   املرتطهللولفنَّ  ر 4 ياٍد املشاكهللينُّ أمحاه اهلل  فعُش فيب يهلللٍب فمحد ،زندي باُش محر

ثامن :فنَّه قهللل أليب ع داهلل) :تعهللىل ءل يشت  عر  .فأخاوين فنَّ أءالب تكلَّا  فياه ؛الرَّ

 . (3)(هيه زندقة   :فقهللل

عهللنلاة ناُش شات  أءاالب ناُش فصاحهللب النَّ اِِّّ  :املسألة الثَّهللنية  ،ملسو هيلع هللا ىلصكيفيَّة نر

 : وتفهللصيل ذل  فيام يأيت

هللن ة ُملسه ر 1 هللوغ أمحه اهلل تعهللىل كام ،ُمر د الصَّ مَّ  :قهللل فبواحلهللأث فمحد بُش مر

قعة إىل فيب ع داهلل) دنهلل أر عهللوياة  :نهلل تقول أمح  اهلل فيمُش قاهللل :وءَّ   فقاول إنَّ نر

ايف غصا هللب  ،و  فقول إنَّه خهللل املراؤننني ؛كهللتب الو ِّ قاهللل  ؟فإنَّاه فخايههلل بهلللسَّ

                                                 
نَّة    ( )  [. 113/ 3ا ( 771)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ

نَّة    (2)  [. 113/ 3ا ( 711)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ

نَّة    (3)  [. 113/ 3ا (  71)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ
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وٍن أدين   :فبوع داهلل اهللن ون ها ،هيا قول سر هلللساون ؛ؤ ن القاومجير ونر انيِّ  ،و  جير

 . ( )(فنره  للنَّهللس

ؤاكلته ر 2 ناتر فو ) :كام قهللل فباوبكر باُش ساندي أمحاه اهلل تعاهللىل ،عدم نر كر

يل خهللل  ذركر فنَّه ينتقُ  ؛يهلل فبهلل ع داهلل :  تر فو سمعتر فبهلل ع داهلل وسأله أءل  

بَّام فكلت نعه ؛نعهللوية  . (2)(  تأكل نعه :فقهللل فبوع د اهلل نر هللدأاب  ،وأر

الم عليه ر 3 ائل  ،عدم أدِّ السَّ كام قهللل إسامعيل بُش إسحهللق الثَّقفاُِّّ وقاد سر

 :ملسو هيلع هللا ىلصيشت  فصحهللب النَّ ِِّّ  عُش أءٍل له ءهللأ   اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل أمحدام اهلل تعهللىل

 . (3)(وإذا سلَّ  عليه   يردُّ عليه ، ) :قهللل ؟يرسلِّ  عليه

ر له ر 4 نت آيت فبهلل ع داهلل فيرق ال عايلَّ ) :فبواحلسُش العقييلُّ كام قهللل  ،التنكُّ كر

لتر يف نفيس ،فأتيته يونهللب فأنكرت لقهللنه ،ويلقهللين لقهللن مجيالب  س عت  ؛قد درهيت :فقر

لتر  ،عنده فقاهللل  !فقد فنكارت لقاهللنك الياوم ؟بلغ  عنِِّّ يشن   ؛يهلل فبهلل ع داهلل :فقر

وكاهللن ناُش فهال اا   ذاكفخااين :وفونأ إىل شهللب نهلل ية حتت دأءة املسجد فقهللل

احهللبة ا فو ذكرتا  فنَّ  س  ت ا اليامنة ناهلل سا  ت  ؛  واهلل :فقلات .بعاض الصَّ

ونٍ  حهللبة ق ُّ و  ذكرت ف داب نند  بسر ولكُش سمعت هيا ذكر عليًّهلل  ،ف داب نُش الصَّ

                                                 
نَّة    ( ) ا  133/ 2اا ( 741ا  747)أق  : ]، وانظر[131/ 2ا ( 741)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ

131 .] 

نَّة    (2)  [. 111/ 2ا ( 713)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ

نَّة    (3)  [. 111/ 3ا ( 711)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ
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ى بيندام عهللوية فسوَّ قد بنيَّ اهلل عزَّ وءلَّ هيا يف  :فقهللل .فرددت عليه :فرأاه قهللل ،ونر

 . ( )(و  تعد تكلَّ  يف هيا ،قد ق لت نن  :ثر َّ قهللل ،هللبهكت

واية عنه ر 5 ياٍد املشاكهللينُّ أمحاه اهلل كام  ،عدم الرِّ قهللل فبويهلللٍب فمحد باُش محر

ءال إذا قاهللل :سألت فبهلل ع داهلل) :تعهللىل نعهللوياة ناهللت عاَّل غاري  :يركتب عاُش الرَّ

ر أءل   :ثر َّ قهللل ،  :قهللل ؟فو كهللفر ؛اإلسالم  . (2)(نُش فصحهللب أسول اهلل   يركفَّ

لطهللن ر 6 إنَّ فبهلل ) :كام قهللل يروسف بُش نروسى أمحه اهلل تعهللىل ،تصيريه إىل السُّ

ئل عُش أءٍل شت  نعهللوية لطهللن ؛ع داهلل سر ه إىل السُّ ى  :قهللل ؟يرصريِّ فخلاٌ فن يتعادَّ

 . (3)(عليه

هللنه عَّل اإلسالم ر 0 أمحاه اهلل  كام قهللل ع داملل  بُش ع داحلميد امليموينُّ  ،اِّتِّ

فباهلل  ياهلل :وقاهللل يل ،فساأل اهلل العهللفياة ؟نهلل هل  ولنهلل :سمعت فمحد بُش  ن ٍل يقول) :تعهللىل

ون ملسو هيلع هللا ىلصإذا أفيت ف داب ييكر فصحهللب أسول اهلل  ؛احلسُش مه عَّل اإلسالم :بسر  . (1)(فهللِّتَّ

دود ءنهللزته ر 8 فعُش ع داملل  بُش ع داحلميد امليماوينُّ فنَّاه سامع  ،عدم شر

 فناهلل ) :ملسو هيلع هللا ىلصشت  فصاحهللب النَّ اِِّّ قهللل فيمُش ي  ن ٍل أمحدام اهلل تعهللىل اإلنهللم فمحد بُش

ي ُش :قد ترك النَّ اُِّّ عاَّل فقالِّ ناُش ذا ،يشدده نُش شهللن ،  فشدده لاول ؛الادَّ  ؛والغر

                                                 
نَّة    ( )  [. 311ا  311/ 2ا ( 173)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ

نَّة    (2)  [. 111ا  117/ 2ا (  71)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ

نَّة    (3)  [. 111/ 2ا ( 712)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ

نَّة واجلامعاة    (1) ، [327 / 7اا ( 2341)أقا  ]فخرءه الاللكهللوُِّّ يف وح فرصول اعتقهللد فهل السُّ

 . 7 2ننهللقب اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل  بُش اجلوزيِّ ص: وانظر
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 . (3)(عليه

هللنه عَّل اإلسالم ر 0 أمحاه اهلل  كام قهللل ع داملل  بُش ع داحلميد امليموينُّ  ،اِّتِّ
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ون ملسو هيلع هللا ىلصإذا أفيت ف داب ييكر فصحهللب أسول اهلل  ؛احلسُش مه عَّل اإلسالم :بسر  . (1)(فهللِّتَّ
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نَّة واجلامعاة    (1) ، [327 / 7اا ( 2341)أقا  ]فخرءه الاللكهللوُِّّ يف وح فرصول اعتقهللد فهل السُّ

 . 7 2ننهللقب اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل  بُش اجلوزيِّ ص: وانظر
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 :يقولاون :قاهللل أءال  أليب ع اداهلل) :وقاهللل .(والقتيل مل يرصلِّ عليه ومل ياأنره 

ي اهللب  ؟نُش يشدده ،فأفيت إن نهللت يف قريٍة ليس فيدهلل إ  نصهللأى قاهللل فبوع اداهلل ُمر

 . ( )(يشدده نُش شهللن ،فنهلل   فشدده :له

قاهللل  ،ملسو هيلع هللا ىلصنُش فركره عاَّل شات  أءاٍل ناُش فصاحهللب النَّ اِِّّ  :املسألة الثَّهلللثة

ال ا  يأخايون  :قرلتر ) :أمحه اهلل تعهللىل إسحهللق بُش إبراهي  بُش ههللن  النَّيسهللبوأيُّ 

ثامن :أءالب فيقولون ف نُش عيل  وعر إذا  :قهللل ؟فكيف ترى فن يفعل ،وإ  قتلنهللك ؛تاَّ

ب ب ورضر يِّ  . (2)(واهلل يعل  ننه خالفه ،فليِّص إىل نهلل فأادوا :عر

ة عُش اإلنهللم فمحاد باُش  ن اٍل أمحاه اهلل تعاهللىل يف  فديه بعض املسهللول املرويَّ

بِّ  حهللبة أيض اهلل عندر  بهلللثَّلب والسَّ رنة التَّطهللول عَّل الصَّ  . (3) ر

*  *  * 

 
                                                 

نَّة    ( )  [. 111/ 3ا ( 713)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ

، وفخرءاه عناه [74 / 2اا ( 147 )أقا  ]أواياة اباُش هاهللن  : نسهللول اإلنهللم فمحد بُش  ن لٍ    (2)

نَّة   [. 171/ 2ا ( 772)أق  ]اخلالل يف السُّ

انَّة واجلامعاة    (3) ا  332 / 7اا ( 2372)أقا  ]فخرج الاللكهللوُِّّ يف وح فرصول اعتقهللد فهل السُّ

هللوغ أمحه اهلل تعهلل[ 333  لة يف استئنهللس اإلنهللم فمحد باُش  ن اٍل أمحاه: ىلعُش ءعفر الصَّ ة نرطوَّ اهلل  قصَّ

ُش دهلل عليه ف د ءريانه؛ تتضمَّ ؤيهلل ننهللٍم قصَّ حهللبة أيض اهلل عند  تعهللىل برر رنة شت  الصَّ : ، وانظار ر

نَّة للخالل  ، ننهللقب اإلنهللم فمحد باُش [111ا  113/ 3ا ( 717ا  714؛ 713ا  712)أق  ]السُّ

 . 222ا   22ص  ن ٍل  بُش اجلوزيِّ 
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 بحث الثَّاينامل

حابة وأهل البْيت اَّا يتعلَّ  بالتَّفضيل واخلالفة  املسائل املرويَّة ِف الصَّ

ة عناها  ذهب اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل إىل  ا كام يف املسهللول املرويَّ

حهللبة أيض اهلل عندر  تقرير التَّفضيل بني ة يف اخلالفة ؛الصَّ  . واألولويَّ

فمحاد باُش  ن اٍل أمحاه اهلل تعاهللىل يف هايا امل حاث يف  وبيهللن نيهب اإلنهللم

 : املطهلللب اآلتية

ل*   :الفرق بني التَّفضيل واخلالفة :املطلب األوَّ

 ؛نسألة التَّفضايل :ذهب اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل إىل الفرق بني

مار ،ونسألة اخلالفة باُش  فيهب يف نسألة التَّفضيل إىل د لة  ديث ع داهلل بُش عر

سانده وذهاب يف نساألة اخلالفاة إىل  ،اخلطَّهللب أيض اهلل عندام اليي فخرءه يف نر

سنده ملسو هيلع هللا ىلصد لة  ديث سفينة نوىل أسول اهلل   . اليي فخرءه يف نر

ل هلل احلديث األوَّ مر بُش اخلطَّهللب أيض اهلل عندام قهللل :فأنَّ  :فعُش ع داهلل بُش عر

ُثمَّ  ،أبوبكر  وُعمر وُعث   :ر  رو حييف وأصحابه ُمتواف ملسو هيلع هللا ىلصورسول اهلل ر  ُكنَّا نعدُّ )

 . ( )(نسكت

                                                 
سند اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل    ( ) ، وفخرءه ال رخهللأيُّ يف صحيحه [1 / 2ا ( 1727)احلديث أق  ]نر

اريشِّ أيض اهلل عناه/ ملسو هيلع هللا ىلصكتهللب فضهللول فصحهللب النَّ ِِّّ ] ثامن بُش عفَّهللن فيب عمارٍو القر ا  بهللب ننهللقب عر

ل نعدل برأيب بكرر  أحرداا، ُثرمَّ  :ملسو هيلع هللا ىلصُكنَّا ِف زمن النَّبيي : )بلفظ[ 1 / 4ا ( 3717)احلديث أق  

 (. ل ُنفاضل بينهم: ملسو هيلع هللا ىلصُعمر، ُثمَّ ُعث  ، ُثمَّ نرتك أصحاب النَّبيي 
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ُثمَّ  ،أبوبكر  وُعمر وُعث   :ر  رو حييف وأصحابه ُمتواف ملسو هيلع هللا ىلصورسول اهلل ر  ُكنَّا نعدُّ )

 . ( )(نسكت

                                                 
سند اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل    ( ) ، وفخرءه ال رخهللأيُّ يف صحيحه [1 / 2ا ( 1727)احلديث أق  ]نر

اريشِّ أيض اهلل عناه/ ملسو هيلع هللا ىلصكتهللب فضهللول فصحهللب النَّ ِِّّ ] ثامن بُش عفَّهللن فيب عمارٍو القر ا  بهللب ننهللقب عر

ل نعدل برأيب بكرر  أحرداا، ُثرمَّ  :ملسو هيلع هللا ىلصُكنَّا ِف زمن النَّبيي : )بلفظ[ 1 / 4ا ( 3717)احلديث أق  

 (. ل ُنفاضل بينهم: ملسو هيلع هللا ىلصُعمر، ُثمَّ ُعث  ، ُثمَّ نرتك أصحاب النَّبيي 
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هلل احلديث الثَّهللين  ملسو هيلع هللا ىلص سرمعت رسرول اهلل) :فعُش سفينة أيض اهلل عنه قاهللل :وفنَّ

خالفة  :أمسك :قال سفينة .ُثمَّ يكو  بعد ذلك املُلك ،اخلالفة ثالثو  عاماا  :يقول

وخالفرة  ،نيوخالفة ُعمر ريض اهلل عنره عَّشر سرن ،أبى بكر  ريض اهلل عنه سنتني

اهلل  ريض ،وخالفة علٍّ ريض اهلل عنه ستَّ سرنني ،ُعث   ريض اهلل عنه اثني عَّش سنة

 . ( )(عنهم

إىل فيِّ يشٍن تيهب يف  :قرلتر ) :قهللل صهلللح بُش فمحد بُش  ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل

مر :قهللل ؟التَّفضيل  :قاهللل ؟وتايهب إىل  اديث سافينة :قرلتر  .إىل  ديث ابُش عر

فملا   ،(اخلالفرة ثالثرو  سرنة) : اديث سافينة ،اخلاي ُش مجيعاهللب نستعمل  ،نع 

مر ع اب  ،فبوبكٍر سنتني  وشيئهللب  ثامن اثنتِّ  ع  ،وعر أضاوان اهلل  ،وعايلي ساتًّهلل ،وعر

ربِّع به :فإن قهللل قهللول   :قرلتر  .عليد  إنَّام نتَّ ع  :قهللل .ين غِّ ملُش يرث ت خالفة عيل  فن ير

هلل قولنهلل نحُش ،نهلل ءهللن ى نفسه ، عندنهلل خليفة  عيلي  :وفنَّ ه  ،فنري املرؤننني :فقد سمَّ وسامَّ

ونه ،فنري املرؤننني :ملسو هيلع هللا ىلصفصحهللب النَّ ِِّّ  توافرون يرسمُّ  ،فناري املراؤننني :وفهل بدأ نر

                                                 
سند اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل    ( ) ، وكهللن اإلنهللم فمحد بُش  ن اٍل [221/ 4ا ( 171 2)احلديث أق  ]نر

كاام فخارج يف نسألة اخلالفاة، أمحه اهلل تعهللىل يرعظِّ   ديث سفينة أيض اهلل عنه هيا، ألنَّه فصل  

نَّة  : عُش فيب بكر بُش صدقة أمحاه اهلل تعاهللىل قاهللل[ 123ا  122/ 2ا ( 734)أق  ]اخلالل يف السُّ

ائل : سمعت غري وا ٍد نُش فصحهللبنهلل وفبهلل القهللس  بُش اجل يلِّ غري نرَّ ) فسَّ    وا فبهلل ع اداهلل سر

حه، فقهللل أءل   فهسعيد بُش مجداهللن، : عُش  ديث سفينة؟ فصحَّ  : فقاهللل فبوع اداهلل. كأنَّاه يرضاعِّ

ي بيده ، 727)أق  ]: وانظر. (فخرءه، هيا يرريد الطَّعُش يف  ديث سفينة: فرأاه قهللل. يهلل صهلللح؛ خر

 [. 123،  12ا  121، 1 1/ 2ا ( 731، 721ا  721
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قاد جتاد اخلاهللأءَِّّ خيارج  :فإن قاهللل قهللوال   :قرلتر  .ويقطع ويرء  ؛وُيجُّ بهلللنَّهللس

ى بأنري املرؤننني يه النَّهللس ،فيرسمَّ وٍن خ يٍث  :قهللل .بأنري املرؤننني ويرسمِّ  ،هيا قول سر

هايا  ؟إىل سهللور النَّاهللس ملسو هيلع هللا ىلصويرقهللس فصحهللب النَّ ِِّّ  ،يرقهللس عيلي إىل أءٍل خهللأءِّ  

 . ( )(إذن بئس القول هيا !إنَّام كهللن عيلي خهللأءيًّهلل :فنقول ،قول  أدين  

 الفارق بانيويرمكُش بيهللن نيهب اإلنهللم فمحد بُش  ن اٍل أمحاه اهلل تعاهللىل يف 

 : التَّفضيل واخلالفة يف املسهللول اآلتية

قتىضا احلاديثني   :املسألة األروىل  :فهللملايهب يف نساألة التَّفضايل ،العمل بمر

مار باُش  ثامن أيض اهلل عندر  لد لة  ديث ع داهلل بُش عر مر وعر تفضيل فيب بكٍر وعر

ما :واملايهب يف نساألة اخلالفاة ،اخلطَّهللب أيض اهلل عاندام ر تقادي  فيب بكاٍر وعر

ثامن وعيل  أيض اهلل عندر  لد لة  ديث سفينة نوىل أسول اهلل   . (2)ملسو هيلع هللا ىلصوعر

حهللبة أيض اهلل عند  يف التَّفضيلال :املسألة الثَّهللنية كام قهللل  ن ل  ،تَّأِّسِّ بهلللصَّ

                                                 
ا  121/  ( 3 1ا  1 1)أقا  ]أواية ابناه فيب الفضال صاهلللح : نسهللول اإلنهللم فمحد بُش  ن لٍ    ( )

نَّة لع داهلل بُش فمحاد : ، وانظر[127 ؛ 471ا  473/ 2اا (  11 ؛ 311 ا  311 )أقا  ]السُّ

نَّة للخالل ، [411  . [121ا  123/ 2ا ( 731)أق  ]السُّ

ا  1 3 / 3اا ( 133 ا   13 )أقا  ]أواية ابنه ع داهلل : نسهللول اإلنهللم فمحد بُش  ن لٍ : انظر   (2)

أواية إسحهللق بُش ننصوأ املاروزيِّ : إسحهللق بُش أاهويهنسهللول اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل و، [321 

باُش  أواياة  ارب: نسهللول اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل وإسحهللق بُش أاهويه، [1711/ 1ا ( 3 31)أق  ]

نَّة للخالل 131إسامعيل الكرنهللينِّ ص ا    1 ، 37/ 2اا ( 731، 1 7، 1 7، 417)أق  ]، السُّ

ا  174 / 7ا (  277)أق  ]نَّة واجلامعة للاللكهللوِِّّ ، وح فرصول اعتقهللد فهل السُّ [ 12، 4 1، 2 1

 . 221؛ 4 2ا  1 2، ننهللقب اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل  بُش اجلوزيِّ ص[177 
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ائل عاُش التَّفضايلاا  سمعت فبهلل ع داهلل) :بُش إسحهللق أمحه اهلل تعهللىلا  :قاهللل ا وسر

مر قهللل نَّهلل نرفهللضل عَّل عدد النَّ ِِّّ فنقاول) :اذهب إىل  ديث ابُش عر مار  فباوبكرٍ  :كر وعر

ثامن ى األثر وا تِّ هلل  :قهللل فبوع داهلل .(وعر فهلل تِّ اهلل  لرساول اهلل وناُش  ،و  نتعدَّ

فإذا أيض فصحهللبه بيل  كهللنوا هر  يرفهللضلون بعضد  عَّل بعٍض  ،بعده ألصحهللبه

 . ( )(يه سلفنهلل ونقتدي ا فعلينهلل ا تِّ هلل  ملهلل نىض عل :و  يعيب بعضد  عَّل بعضٍ 

نُش ذهب يف نسألة التَّفضايل إىل تفضايل  عَّلعدم التَّعنيف  :املسألة الثَّهلللثة

ثامن ثر َّ أبَّع بعيل  أيض اهلل عندر  مر وعر اليامن باُش  ،فيب بكٍر وعر كام قهللل فباوداود سر

جستهللينُّ أمحه اهلل تعهللىل مار فباوبكٍر وعر  :سمعت فمحد قهللل له أءل  ) :األشعث السِّ

ثامن وعيلي  اثامن :فقهللل فمحد ؟يعنِّ يف التَّقدنة يف التَّفضيل ؛وعر مار وعر  ،فبوبكٍر وعر

ثامن وعايلي أيض اهلل  ،يعنِّ يرعدُّ عيلي يف اخلرلفهللن .وعيلي يف اخلرلفهللن مر وعر فبوبكٍر وعر

ثنهلل فبوداود قهللل .عندر  د بُش ُييى بُش فهللأٍس قهللل :قهللل  دَّ مَّ ثنهلل مر سألت فمحاد  : دَّ

ثامن :بُش  ن ٍل فقهلللا مر وعر يف  :يعناِّ ،مل فرعنِّفاه ؛وعيلي  :ولو قهللل قهللول   ،فبوبكٍر وعر

 . (2)(التَّفضيل

                                                 
نَّة    ( ) ، والاللكاهللوُِّّ يف وح فرصاول اعتقاهللد فهال [112/ 2ا ( 417)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ

نَّة واجلامعة  أواياة اباُش : نسهللول اإلنهللم فمحد بُش  ن لٍ  :، وانظر[343 / 7ا ( 2724)أق  ]السُّ

انَّة للخاالل [71 / 2ا ( 134 )أق  ]ههللن   ، 317/ 2اا ( 411ا  411، 474)أقا  ]، السُّ

 [. 117ا  114

نَّة لع داهلل بُش فمحاد : ، وانظر277نسهللول اإلنهللم فمحد أليب داود ص   (2) ا  (317 ا  317 )أقا  ]السُّ

2 /473] . 
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ابعة راعهلل   :املسألة الرَّ نُش أبَّع بعيل  أيض اهلل عنه لقرابته وصدره وإسالنه نر

سامعت فيب ) :كام قهللل ع داهلل بُش فمحد بُش  ن اٍل أمحاه اهلل تعاهللىل ،القدي  وعدله

نَّة يف التَّفضيل اليي نيهب إليه :اهلل يقولأمحه  مر أيض :السُّ وي عُش ابُش عر اهلل  نهلل أر

مر ؛فبوبكرٍ  :عنه يقول ثامن ؛ثر َّ عر هلل اخلالفة ،ثر َّ عر  ،فنيهب إىل  اديث سافينة :وفنَّ

ثامن :فنقول مر وعر نعياب  و  ،فنستعمل احلديثني  مجيعهللب  ،وعيلي يف اخلرلفهللن ،فبوبكٍر وعر

 . ( )(لقرابته وصدره وإسالنه القدي  وعدله :بعيل  نُش أبَّع 

بيع بعيل    يردفع :املسألة اخلهللنسة حهللبة  ؛الرتَّ قو   يث وقف الصَّ لو  الور

ثنِّ ناُش ) :كام قهللل عيلُّ بُش سدل بُش املرغاري  أمحاه اهلل تعاهللىل ،أيض اهلل عندر   ادَّ

ثامن :فإن قهللل قهللول   :   ُملس عهللصٍ  فقهللل فمحد  . (2)(عيلي  :قرلتر  ؟نُش بعد عر

 ا وذكار التَّفضايلا  سمعت فبهلل ع داهلل) :وقهللل فبوبكٍر املروذيُّ أمحه اهلل تعهللىل

لاتر  ا وفبوعر يٍد  اهللرض  ا  كلَّمنِّ عهللص   يف التَّفضيل :فقهللل يل مار  :فقر فباوبكٍر وعر

ثامن مار :وفرأاه قهللل ،وعر نقاول فباوبكٍر  :فقاهللل عهللصا    .ا تججت بحديث ابُش عر

ث مر وعر لتر أليب عر يدٍ  :قهللل .ووافقه فبوعر يدٍ  ؛امن وعيلي وعر لست فدفع نهلل تقول  :فقر

 . (3)(ففرح اهلل :قهللل .يهلل فبهلل عر يدٍ 

                                                 
نَّة فخرءه ابنه ع داهلل   ( ) انَّة [411/ 2اا ( 111 )أقا  ] يف السُّ أقا  ]، وفخرءاه اخلاالل يف السُّ

 [. 111/ 2ا ( 412)

نَّة    (2)  [. 114/ 2ا ( 414)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ

نَّة    (3)  [. 111/ 2ا ( 413)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ
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بيع بعيل    يردفع :املسألة اخلهللنسة حهللبة  ؛الرتَّ قو   يث وقف الصَّ لو  الور

ثنِّ ناُش ) :كام قهللل عيلُّ بُش سدل بُش املرغاري  أمحاه اهلل تعاهللىل ،أيض اهلل عندر   ادَّ

ثامن :فإن قهللل قهللول   :   ُملس عهللصٍ  فقهللل فمحد  . (2)(عيلي  :قرلتر  ؟نُش بعد عر

 ا وذكار التَّفضايلا  سمعت فبهلل ع داهلل) :وقهللل فبوبكٍر املروذيُّ أمحه اهلل تعهللىل

لاتر  ا وفبوعر يٍد  اهللرض  ا  كلَّمنِّ عهللص   يف التَّفضيل :فقهللل يل مار  :فقر فباوبكٍر وعر

ثامن مار :وفرأاه قهللل ،وعر نقاول فباوبكٍر  :فقاهللل عهللصا    .ا تججت بحديث ابُش عر

ث مر وعر لتر أليب عر يدٍ  :قهللل .ووافقه فبوعر يدٍ  ؛امن وعيلي وعر لست فدفع نهلل تقول  :فقر

 . (3)(ففرح اهلل :قهللل .يهلل فبهلل عر يدٍ 

                                                 
نَّة فخرءه ابنه ع داهلل   ( ) انَّة [411/ 2اا ( 111 )أقا  ] يف السُّ أقا  ]، وفخرءاه اخلاالل يف السُّ

 [. 111/ 2ا ( 412)

نَّة    (2)  [. 114/ 2ا ( 414)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ

نَّة    (3)  [. 111/ 2ا ( 413)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ
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فين غاِّ  :فإن قهللل قهللول   :يف هيه املسألة) :وقهللل له ابنه صهلللح  أمحه اهلل تعهللىل

ربِّع به وعيلي  ؟قولنهلل نحُشونهلل  ،إنَّام نتَّ ع نهلل ءهللن :قهللل .ملُش ث َّت اخلالفة عَّل عيل  فن ير

ى نفسه ،عندي خليفة   ه فصاحهللب أساول اهلل ،فنري املرؤننني :قد سمَّ فناري  :وساامَّ

ونه ،املرؤننني توافرون يرسمُّ  . ( )(فنري املرؤننني :وفهل بدٍأ نر

اهلل  فديا قيد  ملهلل فريلٌ نُش تربيع اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل بعايل  أيض

طلقهللب  كهللن فمحاد باُش  ن اٍل ) :ل  هللند بُش ُييى ال لخُِّّ أمحه اهلل تعهللىلكام قهلل ،عنه نر

ثامن وعيلي  :ييهب يف التَّفضيل مر وعر  . (2)(فبوبكٍر وعر

مل  :فبهلل ع داهلل وقهللل له أءال  )وسمع الفضل بُش زيهللد القطَّهللن أمحه اهلل تعهللىل 

ثامن وعيلي  مر وعر  . (3)(يشن  نهلل يردُّ هيا  :فقهللل .يزل النَّهللس نعرفد  فبوبكٍر وعر

اهلل  ليا كهللن اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل يغت ُّ بدعوى تربيعه بعايل  أيض

طلقهللب   :قاهللل) :كام سأله ع داملل  باُش ع داحلمياد امليماوينُّ أمحاه اهلل تعاهللىل ،عنه نر

ثامن :قرلتر  مر وعر اهلل يف التَّخياري :قهللل ؟فليس تقول فبوبكٍر وعر مار  :فنَّ فاأبوبكٍر وعر

ثام كِّ يل عنا  فنَّا  تقاول :قرلتر  .نوعر مار وعايلي  :إذا قاهللل :فإنَّه  ر فباوبكٍر وعر

ثامن مر ؛وعر ا َّ  ،فتغاريَّ لوناه .فنَّ هيا عندك قريب  بعضه نُش بعضٍ  :وفبوبكٍر وعر ثر

                                                 
نَّة    ( )  [. 121ا  123/ 2ا ( 731)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ

نَّة    (2)  [. 111/ 2ا ( 717)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ

نَّة    (3) وح فرصاول اعتقاهللد فهال : ، وانظر[114ا  111/ 2ا ( 411)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ

نَّة واجلامعة للاللكهللوِِّّ   [. 174 / 7ا ( 2771)أق  ]السُّ
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 ،و  داأ بينِّ وبني ف ٍد ناُش هايا قاول  هكايا ،نهلل قرلتر هيا ق ي  ؛  واهلل :قهللل يل

اثامن وفساكتفبوبكٍر وعر  :وفنهلل مل فزل فقول واغات َّ باام  كيات لاه ناُش  ،مار وعر

 . ( )(القول

د اخلالل أمحه اهلل تعاهللىل إىل نايهب اإلناهللم  مَّ وقد فشهللأ فبوبكٍر فمحد بُش مر

نيهب فمحد بُش ) :فمحد بُش  ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل يف نسألة التَّفضيل واخلالفة بقوله

ثام : ن ٍل أمحه اهلل اليي هو نيه ه مر وعر و املشادوأ عناه ،نفبوبكٍر وعر وقاد  ،وهر

لست فدفاع قاولك  يف  : كى املروذيُّ أمحه اهلل وغريه فنَّه قهللل لعهللص  وفيب عر يد

بيع بعيل   و كى بعد هيا فيضهللب مجهللعة أؤسهللن فءلَّة ك هللأ يف سانِّه وقرياٍب ناُش  ،الرتَّ

نَّةٍ  :ونُش قهللل :سنِّه فنَّه قهللل و صهلل ب سر واأي و كى عنه فمحد بُش فيب احلا ،عيلي فدر

ب فن يأخي عنه فهل الشاهللم ناهلل يتقلَّدوناه  ،وعيلي  :فنَّه قهللل وإنَّام هيا عندي فنَّه مل ُير

لِّد  يف زنهللنه ،عنه يف ذل  نكر ذل  ف د  ناُش النَّاهللس ،ألنَّه إنهللم النَّهللس كر فلا   ،مل ير

ب فن يرؤخي عنه إ  التَّوسُّ  نُش القول اثامن كاام ،ُير هللم يرغاهلللون يف عر  ألنَّ فهل الشَّ

وفة يف عيل   فيهللن الثَّوأيِّ أمحه اهلل نحو هيا ملَّاهلل قادم  ،يرغهلليل فهل الكر وقد كهللن نُش سر

شتدرون به :قهللل ،اليمُش ث يف  .يف النَّ يي ويف عيل   :قيل ؟يف فيِّ يشٍن هر  نر ادِّ فل  ُير

لامن هلهلل بصري   يف األشيهللن .ذل  بحديٍث إىل فن خرج نُش اليمُش تاراه  وختتاهللأ ناهلل ،فهلللعر

ةصوا لُّ هيا القول صحيح  ءيِّد   ،بهللب للعهللنَّ وُييى بُش نعنٍي أمحه اهلل وب ا باُش  ،وكر

واية عاندام واياة عاُش فيب ع اداهلل :احلهللأث ففِّ الرِّ أ عناه ؛كنحاو الرِّ نارَّ   ،يركارَّ

                                                 
نَّة    ( )   [.311/ 2ا ( 474)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ
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50 

 ،و  داأ بينِّ وبني ف ٍد ناُش هايا قاول  هكايا ،نهلل قرلتر هيا ق ي  ؛  واهلل :قهللل يل

اثامن وفساكتفبوبكٍر وعر  :وفنهلل مل فزل فقول واغات َّ باام  كيات لاه ناُش  ،مار وعر

 . ( )(القول

د اخلالل أمحه اهلل تعاهللىل إىل نايهب اإلناهللم  مَّ وقد فشهللأ فبوبكٍر فمحد بُش مر

نيهب فمحد بُش ) :فمحد بُش  ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل يف نسألة التَّفضيل واخلالفة بقوله

ثام : ن ٍل أمحه اهلل اليي هو نيه ه مر وعر و املشادوأ عناه ،نفبوبكٍر وعر وقاد  ،وهر

لست فدفاع قاولك  يف  : كى املروذيُّ أمحه اهلل وغريه فنَّه قهللل لعهللص  وفيب عر يد

بيع بعيل   و كى بعد هيا فيضهللب مجهللعة أؤسهللن فءلَّة ك هللأ يف سانِّه وقرياٍب ناُش  ،الرتَّ

نَّةٍ  :ونُش قهللل :سنِّه فنَّه قهللل و صهلل ب سر واأي و كى عنه فمحد بُش فيب احلا ،عيلي فدر

ب فن يأخي عنه فهل الشاهللم ناهلل يتقلَّدوناه  ،وعيلي  :فنَّه قهللل وإنَّام هيا عندي فنَّه مل ُير

لِّد  يف زنهللنه ،عنه يف ذل  نكر ذل  ف د  ناُش النَّاهللس ،ألنَّه إنهللم النَّهللس كر فلا   ،مل ير

ب فن يرؤخي عنه إ  التَّوسُّ  نُش القول اثامن كاام ،ُير هللم يرغاهلللون يف عر  ألنَّ فهل الشَّ

وفة يف عيل   فيهللن الثَّوأيِّ أمحه اهلل نحو هيا ملَّاهلل قادم  ،يرغهلليل فهل الكر وقد كهللن نُش سر

شتدرون به :قهللل ،اليمُش ث يف  .يف النَّ يي ويف عيل   :قيل ؟يف فيِّ يشٍن هر  نر ادِّ فل  ُير

لامن هلهلل بصري   يف األشيهللن .ذل  بحديٍث إىل فن خرج نُش اليمُش تاراه  وختتاهللأ ناهلل ،فهلللعر

ةصوا لُّ هيا القول صحيح  ءيِّد   ،بهللب للعهللنَّ وُييى بُش نعنٍي أمحه اهلل وب ا باُش  ،وكر

واية عاندام واياة عاُش فيب ع اداهلل :احلهللأث ففِّ الرِّ أ عناه ؛كنحاو الرِّ نارَّ   ،يركارَّ

                                                 
نَّة    ( )   [.311/ 2ا ( 474)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ
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ثامن :يقولون كِّ عنه نرَّ  يقولون ،وعر ثامن وعيلي  :و ر لُّ هايا صاحيح  عاَّل  ،عر  وكر

فبوبكٍر  :ليه نُش قول فيب ع داهلل أيض اهلل عنه فنَّه نُش قهلللواليي نيهب إ ،نهلل قهلللوا

ثامن فقد فصهللب مر وعر و اليي العمل عليه يف أواية األ هللديث وا تِّ اهلل  ،وعر  ،هلاهلل وهر

ثامن وعيلي أيض اهلل عند  فصحيح  ءيِّد    بأس به :ونُش قهللل مر وعر  . ( )(فبوبكٍر وعر

ة عُش اإلنهللم   فمحاد باُش  ن اٍل أمحاه اهلل تعاهللىل يففديه بعض املسهللول املرويَّ

 . (2)الفرق بني التَّفضيل واخلالفة

*  *  * 

حابة :املطلب الثَّاين*   :التَّفضيل والتَّقديم بني الصَّ

ة عناها  ذهب اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل  إىل ا كام يف املسهللول املرويَّ

ند  عَّل حهللبة أيض اهلل عندر  وتقدُّ ويرمكُش بيهللن نيه ه  ،بعضٍ  تفضيل بعض الصَّ

 : يف املسهللول اآلتية

حهللبة أيض اهلل عند  يف املنزلة :املسألة األروىل كام قهللل ع دوس  ،تفهللوت الصَّ

سمعت فبهلل ع داهلل فمحد بُش  ن ٍل أيض اهلل عنه ) :بُش نهللل  العطهللأ أمحه اهلل تعهللىلا

نَّة عندنهلل :يقول واإلقتادان  ملسو هيلع هللا ىلصسول اهلل التَّمسُّ  بام كهللن عليه فصحهللب أ :فرصول السُّ

ة بعد ن يِّدهلل) :إىل فن قهللل .(ا  يٌ :وخري هيه األرنَّ دِّ مر بُش ،فبوبكٍر الصِّ  ،اخلطَّهللب ثر َّ عر

هللن ثامن بُش عفَّ ند  فصاحهللب أساول اهلل  ،ثر َّ عر م هؤ ن الثَّالثة كاام قادَّ مل  ؛ملسو هيلع هللا ىلصنرقدِّ

                                                 
نَّة    ( )  [. 1 1ا  111/ 2ا ( 711)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ

، فتح ال هللأي  بُش  جٍر : انظر   (2)  72/ 7ءهللنع بيهللن العل  وفضله  بُش ع دالاِّ
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ند  فصحا  ثر َّ بعد هؤ ن الثَّالثة ،خيتلفوا يف ذل  وأىكام قدَّ  :اخلمساة ا هللب الشُّ

محُش بُش عوٍ  وسعد باُش فيب وقَّاهللص بري ويلحة وع دالرَّ  ،عيلُّ بُش فيب يهلللٍب والزُّ

لُّد  يصلح للخالفة لُّد  إنهللم   ،كر مار ،وكر نَّاهلل ) :ونيهب يف ذل  إىل  ديث ابُش عر كر

توافرون ملسو هيلع هللا ىلصنعدُّ وأسول اهلل  مر ،فبوبكرٍ  : ِّي وفصحهللبه نر اثامن ،ثر َّ عر ا ،ثرا َّ عر  َّ ثر

وأى فهل بدٍأ نُش املردهللءريُش .(نسكت ثرا َّ فهال بادٍأ ناُش  ،ثر َّ بعد فصحهللب الشُّ

هللبقة فوَّ ب فاأوَّ ب  :ملسو هيلع هللا ىلصاألنصهللأ نُش فصحهللب أسول اهلل  ثرا َّ  ،عَّل قدأ اهلجر  والسَّ

الُّ  ،القرن اليي برعاث فايد  :ملسو هيلع هللا ىلصففضل النَّهللس نُش هؤ ن فصحهللب أسول اهلل  كر

لاه ناُش  ،فداو ناُش فصاحهللبه :فو ساهللعة فو أآه نُش صح ه سنة فو شادراب فو يوناهللب 

ح ة عَّل قدأ نهلل صح ه وكهللنت سهللبقته نعه وسمع ننه ونظار إلياه فأدناهلله   ،الصُّ

ح ة و ففضل نُش القرن الييُش مل يروه :صر كاام  ،ولاو لقاوا اهلل بجمياع األعاامل ؛هر

 ولوا  ونُش أآه بعينه وآنُش به ،وأفوه وسمعوا ننه ملسو هيلع هللا ىلصهؤ ن الييُش صح وا النَّ َِّّ 

لَّ فعامل اخلري :ا  سهللعة ح ته نُش التَّهللبعني ولو عملوا كر  . ( )(ففضل بصر

 :سمعت فباهلل ع اداهلل يرساأل عاُش ناُش يقاول) :وقهللل األثرم أمحه اهلل تعهللىل

وأى بعد عثامن ي بني اخلمسة فصحهللب الشُّ هلل فناهلل فاأقول :فقهللل ؟فرسوِّ فباوبكٍر  :فنَّ

ثامن يف التَّقدي  مر وعر  . (2)(عندنهلل نُش اخلرلفهللن ويف اخلالفة عيلي  ،وعر

                                                 
ادَّ  يف فرصاول الفقاه لاه : ، وانظر212/  ي قهللت احلنهللبلة  بُش فيب يعَّل   (  ) ، 111ا  117/ 3العر

 . 7 2ا  7 2 بُش اجلوزيِّ ص ننهللقب اإلنهللم فمحد بُش  ن لٍ 

نَّة    (2)  [. 3 1ا  2 1/ 2ا ( 2 7)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ
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ند  فصحا  ثر َّ بعد هؤ ن الثَّالثة ،خيتلفوا يف ذل  وأىكام قدَّ  :اخلمساة ا هللب الشُّ

محُش بُش عوٍ  وسعد باُش فيب وقَّاهللص بري ويلحة وع دالرَّ  ،عيلُّ بُش فيب يهلللٍب والزُّ

لُّد  يصلح للخالفة لُّد  إنهللم   ،كر مار ،وكر نَّاهلل ) :ونيهب يف ذل  إىل  ديث ابُش عر كر

توافرون ملسو هيلع هللا ىلصنعدُّ وأسول اهلل  مر ،فبوبكرٍ  : ِّي وفصحهللبه نر اثامن ،ثر َّ عر ا ،ثرا َّ عر  َّ ثر

وأى فهل بدٍأ نُش املردهللءريُش .(نسكت ثرا َّ فهال بادٍأ ناُش  ،ثر َّ بعد فصحهللب الشُّ

هللبقة فوَّ ب فاأوَّ ب  :ملسو هيلع هللا ىلصاألنصهللأ نُش فصحهللب أسول اهلل  ثرا َّ  ،عَّل قدأ اهلجر  والسَّ

الُّ  ،القرن اليي برعاث فايد  :ملسو هيلع هللا ىلصففضل النَّهللس نُش هؤ ن فصحهللب أسول اهلل  كر

لاه ناُش  ،فداو ناُش فصاحهللبه :فو ساهللعة فو أآه نُش صح ه سنة فو شادراب فو يوناهللب 

ح ة عَّل قدأ نهلل صح ه وكهللنت سهللبقته نعه وسمع ننه ونظار إلياه فأدناهلله   ،الصُّ

ح ة و ففضل نُش القرن الييُش مل يروه :صر كاام  ،ولاو لقاوا اهلل بجمياع األعاامل ؛هر

 ولوا  ونُش أآه بعينه وآنُش به ،وأفوه وسمعوا ننه ملسو هيلع هللا ىلصهؤ ن الييُش صح وا النَّ َِّّ 

لَّ فعامل اخلري :ا  سهللعة ح ته نُش التَّهللبعني ولو عملوا كر  . ( )(ففضل بصر

 :سمعت فباهلل ع اداهلل يرساأل عاُش ناُش يقاول) :وقهللل األثرم أمحه اهلل تعهللىل

وأى بعد عثامن ي بني اخلمسة فصحهللب الشُّ هلل فناهلل فاأقول :فقهللل ؟فرسوِّ فباوبكٍر  :فنَّ

ثامن يف التَّقدي  مر وعر  . (2)(عندنهلل نُش اخلرلفهللن ويف اخلالفة عيلي  ،وعر

                                                 
ادَّ  يف فرصاول الفقاه لاه : ، وانظر212/  ي قهللت احلنهللبلة  بُش فيب يعَّل   (  ) ، 111ا  117/ 3العر

 . 7 2ا  7 2 بُش اجلوزيِّ ص ننهللقب اإلنهللم فمحد بُش  ن لٍ 

نَّة    (2)  [. 3 1ا  2 1/ 2ا ( 2 7)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ

255

 في الصحابة وأهل البيتالمسائل المروية عن اإلمام أحمد 

53 

دَّ ناُش  :املسألة الثَّهللنية حهللبة أيض اهلل عندر  بل   بر عدم ا كتفهللن بمح َّة الصَّ

هللن أمحه اهلل تعهللىل ،التَّفضيل بيندر  إنَّ فبهلل ع داهلل ) :كام قهللل فمحد بُش احلرسني بُش  سَّ

بُّ فصحهللب أسول اهلل ئل عُش أءٍل ُير ل بعضاد  عاَّل بعاضٍ  ؛سر او  و  يرفضِّ وهر

ثامن :قهللل .ُير ُّد  مر وعر ل فبهلل بكٍر وعر نَّة فن يرفضِّ  . ( )(وعيلي نُش اخلرلفهللن ،السُّ

احهللبة أيض اهلل عاندر  عاَّل بعاٍض  :املسألة الثَّهلللثة ل بعاض الصَّ نُش مل يرفضِّ

نَّة فنَّاه قاهللل أليب ) :فعُش ع داملل  بُش ع داحلمياد أمحاه اهلل تعاهللىل ،فليس بتهللمِّ السُّ

مر وسكتنُش  :ع داهلل اثامن ؛قهللل فبوبكٍر وعر انَّة :ومل يقال عر اهلل يف السُّ  ؟يكاون تهللنًّ

ب وقهللل نَّة :فأق ل يتعجَّ هلل يف السُّ نَّة :يعنِّ !يكون تهللنًّ هلل يف السُّ  . (2)(  يكون تهللنًّ

ابعة  ؛ملسو هيلع هللا ىلصتقدي  املفضول عَّل الفهللضل فيه يعُش  عَّل أساول اهلل  :املسألة الرَّ

د بُش عوٍ  احلميصُّ  ، اهلل عندر وإزأان  عَّل املردهللءريُش واألنصهللأ أيض مَّ كام قهللل مر

ئل عُش التَّفضيل فقهللل) :أمحه اهلل تعهللىل م عليًّاهلل  :سمعت فمحد بُش  ن ٍل وسر نُش قادَّ

مر فقد يعُش عَّل أساول ،عَّل فيب بكٍر فقد يعُش عَّل أسول اهلل نه عَّل عر اهلل  ونُش قدَّ

ثامن فقد يعُش عَّل فيب  ،وعَّل فيب بكرٍ  نه عَّل عر مر وعَّل فهال ونُش قدَّ بكر وعَّل عر

وأى وعَّل املردهللءريُش واألنصهللأ  . (3)(الشُّ

                                                 
نَّة    ( ) ا  317 /2اا ( 471ا  472)أقا  ]، وفخرءاه يف [372/ 2اا ( 411)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ

317 .] 

نَّة    (2)  [. 372/ 2ا ( 1 4)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ

نَّة فخرءه    (3) ننهللقب اإلنهللم فمحد بُش  ن اٍل  باُش : ، وانظر[371/ 2ا ( 1 4)أق  ]اخلالل يف السُّ

 . 1 2اجلوزيِّ ص
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سمعت فبهلل ) :أمحه اهلل تعهللىل إسحهللق بُش إبراهي  بُش ههللن  النَّيسهللبوأيُّ وقهللل 

اثامن :ع داهلل يقاول ال عليًّاهلل عاَّل عر الُّ ناُش فضَّ فقاد فزأى عاَّل املرداهللءريُش  :فكر

ءل .واألنصهللأ ئل عُش الرَّ ثامن عَّل عيل   :وسر ل عر ل  :قهللل ؟  يرفضِّ ين غِّ له فن يرفضِّ

ثامن عَّل عيل   ثامن ففضل :ملسو هيلع هللا ىلصومل يكُش بني فصحهللب أسول اهلل  ،عر ناُش  اختال   فنَّ عر

وفيُّون وغريه ،عيل   الون    :و  إىل نهلل قهللل فهال املديناة ،و  فذهب إىل نهلل أآه الكر يرفضِّ

مر ،رٍ فبوبك :نقول :ثر َّ قهللل .ف داب عَّل ف دٍ  ثامن ،ثر َّ عر ا َّ نساكت ،ثر َّ عر هايا يف  ،ثر

مار ،فبوبكرٍ  :ثر َّ نقول يف اخلرلفهللن ،التَّفضيل ا َّ عر اثامن ،ثر ا َّ عر ا َّ عايلي  ،ثر هايا يف  ،ثر

 . ( )(ملسو هيلع هللا ىلصكهللن أفي فصحهللب النَّ ِِّّ  :عَّل هيا الطَّريٌ وعَّل ذا ،اخلرلفهللن

اونٍ القول بتقدي  املفضول عَّل الفهللضل  :املسألة اخلهللنسة كاام قاهللل  ،قول سر

ناُش زعا  فنَّ عليًّاهلل  :سمعت فبهلل ع داهلل يقاول) : ن ل بُش إسحهللق أمحه اهلل تعهللىل

ونٍ  :ففضل نُش فيب بكرٍ  و أءل سر  . (2)(  نرخهلللطه و  نرجهلللسه ،فدر

د النَّسهللوُِّّ أمحه اهلل تعهللىل مَّ سامعت فباهلل ع اداهلل يرساأل ) :وقهللل ءعفر بُش مر

ل عليًّهلل عَّل مر أمحدام اهلل عُش أءٍل يرفضِّ  . (3)(بئس القول هيا :قهللل .فيب بكٍر وعر

ة عُش اإلنهللم فمحاد باُش  ن اٍل أمحاه اهلل تعاهللىل يف  فديه بعض املسهللول املرويَّ

                                                 
، [72 ا   7 / 2اا ( 114 ا  111 )أقا  ]أواية ابُش هاهللن  : نسهللول اإلنهللم فمحد بُش  ن لٍ    ( )

نَّة   [. 312/ 2ا ( 441)أق  ]وفخرءه عنه اخلالل يف السُّ

نَّة فخرءه اخلالل يف   (2)  [. 377/ 2ا ( 421)أق  ] السُّ

نَّة    (3)  [. 371ا  377/ 2ا ( 424)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ
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مار ،فبوبكرٍ  :ثر َّ نقول يف اخلرلفهللن ،التَّفضيل ا َّ عر اثامن ،ثر ا َّ عر ا َّ عايلي  ،ثر هايا يف  ،ثر

 . ( )(ملسو هيلع هللا ىلصكهللن أفي فصحهللب النَّ ِِّّ  :عَّل هيا الطَّريٌ وعَّل ذا ،اخلرلفهللن

اونٍ القول بتقدي  املفضول عَّل الفهللضل  :املسألة اخلهللنسة كاام قاهللل  ،قول سر

ناُش زعا  فنَّ عليًّاهلل  :سمعت فبهلل ع داهلل يقاول) : ن ل بُش إسحهللق أمحه اهلل تعهللىل

ونٍ  :ففضل نُش فيب بكرٍ  و أءل سر  . (2)(  نرخهلللطه و  نرجهلللسه ،فدر

د النَّسهللوُِّّ أمحه اهلل تعهللىل مَّ سامعت فباهلل ع اداهلل يرساأل ) :وقهللل ءعفر بُش مر

ل عليًّهلل عَّل مر أمحدام اهلل عُش أءٍل يرفضِّ  . (3)(بئس القول هيا :قهللل .فيب بكٍر وعر

ة عُش اإلنهللم فمحاد باُش  ن اٍل أمحاه اهلل تعاهللىل يف  فديه بعض املسهللول املرويَّ

                                                 
، [72 ا   7 / 2اا ( 114 ا  111 )أقا  ]أواية ابُش هاهللن  : نسهللول اإلنهللم فمحد بُش  ن لٍ    ( )

نَّة   [. 312/ 2ا ( 441)أق  ]وفخرءه عنه اخلالل يف السُّ

نَّة فخرءه اخلالل يف   (2)  [. 377/ 2ا ( 421)أق  ] السُّ

نَّة    (3)  [. 371ا  377/ 2ا ( 424)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ
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حهللبة أيض اهلل عندر   . ( )التَّفضيل والتَّقدي  بني الصَّ

*  *  * 

 :أولويَّة اخُللفا  باخلالفة :املطلب الثَّالث* 

ة عناها  ٍل أمحه اهلل تعهللىلذهب اإلنهللم فمحد بُش  ن  إىل  ا كام يف املسهللول املرويَّ

اشديُش للخالفة لِّ وا ٍد نُش اخلرلفهللن األأبعة الرَّ ة كر الِّ وا اٍد  ؛فولويَّ واستحقهللق كر

ة احلرنفهللن املدديِّني للو ية  : يف املسهللول اآلتيةويرمكُش بيهللن نيه ه  ،نُش األومَّ

ة فيب بكٍر الصِّ  :املسألة األروىل يٌ بهللخلالفةفولويَّ كام قهللل فباوبكٍر املاروذيُّ  ،دِّ

فلاامَّ نارض  ،ياؤمُّ القاوم فقارؤه  :قول النَّ ِِّّ  :قيل أليب ع داهلل) :أمحه اهلل تعهللىل

نوا فبهلل بكٍر يرصيلِّ بهلللنَّهللس :أسول اهلل قهللل وقد كهللن يف القوم ناُش فقارف ناُش فيب  ،قدِّ

 . (2)(إنَّام فأاد اخلالفة :فقهللل فبوع داهلل .بكرٍ 

مر بُش اخلطَّهللب بهللخلالفة :املسألة الثَّهللنية ة عر اواوُِّّ  ،فولويَّ كام قاهللل وهاب السُّ

رة بعرد نبييهرا :خطبنا عليف ريض اهلل عنه فقال) :أمحه اهلل تعهللىل  ؟من خري هرذه األُمَّ

ة بعد نبييها ،ل :قال .أنت يا أمري املُؤمنني :فُقلُت  أبروبكر  ُثرمَّ ُعمرر  :خري هذه األُمَّ

كينة تنط  عىل لسا  ُعمر ريض اهلل عنه ، عنهريض اهلل  . (3)(وما نبعد أ  السَّ
                                                 

نَّة للخالل : انظر   ( ) ننهللقاب اإلناهللم فمحاد باُش  ن اٍل  باُش [ 371ا  371/ 2ا ( 427)أق  ]السُّ

 . 227ا  227اجلوزيِّ ص

نَّة    (2) ننهللقب اإلنهللم فمحد بُش  ن اٍل  باُش : ، وانظر[ 31/ 2ا ( 374)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ

 . 7 2اجلوزيِّ ص

سنده    (3)  [.  21ا  211/ 2ا ( 131)احلديث أق  ]فخرءه اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل يف نر
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ٍ أمحه اهلل تعهللىل قرام عرليف ريض اهلل عنره عرىل املنررب فرذكر ) :وقهللل َع  د َخري 

 ،واْسرُتْخلِف أبروبكر  ريض اهلل عنره ملسو هيلع هللا ىلصُقربَِض رسرول اهلل  :فقال ؛ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

ُثمَّ اْسُتْخلِف ُعمرر  ،وجلَّ عىل ذلك فعمل بعمله وسار بسريته حتَّى قبضه اهلل عزَّ 

فعمل بعمله  وسار بسريم  حتَّى قبضره اهلل عرزَّ وجرلَّ  ،ريض اهلل عنه عىل ذلك

 . ( )(عىل ذلك

هللن بهللخلالفة :املسألة الثَّهلللثة ثامن بُش عفَّ ة عر  : وتفهللصيل ذل  فيام يأيت ،فولويَّ

هلل كهللنت بهللإلمجهلل  ر 1 د   ألسَّ ؤكَّ قهللل محدان بُش عايل  أمحاه اهلل  كام ،فنَّ بيعته نر

اثامن :سمعت فبهلل ع داهلل قهللل) :تعهللىل كهللنات  ،نهلل كهللن يف القاوم فوكاد بيعاة ناُش عر

 . (2)(بإمجهللعد 

حهللبة أيض اهلل عندر  ر 2 إسحهللق بُش إبراهي  كام قهللل  ،فنَّه خري نُش بقِّ الصَّ

 :أمحه اهلل تعهللىل فنَّاه أمحه اهلل تعهللىل عُش اإلنهللم فمحد بُش  ن لٍ  بُش ههللن  النَّيسهللبوأيُّ ا

مر :إنَّ أءالب يقول :قيل له) ثامن ؛وعليًّهلل نعد  ؛فبهلل بكٍر وعر ا َّ  ،ويرتك عر فغضاب ثر

نهلل خرينهلل) :(3)ابُش نسعودٍ  :قهللل ر  اونٍ  ،وبيعته سهللبقة   .(1)(ذا فوق ،فنَّ ا َّ  ،هيا أءل سر ثر

                                                 
سنده    ( )  [. 1 3ا  3 3/ 2ا ( 144 )احلديث أق  ]فخرءه اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل يف نر

نَّة    (2)  [. 321/ 2ا ( 114)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ

 . قهللل اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل  هللكيهللب قول ع داهلل بُش نسعوٍد أيض اهلل عنه: في   (3)

حهللبة    (1) عُش [ 373ا  372/  ا (  31)احلديث أق  ]فخرج اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل يف فضهللول الصَّ

هللب نُش املدينة، فصعد املنا؛ سهللأ إلينهلل ع داهلل بُش نسعوٍد س ع: )املرسيِّب بُش أافٍع أمحه اهلل تعهللىل قهللل

ؤلؤ  قت: فحمد اهلل وفثنى عليه، ثر َّ قهللل الم املرغري  فبهلل لر مراإنَّ غر  =   فضجَّ : قهللل. ل فنري املرؤننني عر



 في الصحابة وأهل البيتالمسائل المروية عن اإلمام أحمد 
 

56 

ٍ أمحه اهلل تعهللىل قرام عرليف ريض اهلل عنره عرىل املنررب فرذكر ) :وقهللل َع  د َخري 
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ُثمَّ اْسُتْخلِف ُعمرر  ،وجلَّ عىل ذلك فعمل بعمله وسار بسريته حتَّى قبضه اهلل عزَّ 

فعمل بعمله  وسار بسريم  حتَّى قبضره اهلل عرزَّ وجرلَّ  ،ريض اهلل عنه عىل ذلك

 . ( )(عىل ذلك

هللن بهللخلالفة :املسألة الثَّهلللثة ثامن بُش عفَّ ة عر  : وتفهللصيل ذل  فيام يأيت ،فولويَّ

هلل كهللنت بهللإلمجهلل  ر 1 د   ألسَّ ؤكَّ قهللل محدان بُش عايل  أمحاه اهلل  كام ،فنَّ بيعته نر

اثامن :سمعت فبهلل ع داهلل قهللل) :تعهللىل كهللنات  ،نهلل كهللن يف القاوم فوكاد بيعاة ناُش عر

 . (2)(بإمجهللعد 

حهللبة أيض اهلل عندر  ر 2 إسحهللق بُش إبراهي  كام قهللل  ،فنَّه خري نُش بقِّ الصَّ

 :أمحه اهلل تعهللىل فنَّاه أمحه اهلل تعهللىل عُش اإلنهللم فمحد بُش  ن لٍ  بُش ههللن  النَّيسهللبوأيُّ ا

مر :إنَّ أءالب يقول :قيل له) ثامن ؛وعليًّهلل نعد  ؛فبهلل بكٍر وعر ا َّ  ،ويرتك عر فغضاب ثر

نهلل خرينهلل) :(3)ابُش نسعودٍ  :قهللل ر  اونٍ  ،وبيعته سهللبقة   .(1)(ذا فوق ،فنَّ ا َّ  ،هيا أءل سر ثر

                                                 
سنده    ( )  [. 1 3ا  3 3/ 2ا ( 144 )احلديث أق  ]فخرءه اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل يف نر

نَّة    (2)  [. 321/ 2ا ( 114)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ

 . قهللل اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل  هللكيهللب قول ع داهلل بُش نسعوٍد أيض اهلل عنه: في   (3)

حهللبة    (1) عُش [ 373ا  372/  ا (  31)احلديث أق  ]فخرج اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل يف فضهللول الصَّ

هللب نُش املدينة، فصعد املنا؛ سهللأ إلينهلل ع داهلل بُش نسعوٍد س ع: )املرسيِّب بُش أافٍع أمحه اهلل تعهللىل قهللل

ؤلؤ  قت: فحمد اهلل وفثنى عليه، ثر َّ قهللل الم املرغري  فبهلل لر مراإنَّ غر  =   فضجَّ : قهللل. ل فنري املرؤننني عر
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 . ( )(فخرج يل كتهللبهللب فيه هيا األ هللديث فقرفِّتهلل عليه

د باُش نررساهد وقهللل اإلنهللم فمح د بُش  ن ٍل يف الكتاهللب الايي فأساله ملسادَّ

و  بعد فيب بكاٍر  ،و  عني  تطر  بعد النَّ ِِّّ ففضل نُش فيب بكرٍ ) :أمحدام اهلل تعهللىل

مر ثامن ،عني تطر  ففضل نُش عر مر عني  تطر  ففضل نُش عر  . (2)(و  بعد عر

غ عي ه ر 3 هللق بُش إباراهي  باُش إسحكام قهللل  ،فنَّ اءتدهللده يف اخلالفة   يرسوِّ

اعيٍب قاهللل :قرفت عَّل فيب ع داهلل) :أمحه اهلل تعهللىل ههللن  النَّيسهللبوأيُّ   :ب  باُش شر

هريِّ قهللل ثنِّ فيب عُش الزُّ مار قاهللل : دَّ  :فخاين سهللمل بُش ع داهلل فنَّ ع اداهلل باُش عر

ثامن فكلَّمنِّ و يأنرين يف كالناه باأن  ،ءهللنين أءل  نُش األنصهللأ يف خالفة عر فإذا هر

ثامنفعي او انارؤ  يف لساهللنه ثقال  ا  فتكلَّ  كالنهللب يويالب  ،ب عَّل عر فلا  يكاد  ،ا  وهر

نَّهلل نقول :فلامَّ قىض كالنه قرلتر  ،يقيض كالنه يف رسيٍح   :ا   ِّي  ملسو هيلع هللا ىلصوأسول اهلل ا  إنَّهلل كر

ة أسول اهلل  مر ،فبوبكرٍ  :بعده ملسو هيلع هللا ىلصففضل فرنَّ ثامن ،ثر َّ عر ناهلل نعلا   ؛وإنَّاهلل واهلل .ثر َّ عر

ثامن  ٌ  عر او هايا املاهللل ،و  ءهللن نُش الك هللور شيئهللب  ،قتل نفسهللب بغري   فاإن  ،ولكُش هر

ريادون فن تكوناوا  ،وإن فعطاهلله فرويل قرابتاه ساخطت  ،فعطهللكموه أضايت  إنَّاام ير

                                                 
ه ، قهللل     =  ٍد : ثر َّ قهللل: النَّهللس وصهلل وا واشتدَّ بركهللؤر مَّ ثامن ملسو هيلع هللا ىلص إنَّهلل اءتمعنهلل فصحهللب مر رنهلل علينهلل عر فأنَّ

هللن؛ وملا نهلل ذا فروٍق بُش عفَّ َ  (.  نأل َخري 

، وفخرءاه عناه [71 / 2اا ( 137 )أقا  ]أواياة اباُش هاهللن  : نسهللول اإلنهللم فمحد بُش  ن لٍ    ( )

نَّة  أواياة اباُش : نسهللول اإلنهللم فمحد باُش  ن الٍ : ، وانظر[313/ 2ا ( 431)أق  ]اخلالل يف السُّ

نَّة للخالل [71 / 2ا (  11 ؛ 131 )أق  ]ههللن    [. 321/ 2ا ( 111)أق  ]، السُّ

 . 227ا  227ننهللقب اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل  بُش اجلوزيِّ ص: انظر   (2)
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وم نع :قهللل .  يرتكون فنرياب إ  قتلوه ،كفهللأس والرُّ  ،ففضهللت عينهلله بأأبٍع نُش الدَّ

  .( )(اللد    نرريد ذل  :ثر َّ قهللل

ه نهلل عمل يف خالفته ر 4 إسحهللق بُش إبراهي  باُش هاهللن  كام قهللل  ،فنَّه   ي ُّ

هللٍم إ   :سمعت فبهلل ع داهلل يقول) :أمحه اهلل تعهللىل النَّيسهللبوأيُّ  لو مل نسمع نُش فيب ُهَّ

هللن ثامن بُش عفَّ ثنهلل قهللل .كهللن  س   : ديث عر هللٍم  دَّ ثنهلل ضمر  بُش  :وكهللن فبوُهَّ  دَّ

محُش  ،عُش ع داهلل بُش القهللس  ،ُش شوذبعُش ع داهلل ب ،أبيعة عُش كثرٍي نوىل ع ادالرَّ

محُش بُش سمر  قهللل ،بُش سمر ا جا  ُعرث   ِف جريش الُعَّسرة برألف ) :عُش ع دالرَّ

را   :فجعل ُيدخل يده فيها ويقول ،ملسو هيلع هللا ىلصدينار  فصبَّها ِف حجر النَّبيي  ما رضَّ ابن عفَّ

ا  ما عمل بعد ا ،ما عمل بعد اليوم  . (3)((2)(ليومما رضَّ ابن عفَّ

ابعة ة عيلِّ بُش فيب يهلللاٍب بهللخلالفاة :املسألة الرَّ وتفهللصايل ذلا  فايام  ،فولويَّ

 : يأيت

كاام قاهللل اإلناهللم فمحاد باُش  ،فنَّ بيعة النَّهللس له كهللنت عالنية يف املسجد ر 1

                                                 
، وفخرءاه اإلناهللم [ 7 / 2اا ( 113 )أقا  ]أواية ابُش ههللن  : نسهللول اإلنهللم فمحد بُش  ن لٍ    ( )

حهللبة   . بلفٍظ نحوه[ 3  /  ا ( 71)احلديث أق  ]فمحد بُش  ن ٍل يف فضهللول الصَّ

سانده فخرءه اإلن   (2) ، [232ا   23/ 31اا ( 21731)احلاديث أقا  ]هللم فمحاد باُش  ن اٍل يف نر

ننه  نييُّ يف سر هللن أيض اهلل عنه/ كتهللب املنهللقب]وفخرءه الرتِّ ثامن بُش عفَّ ا احلديث  بهللب ننهللقب عر

 [. 131ا ص(  371)أق  

اخلاالل يف  ، وفخرءه[72 / 2ا ( 117 )أق  ]أواية ابُش ههللن  : نسهللول اإلنهللم فمحد بُش  ن لٍ    (3)

نَّة   [. 1 3/ 2ا ( 112)أق  ]السُّ
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وم نع :قهللل .  يرتكون فنرياب إ  قتلوه ،كفهللأس والرُّ  ،ففضهللت عينهلله بأأبٍع نُش الدَّ

  .( )(اللد    نرريد ذل  :ثر َّ قهللل

ه نهلل عمل يف خالفته ر 4 إسحهللق بُش إبراهي  باُش هاهللن  كام قهللل  ،فنَّه   ي ُّ

هللٍم إ   :سمعت فبهلل ع داهلل يقول) :أمحه اهلل تعهللىل النَّيسهللبوأيُّ  لو مل نسمع نُش فيب ُهَّ

هللن ثامن بُش عفَّ ثنهلل قهللل .كهللن  س   : ديث عر هللٍم  دَّ ثنهلل ضمر  بُش  :وكهللن فبوُهَّ  دَّ

محُش  ،عُش ع داهلل بُش القهللس  ،ُش شوذبعُش ع داهلل ب ،أبيعة عُش كثرٍي نوىل ع ادالرَّ

محُش بُش سمر  قهللل ،بُش سمر ا جا  ُعرث   ِف جريش الُعَّسرة برألف ) :عُش ع دالرَّ

را   :فجعل ُيدخل يده فيها ويقول ،ملسو هيلع هللا ىلصدينار  فصبَّها ِف حجر النَّبيي  ما رضَّ ابن عفَّ

ا  ما عمل بعد ا ،ما عمل بعد اليوم  . (3)((2)(ليومما رضَّ ابن عفَّ

ابعة ة عيلِّ بُش فيب يهلللاٍب بهللخلالفاة :املسألة الرَّ وتفهللصايل ذلا  فايام  ،فولويَّ

 : يأيت

كاام قاهللل اإلناهللم فمحاد باُش  ،فنَّ بيعة النَّهللس له كهللنت عالنية يف املسجد ر 1

                                                 
، وفخرءاه اإلناهللم [ 7 / 2اا ( 113 )أقا  ]أواية ابُش ههللن  : نسهللول اإلنهللم فمحد بُش  ن لٍ    ( )

حهللبة   . بلفٍظ نحوه[ 3  /  ا ( 71)احلديث أق  ]فمحد بُش  ن ٍل يف فضهللول الصَّ

سانده فخرءه اإلن   (2) ، [232ا   23/ 31اا ( 21731)احلاديث أقا  ]هللم فمحاد باُش  ن اٍل يف نر

ننه  نييُّ يف سر هللن أيض اهلل عنه/ كتهللب املنهللقب]وفخرءه الرتِّ ثامن بُش عفَّ ا احلديث  بهللب ننهللقب عر

 [. 131ا ص(  371)أق  

اخلاالل يف  ، وفخرءه[72 / 2ا ( 117 )أق  ]أواية ابُش ههللن  : نسهللول اإلنهللم فمحد بُش  ن لٍ    (3)

نَّة   [. 1 3/ 2ا ( 112)أق  ]السُّ
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ثنهلل ع اداملل  عاُش سالمة باُش  :ثنهلل إسحهللق بُش يروسف قهللل) : ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل

ديٍل عُش سهللمل بُش د بُش احلنفيَّة قاهللل كر مَّ نات ناع عايل  أمحاه اهلل  :فيب اجلعد عُش مر كر

ثامن مصوأ   ا َّ ءاهللن آخار  .إنَّ فنري املراؤننني نقتاول   :فأتهلله أءل  فقهللل :قهللل ،وعر ثر

اهللعة :فقهللل اد ،فقاهللم عايلي أمحاه اهلل :قاهللل .إنَّ فنري املرؤننني نقتاول  السَّ مَّ  :قاهللل مر

فهللب عليه اأ وقاد قرتال  .خلِّ   فرمَّ ل  :هلللفق ،فأخيت بوسطه ختوُّ قهللل فأتى عيلي الادَّ

ءل أمحه اهلل فأتهلله النَّهللس ف بوا عاَّل ال اهللب  ،فأتى داأه فدخلدهلل وفغلٌ بهللبه ،الرَّ

دَّ للنَّهللس نُش خليفةٍ  ،إنَّ هيا قد قرتل :فقهلللوا ،فدخلوا عليه و  نعلا  ف اداب  ،و  بر

ٌَّ اهلل نن   .فإينِّ لكا  وزيار  خاري  ننِّاِّ لكا  فناري   ،  ترريدوين :قهللل هل  عيل .ف 

ٌَّ اهلل نن  ؛  واهلل :فقهلللوا فإن فبيت  عيلَّ فاإن بيعتاِّ   تكاون  :قهللل .نهلل نعل  ف 

ا فخارج إىل  :قاهللل .ولكُش فخرج إىل املسجد فماُش شاهللن فن ير اهلليعنِّ باهلليعنِّ ،رسًّ

 اه ناُش ناهلل فعج ،ناهلل سامعته إ  نناه :قاهللل فبوع اداهلل .( )املسجد ف هلليعاه النَّاهللس

 . (2)( ديٍث 

نهللدروناه  ملسو هيلع هللا ىلصفنَّ فصحهللب أسول اهلل  ر 2 أضوا به واءتمعوا علياه وكاهللنوا ير

وذكار  اا سمعت فبهلل ع داهلل) :كام قهللل  ن ل بُش إسحهللق أمحه اهلل تعهللىل ،فنري املرؤننني

وكاهللن  ،فصاحهللب أساول اهلل أضاوا باه واءتمعاوا علياه :فقهللل ا عليًّهلل وخالفته

نكر ذاك ؛حلردودبعضد  ُي  وعيلي يرقي  ا ونه خليفة وخيطاب  ،فل  ير وكهللنوا يرسمُّ

                                                 
حهللبة    ( )  [. 77ا  77/  ا ( 171)احلديث أق  ]فخرءه اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل يف فضهللول الصَّ

نَّة    (2)  [. 7 1ا  4 1/ 2ا ( 721)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ
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نكروا ذل  ؛ويقس  الغنهللو   :فقاهللل ؟خالفة عيل  ثهللبتاة   :قرلتر له :قهللل  ن ل   .فل  ير

ٌ   ؛سر حهللن اهلل دقة ويقسمدهلل باال  ا يرقي  عيلي أمحه اهلل احلردود ويقطع ويأخي الصَّ

 ،ة  أضايه فصاحهللب أساول اهللخليفا ؛نع  ،فعوذ بهللهلل نُش هيه املقهلللة ؟وءب له

اوا ونه فناري املراؤننني ،وصلُّوا خلفه وغزوا نعاه وءهللهادوا و جُّ  ،وكاهللنوا يرسامُّ

نكريُش ونحُش نرءوا نُش اهلل الثَّواب بهللتِّ هللعناهلل  ،فنحُش ت ع  هل  ،أاضني بيل  غري نر

سول ؛هل  إن شهللن اهلل اِّ فبوع اداهلل :قهللل  ن ل   .نع نهلل فنرنهلل اهلل به والرَّ  :قاهللل عمِّ

نه اهلل وأسوله م نُش قدَّ نه أسول اهلل :نرقدِّ فصَّلَّ بهلللنَّاهللس وأساول اهلل  ؛فبوبكر قدَّ

مار فضاالب  ،فهللختيهللأ أسول اهلل له فضل  نُش بني فصحهللبه ، ِّي  م فباوبكٍر عر ثر َّ قادَّ

مر بعد فيب بكرٍ  اوأىاا  ثر َّ اءتمع فصحهللب أسول اهلل يف املشوأ  ،لعر ا  الشُّ  ا وهر

مرفوقعت خريِّت  عَّل  ثامن :خري نُش بقِّ بعد عر ة ،عر وعيلي أمحه اهلل  ،فدؤ ن األومَّ

ٌَّ النَّاهللس  ،إنهللنته ثهللبتة  وف كهللنه نهللفي   وفنره ءهللوز   ،إنهللم  عدل  بعد هؤ ن كهللن ف ا

ثامن ة اهلردى أمحد  اهلل ،اهلل بعد عر ة فومَّ  . ( )(فدؤ ن األومَّ

كام سامع فبويهلللاٍب  ،الفِّن فنَّه كهللن ُيجُّ بهلللنَّهللس ويرقي  احلدود ويقس  ر 3

يٍد املشكهللينُّ أمحه اهلل تعهللىل  ؟حتتجُّ بحاديث سافينة :فبهلل ع داهلل قيل له) :فمحد بُش محر

 ،  تكلَّ  يف هايا :قهللل .خالفة عيلي غري نشوأٍ  و  فنرٍ  :قيل له ؟ونهلل يدفعه :قهللل

حهللب   يكاون خليفاة وفصا ،ويقسا  الفاِّن ،ويرقي  احلادود ،عيلي ُيجُّ بهلللنَّهللس

                                                 
نَّة    ( ) ا  1 1 /2اا ( 1 7)أقا  ]نَّة للخالل السُّ : ، وانظر[3 1/ 2ا ( 3 7)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ

 . 221، ننهللقب اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل  بُش اجلوزيِّ ص[4 1
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نكروا ذل  ؛ويقس  الغنهللو   :فقاهللل ؟خالفة عيل  ثهللبتاة   :قرلتر له :قهللل  ن ل   .فل  ير

ٌ   ؛سر حهللن اهلل دقة ويقسمدهلل باال  ا يرقي  عيلي أمحه اهلل احلردود ويقطع ويأخي الصَّ

 ،ة  أضايه فصاحهللب أساول اهللخليفا ؛نع  ،فعوذ بهللهلل نُش هيه املقهلللة ؟وءب له

اوا ونه فناري املراؤننني ،وصلُّوا خلفه وغزوا نعاه وءهللهادوا و جُّ  ،وكاهللنوا يرسامُّ

نكريُش ونحُش نرءوا نُش اهلل الثَّواب بهللتِّ هللعناهلل  ،فنحُش ت ع  هل  ،أاضني بيل  غري نر

سول ؛هل  إن شهللن اهلل اِّ فبوع اداهلل :قهللل  ن ل   .نع نهلل فنرنهلل اهلل به والرَّ  :قاهللل عمِّ

نه اهلل وأسوله م نُش قدَّ نه أسول اهلل :نرقدِّ فصَّلَّ بهلللنَّاهللس وأساول اهلل  ؛فبوبكر قدَّ

مار فضاالب  ،فهللختيهللأ أسول اهلل له فضل  نُش بني فصحهللبه ، ِّي  م فباوبكٍر عر ثر َّ قادَّ

مر بعد فيب بكرٍ  اوأىاا  ثر َّ اءتمع فصحهللب أسول اهلل يف املشوأ  ،لعر ا  الشُّ  ا وهر

مرفوقعت خريِّت  عَّل  ثامن :خري نُش بقِّ بعد عر ة ،عر وعيلي أمحه اهلل  ،فدؤ ن األومَّ

ٌَّ النَّاهللس  ،إنهللنته ثهللبتة  وف كهللنه نهللفي   وفنره ءهللوز   ،إنهللم  عدل  بعد هؤ ن كهللن ف ا

ثامن ة اهلردى أمحد  اهلل ،اهلل بعد عر ة فومَّ  . ( )(فدؤ ن األومَّ

كام سامع فبويهلللاٍب  ،الفِّن فنَّه كهللن ُيجُّ بهلللنَّهللس ويرقي  احلدود ويقس  ر 3

يٍد املشكهللينُّ أمحه اهلل تعهللىل  ؟حتتجُّ بحاديث سافينة :فبهلل ع داهلل قيل له) :فمحد بُش محر

 ،  تكلَّ  يف هايا :قهللل .خالفة عيلي غري نشوأٍ  و  فنرٍ  :قيل له ؟ونهلل يدفعه :قهللل

حهللب   يكاون خليفاة وفصا ،ويقسا  الفاِّن ،ويرقي  احلادود ،عيلي ُيجُّ بهلللنَّهللس

                                                 
نَّة    ( ) ا  1 1 /2اا ( 1 7)أقا  ]نَّة للخالل السُّ : ، وانظر[3 1/ 2ا ( 3 7)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ

 . 221، ننهللقب اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل  بُش اجلوزيِّ ص[4 1
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نهللدونه  . ( )(؟يهلل فنري املرؤننني :أسول اهلل ير

ة العدل ر 4 كام  كى فبوبكٍر املروذيُّ أمحه اهلل تعهللىل عُش اإلنهللم  ،فنَّه نُش فومَّ

اثامن وعايلي ) :فمحد بُش  ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل قوله مار وعر اة  :فبوبكٍر وعر هاؤ ن فومَّ

هللن  :عيل  أمحه اهلل لقد بلغ نُش عدل ،نهلل فعطوا فعطيَّتد  ءهللوز    ،العدل نَّ فنه قس  الرُّ

 .ياهلل فناري املراؤننني :وكهللن فصاحهللب أساول اهلل يقولاون ،واألبزاأ وفقهللم احلردود

معون عليه ويقولون له  !ولايس هاو فناري املراؤننني ؛يهلل فناري املراؤننني :فدؤ ن جير

فصاحهللب أساول اهلل  :وقاهللل ،وءعل فبوع داهلل يرفحش عَّل نُش مل يقل إنَّه خليفة  

ونه فنري املرؤننني ث تون خالفتها  وهؤ ن ؛يرسمُّ كأن يعنِّ كالناه  ا يعنِّ الييُش   ير

 . (2)(فنَّ هؤ ن قد نس د  إىل فسَّ  قد كيبوا

نه ر 5 زيِّ قهللل ع داهلل بُش فمحد باُش  ن اٍل أمحاه اهلل  كام ،فنَّه زيَُّش اخلالفة ومل تر

نت بني يدي  فيب ءهلللسهللب ذات يومٍ ) :تعهللىل يهللوفة  نُش الكرخيَّاة فايكروا  فجهللنت ؛كر

ثامن فأكثروا مر وخالفة عر وذكروا خالفة عايلِّ باُش فيب  ،خالفة فيب بكٍر وخالفة عر

قد فكثرت  القاول يف  ؛يهلل هؤ ن :فرفع فيب أفسه إليد  فقهللل ،يهلللٍب فزادوا وفيهلللوا

ندهلل ؛إنَّ اخلالفة مل ترزيُِّش عليًّهلل ،عيل  واخلالفة ثت ايا  :يَّهللأيُّ قهللل السَّ  .بل عيلي زيَّ فحدَّ

يعة  قد فخرءت نصف نهلل كهللن يف قل ِّ عَّل فمحاد باُش  ن اٍل  :فقهللل يل ،بعض الشِّ

                                                 
نَّة    ( ) نَّة للخالل : ، وانظر[1 1/ 2ا ( 7 7)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ ا  1 1 /2اا ( 727)أقا  ]السُّ

 . 1 2/  ، ي قهللت احلنهللبلة  بُش فيب يعَّل [121

نَّة فخرءه اخلالل يف ا   (2) انَّة للخاالل : ، وانظار[1 1/ 2ا ( 727)أق  ]لسُّ  اا (   7)أقا  ]السُّ

2 /1 2 .] 
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 . ( )(نُش ال رغض

ٌِّ  ر 6 هلل بهللحل ىَل الطَّهللوفتني  بهللهلل وَفو  ُهر  :عُش فيب ساعيٍد اخلرادأيِّ قاهلللف ،فنَّه َفو 

 ر رجل  من بني متيم  ر  ذات يوم  يقسم مالا إذ أتاه ُذو اخُلويرصة ملسو هيلع هللا ىلصبينا رسول اهلل )

د :فقال ل جتردو   ؛واهلل :ملسو هيلع هللا ىلصفقال النَّبيُّ  .اعدل فواهلل ما عدلت ُمنذ اليوم ؛يا ُُممَّ

ات  ر  بعدي أعدل عليكم منيي أترأذ  يل  ؛يرا رسرول اهلل :فقرال ُعمرر .ر  ثالث مرَّ

 ؛إ َّ لره أصرحاباا حيقرر أحردكم صرالته مرع صرالمم ،ل :فقرال ؟فأرضب ُعنقه

ميَّرة ،ع صيامهموصيامه م رهم مرن الرَّ ين كر  يمررق السَّ ينظرر  ،يمرقو  من الردي

 ،آيتهم رجل  إحدى يدْيه كالَبْضَعة أو كثدي املرأة ،صاحبه إىل ُفوقه فال يرى ريئاا 

فأرهد  :قال أبوسعيد   .يقتلهم َأْوىَل الطَّائفتنْي باهلل ،خيرجو  عىل ُفرقتنْي من النَّاس

فرالتمس ِف  ،وأيني رهدت عليًّرا حرني قرتلهم ،ملسو هيلع هللا ىلصهلل أيني سمعت هذا من رسول ا

 . (2)(ملسو هيلع هللا ىلصالقتىل فوجد عىل النَّعت الذي نعت رسول اهلل 

لايس يشن  عنادي يف تث يات ) :قهللل اإلنهللم فمحد بُش  ن اٍل أمحاه اهلل تعاهللىل

هللك امل قِِّّ عُش فيب سعيدٍ  :خالفة عيل   حَّ ألنَّ يف  ،فث ت نُش  ديث فيب سلمة والضَّ

ٌِّ  : ديث بعضد  ىَل الطَّهللوفتني  بهللحل  . (3)(يقتلد  َفو 

                                                 
 . 1 2فخرءه ابُش اجلوزيِّ يف ننهللقب اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل ص   ( )

سند اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل   ( 2) سل   يف [74 ا  71 / 1 ا (  72  )احلديث أق  ]نر ، وفخرءه نر

كهلل ]صحيحه  [ 2  / 3اا ( 2414)ا احلاديث أقا   كر اخلواأج وصافهللِّت بهللب ذ/ كتهللب الزَّ

 . بلفٍظ نحوه

نَّة    (3)  [. 1 1ا  7 1/ 2ا ( 721)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ
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 . ( )(نُش ال رغض

ٌِّ  ر 6 هلل بهللحل ىَل الطَّهللوفتني  بهللهلل وَفو  ُهر  :عُش فيب ساعيٍد اخلرادأيِّ قاهلللف ،فنَّه َفو 

 ر رجل  من بني متيم  ر  ذات يوم  يقسم مالا إذ أتاه ُذو اخُلويرصة ملسو هيلع هللا ىلصبينا رسول اهلل )

د :فقال ل جتردو   ؛واهلل :ملسو هيلع هللا ىلصفقال النَّبيُّ  .اعدل فواهلل ما عدلت ُمنذ اليوم ؛يا ُُممَّ

ات  ر  بعدي أعدل عليكم منيي أترأذ  يل  ؛يرا رسرول اهلل :فقرال ُعمرر .ر  ثالث مرَّ

 ؛إ َّ لره أصرحاباا حيقرر أحردكم صرالته مرع صرالمم ،ل :فقرال ؟فأرضب ُعنقه

ميَّرة ،ع صيامهموصيامه م رهم مرن الرَّ ين كر  يمررق السَّ ينظرر  ،يمرقو  من الردي

 ،آيتهم رجل  إحدى يدْيه كالَبْضَعة أو كثدي املرأة ،صاحبه إىل ُفوقه فال يرى ريئاا 

فأرهد  :قال أبوسعيد   .يقتلهم َأْوىَل الطَّائفتنْي باهلل ،خيرجو  عىل ُفرقتنْي من النَّاس

فرالتمس ِف  ،وأيني رهدت عليًّرا حرني قرتلهم ،ملسو هيلع هللا ىلصهلل أيني سمعت هذا من رسول ا

 . (2)(ملسو هيلع هللا ىلصالقتىل فوجد عىل النَّعت الذي نعت رسول اهلل 

لايس يشن  عنادي يف تث يات ) :قهللل اإلنهللم فمحد بُش  ن اٍل أمحاه اهلل تعاهللىل

هللك امل قِِّّ عُش فيب سعيدٍ  :خالفة عيل   حَّ ألنَّ يف  ،فث ت نُش  ديث فيب سلمة والضَّ

ٌِّ  : ديث بعضد  ىَل الطَّهللوفتني  بهللحل  . (3)(يقتلد  َفو 

                                                 
 . 1 2فخرءه ابُش اجلوزيِّ يف ننهللقب اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل ص   ( )

سند اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل   ( 2) سل   يف [74 ا  71 / 1 ا (  72  )احلديث أق  ]نر ، وفخرءه نر

كهلل ]صحيحه  [ 2  / 3اا ( 2414)ا احلاديث أقا   كر اخلواأج وصافهللِّت بهللب ذ/ كتهللب الزَّ

 . بلفٍظ نحوه

نَّة    (3)  [. 1 1ا  7 1/ 2ا ( 721)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ
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و فضلُّ نُش محهللأ فهلهفنَّ نُش  ر 0 قهللل فبوسعيٍد هشاهللم  كام ،مل يرث ت إنهللنته فدر

ث ات  :سمعت فمحد بُش  ن ٍل يقول) :بُش ننصوٍأ ال رخهللأيُّ أمحه اهلل تعهللىلا ناُش مل ير

و فضلُّ نُش محهللأ فهله :اإلنهللنة لعيل    . ( )(فدر

نيهلل وليس عَّل ظدرههلل خري  ننهفنَّه فهللأق ا ر 8 ا  ،لدُّ كام قهللل عمارو باُش   يش 

  :فقرال ر بعرد قترل عرلٍّ ريض اهلل عرنه ر  خطبنا احلسن بن علٍّ ) :أمحه اهلل تعهللىل

لرو  بعلرم    إ   ،ول أدركره اآلخررو  ؛لقد فارقكم رجل  براألمس مرا سربقه األوَّ

ايررة ملسو هيلع هللا ىلصكررا  رسررول اهلل    ،حتَّررى ُيفررتح لرره فررال ينرصررف ؛ليبعثرره وُيعطيرره الرَّ

كا  يرصدها خلرادم   ؛وما ترك من صفرا  ول بيضا  إل سبع ئة درهم  من عطائه

 . (2)(ألهله

ة عُش اإلنهللم فمحاد باُش  ن اٍل أمحاه اهلل تعاهللىل يف  فديه بعض املسهللول املرويَّ

ة اخلرلفهللن أيض اهلل عندر  بهللخلالفة  . فولويَّ

*  *  * 

ابع*   :عىل ُعث   بالتَّفضيل واخلالفةتقديم علٍّ  :املطلب الرَّ

ة عناها  ذهب اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل إىل  ا كام يف املسهللول املرويَّ

ام بهلللتَّفضايل واخلالفاة ثامن أيض اهلل عاندر رنة تقدي  عيل  عَّل عر ويرمكاُش بياهللن  ، ر

                                                 
 . 221فخرءه ابُش اجلوزيِّ يف ننهللقب اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل ص   ( )

سنده    (2)  . [217/ 3ا ( 721 )احلديث أق  ]فخرءه اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل يف نر
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 : يف نسألتني  نيه ه 

ثفنَّ القول ب :املسألة األروىل ام بهلللتَّفضايل تقدي  عيل  عَّل عر امن أيض اهلل عاندر

 : وتفهللصيل ذل  فيام يأيت ،شديد   واخلالفة قول  

ونٍ  ر 1 اهلل  أمحاه إسحهللق بُش إبراهي  بُش ههللن  النَّيساهللبوأيُّ كام قهللل  ،فنَّه قول سر

ثامن) :تعهللىل م عليًّهلل عَّل عر ُش قدَّ ونٍ  :فقهللل ؟سألته عمَّ فصاحهللب  ن دف بام قهللل ،هيا قول سر

لد  النَّ ُِّّ  ونُش ؛ملسو هيلع هللا ىلصالنَّ ِِّّ   . ( )(ملسو هيلع هللا ىلصفضَّ

ذكارت أليب ) :فبوبكٍر املروذيُّ أمحه اهلل تعهللىل قهلللكام  ،فنَّ قهللوله نزكوم   ر 2

وفيِّني فنَّه كاهللن يقاول يف التَّفضايل مار وعايلي  :ع داهلل عُش بعض الكر  .فباوبكٍر وعر

وفة ييه ون إىل هيا :قرلتر  ،فعجب نُش هيا القول ليس يقاول  :فقهللل ،إنَّ فهل الكر

ثامن عَّل عيل   ،هيا ف د  إ  نزكوم   ل عر  :وقهللل ،فيكر ابُش نسعودٍ  ،وا تجَّ بمُش فضَّ

نهلل خري نُش بقِّ :قهللل ابُش نسعودٍ  ر  مر .ومل نأل ،فنَّ وقاول عهللوشاة  ،وذكر قول ابُش عر

ثامن ة عر لته عَّل عيل   :أمحدهلل اهلل يف قصَّ هلل فضَّ  . (2)(فسَّ

ائل فيب) :هلللح  أمحه اهلل تعهللىلقهللل ابنه صكام  ،فنَّه فهل  فن ير دَّ  ر 3 وفناهلل اا  سر

ثامن نر تد    ا فسمع م عليًّهلل عَّل عر فصاحهللب  ،هيا فهل  فن ير ادَّ  :قهللل ؟عُش نُش يرقدِّ

                                                 
انَّة : ، وانظار[71 / 2اا ( 111 )أقا  ]أواياة اباُش هاهللن  : نسهللول اإلنهللم فمحد بُش  ن لٍ    ( ) السُّ

 [.  31/ 2ا ( 431)أق  ]للخالل 

نَّة    (2) أواية : نسهللول اإلنهللم فمحد بُش  ن لٍ : ، وانظر[313/ 2ا ( 473)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ

 [.  7 / 2ا ( 112 )أق  ]ابُش ههللن  
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 : يف نسألتني  نيه ه 

ثفنَّ القول ب :املسألة األروىل ام بهلللتَّفضايل تقدي  عيل  عَّل عر امن أيض اهلل عاندر

 : وتفهللصيل ذل  فيام يأيت ،شديد   واخلالفة قول  

ونٍ  ر 1 اهلل  أمحاه إسحهللق بُش إبراهي  بُش ههللن  النَّيساهللبوأيُّ كام قهللل  ،فنَّه قول سر

ثامن) :تعهللىل م عليًّهلل عَّل عر ُش قدَّ ونٍ  :فقهللل ؟سألته عمَّ فصاحهللب  ن دف بام قهللل ،هيا قول سر

لد  النَّ ُِّّ  ونُش ؛ملسو هيلع هللا ىلصالنَّ ِِّّ   . ( )(ملسو هيلع هللا ىلصفضَّ

ذكارت أليب ) :فبوبكٍر املروذيُّ أمحه اهلل تعهللىل قهلللكام  ،فنَّ قهللوله نزكوم   ر 2

وفيِّني فنَّه كاهللن يقاول يف التَّفضايل مار وعايلي  :ع داهلل عُش بعض الكر  .فباوبكٍر وعر

وفة ييه ون إىل هيا :قرلتر  ،فعجب نُش هيا القول ليس يقاول  :فقهللل ،إنَّ فهل الكر

ثامن عَّل عيل   ،هيا ف د  إ  نزكوم   ل عر  :وقهللل ،فيكر ابُش نسعودٍ  ،وا تجَّ بمُش فضَّ

نهلل خري نُش بقِّ :قهللل ابُش نسعودٍ  ر  مر .ومل نأل ،فنَّ وقاول عهللوشاة  ،وذكر قول ابُش عر

ثامن ة عر لته عَّل عيل   :أمحدهلل اهلل يف قصَّ هلل فضَّ  . (2)(فسَّ

ائل فيب) :هلللح  أمحه اهلل تعهللىلقهللل ابنه صكام  ،فنَّه فهل  فن ير دَّ  ر 3 وفناهلل اا  سر

ثامن نر تد    ا فسمع م عليًّهلل عَّل عر فصاحهللب  ،هيا فهل  فن ير ادَّ  :قهللل ؟عُش نُش يرقدِّ

                                                 
انَّة : ، وانظار[71 / 2اا ( 111 )أقا  ]أواياة اباُش هاهللن  : نسهللول اإلنهللم فمحد بُش  ن لٍ    ( ) السُّ

 [.  31/ 2ا ( 431)أق  ]للخالل 

نَّة    (2) أواية : نسهللول اإلنهللم فمحد بُش  ن لٍ : ، وانظر[313/ 2ا ( 473)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ

 [.  7 / 2ا ( 112 )أق  ]ابُش ههللن  
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ثامن نوا عر  . ( )(النَّ ِِّّ قدَّ

تَّد   يف دينه ر 4 فبوعيل  احلسُش باُش ثاواٍب الثَّعل اُِّّ أمحاه اهلل  قهلللكام  ،فنَّه نر

ثامن  :فمُش قهللل يف فصحهللب أسول اهلل :قرلتر أليب ع داهلل) :تعهللىل مر وعر فبوبكٍر وعر

اثامن :إنَّ قونهللب يقولاون :قرلتر  .نع  :قهللل ؟وعيلي  مار وعايلي وعر  :قاهللل .فباوبكٍر وعر

ثامن وعليًّهلل مر وعر نون فبهلل بكٍر وعر نون  ،هؤ ن فهل بدٍأ أيض اهلل عند  يرقدِّ   يرقادِّ

ثامن اهلل احلاديث ،ُيياى تقادي   وتاأخري   إ  فن  يكاون يف  اديث ،عليًّهلل عَّل عر  :فأنَّ

ثامن وعيلي  مر وعر مر :قلت .فبوبكٍر وعر نَّهلل نقول وأسول اهلل  اِّي  : ديث ابُش عر  :كر

ثامن مر وعر وناُش قاهللل  ،فقد فصاهللب :ففليس نُش قهللل ايا ،ثر َّ نسكت ،فبوبكٍر وعر

ثامن وعيلي  مر وعر يَّ ناُش قاهللل ف ،نعا  قاد فصاهللب :قهللل ؟فقد فصهللب :بأيب بكٍر وعر

اثامن ،هيي ُش القولني  فقد فصهللب مر وعايلي وعر  .فقاد فخطاأ :ونُش قهللل فبوبكٍر وعر

 . (2)(فرفيت قد ف بَّ نهلل قرلتر له ؟نتَّدمه يف دينه :قرلتر 

اوي إذا ءاهللن احلاديث  :املسألة الثَّهللنية اثامن)يسوغ للارَّ فن يكت اه ( عايلي وعر

ثامن وعيلي ) إنَّ فبهلل ع داهلل قيال ) :القطَّهللنكام قهللل فبويعقوب يروسف بُش نروسى  ،(عر

ءل يكتب :له ثامن :فيجِّن احلديث ؛الرَّ ثامن وعايلي  ،عيلي وعر و عر  :قاهللل ؟فيكتب هر

 . (3)(  بأس

                                                 
نَّة    ( ) نَّة للخالل : ، وانظر[311/ 2ا ( 431)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ ا  (432،  43)أقا  ]السُّ

 . 1 2ا  1 2، ننهللقب اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل  بُش اجلوزيِّ ص[ 31ا  311/ 2

نَّة    (2)  [. 117ا  117/ 2ا (  71)أق  ]فخرءه اخلالل يف السُّ

نَّة    (3)  [. 312/ 2ا ( 437) أق ]فخرءه اخلالل يف السُّ
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تهللن عُش اإلنهللم فمحد بُش  ن ٍل أمحه اهلل تعهللىل يف رناة  فدهللتهللن نسألتهللن نرويَّ  ر

ام ثامن بهلللتَّفضيل واخلالفة أيض اهلل عندر  . ( )تقدي  عيل  عَّل عر

 

*  *  * 

 

                                                 
نَّة للخالل : انظر   ( ) ، ننهللقب اإلنهللم فمحد باُش  ن اٍل  باُش اجلاوزيِّ [111/ 2ا ( 713)أق  ]السُّ

 . 1 2ص
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 خامتة البحث

ناهلل هاِّ إ   :ونهلل اندأج حتتداهلل ناُش كلاامٍت  ؛إنَّ ُممو  نهلل يف هيه الوأقهللت

ولكُش  س نهلل فن نروءز يف  ،ووأانههلل نهلل وأانههلل نُش الع هللأات ؛ونضهللت  وإشهللأات  

ة عُش اإلنهللم فمحد باُش  ن اٍل يف ) :خهللمتة هيا ال حث اليي نوضوعه املسهللول املرويَّ

حهللبة وفهل ا  : بعض النَّتهللوج املرستفهللد  نُش ال حث وهِّ( ل ي تالصَّ

نَّة واجلامعةنُش  ر 1 احهللبة ساالنة قرلاوا  وفلسانتد   :فرصول فهل السُّ للصَّ

 . وفهل ال ي ت أيض اهلل عندر 

ههلل يشن   ر 2 ح ة   ُيدُّ او ناُش  ملسو هيلع هللا ىلصمُش صحب النَّ َِّّ ف ،الصُّ ولاو ساهللعة فدر

 . هفصحهللب

 وآل ءعفارٍ  ،وآل عقيلٍ  ،وآل الع َّهللس ،هر  آل عيل   :ملسو هيلع هللا ىلصفهل بيت النَّ ِِّّ  ر 3

 . أيض اهلل عندر 

حهللبة وفهل ال ي ت رتَّ ُّ  عَّلال ر 4  . والتاُّؤ ممَُّش ينتقصد  ،الصَّ

دهللد  للييُش ءهللن عُش النَّ ِِّّ  ر 5  . فسَّ  يف اجلنَّة ملسو هيلع هللا ىلصالشَّ

 . وفهل بي ته ف د   ملسو هيلع هللا ىلص  يرقهللس بأصحهللب النَّ ِِّّ  ر 6

ح ر 0 حهللحنهلل أل ٍد نُش الصَّ نثل ناهلل لعايل   :هللبة نُش الفضهللول بهللألسهللنيد الصِّ

 . أيض اهلل عنه

حهللبة ألهل ال ي ت ر 8 حهللبة ؛تعظي  الصَّ أيض اهلل  :وتعظي  فهل ال يت للصَّ

 . عندر 



270

 في الصحابة وأهل البيتالمسائل المروية عن اإلمام أحمد 
 

68 

لوِّ يف فهل ال ي ت أيض اهلل عندر  ر 9  . النَّدِّ عُش الغر

ٍد  ر 10 مَّ  ،وك اريه  وفهل بي ته صغريه  ملسو هيلع هللا ىلصالرتَّ ُّ  عَّل مجيع فصحهللب مر

ث بفضهللولد   . واإلنسهللك عامَّ شجر بيند  ،والتَّحدُّ

احهللبة أيض اهلل  ر 11 احليأ نُش األ هللديث التِّ فيدهلل ذكر نهلل ءرى باني الصَّ

 . عندر 

بِّ  ر 12 حهللبة أيض اهلل عندر  بهلللثَّلب والسَّ رنة التَّطهللول عَّل الصَّ  .  ر

حهللبة أيض اهلل عندر  ر 13 أ املرتطهللول عَّل الصَّ جر يرعزَّ  . وهير

ثامن أيض اهلل عندر  لد لة  ديث ع داهلل ر 14 مر وعر باُش  تفضيل فيب بكٍر وعر

مر بُش اخلطَّهللب أيض اهلل عندام اثامن وعايل  أيض اهلل  ،عر مر وعر وتقدي  فيب بكٍر وعر

 . ملسو هيلع هللا ىلصعندر  لد لة  ديث سفينة نوىل أسول اهلل 

حهللبة أيض اهلل عند  يف التَّفضيال ر 15  . لتَّأِّسِّ بهلللصَّ

نُش ذهب يف نسألة التَّفضايل إىل تفضايل فيب بكاٍر  عَّلعدم التَّعنيف  ر 16

ثامن ثر َّ أبَّاع بعايل  أيض اهلل عاندر  مر وعر لقرابتاه وصادره وإساالنه القادي   وعر

 . وعدله

ة بعد ن يِّدهلل ر 10 يٌ :خري هيه األرنَّ دِّ مر بُش اخلطَّهللب ،فبوبكٍر الصِّ ا َّ  ،ثر َّ عر ثر

ثامن بُش عفَّ  وأى اخلمسة ،هللنعر بري ويلحة  :ثر َّ فصحهللب الشُّ عيلُّ بُش فيب يهلللٍب والزُّ

محُش بُش عوٍ  وسعد بُش فيب وقَّهللص بادٍأ  ثر َّ فهال ،ثر َّ فهل بدٍأ نُش املردهللءريُش ،وع دالرَّ

هللبقة فوَّ ب فأوَّ ب  :ملسو هيلع هللا ىلصنُش األنصهللأ نُش فصحهللب أسول اهلل   . عَّل قدأ اهلجر  والسَّ
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دَّ نُش التَّفضايل عدم ا كتفهللن بمح َّ  ر 18 حهللبة أيض اهلل عندر  بل   بر ة الصَّ

 . بيندر 

حهللبة أيض اهلل عندر  عَّل بعاٍض فلايس بتاهللمِّ  ر 19 ل بعض الصَّ نُش مل يرفضِّ

نَّة  . السُّ

وإزأان   ؛ملسو هيلع هللا ىلصتقدي  املفضول عَّل الفهللضل فيه يعاُش  عاَّل أساول اهلل  ر 20

 . عَّل املردهللءريُش واألنصهللأ أيض اهلل عندر 

اشديُش للخالفةفولو ر 21 لِّ وا ٍد نُش اخلرلفهللن األأبعة الرَّ ة كر واستحقهللق  ؛يَّ

ة احلرنفهللن املدديِّني للو ية لِّ وا ٍد نُش األومَّ  . كر

ام بهلللتَّفضيل واخلالفة ر 22 ثامن أيض اهلل عندر رنة تقدي  عيل  عَّل عر  .  ر

 وناهراا وباطناا  ؛واحلمد هلل أولا وآخراا 

 

*  *  * 
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 واملصادر العلميَّة فهرس املراجع

الم ر 1 داأ الكتاهللب  اا فمحد باُش عايلِّ اخلطياب :تاريخ بغداد أو مدينة السَّ

 . (ل نهللن /بريوت)العريبِّ 

يروسف بُش ع داهلل  :جامع بيا  العلم وفضله وما ينبغي ِف روايته وْحله ر 2

ج ف هللديثه وآثهللأه وعلٌَّ عليه ا بُش ع دالاِّ النََّمِريُّ ا قه وخرَّ از فمحد زنريل : قَّ  ا فوَّ

اهللن يَّ سة الرَّ ؤسَّ ا  ه121 )الطَّ عاة األروىل  اا (ل ناهللن /باريوت)داأ اباُش  ازٍم  ؛نر

 . (م2113

الم عىل خري األنرام ر 3 الة والسَّ اد باُش فيب  :جال  األفهام ِف فضل الصَّ مَّ مر

اة  اا زاواد باُش فمحاد النشاريي :حتقياٌ اا بكر بُش فيُّوب املعرو  بهللبُش قيِّ  اجلوزيَّ

اءحاِِّّ  ا بكر بُش ع داهلل فبوزيد :وا إ ليامن بُش ع دالعزيز الرَّ سة سر ؤسَّ متويل نر

ناة)داأ عاهللمل الفواواد للنَّ ا والتَّوزياع  اا اخلرييَّة اة املركرَّ اململكاة العربيَّاة  /نكَّ

ة عوديَّ  . (ه124 )الطَّ عة األروىل  ا (السُّ

نادقة واجلهميَّة في  ركَّت  ر 4 دُّ عىل الزَّ لتره الرَّ فيه من ُمتشرابه الُقررآ  وتأوَّ

اي هللينُّ  :عىل غري تأويله دغاش باُش شا يٍب  :دأاساة وحتقياٌ ا فمحد بُش  ن اٍل الشَّ

عهللية واإلعالن  ا العجمِِّّ  ويت)غراس للنَّ  والتَّوزيع والدِّ ويت /الكر  ا (دولة الكر

 . (م2114ا  ه127 )الطَّ عة األروىل 

هد ر 5 ي هلل :الزُّ اث  ا ينُّ فمحد بُش  ن ٍل الشَّ يَّهللن للرتُّ ة  /القهللهر )داأ الرَّ وأيَّ مجدر

 . (م117 ا  ه111 )الطَّ عة األروىل  ا (نِّص العربيَّة
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اة  اا زاواد باُش فمحاد النشاريي :حتقياٌ اا بكر بُش فيُّوب املعرو  بهللبُش قيِّ  اجلوزيَّ
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 . (م117 ا  ه111 )الطَّ عة األروىل  ا (نِّص العربيَّة
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01 

د بُش يزيد القزوينُِّّ املعرو  بهللبُش نهللءه :سنن ابن ماجه ر 6 مَّ عاَّل   كا  ا مر

يُش األل هللينُّ  :ف هللديثه وآثهللأه د نهللرص الدِّ مَّ  ا ننشدوأ بُش  سُش آل سلام :اعتنى به ا مر

يهللض)نكت ة املعهللأ   ة /الرِّ عوديَّ  . الطَّ عة األروىل ا (اململكة العربيَّة السُّ

جستهللينُّ  :ُسنن أيب داود ر 0 ليامن بُش األشعث السِّ  كا  عاَّل ف هللديثاه  ا سر

يُش األل هللينُّ  :وآثهللأه د نهللرص الدِّ مَّ نكت ة  ا نشدوأ بُش  سُش آل سلامن :اعتنى به ا مر

يهللض)املعهللأ   ةامل /الرِّ عوديَّ  . الطَّ عة األروىل ا (ملكة العربيَّة السُّ

مذيي  ر 8 نييُّ  :ُسنن الرتي د بُش عيسى الرتِّ مَّ  : ك  عَّل ف هللديثاه وآثاهللأه ا مر

يُش األل اهللينُّ  د نهللرص الدِّ مَّ نكت اة  ا نشادوأ باُش  ساُش آل سالامن :اعتناى باه ا مر

يهللض)املعهللأ   ة /الرِّ عوديَّ  .  عة األروىلالطَّ  ا (اململكة العربيَّة السُّ

نن الُكربى ر 9 عيب النَّسهللوُِّّ  :السُّ اعيب  :فو  عَّل حتقيقه ا فمحد بُش شر شر

ساهلللة  اا األأنؤوط ساة الرِّ ا  ه 12 )الطَّ عاة األروىل  اا (ل ناهللن /باريوت)نؤسَّ

 . (م 211

عيب النَّسهللوُِّّ  :ُسنن النَّسائيي  ر 10  : ك  عَّل ف هللديثاه وآثاهللأه ا فمحد بُش شر

د نهللرص مَّ يُش األل هللينُّ  مر نكت اة  اا نشادوأ باُش  ساُش آل سالامن :اعتناى باه ا الدِّ

يهللض)املعهللأ   ة /الرِّ عوديَّ  . الطَّ عة األروىل ا (اململكة العربيَّة السُّ

نَّة ر 11 ي هللينُّ  :السُّ كتوأ :حتقيٌ ودأاسة ا ع داهلل بُش فمحد بُش  ن ٍل الشَّ  /الدُّ

د بُش سعيٍد القحطهللينِّ  مَّ هللم)يِّ  داأ ابُش الق ا مر نَّ ة /الدَّ اعوديَّ  اا (اململكة العربيَّة السُّ

 . (م117  ا ه117 )الطَّ عة األروىل 
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02 

نَّة ر 12 د اخلاالل :السُّ مَّ كتوأ :دأاساة وحتقياٌ اا فمحد بُش مر عطيَّاة  /الادُّ

هراينِّ  اياة  ا الزَّ ياهللض)داأ الرَّ ة /الرِّ اعوديَّ الطَّ عاة األروىل  اا (اململكاة العربيَّاة السُّ

 . (م111  ا ه1 1 )

رنَّة وإارا   ر 13 نَّة واجل عة من الكتاب والسُّ رشح ُأصول اعتقاد أهل السُّ

حابة والتَّابعني من بعدهم كتوأ :حتقيٌ ا ه ة اهلل بُش احلسُش الاللكهللوِّ :الصَّ  /الادُّ

ياهللض)داأ يي ة للنَّ  والتَّوزياع  ا فمحد بُش سعٍد الغهللنديِّ  اململكاة العربيَّاة / الرِّ

عوديَّ   . (م2113ا  ه123 )الطَّ عة الثَّهللننة  ا (ةالسُّ

د بُش فمحد ال رخهللأيُّ  :صحيح البُخاريي  ر 14 مَّ د عيل القرطب :حتقيٌ ا مر مَّ  اا مر

ة   . (م 11 ا  ه  1 ) ا (ل نهللن /بريوت)املكت ة العِّصيَّ

شارييُّ  :صرحيح ُمسررلم   ر 15 اهللج القر سال  بااُش احلجَّ اٌ نرصوصااه  ا نر  قَّ

حه وأقَّمه د فرؤاد ع دال هللقِّمر  :وصحَّ نة)املكت ة الفيصليَّة  ا مَّ ة املركرَّ اململكة  /نكَّ

ة عوديَّ  . (العربيَّة السُّ

ان املعارو  باأيب يعاَّل :طبقات احلنابلة ر 16 د بُش احلرسني الفارَّ مَّ داأ  اا مر

 . (ل نهللن /بريوت)املعرفة 

ة ِف ُأصول الفقه ر 10 ان امل :الُعدَّ د بُش احلرسني الفرَّ مَّ  اا عرو  باأيب يعاَّلمر

ه ج نصَّ قه وعلٌَّ عليه وخرَّ كتوأ : قَّ يهللض) ا فمحد بُش عيل سري امل هللأكُِّّ  /الدُّ  /الرِّ

ة عوديَّ  . (م111  ا ه1 1 )الطَّ عة الثَّهللنية  ا (اململكة العربيَّة السُّ

فمحاد باُش عايلِّ باُش  جاٍر  :فرتح البراري بَّشرح صرحيح الُبخراري ر 18
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03 

ت ه  ا العسقالينُّ  د فرؤاد ع دال هللقِّ :وفبوابه وف هللديثهأقَّ  كر مَّ وتصاحيح  قهللم بإخراءه ؛مر

يُش اخلطيب :جتهللأبه بُّ الدِّ يُش اخلطياب :أاءعه ؛مر ابِّ الادِّ اهللن  اا قريصا مر يَّ داأ الرَّ

اث  ة نِّص العربيَّة /القهللهر )للرتُّ وأيَّ  . (م111 ا  ه111 )الطَّ عة الثَّهللنية  ا (مجدر

فل :الفرو  ر 19 د بُش نر مَّ كتوأ :حتقياٌ اا ح املقادِّسُّ مر ع اداهلل باُش  /الادُّ

كُِّّ  سهلللة  ا ع داملرحسُش الرتُّ سة الرِّ ؤسَّ ياهللض)داأ املرؤيَّاد  ؛(ل ناهللن /بريوت)نر  /الرِّ

ة عوديَّ  . (م2113 ا ه121 )الطَّ عة األروىل  ا (اململكة العربيَّة السُّ

حابة ر 20 ي هللينُّ  :فضائل الصَّ قاه وخا ا فمحد بُش  ن ٍل الشَّ ج ف هللديثاه قَّ  :رَّ

د ع َّهللس مَّ هللم)داأ ابُش اجلوزيِّ ا  ويصُّ اهلل بُش مر نَّ ة /الدَّ عوديَّ  ا (اململكة العربيَّة السُّ

 . (م111  ا ه121 )الطَّ عة الثَّهللنية 

فلح املقادِّسُّ  :املُبد  ِف رشح املُقنع ر 21 د بُش ع داهلل بُش نر مَّ املكتاب  اا مر

 . (ل نهللن /بريوت)اإلسالنُِّّ 

محُش  :مجع وترتيب :مو  فتاوى ريخ اإلسالم أْحد بن تيميَّةجم ر 22 ع دالرَّ

دا مَّ د بُش قهللس  وسهللعده ابنه مر مَّ ع املل  فدد لط هللعة املرصاحف ا بُش مر مَّ ايف  ُمر ال َّ

أ ) ة /املدينة املرنوَّ عوديَّ  . (م114  ا ه7 1 ) ا (اململكة العربيَّة السُّ

حتقياٌ  اا اية ابنه فيب الفضل صاهلللحأو :مسائل اإلمام أْحد بن حنبل   ر 23

كتوأ :ودأاسة وتعليٌ د /الدُّ مَّ محُش ديُش مر  :اهت َّ بط عه وفو  علياه ا فضل الرَّ

هللب ع دالوا د اخللجِّ اأ العلميَّة  ا ع دالوهَّ الطَّ عاة األروىل  اا (اهلناد /دهلِّ)الدَّ

 . (م111  ا ه111 )
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04 

 :حتقياٌ ودأاساة اا داهللأواية ابنه ع ا :مسائل اإلمام أْحد بن حنبل   ر 24

كتوأ ليامن املردنَّاهلل /الدُّ اأ  اا عيل سر أ )نكت اة الادَّ اململكاة العربيَّاة  /املديناة املرناوَّ

ة عوديَّ  . (م117  ا ه117 )الطَّ عة األروىل  ا (السُّ

جساتهللينُّ  :مسائل اإلمام أْحرد ر 25 اليامن باُش األشاعث السِّ  اا فباوداود سر

د أشيد أضهلل :تقدي  مَّ  . (ل نهللن /بريوت)املعرفة للطِّ هللعة والنَّ   داأ ا مر

أواية إسحهللق باُش إباراهي  باُش هاهللن   :مسائل اإلمام أْحد بن حنبل   ر 26

هللويش :حتقيٌ ا النَّيسهللبوأيِّ   اا (ل ناهللن /باريوت)املكتاب اإلساالنُِّّ  ا زهري الشَّ

 . (ه111 )الطَّ عة األروىل 

أواية إسحهللق باُش  :هويهمسائل اإلمام أْحد بن حنبل  وإسحاق بن را ر 20

كتوأ :حتقيٌ ا ننصوأ املروزيِّ  ليامن بُش ع داهلل العماري /الدُّ عاامد  ال حاث  اا سر

أ )العلمِِّّ بهللجلهللنعة اإلسالنيَّة  ة /املدينة املرنوَّ عوديَّ الطَّ عاة  اا (اململكة العربيَّة السُّ

 . (م2111 ا ه124 )األروىل 

أواياة  ارب باُش  :بن راهويهمسائل اإلمام أْحد بن حنبل  وإسحاق  ر 28

كتوأ :اعتنى بإخراءدهلل ا إسامعيل الكرنهللينِّ  النة /الدُّ عود السَّ نكت ة  ا نهللرص بُش سر

شااد  يااهللض)الرُّ ة /الرِّ ااعوديَّ  ا ه124 )الطَّ عااة األروىل  ااا (اململكااة العربيَّااة السُّ

 . (م2111

رة عرن اإلمرام أْحرد برن حنبرل  ِف الع ر 29 سائل املرويَّ  :قيردةاملسائل والرَّ

يهللض)داأ يي ة ا  ع داإلله بُش سلامن األمحديُّ  ة /الرِّ اعوديَّ  اا (اململكة العربيَّة السُّ
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هللويش :حتقيٌ ا النَّيسهللبوأيِّ   اا (ل ناهللن /باريوت)املكتاب اإلساالنُِّّ  ا زهري الشَّ

 . (ه111 )الطَّ عة األروىل 

أواية إسحهللق باُش  :هويهمسائل اإلمام أْحد بن حنبل  وإسحاق بن را ر 20

كتوأ :حتقيٌ ا ننصوأ املروزيِّ  ليامن بُش ع داهلل العماري /الدُّ عاامد  ال حاث  اا سر

أ )العلمِِّّ بهللجلهللنعة اإلسالنيَّة  ة /املدينة املرنوَّ عوديَّ الطَّ عاة  اا (اململكة العربيَّة السُّ

 . (م2111 ا ه124 )األروىل 

أواياة  ارب باُش  :بن راهويهمسائل اإلمام أْحد بن حنبل  وإسحاق  ر 28

كتوأ :اعتنى بإخراءدهلل ا إسامعيل الكرنهللينِّ  النة /الدُّ عود السَّ نكت ة  ا نهللرص بُش سر

شااد  يااهللض)الرُّ ة /الرِّ ااعوديَّ  ا ه124 )الطَّ عااة األروىل  ااا (اململكااة العربيَّااة السُّ

 . (م2111

رة عرن اإلمرام أْحرد برن حنبرل  ِف الع ر 29 سائل املرويَّ  :قيردةاملسائل والرَّ

يهللض)داأ يي ة ا  ع داإلله بُش سلامن األمحديُّ  ة /الرِّ اعوديَّ  اا (اململكة العربيَّة السُّ
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05 

 . (م 11  ا ه2 1 )الطَّ عة األروىل 

حيحني ر 30 د بُش ع داهلل احلهللك  :املُستدرك عىل الصَّ مَّ  :دأاسة وحتقيٌ ا مر

تب العلميَّة  ا نرصطفى ع دالقهللدأ عطهلل الطَّ عاة األروىل  اا (ل ناهللن/ بريوت)داأ الكر

 . (م111 ا  ه  1 )

ي هللينُّ  :ُمسند اإلمام أْحد بن حنبل   ر 31 ج  ا فمحد بُش  ن ٍل الشَّ قاه وخارَّ  قَّ

قني :ف هللديثه وعلٌَّ عليه عيب األأنؤوط :بإوا  ؛ُمموعة  نُش املرحقِّ سة  ا شر ؤسَّ نر

سهلللة   . (م113 ا  ه3 1 )الطَّ عة األروىل  ا (ل نهللن /بريوت)الرِّ

دة ِف ُأصول الفقه ر 32 اة آل تيميَّاة :املُسوَّ  :تتهللبع عَّل تصنيفدهلل ثالثة  نُش فومَّ

الم بُش ع داهلل ٌ فبصوله وفصله وض    ا وابنه فمحد ؛وابنه ع داحللي  ؛ع دالسَّ  قَّ

يُش ع داحلمياد :شكله وعلَّاٌ  واشايه ياِّ الادِّ اد مر مَّ داأ الكتاهللب العاريبِّ  اا مر

 . (ل نهللن /بريوت)

محُش بُش عيلِّ بُش اجلوزيِّ  :ب اإلمام أْحد بن حنبل  ناقم ر 33  :حتقيٌ ا ع دالرَّ

كتوأ كاُِّّ  /الدُّ هجار للطِّ هللعاة والنَّ ا والتَّوزياع  اا ع داهلل بُش ع داملرحساُش الرتُّ

ة نِّص العربيَّة /اجليز )واإلعالن  وأيَّ  . (م111  ا ه111 )الطَّ عة الثَّهللنية  ا (مجدر

 

*  *  * 
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