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احللقة الثانية 

كشف ]وقفات مع تلبيسات وجهاالت عبد الحميد الجهني في مقاله 
 [الخفاء عن مسألة محدثة استقوى بها اإلرجاء

سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطموؿ 

: ىمال اجلهنل

(: 294ت )ىمال اإلمام احلاومظ احلجة حممد سمـ ىٍم اعمروزي 

 قَمَلْوفِ  اهللُ َ غمَّل  َرؾُمقًمِفِ  َوؾُمنَّلةُ  شَمَ امَم  اهلل يمَِتاُب  قَمَلْوفِ  َدلَّل  َما َهَذا يمَِتاسمِنَا ذِم  َذيَمْرَىا ىَمدْ "

ـْ  َوؾَملَّلؿَ  َ ةِ  ىَمْدرِ  شَمْ  ِوؿِ  ِم ـْ  سمِاًملَّلَقاِب  اًْمَققْمدِ  َوإَِ اِب  اًملَّل ا ىَمامَ  عمَِ  َواًمتَّلْ لِوظِ  ِِبَ

ـْ  قَمغَم  سمِاًْمَققِمودِ  قَْمَ لِ  ؾَماِارِ  َوسَملْمَ  سَمْونََها َواًْمَ َرِ   َضوَّلَ َها، َم ْٕ  َوقِمَ ؿِ  اًْمَ ْ ؾِ  ذِم  ا

ظَْمَ ارَ  َذيَمْرَىا صُمؿَّل  اًْمَقْدِر، ْٕ ةَ  ا ـِ  اعْمَْرِو َّل  شَماِريمَِها إيِْمَ ارِ  ذِم  َوؾَملَّلؿَ  قَمَلْوفِ  اهللُ َ غمَّل  اًمنَّل ِلِّي  قَم

اهُ  َوإظِْمَراضِمفِ  ـَ  إِ َّل ةِ  ِم ـِ  ىِمَتالِ  َوإسَِماطَمةِ  اعْمِلَّل ـْ  اْمَتنَعَ  َم ـِ  ضَماَءَىا صُمؿَّل  إىَِماَمتَِها، ِم  قَم

َ اسَمةٍ  ْ  َذًمَِؽ، ِمْلَؾ  قَمنُْهؿْ  اهللُ َرِ َ  اًملَّل ـْ  َ ِْئنَا َوَ   َذًمَِؽ، ()ظِمَ َ   ِمنُْهؿْ  َأطَمدٍ  قَم

ـِ  ُرِوَي  َما شَمْيِو ؾِ  ذِم  َذًمَِؽ  سَمْ دَ  اًْمِ ْلؿِ  َأْهُؾ  اظْمَتَلَػ  صُمؿَّل   قَمَلْوفِ  اهللُ َ غمَّل  اًمنَّل ِلِّي  قَم

ـِ  صُمؿَّل  َوؾَملَّلَؿ، َ اسَمةٍ  قَم ـِ  قَمغَم  اًْمَقْتؾِ  َوإَِ اِب  شَماِريمَِها إيِْمَ ارِ  ذِم  قَمنُْهؿْ  اهلل َرِ َ  اًملَّل  َم

ـَ  اْمَتنَعَ  . "إىَِماَمتَِها ِم

: أقول
وأهؾ اًمسنة اًمساسمققن واًم طمققن اعمك رون ًمتارك اًمل ة وهمػم اعمك ر ـ 

   مقن ىمدر اًمل ة و ًمنقن سممكاىتها، و شودون هلا اعمساضمد: إقم اًما 

                                                           

ٕٗزا اىنالً ىٞس فٞٔ دػ٘ٙ إجَاع اىصحاتح ٗال ٝثؼذ أُ اىصحاتح سضٜ هللا ػٌْٖ اىزِٝ سٗٗا أحادٝث فضو  ()

. اىت٘حٞذ ٗأحادٝث اىشفاػح أُ ٝنّ٘٘ا ٍَِ ال ٝنفش تاسك اىصالج
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ًمقدرها، وحيكمقن قمغم شماريمها سماًم سؼ، واًمقتؾ، وؿمدة اإلصمؿ، وٓ  ق لقن ًمف 

. ؿمهادة وٓ روا ة

(: 13ص)ىمال اإلمام اسمـ اًمقوؿ رمحف اهلل ذم يمتاب اًمل ة 

 وأيمؼم اًمذىقب أقم ؿ مـ قممدا اعم روضة اًمل ة شمرك أن اعمسلمقن خيتلػ ٓ"

 إصمؿ ومـ إمقال وأظمذ اًمن س ىمتؾ إصمؿ مـ أقم ؿ اهلل قمند إصممف وأن اًمك اار

 ذم وظمز ف وؾمخطف اهلل ًم ققسمة مت رض وأىف اخلمر، ورشب واًمرسىمة اًمزىا

 ."يم ره وذم ىمتلف يمو وة وذم ىمتلف ذم اظمتل قا صمؿ وأظمرة اًمدىوا

: صمؿ شميمؾ ىمقل اإلمام حممد سمـ ىٍم رمحف اهلل

ـِ  ُرِوَي  َما شَمْيِو ؾِ  ذِم  َذًمَِؽ  سَمْ دَ  اًْمِ ْلؿِ  َأْهُؾ  اظْمَتَلَػ  صُمؿَّل "  قَمَلْوفِ  اهللُ َ غمَّل  اًمنَّل ِلِّي  قَم

ـِ  صُمؿَّل  َوؾَملَّلَؿ، َ اسَمةٍ  قَم ـِ  قَمغَم  اًْمَقْتؾِ  َوإَِ اِب  شَماِريمَِها إيِْمَ ارِ  ذِم  قَمنُْهؿْ  اهلل َرِ َ  اًملَّل  َم

ـَ  اْمَتنَعَ  . "إىَِماَمتَِها ِم

اى ر إمم هذا اإلمام يموػ  لػ اعمختل لم ذم شمارك اًمل ة سميهنؿ مـ أهؾ 

. اًم لؿ، و   قؾ أهؾ اًمسنة واعمرضمئة يم   ققل احلداد قن اًمقط وقن

. صمؿ إىف  رى أن آظمت   سملم أهؾ اًم لؿ سم د اًمن ل واًمل اسمة

، وممـ ()وهذا  دل أن هذا آظمت   وىمع سملم أهؾ اًم لؿ مـ قمهد اًمتاسم لم

ذيمر اًمزهري وهق مـ اًمتاسم لم ومومـ ٓ  ك ر شمارك اًمل ة وقمدم ذيمره ًم ػم 

                                                           

تو تؼض األق٘اه تذه ػيٚ أُ االختالف فٜ تاسك اىصالج ٍِ ػٖذ اىصحاتح سضٜ هللا ػٌْٖ ٗسٞأتٜ تؼض  ()

. ٕزٓ األق٘اه
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 مـ اًمتاسم لم ٓ  ن ل وضمقد مـ  شارك اًمزهري مـ اًمتاسم لم ممـ ٓ ()اًمزهري

.  ك ر شمارك اًمل ة

صمؿ اى ر إمم قمدل وإىلا  أهؾ اًمسنة مجوً ا، واطمؽمام سم  هؿ ًم  ض طموث 

. حيكل اًمطرومان هذا آظمت   و سق  يمؾ ـمر  أدًمتف

وٓ  ط ـ سم  هؿ ذم سم ض: ٕن يمؾ ـمر   درك أن اًمطر  اًمذي خياًم ف 

جمتهد  ر د احلؼ، وأىف ًموس قمنده هقى وإى    تمد قمغم ىلقص مـ اًمكتاب 

. واًمسنة

ىمارن سملم منهج قمل ء اًمسنة ومنهج اخلقارج احلداد ة دمدهؿ أؿمد قمغم أهؾ 

. اًمسنة وأومجر ذم ظملقمتهؿ ٕهؾ اًمسنة مـ اخلقارج اًمساسمقلم

. واى ر إمم هذا احلدادي   ؽم  هنا أن اخل   طمدث سم د قمٍم اًمل اسمة

 اًمزمـ هذا ذم اًمسنة همرسمة مـ ومٌن": مـ مقاًمف هذا (1ص)واى ر إمم ىمقًمف 

 اًمل اسمة مـ اًملاًمح اًمسلػ قملوها أمجع اًمتل اعمسااؾ سم ض أن اعمتيظمر

. "م تؼما ظم وما وموها اخل    ار، واًمتاسم لم

ومهؾ  درك هذا اجلاهؾ أىف  تكلؿ سم ػم قملؿ وأىف خياًمػ حممد سمـ ىٍم وهمػمه 

ا سم ًوا منف وقمدواًىا؟ ! مـ اًم ل ء، وأىف  ط ـ ذم أهؾ اًمسنة طمقًّ

                                                           

: خاله مالٍٔ ػِ تاسك اىصالج ٗقتئ (14ص)قاه اإلٍاً اتِ اىقٌٞ سحَٔ هللا  فٜ متاب اىصالج  ()

 ٝحثس :ٗاىَزّٜ ػيٜ تِ ٗداٗد حْٞفح ٗأت٘ اىؼزٝز ػثذ تِ ٗػَش اىَسٞة تِ ٗقاه اتِ شٖاب اىزٕشٛ، ٗسؼٞذ"

. "ٝقتو ٗال ٝت٘ب أٗ َٝ٘خ حتٚ

. ٗساق أدىتٌٖ ػيٚ ػذً قتئ

 .ٕٗزا ٝفٞذ أُ سؼٞذ تِ اىَسٞة ٕٗ٘ ٍِ مثاس اىتاتؼِٞ ال ٝنفش تاسك اىصالج ٗمزىل ٍِ رمش تؼذٓ
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وًموس ًمف ؾملػ ذم هذا اًمط ـ إٓ اخلقارج وأهؾ اًم دع مـ اعمنلقر ة اًمذ ـ 

 ققًمقن ذم أهؾ اًمسنة اًمذ ـ ٓ  ك رون شمارك اًمل ة شمكاؾمً  سميهنؿ مرضمئة، 

. هذا  ًدي إمم أن اإل  ن ىمقل سم  قممؾ: و ققًمقن

ٕيب اًم  ؾ اًمسكسكل اًمومنل  [اًمؼمهان ذم قمقااد أهؾ اإل  ن]اى ر 

(. 96-94ص)

. ومهًٓء هؿ ؾملػ احلداد ة وٓؾمو  أهؾ اًم دع مـ اعمنلقر ة

وأهؾ اًمسنة اًمساسمققن واًم طمققن سمر ئقن مـ هذه اًم رىمة احلداد ة ومـ أىمقاهلا 

. اًم اـملة وأ قهلا اًم اؾمدة اًمقاامة قمغم اًم  ل واجلهؾ واهلقى اًمقاشمؾ

(: 5ص)ىمال اجلهنل احلدادي 

  ،  حمدصمة اعمسيًمة هذه أن ًملسنة اعمت ع اًم لؿ ـماًمب   رومف أن أر د اًمذي ومهذا"

 ِبذا ؿمهد،  مسلؿ سميىف اًمل ة شمارك قمغم احلكؿ أي،  إوًمقن اًمسلػ   رومها

،  واعمذاهب إىمقال قمغم اـم قمف ذم اًمن ػم منقطع وهق ىٍم سمـ حممد احلاومظ

 أمج هؿ يمان مـ اًمناس أقملؿ: شمقاًمو ف سم ض ذم اًم اهري طمزم اسمـ ىمال طمتك

 أمجع وسم ،  سمل تها وأدراهؿ،  عم اىوها وأذيمرهؿ،  هلا وأض طهؿ،  ًملسنـ

 ."وموف اظمتل قا مما قملوف اًمناس

: أقول
إن احلداد ة ًموسقا مـ أهؾ اًمسنة، سمؾ هؿ مـ أقمداء أهؾ اًمسنة اًمساسمقلم  (1

. واًم طمقلم، ومـ أؿمد اعم ارسملم هلؿ وعمنهجهؿ وأ قهلؿ
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هذه اعمسيًمة ٓ  قز أن  طلؼ قملوها أهنا حمدصمة: ٕن هذا و ػ هلا وٕهلها  (2

سميهنؿ م تدقمة، وأن اًمققل سم دم شمك ػم شمارك اًمل ة سمدقمة ض ًمة، ومهذا 

اًمق ػ هلا إى  هق مـ أىمقال اخلقارج واعمنلقر ة مـ أهؾ اًم دع، وهؿ 

 .ؾملػ احلداد ة

، "    رومها اًمسلػ إوًمقن": ٓ ىدري ما هق مراد هذا احلدادي سمققًمف (3

أهؿ اًمل اسمة ومقط، أم م هؿ اًمتاسم قن ومـ سم دهؿ مـ أهؾ اًمقرون 

، الـَّن سِس   َخ ُرْي  ): اعم  لة اًمذ ـ ىمال وموهؿ رؾمقل اهلل  غم اهلل قملوف وؾملؿ ِنِس رُرْي  قَخ

 نَخ    مَّن 
، الَّن ِس ؾ وَنَخ مُرْي  نَخ    مَّن   َخ

، الَّن ِس ؾ وَنَخ مُرْي يي     مَّن   َخ
ِس امٌ   َخ وَخ ة    َخ ُرْي ِس     َخقُرْي فَخ اَخ مُرْي   َخ

  َخ َخ ِس ِس

، قـَخه 
ؿِس قـ ه    َخ

ؿِس ه   وَخ َخ فَخ اَخ َخ  ؟( َخ

وهؾ أهؾ اًمقرن اًملاًمث واًمطاا ة اعمنلقرة اًمتل ٓ شمزال قمغم احلؼ إمم أن 

  ييت وقمد اهلل   دون مـ اًمسلػ، أو هؿ مـ اًم ر  اًم اًمة قمند احلداد ة؟

ىقؾ هذا احلدادي إؿمادَة اسمـ طمزم سماإلمام حممد سمـ ىٍم ًم رض سماـمؾ  (4

ًمول ت شم د ع مـ ىمال مـ أهؾ اًمسنة سم دم شمك ػم شمارك اًمل ة وهؿ مجهقر 

 .أهؾ اًمسنة مـ ومقهاء وحمدصملم

(: 12ص)وىمال احلدادي اعمس سط ذم 

 ىمقل اإل  ن أن قمغم أمج قا طموث،  وقملمهؿ ومقههؿ أقم ؿ ما! اًمسلػ در وهلل"

 اإلمجاع وهق،  يماومر اًمل ة شمارك أن قمغم  م قا أن ٓسمد ومكان،  وقممؾ

 ذم وىمقهلؿ،  اإل  ن ذم ىمقهلؿ سملم شمناىم قا وإٓ،  قمنهؿ اًملاسمت اًمل وح

 ذم اظمتل قا اًمسلػ أن إصم ات: اعم ارصة اعمرضمئة إًموف شمس ك اًمذي وهذا. اًمل ة
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 ٓ وقممؾ ىمقل اإل  ن أن قمغم إمجاقمهؿ ظم ًمف مـ ًمترضب اًمل ة شمارك طمكؿ

 ."ِب  إٓ اإل  ن  لح

: أقول
إن دقمقى هذا اإلمجاع ٓ شمل ت قمغم حمؽ اًمنقد، وًمقد سمونا سمط ن  -1

دقمقى اإلمجاع سم   قنع ذوي اًمد ـ واًم قؾ واعمروءة سمإدًمة اًمقاض ة 

اجللوة، وقمغم منهج اًمسلػ ذم ىقد إطماد ث وأصمار وسموان   و ها مـ 

 .ض و ها مـ مقضققمها

أما أهؾ اجلدال سماًم اـمؾ وم  شمن  هؿ إدًمة واًمؼماهلم، هذا مـ ضمهة، ومـ ضمهة 

أظمرى  ر د هذا اجلهقل أن  رمل مجهقر أهؾ اًمسنة سممخاًم ة اإلمجاع اًملاسمت 

وخماًم ة اإلمجاع اًملاسمت يم ر، ومجمهقر أهؾ اًمسنة يم ار قمغم شمقر ر هذا اجلهقل 

 .اًم ا 

إذا يمان  لزم مـ قمدم شمك ػم شمارك اًمل ة ىقض اًمققل سمين اإل  ن  -2

ىمقل وقممؾ قمند هذا اعم طؾ، ومولزم أ ً ا منف أن اًمققل سم دم شمك ػم شمارك 

 .اًمزيماة واًملوام واحلج وما سم دها مـ إقم ل مناىم ة هلذا اًمققل

 اًمسلػ أن إصم ات: اعم ارصة اعمرضمئة إًموف وهذا اًمذي شمس ك": وىمقًمف -3

 اإل  ن أن قمغم إمجاقمهؿ ظم ًمف مـ ًمترضب اًمل ة شمارك طمكؿ ذم اظمتل قا

 ."ِب  إٓ اإل  ن  لح ٓ وقممؾ ىمقل
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: أقول
ًمَت أهؾ اًمسنة سم    خيطر سم اهلؿ، وـم نؽ هذا  تناول مجاهػم أهؾ         يمذسمت وىمقَّل

اًمسنة وخيرضمهؿ مـ داارة اًمسنة وأهلها، وميىت وطمزسمؽ ٓ شمرىم قن ذم أهؾ اًمسنة 

ًّٓ وٓ ذمة، ومؽممقهنؿ سماًم قاىمر . إ

(: 13ص)وىمال هذا احلدادي اجلهقل 

 اًمل ة شمارك ذم شمققل ما: اعم ارص اعمرضمئ ًمؽ ىمال إذا،  اًمسنل أهيا ًمؽ ومنلو تل"

 ويمس ؟ هتاوىا

: ًمف وىمؾ اًمتش وب ـمر ؼ قملوف وماىمطع،  ذًمؽ مـ ىملدا ًمف أن وماقملؿ

 ظم   اعمسيًمة هذه ذم واخل  . واًمقواس واإلمجاع واًمسنة سماًمكتاب يماومر هق

. اعمتيظمر ـ مـ ذهب مـ إًموف ذهب وإن،  قمندي ()هلا ىمومة ٓ حمدث

 أو،  اإلرضماال مذه ف إمم ردك،  واقمت اره اخل   هذا سمل ة ًمف ؾملمت إن ومٌىؽ

 ."اًمتهاومت ذم أوىم ؽ أو. اإلرضماء مـ قملوف هق ما سمل ة اىمرارا منؽ اىتزع

: أقول
هؾ احلداد ة اخلقارج اًم  ة مـ أهؾ اًمسنة طمتك شمقدم هلؿ هذه اًمنلو ة  (1

 اًمسقومسطااوة؟

وهؾ أهؾ اًمسنة سم اضمة إمم أن  سيًمقا أطمًدا مـ احلداد ة اجله ء 

 واخلقارج؟

                                                           

. مزا ()



8 

 

 ."ىمؾ هق يماومر سماًمكتاب واًمسنة واإلمجاع": وىمقًمؽ (2

: أقول
شمردادك ًمدقمقى اإلمجاع  لد  قملوف شمكذ ب اإلمام أمحد ٕملال اعمر يس 

. وإ ؿ وأملاهل  ذم دقماواهؿ اإلمجاع

وشمك ػم شمارك : ومما  دومع دقمقى اإلمجاع ىمقل ؿموخ اإلؾم م رمحف اهلل"

. "اًمل ة هق اعمشهقر اعميصمقر قمـ مجهقر اًمسلػ مـ اًمل اسمة واًمتاسم لم

، ومهذا اًمققل مـ هذا اإلمام   طؾ دقماوى (97/ 20)جممقع اًم تاوى 

. اإلمجاع  اًمتل  رددها احلداد ة اخلقارج

كَ  َأنْ  َ ْ ِ رُ  َٓ  اهللَّلَ إِنَّل )وذم اًمكتاب  ـْ  َذًمَِؽ  ُدونَ  َما َوَ ْ ِ رُ  سمِفِ  ُ نْمَ ذم  (َ َشاءُ  عمَِ

آ تلم، ومهذا مـ إدًمة قمغم أن شمارك اًمل ة ًموس سمكاومر: ٕىف ًموس سممنمك 

.    د إىداد مع اهلل

وأما اًمسنة وم وها إـم   اًمك ر قمغم شمارك اًمل ة، وإـم   اًمك ر قمغم أقم ل 

: أظمرى ملؾ ىمقًمف  غم اهلل قملوف وؾملؿ

 (.فؼ  ب ي هب     مه .    ك فر: من ق ل أل قه) -1

 .(س  ب امل ؾم ف وق وقت له كػر): وىمقًمف  غم اهلل قملوف وؾملؿ -2

من   ى   ئًض   و امر ة يف ابر   فؼ  كػر بام  كزل عىل حمؿ  صىل )و -3

 (.اهلل عؾقه وسؾم
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ففو ك فر . مطرك  بـوي ك ا: ومن ق ل): وىمقًمف  غم اهلل قملوف وؾملؿ -4

 (.ب هلل مممن ب لؽوكب

(.   رب اخلؿر كع ب  الو ن): وىمقًمف  غم اهلل قملوف وؾملؿ -5

واخلقارج  ك رون هذه إ نا  وهؿ أؾم ومؽ وما دع سمققهلؿ وإٓ 

. شمكقن قمغم منهجؽ اًم اـمؾ خماًم ا ًملكتاب واًمسنة وإمجاع اخلقارج

أما أهؾ اًمسنة مجو ا وموطلققن اًمك ر قمغم هذه إ نا ، و ققًمقن إىف يم ر 

 ( ).دون يم ر

. و من هؿ مـ إـم   اًمك ر  إيمؼم اًمكتاب واًمسنة

. أما اًمقرآن وممنف أ تان اًمساسمؼ ذيمرمها

: وأما اًمسنة وميطماد ث اًمش اقمة، ومنها

طمد ث أيب ؾم ود اخلدري اعمت ؼ قملوف ووموف اًمش اقمة ٕ نا  مـ  -1

: أهؾ اًمنار مـ هذه إمة

. اعمللقن اًملاامقن اًمقاامقن سماحلج: الصنف األول

ومهًٓء مع ىموامهؿ ِبذه إريمان دظملقا اًمنار سمذىقٍب أوسمقتهؿ وممـ ٓ  ققم 

. ِبذه إريمان أؿمد منهؿ قمذاسًما وأؿمد

.  مـ ذم ىمل ف ملقال د نار مـ ظمػم:والصنف الثاني

.  مـ ذم ىمل ف ملقال ذرة مـ ظمػم:الثالث

                                                           

. ٗٝختيفُ٘ فٜ تاسك اىصالج ٗال ٝطؼِ تؼضٌٖ فٜ تؼض ()
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 مـ     ملقا ظمػًما ىمط، خيرضمهؿ اهلل أرطمؿ اًمرامحلم مـ :والصنف  الرابع

. اًمنار سمم ض رمحتف، صمؿ سم  ذم ىملقِبؿ وأًمسنتهؿ مـ اًمتقطمود مه  ض ػ

وطمد ث أىس اعمت ؼ قملوف، ووموف اًمش اقمة ًم دد مـ إ نا   -2

 :ومنهؿ

 (.من يف قؾ ه  اكى  اكى  اكى من مثؼ ل   ة من  رال من إ امن)

هًٓء خيرضمقن مـ اًمنار سمش اقمة رؾمقل اهلل  غم اهلل قملوف وؾملؿ وسم  ذم 

. ىملقِبؿ وأًمسنتهؿ مـ اإل  ن

: و نػ راسمع  ش ع وموهؿ رؾمقل اهلل  غم اهلل قملوف وؾملؿ وهؿ مـ ىمال ىمال

لقس ذلك لك، ولؽن وعزيت : خملًلا وموها، وموققل اهلل ًمف. ٓ إًمف إٓ اهلل

 .ال إله إال اهلل: وكرب  ئي وعظؿتي وجرب  ئي أل رجن من ق ل

: وطمد ث أيب هر رة ر  اهلل قمنف، ومنف ىمقًمف  غم اهلل قملوف وؾملؿ -3

لؽل ك ي اعوة م تج بة، فتعجل كل ك ي اعو ه وإِن ا ت لت اعويت )

 ػ عة ألمتي  وم الؼق مة، ففي ك ئؾة إن   ي اهلل من م ت من  متي ال 

 (. رشك ب هلل  قًئ 

أظمرضمف اإلمام أمحد، ومسلؿ، واًمؽممذي، واسمـ ماضمف، واًم  قي ذم 

 .رشح اًمسنة
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طمد ث قمق  سمـ ماًمؽ إؿمج ل ر  اهلل قمنف، أظمرضمف اإلمام  -4

: أمحد ذم مسنده، واسمـ ظمز مة، ىمال رؾمقل اهلل  غم اهلل قملوف وؾملؿ

 (. ػ عتي ملن م ت من  متي ال  رشك ب هلل  قًئ )

وطمد ث اسمـ قم اس ر  اهلل قمنه ، أظمرضمف اإلمام أمحد، واسمـ أيب  -5

و  عطقت الشػ عة فل رهت  ألمتي ففي ملن ال ): ؿمو ة، واًمطؼماين ووموف

 (. رشك ب هلل  قًئ 

فنن ): وطمد ث قم د اهلل سمـ قممرو سمـ اًم اص ر  اهلل قمنه ، ووموف -6

كل ك ي ق  سلل، فل رت م للتي إىل  وم الؼق مة، ففي لؽم وملن  شف  

أظمرضمف اإلمام أمحد ذم مسنده، وقمنف اعمنذري ذم  ( ن ال إله إال اهلل

 .[جممع اًمزوااد]، واهلولمل ذم [اًمؽمهموب واًمؽمهوب]

وا ت لت اعويت  ػ عة ألمتي ): طمد ث أيب ذر ر  اهلل قمنف، ووموف -7

أظمرضمف اسمـ  (يف الؼق مة و ي ك ئؾة إن   ي اهلل ملن ال  رشك ب هلل  قئ 

 .طم ان ذم   و ف، واًم زار ذم مسنده

و عطقت ): وطمد ث أيب مقؾمك إؿم ري ر  اهلل قمنف ووموف -8

الشػ عة ولقس من ك ي إال وق  سلل الشػ عة، وإِن ا ت لت  ػ عتي  م 

أظمرضمف اإلمام أمحد ذم  (جعؾتف  ملن م ت من  متي ال  رشك ب هلل  قًئ 

و اين ذم مسنده، و   ف اسمـ يملػم  .مسنده، واًمرُّ

وطمد ث آظمر ٕيب ذر ر  اهلل قمنف ىمال رؾمقل اهلل  غم اهلل قملوف  -9

برشِن  كه من م ت من  متي :    ِن آت من ريب فل ربِن  و ق ل): وؾملؿ
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وإن : )ىمال. وإن زىك وإن رس : ىملت (ال  رشك ب هلل  قًئ  ا ل اجلـة

 .مت ؼ قملوف. (زكى وإن رسق

من  ف   ن ال إله ): وطمد ث قم ادة سمـ اًملامت ر  اهلل قمنف ووموف -10

 (.إال اهلل، و ن حمؿً ا رسول اهلل،  رم اهلل عؾقه الـ ر

 [سماب ما ضماء ومومـ  مقت وهق  شهد أن ٓ إًمف إٓ اهلل]أظمرضمف اًمؽممذي ذم 

. "طمسـ   وح همر ب مـ هذا اًمقضمف": وىمال

ومهذه إطماد ث من ت مجهقر أهؾ اًمسنة مـ شمك ػم شمارك اًمل ة، وىمقهلؿ 

هق اًمراضمح: ٕىف  مع سملم إدًمة يملها وٓ  يظمذ سم  ها و دع اًم  ض 

 .أظمر

وىمد روي قمـ اًمزهري أىف ؾمئؾ قمـ ىمقل اًمن ل  غم اهلل ": وىمال اًمؽممذي

إى  يمان هذا ذم أول : ومقال (من ق ل ال إله إال اهلل ا ل اجلـة): قملوف وؾملؿ

. "اإلؾم م ىم ؾ ىزول اًم رااض

ووضمف هذا احلد ث قمند أهؾ اًم لؿ أن أهؾ اًمتقطمود ": ومت ق ف سمققًمف

. "ؾمودظملقن اجلنة وإن قمذسمقا سماًمنار سمذىقِبؿ ومٌهنؿ ٓ خيلدون ذم اًمنار

: أقول
اًم اهر أن إضماسمة اًمزهري إى  سمناها قمغم اًمسًال سمنص هذا احلد ث اًمذي 

دظمؾ اجلنة، وًمق ارشمكب ىماالها اًمك اار، . فماهره أن مـ ىمال ٓ إًمف إٓ اهلل

. وٓ  دظمؾ اًمنار سمذىقسمف
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وًمق أراد رمحف اهلل همػم هذا، ومكؾٌّ  ًظمذ مـ ىمقًمف و رد إٓ رؾمقل اهلل  غم 

. اهلل قملوف وؾملؿ

. "إى  يمان هذا ذم أول اإلؾم م ىم ؾ ىزول اًم رااض": وىمقًمف رمحف اهلل

 رده أن هذه إطماد ث هماًم ها أو يملها سم د ىزول اًم رااض وٓؾمو  

. أطماد ث أيب هر رة، وأيب ذر، وأيب مقؾمك، وقم د اهلل سمـ قممرو

ومقال رؾمقل اهلل  غم اهلل : طمد ث أيب هر رة ذم همزوة شم قك، ومنف -11

  ف   ن ال إله إال اهلل و ِن رسول اهلل، ال  ؾؼى اهلل هبام ): قملوف وؾملؿ

. أظمرضمف مسلؿ (ع   غ    ك فقحجب عن اجلـة

وطمد ث قم د اهلل سمـ قممرو قمـ  اطمب اًم طاىمة واًمسج ت، اى ر  -12

. مـ أطماد ث اًمش اقمة (15ص)

ما شمققًمقن ذم أطماد ث وم ؾ : صمؿ ىققل عمـ  ت لؼ ِبذا اًمققل يماخلقارج

اًمتقطمود، وأطماد ث اًمش اقمة اًمتل ذيمرىا سم  ها؟ 

. هل   و ة وىققل سمم امونها ودٓٓهتا: ومٌن ىماًمقا

 ب أن شمن مقا إمم أهؾ اًمسنة اًمذ ـ ٓ  ك رون شمارك اًمل ة: : ومنققل

ومٌن هذه إطماد ث واض ة ذم أىف خيرج مـ اًمنار مـ     مؾ ظمػًما ىمط، 

. وأىف خيرج مـ اًمنار مـ ذم ىمل ف أدىك أدىك أدىك ملقال ظمردًمة مـ إ  ن

وهل واض ة ذم أهنؿ خيرضمقن مـ اًمنار سم  قمندهؿ مـ اإل  ن اًم  وػ إمم 

. هنا ة اًم  ػ، صمؿ سم  قمندهؿ مـ اًمتقطمود
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ودقمقا دقماوى اإلمجاع اًمتل مًداها اًمتنكر هلذه إطماد ث واًمط ـ ذم 

. مجهقر أهؾ اًمسنة سم  وموهؿ اًمشاوم ل

وماًمؽ، وأمحد، سمؾ قمغم ىمقل ؿموخ اإلؾم م  تناول هذا اًمط ـ اًمل اسمة 

. واًمتاسم لم اًمذ ـ ٓ  ك رون شمارك اًمل ة

صمؿ إن اًمذي  يظمذ ِبذه إطماد ث هق آظمذ سميطماد ث شمك ػم شمارك اًمل ة: 

ٕىف  ققل سمين شمارك اًمل ة  ست ؼ اًمقتؾ ذم اًمدىوا واًم ذاب اًمشد د ذم 

. أظمرة

.  ق ػ سماًمك ر اًمذي ٓ خيرضمف مـ اإلؾم م: و ققل

وهذا ًموس سمققل همر ب، ومكلػم مـ أ نا  اًم لاة أـملؼ قملوهؿ اًمك ر، 

وم مؾ هذا قمغم اًمك ر إ  ر اًمذي ٓ خيرج مـ داارة اإلؾم م، ومكذا 

 قال ذم شمارك اًمل ة، وهذا هق اعمنهج اًمل وح اًمذي  مع سملم أطماد ث 

وم ؾ اًمتقطمود وأطماد ث اًمش اقمة وسملم إطماد ث اًمتل  طلؼ وموها اًمك ر 

. قمغم أهؾ اًمك اار

وماًمراضمح أن حتمؾ اًمنلقص ذم شمك ػم شمارك اًمل ة قمغم اًمك ر إ  ر 

اًمذي ٓ خيرج مـ ملة اإلؾم م يم  محلت اًمنلقص ذم شمك ػم إ نا  

. إظمرى قمغم اًمك ر إ  ر

هذا مع اطمؽمام أهؾ اًمسنة سم  هؿ ًم  ض، وماًمذ ـ  ك رون شمارك اًمل ة ٓ 

 ط نقن ذم إظمقاهنؿ أهؾ اًمسنة اًمذ ـ ٓ  ك روىف: ٕهنؿ  رون أن هلؿ 
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إدًمة اًمكلػمة اًمتل متن هؿ مـ شمك ػم شمارك اًمل ة، ويملهؿ جمتهدون، وممـ 

. أ اب وملف أضمران، ومـ أظمطي وملف أضمر واطمد

وهذا اعمنهج اًمل وح ٓ  ًمـ سمف اخلقارج وٓ اًمرواومض، واحلداد ة شمسػم 

. قمغم منهج هًٓء اًم اًملم

هذه طمجج وسمراهلم أهؾ اًمسنة اًمذ ـ ٓ  ك رون شمارك اًمل ة، وهذا 

. منهجهؿ ذم هذا اًم اب وهمػمه مـ أسمقاب اًمد ـ

وًموسقا مقلد ـ ًمألؿماقمرة أهؾ اًمك م يم   ققًمف أهؾ اإلومؽ احلاىمدون قمغم 

. أهؾ اًمسنة

(: 13ص)وىمال احلدادي ذم 

 واًمشاوم ل ماًمؽ اًمل ة شمارك شمك ػم قمدم إمم ذهب ىمد: ًمؽ ىمال ومٌن"

. روا ة ذم وأمحد

،  اًمشاوم ل أو قمـ ماًمؽ قمـ اإلؾمناد ومي ـ،  إؾماىود وسمونؽ سمونل: ًمف ومقؾ

 أمحد اإلمام وأما،  ذًمؽ مـ يشء وموها ًموس واًمشاوم ل ماًمؽ يمتب وهذه

 شمارك يم ر ذم قمنف اًمروا ات ًمكلرة اًمققل هذا قمـ اًمل صمة أسم د ومهق اهلل رمحف

. "اًمل ة

: أقول
ذم هذا اًمك م شمكذ ب ٕامة اًمسنة اًمذ ـ  نقلقن قمـ هًٓء إامة أهنؿ  (1

ٓ  ك رون شمارك اًمل ة،  نقلقن هذا قمـ مجهقر أهؾ اًمسنة وقمـ أهؾ 
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احلد ث، وقمـ هًٓء إامة اًمل صمة، وهذا اًمتكذ ب ٓ  لدر إٓ قمـ 

ضمهقل ٓ  قوؿ وزًىا ٕهؾ اًمسنة وٓ ٕدًمتهؿ وٓ ًم ل اهؿ إذا ظماًم قا 

 .ضمهلف وهقاه

هات إؾمنادك إمم اإلمام ماًمؽ أىف  ك ر شمارك اًمل ة، وهات اعملادر  (2

اًمتل شمنقؾ قمـ ماًمؽ شمك ػم شمارك اًمل ة، وما هل يمتب ماًمؽ  اًمتل 

 شمنص قمغم شمك ػم شمارك اًمل ة؟

. وها هق اإلمام ماًمؽ  قرد طمد ًلا  دل قمغم قمدم شمك ػم شمارك اًمل ة

ذم  (1/123) [اعمقـمي]أٓ وهق طمد ث قم ادة سمـ اًملامت اًمذي أورده ذم 

.  سماب إمر سماًمقشمر–يمتاب   ة اًملوؾ 

 اسمـ قمـ طم ان سمـ حيوك سمـ حممد قمـ ؾم ود سمـ حيوك وقمـ: ىمال رمحف اهلل

 أسما  كنك سماًمشام رضم  ؾممع اعمخدضمل  دقمك يمناىة سمنل مـ رضم  أن حمػم ز

 سمـ قم ادة إمم ومرطمت :اعمخدضمل ومقال .واضمب اًمقشمر إن : ققل حممد

 حممد، أسمق ىمال سماًمذي وميظمؼمشمف اعمسجد إمم رااح وهق ًمف وماقمؽمضت اًملامت

 : ققل وؾملؿ قملوف اهلل  غم اهلل رؾمقل ؾمم ت حممد أسمق يمذب :قم ادة ومقال

  ضقع مل هبن ج ي فؿن الع  ا عىل جل و عز اهلل كت فن صؾوات مخس)

 مل ومن اجلـة    ؾه  ن عف  اهلل عـ  له ك ن بحؼفن استخػ ف   قئ  مـفن

(. اجلـة  ا ؾه   ي وإن ع به   ي إن عف  اهلل عـ  له فؾقس هبن  لت

. وملق يمان ماًمؽ  رى يم ر شمارك اًمل ة ًم لم مذه ف هنا
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وإذن ومٌ راده وقمدم آقمؽماض قملوف مـ إدًمة قمغم أىف ٓ  رى يم ر شمارك 

. اًمل ة

اًمتمهود عما ذم اعمقـمي مـ اعم اين ]وىمال اسمـ قم د اًمؼم ذم يمتاب  -1

ذم رشح هذا احلد ث سم د يم مف قمغم رضمال  (23/290 )[وإؾماىود

: اإلؾمناد وشم ولم   ة هذا احلد ث، ىمال

َلَقاِت  َأنَّل  َوومِوفِ " َضاِت  اعَمْكُتقسَماِت  اًملَّل  ذِم  حَمُْ قظٌ  َوَهَذا هَمػْمَ  َٓ  َ ٌْس  اعُمْ ؽَمَ

ـْ  َأنَّل  قَمغَم  َدًمِوٌؾ  َوومِوفِ  طَمِد ٍث  َما هَمػْمِ  ْ  َم ـَ  ُ َلؾِّي  َ   إَِذا اهلل َمِشوَئةِ  ذِم  اعُمْسلِِملمَ  ِم

ًدا يَمانَ  ِمنًا ُمَقطمِّي ًْ دٌ  سمِفِ  ضَماءَ  سمَِ   ُم ىًما َوؾَملَّلؿَ  قَمَلْوفِ  اهللُ َ غمَّل  حُمَمَّل ا ُمَلدِّي ْ  َوإِنْ  ُمِقرًّ  َ 

َها َواخْلََقاِرِج  اعْمُْ َتِزًَمةِ  ىَمْقَل  َ ُردُّ  َوَهَذا ،َ ْ َمْؾ  َٓ  سمَِيرْسِ ؾْمَ مِ  اعُمِقرَّل  َأنَّل  شَمَرى َأ  سمِاإْلِ

ظُمقلِ  ىَمْ َؾ  ُمْسلًِ   َ ُكقنُ  ومِوفِ  ُدظُمقًمِفِ  طِملمِ  ذِم  َ ةِ  قَمَمؾِ  ذِم  اًمدُّ  َوَ ْقمِ  اًملَّل

ـْ  ىِوَّلتِفِ  َوقُمْقَدةِ  َواقْمتَِقاِدهِ  سمٌِىِْمَراِرهِ  َرَمَ انَ   َ ُكقنَ  َأنْ  َ ُِب  َٓ  اًمنَّلَ رِ  ضِمَهةِ  وَمِم

َّٓل  يَماومًِرا  َواهللُ َواقْمَتَقَدهُ  سمِفِ  َأىَمرَّل  ىَمدْ  يَمانَ  عمَِا اجْلُُ قدُ  َوُهقَ  ُمْسلًِ   سمِفِ  يَمانَ  َما سمَِروْمعِ  إِ

. "َأقْمَلؿُ 

وًمق يمان اسمـ قم د اًمؼم اإلمام اًم  ؾ   لؿ أن ماًمًكا  ك ر شمارك اًمل ة ًم لم 

. ذًمؽ ورصح سمف

( 231-4/230) [اًمتمهود]وىمال اإلمام اسمـ قم د اًمؼم رمحف اهلل ذم  -2

سم د أن ذيمر ىمقل اًمذ ـ  ك رون شمارك اًمل ة وأدًمتهؿ قمغم يم ره وىمتلف، 

: ىمال
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اومِِ لُّ  ىَماَل  صَمانٍ  ىَمْقٌل  اعْمَْسَيًَمةِ  َهِذهِ  َوذِم " َمامُ  َ ُققُل  اًمشَّل َ ةِ  ًمَِتاِركِ  اإْلِ  َ ؾِّي  اًملَّل

َ ةِ  ُأِمرَ  حَتْ ُِسفُ  قِملَّلةً  َذيَمرَ  وَمٌِنْ  ؾُمِئَؾ  ُأَ كمِّي  َٓ  ىَماَل  وَمٌِنْ   وَمٌِنْ  ـَماىَمتِفِ  ىَمْدرِ  قَمغَم  سمِاًملَّل

ـَ  َأسَمك َ ةِ  ِم ُرَج  طَمتَّلك اًملَّل َمامُ  ىَمَتَلفُ  َوىْمُتَها خَيْ َ   اإْلِ  َوىْمُت  َدامَ  َما ُ ْسَتَتاُب  َوإِىَّل

َ ةِ  وهذا  ورصمتف َوَوِرصَمفُ  ىُمتَِؾ  َأسَمك وَمٌِنْ  َوإىَِماَمتَِها َأَداِاَها ذِم  ُ ْسَتَتاُب  ىَماِاً   اًملَّل

ـْ  َ ْرِو فِ  َوسَمْ ُ ُهؿْ  َوَمْذَهُ ُهؿْ  َماًمٍِؽ  َأْ َ اِب  ىَمْقُل  . "َماًمٍِؽ  قَم

:  صمؿ ىمال

دُ  َوَرَوى" ـُ  حُمَمَّل صَمنَا :ىَماَل  اًْمَ َجكِمُّ  قَمكِم   سْم ـُ  ُ قُىُس  طَمدَّل قَْمغَم  قَمْ دِ  سْم ْٕ  :ىَماَل  ا

ـَ  ؾَمِمْ ُت  ـْ  :َماًمٌِؽ  ىَماَل  :َ ُققُل  َوْهٍب  اسْم ـَ  َم َ   سمِاهللَّلِ آَم  َوَأسَمك اعُمْرؾَمللِمَ  َوَ دَّل

َ  َأنْ  ، َأْ َ اِب  َومَجِوعُ  صَمْقرٍ  َأسُمق ىَماَل  َوسمِفِ  .ىُمتَِؾ  ُ َلكمِّي اومِِ لِّي  ىَمْقُل  َوُهقَ  اًمشَّل

ـِ  َومَحَّلادِ  َمْكُ قلٍ  . َوَويمِوعٍ  َزْ دٍ  سْم

ـْ  ةِ  َوِم ـْ  طُمجَّل دِّي َؼ  سَمْكرٍ  َأسَما َأنَّل  اعَمْذَهَب  َهَذا َذَهَب  َم  اؾْمَتَ ؾَّل  قَمنْفُ  اهللُ َرِ َ  اًملِّي

يَماةِ  َماىِِ ل ِدَماءَ  َّـل  َواهلل :َوىَماَل  اًمزَّل ىَُماشمَِل ـْ  َٕ َ   َم َ ةِ  سَملْمَ  وَمرَّل يَماةِ  اًملَّل  .َواًمزَّل

َ اسَمةِ  مُجُْهقرِ  ذِم  َذًمَِؽ  قَمغَم  وَمَقاشَمَلُهؿْ  يَماةَ  عمَِنِْ ِهؿُ  ِدَماَءُهؿْ  َوَأَراَ   اًملَّل  َوإسَِماِ تِِهؿْ  اًمزَّل

ـْ  ـِ  َأَداِاَها، ِم ـَ  اْمَتنَعَ  وَمَم َ ةِ  ِم ْـ  َوَأسَمك اًملَّل . "سمَِذًمَِؽ  َأطْمَرى يَمانَ  إىَِماَمتَِها ِم

ومهق هنا  نص قمغم مذهب اًمشاوم ل وماًمؽ رمحه  اهلل وهمػممها، وؾما  

. أدًمتهؿ قمغم قمدم شمك ػمه

ومهؾ ضمهال احلداد ة أقملؿ مـ هذا اإلمام وأملاًمف اًمذ ـ  نلقن قمغم مذهب 

اإلماملم ماًمؽ واًمشاوم ل وهمػممها سميهنؿ ٓ  ك رون شمارك اًمل ة، ومع 

. ذًمؽ  رون وضمقب ىمتلف وأهنؿ  رون أن ورصمتف اعمسلملم  رصمقىف
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(: 4/238)وىمال اسمـ قم د اًمؼم رمحف اهلل ذم  -3

سَماِضوَّلةِ  اؾْمتَِتاسَمةَ  َماًمٌِؽ  َرَأى َوىَمدْ " ةِ  اإْلِ  ذًمؽ ذيمر ىمتلقا وآ شَماسُمقا وَمٌِنْ  َواًْمَقَدِر َّل

ـْ  اًْمَقاِ   إؾم قموؾ ـِ  صَماسمٍِت  َأيِب  قَم ـِ  قَم يَِب  ىُمْلُت  :َوىَماَل  اًْمَقاؾِمؿِ  اسْم  َهَذا صَماسمٍِت  ِٕ

  ذِم  َماًمٍِؽ  َرْأُي 
ِ
ء َٓ ًُ  :اًْمَقاِ   ىَماَل  .اًْم َِدعِ  َأْهؾِ  يُمؾِّي  ذِم  سَمْؾ  :ىَماَل  طَمْسُب؟ َه

  َ وْمَساِدِهؿْ  ومِوِهؿْ  َذًمَِؽ  َماًمٌِؽ  َرَأى َوإِىَّل َْرضِ  ذِم  إِلِ ْٕ ـَ  إوِْمَساًدا َأقْمَ ؿُ  َوُهؿْ  ا  ِم

َنَّل  اعْمَُ اِرسملَِم: ـِ  إوِْمَسادَ  ِٕ ـْ  َأقْمَ ؿُ  اًمدِّي  ُؿْ  َٓ  اعْمَالِ  إوِْمَسادِ  ِم ارٌ  َأهنَّل . يُم َّل

  ِدَماءَ  ُ ِر ُؼ  َماًمٌِؽ  وَمَهَذا :قُمَمرَ  َأسُمق ىَماَل 
ِ
ء َٓ ًُ اًرا قِمنَْدهُ  َوًَمْوُسقا َه  وَمَكَذًمَِؽ  يُم َّل

َ ةِ  شَماِركُ  ـْ  قِمنَْدهُ  اًملَّل ـْ  َٓ  ىَمْتُلفُ  اًْمَ اِب  َهَذا ِم . "اًمك ر ضِمَهةِ  ِم

وذم هذا اعمقطع  نص قمغم أن ماًمًكا ٓ  ك ر اإلسماضوة واًمقدر ة وٓ شمارك 

اًمل ة، وأىف  رى ىمتلهؿ، ومهؾ  نطلؼ اسمـ قم د اًمؼم مـ منهج إؿماقمرة 

! واعمتكلملم؟

اإلم م ابن سحـون، واإلم م ابن  يب ز   الؼ واِن،  ؼوالن : ومن  ئؿة ال ـة امل لؽقة

: و ـؼالن عن العؾامي الؼول بع م كػر   رك الصالة مع إقراره بوجوهب 

 قممدا، اًمل ة شمارك قمـ( 386-310 )اًمقػمواين ز د أيب اسمـ اإلمام ؾمئؾ

 ذسمو تف؟ وشمًيمؾ مسلمة، ُ زوج هؾ ِبا، ُمقرٌّ  وهق

 وشمًيمؾ اإلؾم م، مـ ذًمؽ وٓخُيرضمف اًمك اار، مـ قم و  أشمك: »وميضماب

 ظم وما وؿم  ة ماًمؽ ىمقل وهق وُ نايمح، و قرث قملوف، وُ لغم ذسمو تف،

ره ومٌىف طم وب، ٓسمـ  قملوف قمنف روى يمان وإن، اًمققل ذم أومرط وىمد، ُ ك ِّي
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 وملؿ(، اًمل ة شمرك إٓ واًمك ر اًم  د سملم ًموس: )اًمس م وأرش  أوم ؾ

: ووموف اًملامت سمـ قم ادة سم د ث واطمتجقا، احلجة يم ر قمغم اًم ل ء حيملف

سمف ؿماء إن قممؾ: اهلل قمند ًمف ًموس أىف) ، احلد ث( اجلنة أدظملف ؿماء وإن قمذَّل

م يماومرا يمان وملق . «قملوهؿ حمرمة ٕهنا قملوف اجلنة حلرَّل

 اًم رب دار. ط( 104:ص )اًمقػمواين ز د أيب اسمـ ومتاوى: اعملدر

 .اإلؾم مل

. وًمف ومتاوى أظمرى ِبذا اعم نك

ومتاوى »يم  ذم   (هـ256-هـ202)ؾمئؾ اإلمام أسمق قم د اهلل حممد سمـ ؾم نقن  و

 طمكمف؟ وما قمذر همػم مـ اًمل ة شمارك قمـ( 439–438ص)« اسمـ ؾم نقن

: ذًمؽ قمغم وضمهلم" -:رمحف اهلل-ىمال 

ًموست سمقاضم ة قمكّم وٓ قمغم أطمد، أو أىكر وضمقب : إذا ضم د وضمقِبا وىمال

اًمقضقء أو اًملقم أو اًمزيماة، أو ضم د ومرضًا مـ ومرااض اإلؾم م أي ومرض يمان، 

. وم كمف طمكؿ اعمرشمد  ستتاب صم صمة أ ام، ومٌن    تب ومتادى قمغم ضم ده ىُمتؾ يم راً 

وإن ،  كقن ذم سموت مال اعمسلملم إن يمان سموت اعمال  احلاً : واظمتلػ ذم ماًمف، ومقوؾ

. يمان فملقمًا همشقمًا ومو ر  سملم اًم قراء واعمسايملم

. ماًمف ًمقرصمتف مـ اعمسلملم: وىموؾ
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وإن شمرك اًمل ة هتاوىًا ِبا وقمجزًا وشم ر طًا، وهق مقر سمقضمقِبا، ومٌىف  ًدب 

و  اىمب قمققسمة ؿمد دة : ٕن شمرك اًمل ة مـ أيمؼم اًمك اار وأقم ؿ اًمذىقب قمند اهلل 

. شم امم، وهذا إذا أىمر سمقضمقِبا ووقمد سم  لها

ٓ أ كم، ومٌىف ُ ن ر إمم ظمروج اًمقىمت : وإذا أىمر سمقضمقِبا وامتنع مـ أدااها، وىمال

: اًمذي أمر وموف سماًمل ة، ومٌن    للها ىُمتؾ، واظمتلػ ذم ىمتلف

 قتؾ طمّدًا و دومـ ذم مقاسمر اعمسلملم و رصمف ورصمتف اعمسلمقن، ٕىف مًمـ : ومقوؾ

 ( ).وقملوف مجهقر اًم ل ء مـ اًمل اسمة واًمتاسم لمقماص، 

 قتؾ يم رًا وٓ  دومـ ذم مقاسمر اعمسلملم، وٓ  رصمف ورصمتف مـ اعمسلملم، : وىموؾ

، وهق ىمقل اسمـ طم وب ومجاقمة مـ اًمتاسم لمو كقن ماًمف ًم وت مال اعمسلملم، 

سملم اًم  د اعمًمـ واًمكاومر شمرك ): وؾمندهؿ ذم ذًمؽ ىمقل اًمن ل  غم اهلل قملوف وؾملؿ

: م نك احلد ث: وىمال مجهقر اًم ل ء، فماهر احلد ث قمغم أي وضمف شمريمها، (اًمل ة

«. إذا شمريمها ضماطمدًا ًمقضمقِبا

ومتاوى اسمـ ؾم نقن، حممد سمـ قم د اًمس م سمـ ؾم ود اًمتنقظمل اًمقػمواين : اعملدر

، 1مٍم، ط- اًمر اض، دار اسمـ قم ان-دار اسمـ اًمقوؿ:اعماًمكل، دار اًمننم

 .م2011/هـ1432

                                                           

ا ىذػاٗٙ اإلجَاع، ٗس٘اء سجحْا : تأٍو ق٘ىٔ ٕزا ٍغ ق٘ه شٞخ اإلسالً () ٗتنفٞش تاسك اىصالج؛ فإُ فَٖٞا سد ًّ

ق٘ه اإلٍاً سحُْ٘ أٗ مالً شٞخ اإلسالً فإَّٖا ٍغ رىل ٝشتشماُ فٜ إثثاخ اىخالف فٜ تاسك اىصالج ٍِ ػٖذ 

. اىصحاتح ٗاىتاتؼِٞ

. ٕٗزا ٝثطو أساجٞف اىحذادٝح تاإلجَاع، ٗأساجٞفٌٖ تاىطؼِ ٗاإلسجاء

فإُ أصشٗا ػيٚ ٕزِٝ األٍشِٝ تثِٞ طؼٌْٖ جيًّٞ ا فٜ اىصحاتح اىزِٝ ال ٝنفشُٗ تاسك اىصالج، ٗاىتاتؼِٞ ٍِٗ 

. تؼذٌٕ ٍِ إٔو اىسْح
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[ هـ256-هـ202 ]ؾم نقن اسمـ اهلل رمحف شموموة اسمـ  اإلؾم م ؿموخ و ػ وىمد

 يمتاسمف ذم يم  راهق ف واسمـ وأمحد اًمشاوم ل آامة ـم قة مـ ىمر  اً  وقمده سماإلمامة

. (513-512/ص )اًمرؾمقل ؿماشمؿ قمغم اعمسلقل اًملارم

(: 14-13ص)وىمال اجلهنل احلدادي اعمكاسمر 

 – سمف اًمناس أقملؿ وهق – اعمزين شملموذه قمنف ىقؾ ومقد اهلل رمحف اًمشاوم ل وأما"

. اًمل ة شمارك سمك ر اًمققل

 اًمل ة شمرك عمـ  قال": اًمشاوم ل ىمال: 53ص "اعمختٍم" ذم اعمزين ىمال

،  اؾمتت ناك وإٓ  لوت ومٌن،  همػمك  للوها ٓ: قمذر سم  وىمتها خيرج طمتك

 ىموؾ وىمد. ىمتلناك وإٓ آمنت إن: ومنققل  ك ر يم  ىمتلناك وإٓ شم ت ومٌن

 ."اهلل ؿماء إن طمسـ وذًمؽ ىمتؾ وإٓ وموها،  غم ومٌن صم صما  ستتاب

: أقول

إن يم م اًمشاوم ل هنا  دل قمغم قمدم شمك ػمه ًمتارك اًمل ة: ٕىف    -1

 . نص قمغم يم ره وإى  قمغم اؾمتتاسمتف: ومٌن شماب وإٓ ىمتؾ

 ."ىمتلناك وإٓ آمنت إن: ومنققل  ك ر يم ": وىمقًمف -2

 ر د ِبذا اًمققل ىمواس ىمتؾ شمارك اًمل ة قمغم ىمتؾ اعمرشمد، وٓ  ر د ِبذا يم ر 

شمارك اًمل ة: ومقد هما ر سمونه ، ومذاك  قتؾ ٕىف شمارك ًملل ة وهذا  قتؾ 

 ().ٕىف مرشمد يماومر سماإلؾم م

                                                           

. ٗتٖزا اىق٘ه ٝق٘ه اىَزّٜ سحَٔ هللا ػْذ ٍِ ٝؼقو ٗٝفٌٖ مالً اىؼيَاء ػيٚ ٗجٖٔ اىصحٞح ()
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 قض ف أن اإلمام اًمشاوم ل رمحف اهلل ىماس ىمتؾ شمارك اًمل ة قمغم  -3

ا سمقتال أيب سمكر عماى ل اًمزيماة  .ىمتال ماى ل اًمزيماة حمتجًّ

(: 1/255) [إم]وم ل 

َ ةِ  شَماِركِ  ذِم  احْلُْكؿُ ]" [ اًملَّل

َىا سمِوعُ  َأظْمؼَمَ اومِِ لُّ  ىَماَل  ىَماَل  اًمرَّل ـْ  -: شَمَ امَم  اهللُ َرمِحَفُ  - اًمشَّل َ ةَ  شَمَركَ  َم  اًملَّل

ـْ  اعْمَْكُتقسَمةَ  َّل ؾْمَ مِ  ذِم  َدظَمَؾ  مِم َ  ًَمفُ  ىِموَؾ  اإْلِ ؟ َٓ  ِ   وَمَلؾِّي  ىُمْلنَا ىِْسَواًىا َذيَمرَ  وَمٌِنْ  شُمَلكمِّي

 َأوْ  ىَماقِمًدا َأوْ  ىَماِاً   َأـَمْقت يَمْوَػ  وَمَلؾِّي  :ىُمْلنَا َمَرًضا َذيَمرَ  َوإِنْ  َذيَمْرت، إَذا

َ َة، ُأـمِوُؼ  َأَىا :ىَماَل  وَمٌِنْ  .ُمقِمًوا َأوْ  ُمْ َطِجً ا ـْ  َوُأطْمِسنَُها، اًملَّل  ُأَ كمِّي  َٓ  َوًَمكِ

َ ةُ  :ًَمفُ  ىِموَؾ  .وَمْرًضا قَمكَمَّل  يَماَىْت  َوإِنْ  ءٌ  قَمَلْوؽ اًملَّل ك، قَمنْؽ َ ْ َمُلفُ  َٓ  يَشْ  هَمػْمُ

 َٓ َّٓل  شَمُكقنُ  َو َّٓل  َ لَّلْوت، وَمٌِنْ  سمَِ َملِؽ إ َّٓل  شُمْ ت، وَمٌِنْ  اؾْمَتَتْ نَاك َوإِ  وَمٌِنَّل  ىَمَتْلنَاك َوإِ

َ ةَ  ـْ  َأقْمَ ؿُ  اًملَّل يَماِة، ِم ةُ  اًمزَّل ـْ  َوَ ْ ت َما ومِوَها َواحْلُجَّل  اهللُ َرِ َ  -سَمْكرٍ  َأسَما َأنَّل  ِم

ًٓ  َمنَُ قيِن  ًَمقْ " :ىَماَل - قَمنْفُ  - َوؾَملَّلؿَ  قَمَلْوفِ  اهلل َ غمَّل  -اهلل َرؾُمقَل  َأقْمَطْقا مِمَّلا قِمَقا

ىُمقا َٓ  قَمَلْوِف، ًَمَقاشَمْلتهؿْ  . "اهللُ مَجَعَ  َما سَملْمَ  شُمَ رِّي

اومِِ لُّ  ىَماَل )  شَمَ اَركَ  اهللَّلِ ىَمْقلِ  إمَم  َأقْمَلؿُ  شَمَ امَم  َوَاهلل َأَرى، ومِوَ   َ ْذَهُب ( : اًمشَّل

يَماةَ  َوآشُمقا اًملَّل ةَ  َوَأىِموُمقا}: َوشَمَ امَم  فُ  سَمْكرٍ  َأسُمق َوَأظْمؼَمَ  [43: اًم قرة] {اًمزَّل َ   َأىَّل  إىَّل

َ ةِ  قَمغَم  ُ َقاشمُِلُهؿْ  يَماِة، اًملَّل  قَمَلْوفِ  اهلل َ غمَّل  -اهلل َرؾُمقلِ  َوَأْ َ اُب  َواًمزَّل

ـْ َمنَعَ  ىَماشَمُلقا- َوؾَملَّلؿَ  يَماةَ  َم ـْ  وَمِر َ ةً  يَماَىْت  إذْ  اًمزَّل  صَمنَاُؤُه، ضَمؾَّل  اهللَّلِ وَمَراِاضِ  ِم

ْ  ـَماِاِ لَم، ِمنُْهؿْ  َأظْمِذَها قَمغَم  َ ْقِدرْ  وَمَلؿْ  َأْهُلَها ُدوهَنَا َوَىَلَب   َ ُكقُىقا َوَ 

ـَ  ظَمذُ  قَمَلْوَها َمْقُهقِر  ًْ ظَمذُ  يَماِرِهلمَ  احْلُُدودُ  قَمَلْوِهؿْ  شُمَقامُ  يَمَ   ِمنُْهؿْ  وَمُت ًْ  َوشُم
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ـْ  َأْمَقاهُلُؿْ  ـٍ  َأوْ  سمَِزيَماةٍ  ًَمفُ  َوضَمَ ْت  عمَِ  وَماؾْمَتَ لُّقا يَماِرِهلمَ  هَمػْمَ  َأوْ  يَماِرِهلمَ  َدْ 

َ ُة، يَماَىْت  وَمَل َّل  اًْمَقْتؾِ  ؾَمَ ُب  َواًْمِقَتاُل  ىِمَتاهَلُؿْ   هَمػْمَ  َأْ ِد نَا ذِم  شَماِريُمَها يَمانَ  َوإِنْ  اًملَّل

ا ِمنَّلا مُمَْتنِعٍ  َ ةِ  َأظْمذِ  قَمغَم  َىْقِدرُ  َٓ  وَمٌِىَّل َا ِمنْفُ  اًملَّل هَنَّل
  ًَمْوَسْت  ِٕ

ٍ
ء ظَمذُ  سمٌَِمْ ًْ ـْ  ُ   َ َدْ فِ  ِم

َقَطِة، ِمْلُؾ  . َواعْمَالِ  َواخْلََراِج، اًملُّ

َّٓل  َ لَّلْوت، إنْ  :ىُمْلنَا َّٓل  اإْلِ َ َن، ىَم ِْلت إنْ  :وَمنَُققُل  َ ْك ُر، يَمَ   ىَمَتْلنَاك، َوإِ  َوإِ

َّٓل  َ ُكقنُ  َٓ  اإْلِ َ نُ  يَمانَ  إذْ  ىَمَتْلنَاك َ ُة، َويَماَىْت  سمَِقْقًمِؽ، إ  َواإْلِ َ نُ  اًملَّل

ـْ  َىْيظُمذُ  َوَما َ َدْ ؽ، ذِم  َما َمً ا خُمَاًمَِ لْمِ  َىَّلا َماًمِؽ ِم  ِمنْؽ احْلَؼِّي  َأظْمذِ  قَمغَم  َىْقِدرُ  ِٕ

َ ةَ  شَمَركَ  َأىَّلفُ  ؿُمُهقدٌ  قَمَلْوفِ  ؿَمِهدَ  وَمٌِنْ  ().يَمِرْهت َوإِنْ  َذًمَِؽ، ذِم   قَم َّل  ؾُمِئَؾ  اًملَّل

َ  َأنْ  ُ ْمكِنُفُ  َوىَمدْ  يَمَذسُمقا، :ىَماَل  وَمٌِنْ  ىَماًُمقا َ ، َ ْ َلُمقنَ  َٓ  طَمْوُث  ُ َلكمِّي  َوإِنْ  ُ دِّي

َ   َىِسوت :ىَماَل   وَمٌِنْ  َ ِ وٌح  َوُهقَ  ضَماًمًِسا، َ غمَّل  َأىَّلفُ  ؿَمِهُدوا ًَمقْ  َويَمَذًمَِؽ  ُ دِّي

قْمت َأوْ  َمِر ٌض  َأَىا: ىَماَل  َ   شَمَطقَّل اومِِ لُّ  ىَماَل  ).ُ دِّي  ُ ْسَتَتاُب  ىِموَؾ  َوىَمدْ ( : اًمشَّل

َ ةِ  شَماِركُ  : شَمَ امَم  اهلل ؿَماءَ  إنْ  َوَذًمَِؽ  صَمَ صًما، اًملَّل ـٌ  اًملَّلَ ِث، ذِم  َ غمَّل  وَمٌِنْ  طَمَس

َّٓل  ـْ  اًمنَّلاسِ  سَمْ ُض  ظَماًَمَ نَا َوىَمدْ  ىُمتَِؾ، َوإِ َ ةَ  شَمَركَ  ومِوَم  َٓ : َوىَماَل  ِِبَا، ُأِمرَ  إَذا اًملَّل

وَها سُمفُ : سَمْ ُ ُهؿْ  َوىَماَل  ُ ْقَتُؾ، َٓ : وَمَقاَل  ُأَ لِّي  سَمْ ُ ُهؿْ  َوىَماَل  َوَأطْم ُِسُف، َأْ ِ

َٓ  َأطْم ُِسُف، سُمُف، َو سُمُف، َٓ  سَمْ ُ ُهؿْ  َوىَماَل  َأْ ِ َٓ  َأْ ِ  قَمغَم  َأِملمٌ  َوُهقَ  َأطْم ُِسُف، َو

. "َ َ شمِفِ 

َ ةِ  شَماِركِ  ذِم  احْلُْكؿُ ]: اى ر إمم ىمقًمف . احلكؿ ذم اعمرشمد:  و   قؾ[اًملَّل

                                                           

. اّتٖٚ مالً ٕزا اإلٍاً ػِ اىَشتذ ثٌ ػاد إىٚ اىنالً ػِ تاسك اىصالج ()
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صمؿ اى ر يموػ اؾمتدل اإلمام اًمشاوم ل هنا قمغم ىمتؾ شمارك اًمل ة سمققل أيب 

ًٓ  َمنَُ قيِن  ًَمقْ ": سمكر ر  اهلل قمنف ذم ماى ل اًمزيماة  اهلل َرؾُمقَل  َأقْمَطْقا مِمَّلا قِمَقا

ىُمقا َٓ  قَمَلْوِف، ًَمَقاشَمْلتهؿْ - َوؾَملَّلؿَ  قَمَلْوفِ  اهلل َ غمَّل - . "اهللُ مَجَعَ  َما سَملْمَ  شُمَ رِّي

يَماةَ  َوآشُمقا اًملَّل ةَ  َوَأىِموُمقا}: صمؿ ؾما  دًموؾ أيب سمكر وهق ىمقل اهلل شم امم . {اًمزَّل

فُ  سَمْكرٍ  َأسُمق َوَأظْمؼَمَ ": واى ر ىمقًمف َ   َأىَّل َ ةِ  قَمغَم  ُ َقاشمُِلُهؿْ  إىَّل يَماةِ  اًملَّل . "َواًمزَّل

ىماس اإلمام اًمشاوم ل مرة أظمرى ىمتؾ شمارك اًمل ة قمغم ىمتؾ اعمرشمد، : صماىًوا

َّٓل  اإْلِ َ َن، ىَم ِْلت إنْ  :يَم  َ ْك ُر، وَمنَُققُل ": ومقال  َٓ  اإْلِ َ نُ  يَمانَ  إذْ  ىَمَتْلنَاك َوإِ

َّٓل  َ ُكقنُ  . "سمَِقْقًمِؽ إ

إذ ٓ  كقن اإل  ن إٓ . إن ىم لت اإل  ن وإٓ ىمتلناك: و   قؾ ًمتارك اًمل ة

سمققًمؽ: ٕىف قمنده مسلؿ همػم يماومر، وهذا يم م واضح ضمكم ذم شم ر قف سملم 

. اعمرشمد قمـ اإلؾم م وسملم شمارك اًمل ة

َ ةِ  شَماِركُ  ُ ْسَتَتاُب  ىِموَؾ  َوىَمدْ ": واى ر إمم ىمقل هذا اإلمام  َوَذًمَِؽ  صَمَ صًما، اًملَّل

: شَمَ امَم  اهلل ؿَماءَ  إنْ  ـٌ َّٓل  اًملَّلَ ِث، ذِم  َ غمَّل  وَمٌِنْ  طَمَس . "ىُمتَِؾ  َوإِ

. وهًٓء اًمذ ـ طمكك يم مهؿ ٓ    د أهنؿ مـ اًمساسمقلم ًمف

وم كؿ قملوف سم د آؾمتتاسمة صم صًما سماًمقتؾ و  حيكؿ قملوف هق وهمػمه سماًمك ر 

. واًمردة، وهذا واضح ضمكم قمند مـ   قؾ و درك م نك هذا اًمك م

: صمؿ طمكك اإلمام اًمشاوم ل ظم   مـ ظماًم ف ذم ىمتؾ شمارك اًمل ة، ومقال
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ـْ  اًمنَّلاسِ  سَمْ ُض  ظَماًَمَ نَا َوىَمدْ " َ ةَ  شَمَركَ  ومِوَم وَها َٓ : َوىَماَل  ِِبَا، ُأِمرَ  إَذا اًملَّل  ُأَ لِّي

سُمفُ : سَمْ ُ ُهؿْ  َوىَماَل  ُ ْقَتُؾ، َٓ : وَمَقاَل  َٓ  َأطْم ُِسُف، سَمْ ُ ُهؿْ  َوىَماَل  َوَأطْم ُِسُف، َأْ ِ  َو

سُمُف، سُمُف، َٓ  سَمْ ُ ُهؿْ  َوىَماَل  َأْ ِ َٓ  َأْ ِ . "َ َ شمِفِ  قَمغَم  َأِملمٌ  َوُهقَ  َأطْم ُِسُف، َو

يموػ شمققًمقن هذه إىمقال ومومـ هق يماومر يماومر سماهلل، و  حيكؿ : وملؿ  قؾ

قمغم أهؾ هذه إىمقال سماإلرضماء، يموػ وذم اًمقااللم سم دم ىمتلف اإلمام 

!. اًمزهري

صمؿ اؾمتمر اإلمام اًمشاوم ل ذم ىقاش مـ ٓ  رى ىمتؾ شمارك اًمل ة ىقاؿًما 

. يموػ دمادًمقن ذم ىمتؾ يماومر مرشمد: قملموًّا وًمق يمان اًمشاوم ل  رى يم ره ًمقال

: وأقول

ًمقد دمغم ًملقارئ اًمن وؾ أن اًمشاوم ل مـ أسم د اًمناس قمـ شمك ػم شمارك اًمل ة 

. وأىف مع قمدم شمك ػمه ًمف  رى اؾمتتاسمتف ومٌن شماب و غم وإٓ وضمب ىمتلف

ومما  ًيمد أن اإلمام اًمشاوم ل ٓ  رى يم ر شمارك اًمل ة وسم ده قمـ ذًمؽ 

(: 1/69) [إم]ىمقًمف ذم 

ؾْمتِْئَذانَ  َوشَمَ امَم  شَمَ اَركَ  اهللُ َذيَمرَ " ِٓ َ ةِ  ؾِمَواِ   ذِم  وَمَقاَل  ا ْٔ  إـَْمَ اُل  سَمَلغَ  َوإَِذا} ا

 إَِذا طَمتَّلك اًْمَوَتاَمك َواسْمَتُلقا} َوضَمؾَّل  قَمزَّل  َوىَماَل  [59: اًمنقر] {وَمْلَوْسَتْيِذُىقا احْلُُلؿَ  ِمنُْكؿُ 

ْ  [6: اًمنساء] {َأْمَقاهَلُؿْ  إًَِمْوِهؿْ  وَماْدوَمُ قا ُرؿْمًدا ِمنُْهؿْ  آَىْسُتؿْ  وَمٌِنْ  اًمنِّيَكاَح  سَمَلُ قا  َوَ 

ؿْمدَ  َ ْذيُمرْ  ِذي اًمرُّ َّٓل  َأْمَقاهُلُؿْ  إًَمْوِهؿْ  شُمْدوَمعَ  َأنْ  سمِفِ  َ ْسَتْقضِمُ قنَ  اًمَّل  سُمُلقغِ  سَمْ دَ  إ

َهادَ  َوضَمؾَّل  قَمزَّل  اهللُ َووَمَرَض  اًمنِّيَكاِح   قَمَلْوفِ  اهلل َ غمَّل  -اهلل َرؾُمقُل  وَمَيسَمانَ  اجْلِ
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ـْ  قَمغَم  سمِفِ - َوؾَملَّلؿَ  ةَ  َ َْس  اؾْمَتْكَمَؾ  َم ـَ  َأضَمازَ  »سمَِينْ  ؾَمنَةً  قَمنْمَ  قَمامَ  قُمَمرَ  اسْم

ـَ  اخْلَنَْدِ   ةَ  َ َْس  اسْم هُ  ؾَمنَةً  قَمنْمَ ـَ  ُأطُمدٍ  قَمامَ  َوَردَّل ةَ  َأْرسَمعَ  اسْم  سَمَلغَ  وَمٌَِذا «ؾَمنَةً  قَمنْمَ

َ ، قَمغَم  َمْ ُلقسملِمَ  هَمػْمَ  اعْمَِ وَض  َواجْلَاِرَ ةُ  احْلُُلؿَ  اًْمُ َ مُ   قَمَلْوِهَ   َأْوضَمْ ُت  قُمُققهِلِ

َ ةَ  َها َواًْمَ َراِاَض  اًملَّل ـْ  َأىَمؾَّل  اسْمنَْل  يَماَىا َوإِنْ  ،يُملَّل ةَ  َ َْس  ِم  َوضَمَ ْت  ؾَمنَةً  قَمنْمَ

َ ةُ  قَمَلْوِهَ   َ ةِ  ِمنُْهَ   َواطِمدٍ  يُمؾَّل  َوآُمرُ  اًملَّل ْ  وَمٌَِذا قَمَقَلَها إَذا سمِاًملَّل ْ  َ ْ ِقَ   َ   َ ُكقَىا َ 

ـْ  َ   اًْمُ ُلقِغ، سَمْ دَ  شَمَريَمَها يَمَم ُِبُ ـْ  ظَمِ وً ا َأَدسًما شَمْريمَِها قَمغَم  َوُأَؤدِّي  قَمْقلِفِ  قَمغَم  هُملَِب  َوَم

 َوضَمؾَّل  قَمزَّل  اهللَّلِ ىَمْقلِ  ذِم  اًْمَ ْرُض  قَمنْفُ  اْرشَمَ عَ  يَمانَ  َمَرضٍ  َأيِّي  َمَرضٍ  سمَِ اِرضِ 

ُققنِ } َ  } َوىَمْقًمِفِ  [197: اًم قرة] {إًَْمَ اِب  ُأوزِم  َ ا َواشمَّل رُ  إِىَّل  {إًَْمَ اِب  ُأوًُمق َ َتَذيمَّل

ًٓ  يَمانَ  َوإِنْ  [19: اًمرقمد] َْمرِ  خُيَاـَمُب  َٓ  َمْ ُقق ْٕ َّٓل  َواًمنَّلْهِل  سمِا ـْ  إ  ."قَمَقَلُهَ   َم

 هَمػْمَ  اعْمَِ وَض  َواجْلَاِرَ ةُ  احْلُُلؿَ  اًْمُ َ مُ  سَمَلغَ  وَمٌَِذا": اى ر إمم ىمقل هذا اإلمام

َ ، قَمغَم  َمْ ُلقسملِمَ  َ ةَ  قَمَلْوِهَ   َأْوضَمْ ت قُمُققهِلِ َها َواًْمَ َراِاَض  اًملَّل . "يُملَّل

َ  ": صمؿ اى ر إمم ىمقًمف ُِبُ . "ظَمِ وً ا َأَدسًما شَمْريمَِها قَمغَم  َوُأَؤدِّي

وممـ هذا واىم ف ومقىم ف مـ شمارك اًمل ة هنا وهناك، ومكوػ شملح دقمقى 

. إىف  ك ر شمارك اًمل ة: مـ  ققل

وسم د فمهقر واشم اح مذهب هذا اإلمام مـ ىص يم مف ذم قمدم شمك ػمه 

ًمتارك اًمل ة وممـ  نسب إًموف أىف  ك ره ومهق مكاسمر م اىد يممـ  نكر فمهقر 

. اًمشمس ذم يم د اًمس ء

أضػ إمم هذا ىققل اًم ل ء اًمك ار قمنف رمحف اهلل أىف ممـ ٓ  ك ر شمارك 

. اًمل ة
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: وىمال اجلهنل احلدادي

. اًمتك ػم سم دم اًمققل اًمشاوم ل إمم ىسب ىمد ىٍم سمـ حممد إن: ىموؾ ومٌن"

 إمم ومٌؾمناده. اًمشاوم ل إمم إؾمناده  ذيمر   ىٍم سمـ حممد أن: وماجلقاب

 اًم قهاء ىمال سمؾ. اعمجهقل ًملٌمء اعم لقم اًمٌمء  ؽمك وٓ، جمهقل اًمشاوم ل

 ."يماعم دوم اعمجهقل"

:  أقول

مسكلم هذا احلدادي،   اًمغ ذم اإلؿمادة سماإلمام حممد سمـ ىٍم وسممكاىتف 

ا وصماسمًتا ىيس ودماهؾ شملؽ اعمكاىة ًٓ طمقًّ . اًم  ومة، ومٌذا ىمال ىمق

وماى ر إًموف يموػ  ط ـ ذم ىقلف احلؼ عمذهب اإلمام اًمشاوم ل ذم شمارك اًمل ة 

واًمذي ما ىماًمف إٓ قمـ قملؿ، ومو كؿ هذا اجلهقل سميىف ًموس ًمإلمام حممد سمـ 

ىٍم إؾمناد إمم اًمشاوم ل، سمؾ إؾمناده جمهقل، واعمجهقل قمند اًم قهاء 

. يماعم دوم

وهنا   تد سمك م اًم قهاء اًمذ ـ  ط ـ وموهؿ وأهنؿ إى  شملققا احلكؿ سم دم 

. شمك ػم شمارك اًمل ة مـ اعم تدقمة إؿماقمرة اعمرضمئة

وم لب هقاه أن طمكمف اًمساسمؼ قملوهؿ ذم قمدم ىم قل يم مهؿ إمم ىم قل 

. يم مهؿ ذم ملؾ إؾمناد حممد سمـ ىٍم إمم اإلمام اًمشاوم ل

وهاك ما  دطمض هذا اهلراء واخلرص دماه حممد سمـ ىٍم رمحف اهلل وىقلف 

: عمذهب اإلمام اًمشاوم ل ذم قمدم شمك ػمه ًمتارك اًمل ة
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(: 34-14/33) [ؾمػم أقم م اًمن  ء]ىمال احلاومظ اًمذه ل ذم شمرمجتف ذم 

دُ  ـُ  حُمَمَّل ـِ  سم اِج  َىٍْم سم  اهللِ قَمْ دِ  َأسُمق اإِلؾْمَ ِم، ؿَمْوُخ  اإِلَماُم، اعَمْرَوِزيُّ  احلَجَّل

. احلَاومِظُ 

، اصْمنََتلْمِ  ؾَمنَةِ  ذِم  سمَِ ْ َداَد، َمْقًمُِدهُ  هُ  َوماَاَتلْمِ ًُ . ؾَمَمْرىَمنْدُ  َوَمْسَكنُفُ  سمِنَْوَساسُمْقَر، َوَمنَْش

ْ  َمْرَوِزّ ًا، َأسُمْقهُ  يَمانَ  . َىَس ِفِ  ذِم  ًَمنَا ُ ْروَمعْ  َوَ 

هِ  إَِمامُ : وَمَقاَل  احلَايمُِؿ، َذيَمَرهُ  . احلَِدْ ِث  ذِم  ُمَداومَ ةٍ  سمِ َ  قَمٍْمِ

ـْ  سمُِخَراؾَمانَ  ؾَمِمعَ  ـِ  حَيَْوك: ِم ، حَيَْوك سم ـِ  َ ِزْ دَ  ظَماًمِدِ  َوَأيِب  اًمتَّلِمْوِملِّي  َ اًمٍِح، سم

ـِ  َوقُمَمرَ  ـِ  َوَ َدىَمةَ  ُزَراَرَة، سم ـِ  َوإؾِْمَ اَ   اعَمْرَوِزّي، اًمَ ْ ؾِ  سم  وقمكم َراْهَقْ ف، سم

دَ  مقاشمؾ سمـ وحممد احل ل، مهران سمـ حممد: وسماًمري. طمجر اسمـ ـَ  َوحُمَمَّل  سم

دَ : َوسمَِ ْ َدادَ . َوـَماِاَ ةٍ  مُحَْوٍد، ـَ  حُمَمَّل اِن، سمـ سمكار سم ـَ  اهللِ َوقُمَ ْودَ  اًمرَّل َّل  قُمَمرَ  سم

َ َقة اًمَقَقاِرْ ِرّي، ة. َواًمطَّل ـَ  ؿَمْوَ انَ : َوسمِاًمَ ٍْمَ وٍخ، سم ـَ  َوُهْدسَمةَ  وَمرُّ  ظَماًمٍِد، سم

ـَ  َوقم َداًمقاطمدِ  ةً  هِمَواٍث، سم دَ : َوسَماًمُكْقوَمةِ . َوقِمدَّل ـَ  حُمَمَّل ـِ  اهللِ قَمْ دِ  سم ، سم  ُىَمػْمٍ

ـَ  َوَهنَّلاد، ـَ  َوإسِْمَراِهْوؿَ  ُمْلَ ٍب، َأسَما: َوسَماعَمِدْ نَةِ . َوـَماِاَ ةً  ؿَمْوَ َة، َأيِب  َواسم  اعُمنِْذرِ  سم

امِ . َوـَماِاَ ةً  احِلَزاِمّل، ـَ  ِهَشامَ : َوسَماًمشَّل ٍر، سم . َوُدطَمْو ً  قَم َّل

ـْ  َوسمِِمٍْمَ : ىُمْلُت  ، ُ ْقُىَس : ِم َدذمِّي سمِْوعِ  اًملَّل ، َواًمرَّل قُرْيلَخ  وَخ َخيبِس  اعُمَراِديِّي
عِس امَخ سُرْي

، إِس ّ ِنِس  امل زَخ

ـُرْيه   وَخ َخ َخ َخ  ت بَخ  عَخ ًف   َخ ُرْيط ً  الشَّن فِسعِسيّ  ك  ؼُّ ، َويَمَتَب . وَخ ػَخ  قُمُلقمِ  ذِم  َوسَمَرعَ  اًمَكلػِْمَ

ـْ  قَم َّلَمًة، جُمَْتِهداً  إَِماماً  َويَمانَ  اإِلؾْمَ ِم،  سمِاظْمتَِ ِ   َزَماىِفِ  َأْهؾِ  َأقْمَلؿِ  ِم

َ اسَمةِ  ، اًملَّل . ِمْلَلفُ  اًمُ ُوقنَ  شَمَرى َأنْ  ىمؾَّل  َواًمتَّلاسمِِ لْمَ
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َث : اخلَطِْوُب  سَمْكرٍ  َأسُمق ىَماَل  ـْ  طَمدَّل ـِ  قَمْ َدانَ : قَم ك صُمؿَّل . قُمْلَ نَ  سم : َوىَماَل  مَجَاقَمًة، ؾممَّل

ـْ  يَمانَ  . إطمكام ذم سم دهؿ ومـ اًمل اسمة سماظمت   اًمناس َأقْمَلؿِ  ِم

ةِ  َأقْمَلؿ يَمانَ  إِىَّلفُ : ُ َقاُل : ىُمْلُت    سمِاظْمتَِ ِ   إَِامَّل
ِ
َث "اإِلـمَ ِ   قَمغَم  اًمُ َلَ ء   طَمدَّل

اِج، اًمَ  َّلاسِ  َأسُمق: قَمنْفُ  َّل دُ  اًمرسَّل ـُ  َوحُمَمَّل ر، اعُمنِْذرِ  سم ـُ  طَماِمدٍ  َوَأسُمق ؿَمكَّل ، سم ىِملِّي ْ  اًمنمَّل

دُ  اهلل قَمْ دِ  َوَأسُمق ـُ  حُمَمَّل ـِ  َ ْ ُقْقَب  سم دُ  اًمنَّلرْضِ  َوَأسُمق إظَْمَرِم، سم ـُ  حُمَمَّل دٍ  سم  حُمَمَّل

دِ  سمـ إؾِْمَ قِمْوؾ َوَوًَمُدهُ  اًمَ ِقْوف، ـِ  حُمَمَّل دُ  ىٍٍم، سم ـُ  َوحُمَمَّل َمْرىَمنِْدّي، إؾِْمَ اَ   سم  اًمسَّل

. "ؾِمَقاُهؿ َوظَمْلٌؼ 

: ومقال ذم شمرمجتف (2/372) [ـم قات اًمشاوم وة]وشمرضمؿ ًمف إؾمنقي ذم 

. "اًمشاوم ل أ  اب قمغم سممٍم وشم قف"

: أقول
. وقمغم رأؾمهؿ اعمزين

 [ـم قات اًم قهاء اًمشاوم وة]وذيمره احلاومظ اسمـ اًمل ح ذم 

: ومقال (1/277/282)

د" ة، أطمد اًمتلاىوػ َ اطمب اعْمروِزي، اإِلَمام اهلل قم د َأسُمق ىٍم سمـ حُمَمَّل  اجلَمَّل

َماَمة وم ولتل سَملم َومجع واحْلَِد ث، اًْمِ ْقف قململ ذِم  اؾمت  ر مـ . واًمد اىة اإْلِ

 عَمْذَهب اعُمَخاًمَ ة اظمتواراشمف سمَِكْلَرة متذرع شمذرع َوُرسمَ   اظْمتَِوار، َ اطمب َوُهقَ 

اومِِ ل ْىَكار إمَِم  اًمشَّل َمر َوًَمْوَس  ،َأْ َ اسمنَا ذِم  ًَمفُ  اًم اد ـ اجْلََ قَمة قمغم اإْلِ ْٕ  ا

َىَّلفُ  يَمَذًمِؽ، َوهَمػمهؿ،  ىم لف، صَمْقر َوأيب واعمزين، ظُمَزْ َمة، اسْمـ سمَِمنِْزًَمة َهَذا ذِم  ِٕ
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اومِِ ل، عَمْذَهب اعُمَخاًمَ ة اظمتواراهتؿ يملرت وَمَلَقد  َذًمِؽ قَمـ خيرضمهؿ   صمؿَّل  اًمشَّل

اومِِ ل َأْ َ اب ىم وؾ ذِم  َ ُكقُىقا َأن  إًَِمْوفِ  آقمتزاء وسمق ػ م دود ـ، اًمشَّل

 ."مق قوملم

ومهذا اسمـ اًمل ح   د حممد سمـ ىٍم ذم أ  اب اًمشاوم ل اًمذ ـ هلؿ 

اظمتوارات، أًموس مـ هذا طماًمف أقملؿ سممذهب اًمشاوم ل ممـ خياًم ف 

! يماًمط اوي؟

. "ؾممع سمخراؾمان حيوك سمـ حيوك"(: 280ص)وىمال ذم 

ذم ـملو ة شمرمجة   (93-1/92) [هتذ ب إؾم ء واًمل ات]وىمال اًمنقوي ذم 

: ىٍم سمـ حممد

 ريمـ ذم ذم اًمق وة اًمروضة ذم مذيمقر اًمقضمقه، أ  اب أ  اسمنا مـ"

 طملًوا أ دىمها مـ مسيًمة ذم شمشطره سماب ذم اًملدا  يمتاب ورم اًملو ة،

 بن حمؿ  اهلل ع    بو اًم لؿ، ومنقن ذم اًم  مة اًم ارع اإلمام هق. ومكرسشمف

. الش فعي الػؼقه املروزي كرص

 قم داهلل أسمق اعمروزي، ىٍم سمـ حممد: ىمال اخلطوب، قمـ سم داد شمار خ ذم رو نا

 وىشي سم  داد، وًمد اجلمة، واًمكتب اًمكلػمة، اًمتلاىوػ  اطمب اًم قوف،

. ؾممرىمند واؾمتقـمـ اًم لؿ، ـملب ذم إملار ؾماار إمم ورطمؾ سمنوساسمقر،

. "إطمكام ذم سم دهؿ ومـ اًمل اسمة سماظمت   اًمناس أقملؿ مـ ويمان

. صمؿ ذيمر ذم شمرمجتف صمناء اًم ل ء قملوف يماخلطوب وهمػمه
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ومهؾ  ًظمذ سمك م هًٓء اًم ل ء اًملادىملم اًم اعملم سمم مد سمـ ىٍم وسمللتف 

اًمقق ة سممذهب اإلمام اًمشاوم ل وأظمذه قمـ أ  اب اًمشاوم ل ومنهؿ اعمزين 

اًمذي أظمذ قمنف يمتب اًمشاوم ل ض ًط وشم قًها؟ 

وم   قارن حممد سمـ ىٍم سماًمط اوي: إذ م رومتف سماًمشاوم ل ومذه ف أيملر 

. وأيملر سممراطمؾ

: وىمال اجلهنل احلدادي اعمكاسمر

 ىس ف ومو ،  ىٍم سمـ حممد يم م قمغم آقمت د إٓ اعم ارصة اعمرضمئة أسمت ومٌن"

 سمـ عم مد م ارص،  اًمط اوي احلاومظ هذا : هلؿ وموقال،  اًمشاوم ل اإلمام إمم

 اعمزين ظماًمف قمـ اًمشاوم ل ومقف أظمذ طموث،  اًمشاوم ل إمم منف وأىمرب،  ىٍم

 قمـ "205/8 أصمار مشكؾ رشح" يمتاسمف ذم  نقؾ،  اًمشاوم ل شملموذ

 قمزاه مما سميومم ىٍم اسمـ قمزاه ما وًموس . اًمل ة شمارك سمك ر اًمققل اًمشاوم ل

،  أمره أول ؿماوم وا يمان اًمط اوي ومٌن،  وأىمرب أومم هذا سمؾ،  اًمط اوي

 .اًمشاوم ل  اطمب اعمزين قمـ اًمشاوم ل ىمقل  نقؾ وهق . طمن وا حتقل صمؿ

 :أقول
   نقؾ اًمط اوي مذهب اًمشاوم ل ذم هذه اعمسيًمة قمـ اعمزين، ومهذا مـ يموس  (1

 .هذا احلدادي

اًم اهر أن اًمط اوي أظمذ ؿموًئا مـ اًم لؿ ٓ يمتب اًمشاوم ل صمؿ شمرك اعمزين  (2

 .واى از إمم إطمنا 
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ًمقد أظمطي اًمط اوي ذم ىس ة شمك ػم شمارك اًمل ة إمم اإلمام اًمشاوم ل: ٕن  (3

ىمقًمف هذا خياًمػ ىص اًمشاوم ل ى سف ذم قمدم يم ر شمارك اًمل ة ذم مقض لم 

يم  أؾمل نا، وخياًمػ أىمقال اًم ل ء اًمذ ـ هؿ أقمر   [إم]مـ يمتاب 

 .سممذهب  اًمشاوم ل منف

وحممد سمـ ىٍم أقملؿ منف سممذهب اًمشاوم ل: ومٌىف أظمذ ومقف اًمشاوم ل قمـ  (4

أ  اسمف وٓؾمو  اعمزين، وىمد ؾملػ قمـ اًمذه ل أن حممد سمـ ىٍم أظمذ 

اًم لؿ سممٍم مـ  قىس اًملدذم واًمرسموع اعمرادي وأيب إؾم قموؾ اعمزين، وأظمذ 

قمنف يمتب اًمشاوم ل ض ًطا وشم قًها، وهًٓء أ  اب اًمشاوم ل وٓؾمو  اعمزين 

اًمذي أظمذ قمنف اسمـ ىٍم قمغم وضمف اًم مقم أوٓ وقمغم وضمف اخللقص ومو  

 . ت لؼ سممذهب اًمشاوم ل، ومسقطت أراضموػ هذا احلدادي

ومت لم واشم ح ًملقارئ مذهب اًمشاوم ل ذم قمدم شمك ػمه ًمتارك اًمل ة، ومهؾ 

 لت ت قماىمؾ منلػ إمم ختر ات اجله ء ومكاسمراهتؿ و ؽمك يم م اًم ل ء 

! اًملقات؟

(: 15ص)وىمال اجلهنل اعمتهقر ذم 

 ذم اًمسلػ مذهب قمغم احلد ث قمل ء مـ اًمشاوم ل أ  اب  زل و ، هذا"

  اطمب،  آؾم را ونل قمقاىة أسمق اًمك ػم احلاومظ ومهذا،  اعمسيًمة هذه

 : " اًمن  ء أقم م ؾمػم " ذم اًمذه ل قمنف ىمال،  مسلؿ   وح قمغم اعمستخرج

 محلها،  ويمت ف اًمشاوم ل مذهب إؾم را لم أدظمؾ مـ أول، اهلل رمحف ويمان

 .اىتهك . واعمزين اعمرادي اًمرسموع قمـ
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 ذم " 63/1 مسلؿ   وح قمغم اعمستخرج " يمتاسمف ذم سماسما قمقاىة أسمق قمقد

 ىمقل اإل  ن أن قمغم واًمدًموؾ،  إقم ل أوم ؾ : سماب : وموف اإل  ن ىمال يمتاب

 إذ إقم ل أقمغم أهنا قمغم واًمدًموؾ،  يم ر ومقد اًمل ة شمرك مـ وأن،  وقممؾ

 اهـ . يماومرا سمؽميمها  لػم شماريمها

 اًمت ق ب هذا ذم قمقاىة أسمق ()خللها،  وأ  اسمف اًمشاوم ل مذهب هق ومهذا

 . واًمل ة اإل  ن سملم رسمط ٕىف،  ًملمرضمئة  رو  ٓ طمت  وهق،  اًم ر د

. "اإل  ن يمتاب ذم اًمل ة شمرك مسيًمة وضم ؾ

: أقول

 أ  اب  زل و ، هذا": إن مـ اعمجازومة ىمقل هذا احلدادي -1

 ."اعمسيًمة هذه ذم اًمسلػ مذهب قمغم احلد ث قمل ء مـ اًمشاوم ل

وَمَسؿِّي ًمنا أ  اب اًمشاوم ل هًٓء، واذيمر ًمنا أىمقاهلؿ مـ ملادرها وأصم ت 

ىس تهؿ إمم اإلمام اًمشاوم ل: ومٌن قمجزت ومألهؾ اًمسنة أن  كذسمقك، 

. واًم اهر أىف اظمؽمع هذا اًمك م عما وضمد أسما قمقاىة  ك ر شمارك اًمل ة

إن أ  اب اًمشاوم ل هلؿ اضمتهادات واظمتوارات يملػمة خياًم قن وموها  -2

اإلمام اًمشاوم ل وشمسمك سماًمقضمقه قمند ومقهاء اًمشاوم وة ومنهؿ أسمق قمقاىة، 

ومهق وإن درس يمتب اًمشاوم ل ومٌىف ًموس مـ أهؾ اًمتقلود إقممك، سمؾ هق 

يم  قل قمل ء احلد ث ٓ  وزون اًمتقلود، و قضم قن قمغم اًمقادر قمغم 

                                                           

. مزا ()
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آضمتهاد أن  تهد، وماىط   أيب قمقاىة ذم هذه اعمسيًمة مـ سماب آضمتهاد، 

 .ومـ هنا ظماًمػ اإلمام اًمشاوم ل ذم مسيًمة شمارك اًمل ة

 أسمق خللها،  وأ  اسمف اًمشاوم ل مذهب هق ومهذا": وىمقل احلدادي -3

 ."اًمت ق ب هذا ذم قمقاىة

: أقول

وهذه يمذسمٌة  ل اء شمدل قمغم ضمرأة هذا اًمرضمؾ قمغم اًمت قه سماًم اـمؾ، ومهؾ ىمال 

أسمق قمقاىة هذا ىمقل اًمشاوم ل وأ  اسمف؟ طماؿما أسما قمقاىة أن  ققل هذا 

اًمققل قمغم اًمشاوم ل وهق ممـ   لؿ أن اًمشاوم ل وم  ؿ أ  اسمف ٓ 

.  ك رون شمارك اًمل ة

 ا هذا، أرطمنا أىت وأ  اسمؽ مـ يملرة اًمكذب واًم ناد واعمكاسمرة، 

وماًمشاوم ل ى سف ىص قمغم قمدم شمك ػم شمارك اًمل ة، وم ذا شمر دون سم د 

! هذا؟

وهاك قمدًدا مـ قمل ء اعمذاهب اًمشاوم وة واعماًمكوة واحلناسملة  نقلقن قمـ 

. اًمشاوم ل أىف مـ اًم ل ء اًمذ ـ ٓ  ك رون شمارك اًمل ة

. وىمد شمقدم ىقؾ اسمـ قم د اًمؼم ًمذًمؽ

 [اعم نل]وهذا اإلمام اسمـ ىمدامة  نقؾ أىمقال اًم ل ء ذم شمارك اًمل ة ذم يمتاسمف 

، وىقؾ اإلمجاع قمغم شمك ػم اجلاطمد ًمقضمقِبا، صمؿ ىقؾ (2/329-232)

يم م اًم ل ء ذم شمارك اًمل ة يمسً  وهتاوًىا وأىف  دقمك إمم وم لها وخيق  
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سماًمقتؾ: ومٌن  غم وإٓ ىمتؾ سماًمسوػ، وىقؾ ىمقل مـ  ك روىف وأدًمتهؿ ومـ 

. ٓ  ك روىف وأدًمتهؿ

: صمؿ ىمال

 رضب : وِبذا ىمال ماًمؽ ومحاد سمـ ز د واًمشاوم ل، وىمال اًمزهري"

. "وسمف ىمال أسمق طمنو ة. و سجـ

: صمؿ ىمال اإلمام اسمـ ىمدامة رمحف اهلل ذم اعم نل

 وإٓ  لوت إن: ًمف وىموؾ وم لها، إمم ُدقمل يمسً   أو هتاوًىا شمريمها وإن"

 وُ  ّوؼ صم صًما، حي س طمتك ُ قتؾ وٓ ىمتلف، وضمب وإٓ  غم، ومٌن. ىمتلناك

  غم ومٌن سماًمقتؾ: وخُيق  وم لها، إمم   ة يمؾ وىمت ذم وُ دقمك وموها، قملوف

.  سماًمسوػ ىمتؾ وإٓ

.  واًمشاوم ل وويموع، ز د، سمـ ومحاد ماًمؽ، ىمال وِبذا

 ٕن  قتؾ: وٓ: ىمال طمنو ة أسمق ىمال وسمف وُ سجـ، ُ رضب: اًمزهري وىمال

إ امن،  بع  كػر:  الث بن  ى إال م ؾم امرئ ام حيل ال: »ىمال ملسو هيلع هللا ىلص اًمن ل

.  قملوف مت ؼ «   بغ  كػس قتل  و إ ص ن، بع  زك   و

  ن  مرت: »ملسو هيلع هللا ىلص اًمن ل وىمال دمف، حيؾ وم  اًمل صمة، أطمد منف  لدر   وهذا

 ام ي م مـي عصؿوا ق لو   فنذا اهلل، إال إله ال:  ؼولوا  تى الـ س  ق  ل

.  قملوف مت ؼ «بحؼف  إال و مواهلم
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 رشع ًمق اًمقتؾ وٕن يماحلج، سمؽميمف،  قتؾ وم  ،ال  ن فروع من فرع وألكه

 اعمزضمقر حتقؼ  منع زاضمر رشع  قز وٓ اًمل ة، شمرك قمـ زضمًرا ًمنمع

 اًمدم، حتر ؿ إ ؾ وٕن  نمع: وم  دااً ، اًمل ة وم ؾ  منع واًمقتؾ قمنف،

 ."قمدمف وإ ؾ ىص، م نك أو سمنص، إٓ اإلسماطمة شمل ت وم 

. صمؿ ؾما  أىمقال وأدًمة مـ  ك ره ومنهؿ اإلمام أمحد

: صمؿ ىمال رمحف اهلل

ا ُ قتؾ: ()اًملاىوة واًمروا ة"  وهذا اعُم َلـ، يماًمزاين سمٌؾم مف، احلكؿ مع طمدًّ

 اعمذهب أن وذيمر.  ك ر إىف: ىمال مـ ىمقل وأىكر سمطة، سمـ اهلل قم د أيب اظمتوار

. "وموف ظم وًما اعمذهب ذم  د   هذا، قمغم

(: 20-3/15)وىمال اًمنقوي رمحف اهلل ذم اعمجمقع 

  َمَذاِهِب   ذِم (وَمْرعٌ )
ِ
ـْ  اًْمُ َلَ ء َ ةَ  شَمَركَ  ومِوَم ا اقْمتَِقاِدهِ  َمعَ  ؾم  شمكا اًملَّل : ُوضُمقَِبَ

ا ُ ْقَتُؾ  َأىَّلفُ  ؾَمَ َؼ  َما اعْمَْشُهقرُ  وَمَمْذَهُ نَا َٓ  طَمدًّ رُ  َو يَْمَلُرونَ  َماًمٌِؽ  ىَماَل  َوسمِفِ  ُ َك َّل ْٕ  َوا

ـْ  َلِػ  ِم رُ  ـَماِاَ ةٌ  َوىَماًَمْت  َواخْلََلِػ، اًمسَّل ـَ  َأطْمَكامُ  قَمَلْوفِ  َوُ َْرى ُ َك َّل  ذِم  اعْمُْرشَمدِّي 

ـْ  َمْرِويٌّ  َوُهقَ  يشء يُمؾِّي  ـِ  قَمكِمِّي  قَم ـُ  ىَماَل  َوسمِفِ  ـَماًمٍِب  َأيِب  سْم  َوإؾِْمَ اُ   اعْمَُ اَركِ  اسْم

ـُ  َواَ َتلْمِ  َأَ حُّ  َوُهقَ  َراْهَقْ فِ  اسْم ـْ  اًمرِّي ـْ  اًْمَ ِقوفُ  َمنُْلقرٌ  ىَماَل  َوسمِفِ  َأمْحََد، قَم  ِم

ـْ  َومَجَاقَمةٌ  َوَأْ َ اسُمفُ  طَمنِوَ ةَ  َوَأسُمق اًملَّلْقِريُّ  َوىَماَل  ؾَمَ َؼ، يَمَ   َأْ َ اسمِنَا  َأْهؾِ  ِم

َواعُمَزيِنُّ  اًْمُكقوَمةِ 
رُ  َٓ  :() َٓ  ُ َك َّل رُ  سَمْؾ  ُ ْقَتُؾ  َو َ ُس  ُ َ زَّل َ  طَمتَّلك َوحُيْ  َواطْمُتجَّل  ُ َلكمِّي

                                                           

. اىشٗاٝح اىثاّٞح ػِ اإلٍاً أحَذ، ٕٜٗ ق٘ىٔ تؼذً تنفٞش تاسك اىصالج: أٛ ()

. اّظش إىٚ ػذ اىث٘سٛ اإلٍاً اىَزّٜ ٍِ اىؼيَاء اىزِٝ ال ٝنفشُٗ تاسك اىصالج ()
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ـْ   اهلل َ غمَّل  اهلل َرؾُمقَل  ؾَمِمْ ُت  ىَماَل  قَمنْفُ  اهلل َرِ َ  ضَماسمِرٍ  سمَِ ِد ِث  سمُِكْ ِرهِ  ىَماَل  عمَِ

َخ  إنَّن " :َ ُققُل  َوؾَملَّلؿَ  قَمَلْوفِ  لِس  بَخ ُرْي ج  َخ  الرَّن بَخ ُرْي رِس  وَخ ػُرْي الُرْيؽ   وَخ
كِس ُرْي كَخ  الرشْرِّش ةِس   َخرُرْي الَخ  َرَواهُ  "الصَّن

َذا ُمْسلِؿٌ  ... . "سماًمقاو واًمك ر اًمنمك" اًمروا ة َوَهَكَذا اًملَّلْ ظِ  ِِبَ

. وذيمر أدًمة مـ  ك ره وأدًمة مـ ٓ  ك ره

وأما اإلمام أمحد رمحف اهلل وملف أىمقال ذم شمارك اًمل ة، شمارة  ك ره وشمارة ٓ 

 ك ره، ووم قل أ  اسمف  رضم قن قمدم اًمتك ػم وٓؾمو  اسمـ سمطة: ومٌىف 

.  ذيمر أىف ٓ  لح قمنف إٓ قمدم اًمتك ػم، هذا م نك يم مف

ومنهؿ اإلمام اسمـ ىمدامة يم  ذم اعم نل، وؿممس اًمد ـ أسمق اًم رح سمـ ىمدامة 

.  اطمب اًمنمح اًمك ػم

: وممـ أىمقال اإلمام أمحد رمحف اهلل ما رواه قمنف مسدد ذم رؾماًمتف

 إذا: وىقلاىف أطمسنت، إذا ز ادشمف: و نقص  ز د وقممؾ ىمقل واإل  ن"

 اإلؾم م مـ خيرضمف وٓ اإلؾم م، إمم اإل  ن مـ اًمرضمؾ وخيرج. أؾميت

قمز وضمّؾ  اهلل ومرااض مـ ومر  ة  رد أو اًم  وؿ، سماهلل اًمنمك إٓ يشء

 وإن قمذسمف، ؿماء إن اهلل، مشوئة ذم يمان هتاوىا أو يمس  شمريمها ومٌن ِبا: ضماطمًدا

 .اعم رومة دار ىنم ،(1/343) [احلناسملة ـم قات]. "قمنف قم ا ؿماء

 ويمت ف

 قممػم هادي سمـ رسموع
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