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بسم اهلل الرمحن الرحيم ,احلمد هلل وحده ,والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده ,وعىل آله وأصحابه ومن
تبعهم بإحسان إىل يوم الدين:
فـبدأ الققم – إن شاء اهلل تعالك -يف شرح كتاب " الروض الؿربع" تللقػ الشقخ العالمة الؿحؼؼ مـصقر بـ
يقكس البفقيت –رحؿف اهلل وغػر لف ورفع درجتف -وستؽقن صريؼة الشرح –بنذن اهلل -لفذا الؽتاب طؾك وفؼ
مـفج الحـابؾة تػري ًعا وتؼعقدً ا –كؿا سقليت يف بقان صريؼتـا يف شرح هذا الؽتاب.
وقبؾ أن أبدأ يف الحديث طـ مـف ج هذا الشرح بـؼاط مػصؾة ،أحب أن أشقر إلك مسللة لعؾف مـ الؿـاسب أن
تذكر يف الدرس األول لشرح هذا الؽتاب ،وهل السبب الذي يجعؾ اإلكسان يختار مذهب اإلمام أحؿد يف
التػؼف يف كصقص الؽتاب والسـة ويف التعامؾ معفا وفؼ ققاطد هذا اإلمام؟
ويف الحديث طـ خصائص مذهب الحـابؾة أو مؿقزات مذهب الحـابؾة لؽـ ال أريد أن أذكر الؿؿقزات التل
تذكر يف كثقر مـ الؽتب التل تتحدث طـ مؼدمات الؿذاهب ،أو بعـقان مؿقزات مذهب الحـابؾة ،هذه
ترجعقن لفا أكتؿ ،وهل مقجقدة سفؾة خؿس أو ست كؼاط يذكرها كثقر مـ الباحثقـ يف سبب أو مؿقزات
فؼف اإلمام أحؿد ،مثؾ ذكرهؿ أن مذهب الحـابؾة يعتـل بذكر الدلقؾ والبعد طؾك الػؼف االفرتاضل ،والبعد
طـ اإلغراق يف الرأي ،والتقسقر يف األحؽام الػؼفقة ،وما شابف هذه الخصائص والؿؿقزات.
كبقرا؛ وهذان األمران هؿا:
لؽـ أريد أن أركز طؾك أمريـ أرى أن مذهب اإلمام أحؿد يتؿقز هبؿا تؿقزً ا ً
متأخرا فتقسر لف مـ جؿع األدلة الشرطقة ما لؿ يتقسر أو يحصؾ
األول :كون اإلمام أحمد –رحمه اهلل -جاء
ً
لغقره مـ األئؿة األربعة –رحؿف اهلل تعالك ،-ومـ هـا كجد أن األئؿة الذيـ تحدثقا طـ ترجؿة اإلمام أحؿد
رجال أطؾؿ بالسـة مـ اإلمام
ذكروا هذه الخصقصة بشؽؾ واضح؛ ففذا اإلمام أبق طبقد يؼقل" :ال أطرف ً
أحؿد"  .وكذلؽ اإلمام ابـ الؼقؿ يؼقل :أحؿد أتبع خؾؼ اهلل لؾـصقص الؿرفقع مـفا والؿقققف.
وأيضا كجد أن الؿعاصريـ لإلمام أحؿد أدركقا هذه الخصقصة يف فؼفف ويف طؾؿف؛ فؿـ أمثؾة ذلؽ ما كؼؾف لـا
ً
طبد اهلل بـ اإلمام أحؿد ،أكف قال :قال لل أبق زرطة :أبقك يحػظ ألػ ألػ حديث ،فؼقؾ لف :وما يدريؽ؟
قال :ذاكرتف فلخذت طؾقف األبقاب .وقد طؾؼ الذهبل طؾك هذه الؼصة بؼقلف :ففذه حؽاية صحقحة يف سعة
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طؾؿ أبل طبد اهلل ،وكاكقا يعدون يف ذلؽ الؿؽرر واألثر وفتقى التابعل وما ُفسر وكحق ذلؽ ،و إال فالؿتقن
الؿرفقطة الؼقية ال تبؾغ طشر معشار ذلؽ.
ففذه الؼصة مع تعؾقؼ الذهبل تدلؽ طؾك أن سعة اإلمام أحؿد تشؿؾ كصقص الؽتاب والسـة وآثار الصحابة
وأيضا فتاوى التابعقـ؛ وهذا ال شؽ أكف يشؽؾ قاطد ًة ققي ًة جدً ا يف مذهب وفؼف اإلمام أحؿد –
وفتاويفؿً ،
رحؿف اهلل تعالك.-
ففذا اإلمام يف الحؼقؼة جاء متلخرا واستقطب هذه األمقر مـ اآلثار أكثر مـ غقره مـ األئؿة وهـاك طبارة قد
ال تؽقن صحقحة لؽـ قد تدل طؾك الؿراد هؿ يؼقلقن جؿع أحؿد لؾعؾؿ بالـسبة لؿالؽ ـ مثال ـ كالؿؼاركة
بقـ الؿسـد والؿقصل  ،وقد يؽقن العبارة فقفا كقع مبالغة كؿا يقجد يف هذا الـقع مـ الؿؼاركات.
لؽـ هذه الؽؾؿة قد تشؽؾ حؼقؼة باطتبار أن اإلمام أحؿد جاء متلخرا وسؿع وجؿع ما لؿ يجؿعف غقره مـ
األئؿة هذا فضال طـ األئؿة الذيـ لقس لفؿ أصال طـاية بتتبع جؿع السـة كاإلمام أبل حـقػة واإلمام الشافعل
فؾقس مـ مـفجفؿ التػرغ الستؿاع السـة
واإلمام أحؿد حػظ جؿقع كتب الرأي يف أول أمره ثؿ ترك ذلؽ وأقبؾ طؾك السـة.
ففذا الرجؾ حؼقؼة إمام كبقر يـدر أن يتؽرر مثؾف قد جؿع مع العؾؿ القرع واإلقبال والخضقع وشفد لف
الـاس جؿقعا.
وأكا طـدما أققل اإلمام أحؿد إمامـا فال أتحدث طـ الحـابؾة بؾ هق إمام أهؾ السـة فؼد تقافؼت وأصبؼت
األئؿة طؾك وصػف بلكف إمام أهؾ السـة ،ففق إمام أهؾ السـة وال يـازع يف هذا إال إكسان جاهؾ أو حاقد ،ففق
قد وصػ هبذا القصػ وثبت لف واشتفر وتقاصل العؾؿاء طؾك وصػف بف
األمر الثاين :أن اإلمام أحؿد –رحؿف اهلل -أخذ بالـصقص وففؿفا طؾك وفؼ صريؼة الصحابة يف ففؿ
الـصقص والتعامؾ معفا ،وهذا أمر مفؿ جدً ا يف التعامؾ مع الـصقص وكقػقة ففؿفا والتقفقؼ بقـفا وففؿ
مدلقالهتا .ففذه خصقصة يف مذهب اإلمام أحؿد –رحؿف اهلل -وهل أكف لف طـاية بػؼف الصحابة ،وهذا أدى
إلك أكف يػفؿ الـصقص طؾك الطريؼة التل ففؿفا أصحاب الـبل –صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -هبا.
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وهذه قضقة أساسقة ومفؿة ففق يتػؼف يف الـصقص كؿا سؿع الصحابة يتػؼفقا فقفا ،طؾك وفؼ صريؼتفؿ حذو
الؼذة بالؼذة طـ معرفة وطؾؿ فلدرك األدلة والؼقاطد وففؿفا ثؿ صار يتػؼف يف الـصقص طؾك وفؼف هذه
الؿـفجقة الؿقروثة طـ الصحابة والتابعقـ.
وأكت إذ ا قرأت سقرة اإلمام أحؿد ستعرف مؼدار طؾؿ اإلمام أحؿد بلققال الصحابة بؾ احتػاء اإلمام أحؿد
الشديد بلققال التابعقـ فضال طـ الصحابة.
ففق رحؿف اهلل كان طؾك هذه الطريؼة وتالقاها طؾك مشايخف الؽبار مثؾ طبد الرحؿـ بـ مفدي وغقره ،وطـ
الذيـ لؿ يدركفؿ أيضا لؽـ خرب طـفؿ فعؾك وفؼ صريؼة همالء تػؼف.
ومـ الؿعؾقم أن ذكر بعض الخصائص لؿذهب إمام مـ األئؿة هذا ال يـػل هذه الخصائص طـ باقل
تقافرا طؾك هذه الخصائص
األئؿة ،إما مجتؿع ًة أو طؾك سبقؾ التبعقض ،ولؽـ قد يؽقن بعض األئؿة أكثر
ً
وطؿال هبا؛ ومـ هـا يؼدم طؾك غقره.
ً
وأكا ركزت طؾك هذيـ األمريـ ألكف بالـسبة لل أكا إكؿا اخرتت مذهب اإلمام أحؿد لفذيـ األمريـ ،وكحـ يف
الحؼقؼة يف واقعـا الؿعاصر قد ال يدرك كثقر مـ الـاس أن طـد كثقر مـ الؿتػؼفقـ إشؽاالت طظقؿة جدً ا يف
السبب الثاين الذي قؾت إين اخرتت مذهب اإلمام أحؿد ألجؾف وهق :صريؼة التػؼف والـظر يف الـصقص ،هذه
كثقرا
الؽؾؿة العامة يف الحؼقؼة أهنا تحتفا مـ التػصقؾ شلء كثقر ال سقؿا يف مػردات الؿسائؾ ،والققم كجد ً
مـ الـاس يتػؼف يف الـصقص بطريؼة طشقائقة وأحقاكًا بطريؼة بعقدة طـ مذهب الصحابة وصريؼة الصحابة يف
التػؼف بالـصقص ،ففذه قضقة مفؿة ،ال تظ ـ أهنا قضقة بسقطة لؽـ مشؽؾة كثقر مـ الـاس أكف ال يعرف
ً
إشؽاال يف هذه الؼضقة ،فاإلمام أحؿد قد أتؼـ هذه الـؼطة هذه
يتعامؾ مع هذه الؼضقة أو ال يعرف أن هـاك
الزاوية مـ العؾؿ أتؼـفا إتؼاكًا.
أصول اإلمام أحمد:
بالـسبة لؿا يتعؾؼ بلصقل أحؿد –رحؿف اهلل -فلصقل أحؿد يف الجؿؾة تـحصر يف ثالثة أشقاء:
األمر األول :الـصقص.
واألمر الثاين :أققال الصحابة –رضل اهلل طـفؿ وأرضاهؿ.-
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واألصؾ الثالث :الؼقاس طـد الضرورة.
واإلمام أحؿد إذا اختؾػ أصحاب الـبل –صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -لؿ يخرج طـ أققالفؿ ،وطاد ًة يؽقن طـف
روايات يف طدد أققال أصحاب الـبل –صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -يف الؿسللة؛ ولفذا كجد أن اإلمام ابـ الؼقؿ
سبقال ،فنن تعذر فؼقل الصحابل ما لؿ يخالػ ،فنن
يؼقل " :ومـ أصقل أحؿد األخذ بالحديث ما وجد إلقف ً
وكثقرا ما يختؾػ ققلف طـد اختالف أققال أصحابف ،فنن تعذر طؾقف
دلقال،
اختؾػ أخذ مـ أققالفؿ أققاها ً
ً
ذلؽ كؾف أخذ بالؼقاس طـد الضرورة ،وهذا قريب مـ أصقل الشافعل بؾ هؿا طؾقف متػؼان".
ويف كؾؿة ابـ الؼقؿ ما أشرت إلقف مـ أصقل أحؿد ،وأن إثبات هذه األصقل ألحؿد هذا ال يـػل أن تؽقن يف
أصقل إمام آخر طؾك سبقؾ التبعقض أو طؾك سبقؾ القجقد الؽامؾ.
دائؿا
وصب ًعا كحـ لؿ كذكر اإلجؿاع وهؿ يذكرون أحقاكًا اإلجؿاع؛ ألن اإلجؿاع أمر معؾقم لؽـ اإلشؽالقة ً
أيضا اإلمام
يف هذه الثالثة كؼاط ،هق ال يـتؼؾ مـ كؼطة إلك كؼطة إال إذا لؿ يجد األولك برتتقب متؼـ ،ثؿ ً
أحؿد يلخذ كؿا أشرت ربؿا يف شرح البؾقغ أو يف غقره أكف يلخذ بلققال التابعقـ وطؾؾ أخذه بلققال التابعقـ
بلكف ال تؽاد تجد ً
ققال لؾتابعقـ إال وقد أخذه مـ الصحابة.
ففذا يف الجؿؾة أصقل اإلمام أحؿد وهذا يف الحؼقؼة باختصار السبب الذي جعؾـل أتػؼف يف مذهب اإلمام
أحؿد وصريؼتف يف تـاول الـصقص ،وهذا يدل بطريؼة واضحة أن التػؼف يف أحد متقن الحـابؾة هق يف القاقع
تػؼف بدرجة كبقرة بطريؼة اإلمام أحؿد ،باطتبار أن غالب ما يف الؿذهب ملخقذ طـ روايات اإلمام أحؿد كؿا
سقتبقـ بشؽؾ واضح أثـاء الروض الؿربع.
هذا ـ يف إشارات ـ ما يتعؾؼ بالعـصر األول وهق :لؿاذا كختار مذهب الحـابؾة لؾتػؼف؟.
كليت بشؽؾ سريع إلك مسللة مـفج شرح الروض الذي سـسقر طؾقف ،سـسقر يف شرح الروض وفؼ العـاصر
التالقة:
ً
أوال :شرح طبارة الؿملػ وبقان الؿراد مـفا ،يعـل بقان مؼصقد الؿملػ ومعـك العبارة بشؽؾ طام.
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ثاك ًقا :وهق أمر مفؿ ،ذكر ما طؾك طبارة الؿملػ مـ قققد وضقابط ،فلحقاكًا الشقخ مـصقر يذكر الؿسللة
أصال إال إذا أدخؾـا
بدون ضقابط وال قققد مع أكف يف الؿذهب ال يتلتك إصالق الؼقل هبذا الشؽؾ وال يػفؿ ً
بعض الؼققد ،وبعض هذه الؼققد أحقاكًا تؽقن مـصقص ًة لإلمام أحؿد.
ثال ًثا :سلحاول قدر اإلمؽان –إن شاء اهلل -أن كربط الؿسائؾ بلصقلفا ،يعـل أصؾ الؿسللة ما هق؟ ولفذا أكا
أقرتح طؾ كؾ واحد مـ اإلخقان الذيـ سقستؿرون معـا يف الروض إذا كان لؿ يؼرأ أي شلء يف أصقل الػؼف
ففق بحاجة إلك أن يؼرأ ولق أحد الؿختصرات ،إما األصقل مـ طؾؿ األصقل ،أو كتاب الشقخ األشؼر"
القاضح يف أصقل الػؼف" أو كتاب " أصقل الػؼف" ل عبد القهاب خالف ،أي كتاب مختصر يف أصقل الػؼف،
وأكا ال أققل أن دراسة أصقل الػؼف تؽقن مـ خالل هذه الؽتب الؿختصرة ،أكا ال أتحدث طـ دراسة أصقل
الػؼف ،لؽـ أتحدث طـ مدخؾ يسفؾ طؾقؽ االستؿرار معـا وففؿ ربط الػروع الػؼفقة بلصقلفا مـ أصقل
الػؼف؛ ولفذا بعد مرور أكثر مـ مثال إذا أخذكا طشرة أمثؾة سـؽؾػ بعض الطالب أن يخرج الػروع طؾك
األصقل حتك يؽقن طـد اإلكسان دربة و مفارة يف قضقة بـاء الػروع طؾك األصقل.
راب ًعا :سـعتـل –إن شاء اهلل -طـاي ًة خاص ًة وواضح ًة بروايات اإلمام أحؿد ،يعـل أزطؿ أين سلحاول بالـسبة
لؿسائؾ الروض استقعاب الروايات ـ ولقست األوجف ،وال تخريجات؛ ألكف لق لؿ كستقطب أوجف
التخريجات لصار الدرس أصقل مـ دروس الخالف ـ لؽـ سـحاول –إن شاء اهلل -أن كستقطب كؾ
روايات اإلمام أحؿد يف مسللة مـ الؿسائؾ وكذكرها .لؽـ مع ذلؽ سـضطر ـ أحقاكا ـ إلك ذكر بعض
األوجف؛ ألن يف ذكر األوجف أحقاكًا فائدة إضافقة كؿا سقلتقـا ،وسقتبقـ كؾ هذا مع األمثؾة.
خامسا :سـحاول ربط الؿذهب هبذه الروايات ،بؿعـك ســظر هؾ خرج الحـابؾة يف أققالفؿ طـ روايات
ً
اإلمام أحؿد ،هذا مـ جاكب ،جاكب آخر وهق مفؿ لؿاذا اختار الحـابؾة هذه الرواية وتركقا تؾؽ الرواية؟
يف الحؼقؼة هذا الؿقضقع مشؽؾ وقؾ مـ يعالج هذه الؼضقة ،يعـل إذا كان طـ اإلمام أحد ثالث روايات
واختار الحـابؾة رواية مـ الروايات ،لؿاذا اختاروا هذه الرواية؟ ولؿاذا لؿ يختاروا الرواية األخرى؟ صب ًعا يف
كتب الؿصطؾح هؿ ذكروا طؾك أي أساس يختارون الروايات ،هؿ يؼقلقن :كختار الروايات حسب الؽثرة،
حسب االشتفار ،كقطقة الرواة ،قرهبا ألصقل أحؿد .لؽـ يف القاقع كالحظ أهنؿ ـ كؿا سقلتقـاـ لؿ يؾتزمقا هبذا
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ـ يف تصقري ـ وأكف هـاك أسباب أخرى لرتجقح رواية طؾك رواية ،أما مسللة الؽثرة والرواية  ...إلك آخره
ففؿ يخالػقن هذا.
أططقؽؿ مثاال بسق ًطا حتك يتضح الؽالم ، :مسللة البسؿؾة يف القضقء:
الؿذهب أن البسؿؾة يف القضقء واجبة وهل إحدى الروايات.
الرواية الثاكقة :أن البسؿؾة يف القضقء سـة.
لؿاذا اختاروا هذه الرواية؟ فغريب اختقارهؿ لفذه الرواية؛ ألن الرواية الثاكقة ـ أن البسؿؾة سـة ـ رواها
األكثر وهل آخر الروايات طـ اإلمام أحد ،واستؼر طؾقفا ققلف ،فؾؿاذا ال تؽقن هل الؿذهب؟ لؿاذا اخرتتؿ
الرواية األخرى تؽقن هل الؿذهب؟ .
سـحاول أن كـاقش هذه الؼضايا بطريؼة مختصرة ،وكبقـ –إن شاء اهلل -حسب ما يتقسر.
أحقاكًا ال يؽقن هـاك سبب واضح ،وال أستطقع أن أففؿ لؿاذا اختاروا هذه الرواية لؽـ أحقاكًا يتبقـ.
أيضا كحاول قدر اإلمؽان بقان الرواية الؿتلخرة مع أهنؿ قؾؿا يـصقن طؾك هذه الؼضقة مع أهؿقتفا.
ً
مـ معالؿ مـفج شرح الروض :كؿا تعؾؿقن مسائؾ الروض لقست طؾك مستقى واحد ،ففـاك مسائؾ مفؿة
يـبـل طؾقفا قضايا كثقرة وهل أمفات وأصقل لؿسائؾ الباب ،ففذه سـركز طؾقفا ،وهـاك مسائؾ تؽقن لقست
مثؾ تؾؽ الؿسائؾ ،ففذه سـشرحفا وكتؽؾؿ طؾقفا لؽـ ال يؿؽـ أن يؽقن الرتكقز واالهتؿام هبذه الؿسائؾ
فؿثال يف باب الؿقاه ،مسللة كؿ أقسام الؿقاه ،هذه مسللة كبقرة جدً ا بؾ تؽاد تؽقن أكرب
مثؾ تؾؽ الؿسائؾً ،
الؿسائؾ؛ ألهنا يـبـل طؾقفا ففؿ لؿسائؾ كثقرة ،بخالف مسائؾ يف باب الؿقاه قد تؽقن أقؾ أهؿق ًة مـ مسللة
أقسام الؿقاه ،فـلخذها بشؽؾ يتـاسب مع أهؿقة هذه الؼضقة.
أيضا  :أكف ستؽقن هـاك –إن شاء اهلل -بنذن اهلل –كسلل اهلل العقن والتقفقؼ -طـاية واضحة بلدلة
مـ الؿـفج ً
الؿذهب ،ما هل األدلة بالذات اإلمام أحؿد ثؿ أدلة الحـابؾة سقا ًء كاكت طـ كبار الحـابؾة مـ الؿتؼدمقـ أو
طـ غقرهؿ مـ الؿتلخريـ ،هـاك مجؿقطة مـ الحـابؾة كؿا سقلتقـا الحؼقؼة لفؿ ققة وسطقة وحضقر يف
الؿذهب ،وأققالفؿ لفا تلثقر واضح جدً ا مثؾ الؼاضل أبل يعؾك وابـ طؼقؾ وابـ الخطاب والؿجد والؿقفؼ،
همالء حؼقؼ ًة مسقطرون طؾك الؿذهب ـ إن صح التعبقر ـ ويف أققالفؿ حضقر وتلثقر واضح.
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وأيضا
كظرا لتؼدمفؿ العؾؿل ومـزلتفؿ العؾؿقة هؿ يف أكػسفؿ
ً
فلدلة همالء ً
أيضا ستؽقن محؾ اهتؿام ً
لؿـزلتفؿ يف مذهب الحـابؾة.
مـ معالؿ الشرح :أكف سـحاول –إن شاء اهلل -أن كعتـل باألصقل التل بـك الحـابؾة طؾقفا فروطًا كثقرةً ،ففـاك
أصقل لؾحـابؾة إذا ففؿفا اإلكسان سفؾ طؾقف أن يػفؿ مسائؾ كثقرة.
مثال طؾك سبقؾ الؿثال اختؾػ العؾؿاء يف الؼدر الذي يحصؾ بف اإلكراه ،هؾ الؼدر الذي يحصؾ بف اإلكراه
ً
التفديد مع غؾبة الظـ بنيؼاع ما هدد بف أو ال بد أن يؿس بعذاب؟ طؾك ققلقـ ،الؿذهب الؿـصقص
الؿعروف طـ أحؿد وطـ الحـابؾة األول :أكف كؽتػل بغؾبة الظـ بنيؼاع ما هدد بف بدون أن يحصؾ هـاك مس
و يـبـل طؾك هذا األصؾ فروع كثقرة تتعؾؼ بلققال وأفعال الؿؽره ،إذا ضبطت هذا األصؾ سفؾ طؾقؽ ما
بعده مـ التػريعات.
كذلؽ سقلتقـا مسللة مفؿة وهل استحباب الخروج مـ الخالف ،هذا مـ أصقل الحـابؾة الؿشفقرة
الؿعروفة ،سـذكر الخالف فقف ألكف تعؾقؾ لجؿؾة كبقرة وســظر هؾ هذا التعؾقؾ ققي أو ضعقػ.
مـ األصقل الؿفؿة تخصقص العؿقم بؼقل الصحابل ،الؿـصقص طـ أحؿد أكف يخصص العؿقم بؼقل
الصحابل.
والجؿفقر ال يرون تخصقص العؿقم بؼقل الصحابل.
الؼقل الثالث يف الؿسللة أكف إن اشتفر أو لؿ يشتفر...
الؼقل الرابع :أكف إن طؾؿ الصحابل بالعؿقم وخالػف بعد طؾؿف فؼقلف حجة وإال فال.
 ،ففذا األصؾ ال بد مـ معرفتف وضبطف؛ ألن هذه الؿسللة مفؿة ترجع إلقف فروع كثقرة.
مثال ابـ طباس يرى أن طؿقم ققل الـبل –صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ " :-مـ بدل ديـف فاقتؾقه" يخصف بالرجؾ أما
ً
الؿرأة يؼقل :ال تؼتؾ وإكؿا تحبس .ف فذا مـ أمثؾة تخصقص العؿقم بؼقل الصحابل ،كحـ لـ كبحث يف
الروض األصقل ،وإكؿا مـ خالل الػر وع التل تؿر يف كالم الؿملػ كبقـ أن هذه مـ فروع تؾؽ الؼاطدة
العامة التل تـبـل طؾقفا أشقاء كثقرة.
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أخقرا قضقة إجرائقة بالـسبة لؾؿؼاركة بقـ الـسخ لـ كـشغؾ بالؿؼاركة بقـ الـسخ ،وأكتؿ تعرفقن ضفرت
ً
صبعات كثقرة لؾزاد بعضفا جقد وبعضفا مؽررة لؽـ ربؿا سـؼػ طـد االختالفات التل لفا أثر طؾك الؿعـك
وكرجح بقـ الـسخ.
أخقرا أكا أققل إلخقاكـا أكا أرغب أن يؽقن الدرس تػاطؾل ومعـك أكف تػاطؾل يف الدرس سـؼرأ أحقاكًا كال ًما
ً
مختصرا سطر سطريـ لؾؿرداوي ،لشقخ اإلسالم  ،الغرض مـ قراءة هذه األشقاء أن يعتاد الطالب طؾك
ً
سؿاع كالم أهؾ العؾؿ وطؾك ففؿف واستـباط الػقائد مـف؛ ولذلؽ إذا قرأكا قطع ًة مـ كالم الؿرداوي أو مـ
كالم ابـ مػؾح أو مـ كالم أي واحد مـ همالء ال بد أكت تستؿع بشؽؾ جقد؛ ألن استخراج ما يف هذه
الؼطعة مـ فقائد سقؽقن مـ كصقبؽ ،باختقارك أن تسؿع سؿاطً ا فقف تركقز فتستخرج.
والققم سقؿ ر معـا مثال أكا سلستخرج مـف فقائد لقؽقن كالؿثال لؽـ أكا أريد أن الدرس تػاطؾل حتك يحصؾ
فقف تػاطؾ ويؽتشػ اإلكسان هؾ هق يػفؿ أو ال يػفؿ؟ بحقث ال يطقل طؾقـا األمر وكـشغؾ بف بؽثرة لؽـ ال
بد مـ وجقد قدر مـ التػاطؾ حتك يتبقـ لإلكسان هؾ هق فاهؿ كالم األئؿة أو ال؟
أخقرا قبؾ أن كبدأ بؿؼدمة الشقخ لؿ أدخؾ كؿا ترون أبدً ا بؼضايا الؿصطؾح مصطؾح الحـابؾة ما مرادهؿ
ً
بؽؾؿة الشقخ وكقػقة كؼؾ اإلمام أحؿد مـ الرواية و اإليؿاء ...إلك آخره ،هذه األمقر أكا ما أرى أكـا بحاجة
إلك أن كستغرقفا يف درس مـ الدروس ألهنا مقجقدة بشؽؾ واضح ومبسط يف كتب كثقرة تـاولت هذا األمر.
أكا أقرتح طؾقؽؿ أحد ثالثة كتب :الؿدخؾ البـ بدران ،ومػاتقح الػؼف الحـبؾل لؾدكتقر سالؿ الثؼػل أو
أيضا جقد ،وأكا ال أقصد طدم
الؿدخؾ الؿػصؾ لؾشقخ بؽر أبق زيد ،هذه الؽتب الثالثة وغقرها مؿا لؿ يذكر ً
قراءة غقرها ،لؽـ هذه الؽتب فقفا فقائد وشؿقل وتؽػقؽ يف مسائؾ الؿصطؾح التل ال أريد أن تلخذ مـ
كثقرا مـ هذه الؿصطؾحات وكبقـ
وقتـا الؽثقر؛ ألهنا –إن شاء اهلل -واضحة ،وسقستخدم الؿملػ يف الروض ً
معـاها.
هذا باختصار ما يتعؾؼ هبذيـ األمريـ ،لؿاذا كدرس العؾؿ طؾك صريؼة اإلمام أحؿد ومـفج شرح الروض
الؿربع.
درسا أن يعرف الفدف مـ الدرس.
أخقرا :مـ الؼقاطد الؿفؿة لطالب العؾؿ إذا أراد أن يؼرأ كتا ًبا أو يحضر ً
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والذيـ يتؽؾؿقن طؾك مسائؾ الػؼف يـؼسؿقن إلك قسؿقـ:
الؼسؿ األول :مـ يتؽؾؿ طـ مسائؾ الػؼف بغرض تحؼقؼ الؼقل الراجح ومعرفة ما يدل طؾقف الدلقؾ مـ
األققال وما يتعؾؼ هبذا الفدف ،ولؿا شرحت زاد الؿستؼـع كان هذا مـ األهداف األولك.
الؼسؿ الثاين :الؽالم طـ مسائؾ الػؼف الذي قصد مـف تـؿقة الؿؾؽة الػؼفقة ومعرفة الؿـاهج التل يسقر طؾقف
العؾؿاء ال سقؿا يف مثؾ درسـا لؿذهب الحـابؾة.
ففذان الفدفان هؿا الفدف األساس مـ هذا الؾؼاء أو هذه الدروس هق أن كعرف مـاهج العؾؿاء ،صريؼة
الؽالم طؾك األدلة وأن كعرف كقػ يجؿعقن بقـ الـصقص وما هل ققاطدهؿ ،وأن ترتبك الؿؾؽة الػؼفقة
طـدكا مـ خالل الؿرور طؾك مثؾ هذه األشقاء؛ ألن االكغؿاس يف الخالف أحقاكًا قد يشغؾ الذهـ طـ تربقة
مؾؽة الـظر ،وكثقر مـ صالب العؾؿ ال يػرق بقـ الؼضقتقـ ،ال يػرق بقـ البحث بغرض القصقل إلك الؼقل
الراجح والبحث الذي هدفف معرفة مـاهج العؾؿاء وتربقة مؾؽة صالب العؾؿ.
بعد هذا سـلخذ مؼدم ة الروض كـفقفا وكؼػ طؾك كتاب الطفارة ويؽقن بداية الدرس الؼادم –إن شاء اهلل-
يف األسبقع الؼادم ،وكلخذ ترجؿ ًة لإلمام أحؿد مـتؼا ًة مـ " سقر أطالم الـبالء" وقد وزطت طؾقؽؿ ،والحؼقؼة
أكف كان أصعب شلء طؾل اكتؼاء هذه الرتجؿة ،كؾ ما قرأت يف سقر أققل هذا مـاسب ثؿ اكتشػت أين اكتؼقت
كؾ الرتجؿة فلرجع مر ًة أخرى لؽؾ ما يذكر ،كؾف يصؾح لؾؼراءة وكؾف مػقد وكؾف يبقـ مـزلة هذا الرجؾ الؽبقر
رفقع الؿـزلة ،كحسبف واهلل حسقبف.
واضحا طـ شخصقة هذا اإلمام.
تصقرا
لؽـ يف األخقر استطعت أن ألخص ما يؽقن يعطل
ً
ً
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الحؿد هَّلل الذي شرح صدر مـ أراد هدايتف لإلسالم ،وف َّؼف يف الديـ مـ أراد بف خقرا ،وففؿف فقؿا أحؽؿف مـ
األحؽام  .أحؿده؛ أن جعؾـا مـ خقر أمة أخرجت لؾـاس ،وخؾع عؾقـا ِخؾعة اإلسالم خقر لباس .وشرع لـا
()1

مـ الديـ ما وصك بف كقحا وإبراهقؿ ومقسك وعقسك ،وأوحاه إلك محؿد َع َؾ ْق ِف وعؾقفؿ أفضؾ الصالة

والسالم  ،وأشؽره؛ وشؽر الؿـعؿ واجب عؾك األكام .وأشفد أن ال إلف إال اهَّلل وحده ال شريؽ لف ،ذو الجالل
()2

واإلكرام ،وأشفد أن سقدكا وكبقـا محؿدا عبده ،ورسقلف ،وحبقبف ،وخؾقؾف ،الؿبعقث لبقان الحالل والحرام،
َ -ص َّؾك اهَّللُ َع َؾ ْق ِف َو َع َؾك آلِ ِف وصحبف وتابعقفؿ الؽرام.

( )1جرت عادة عؾؿاء الؿسؾؿقن أهنم يبدؤون الؽتب بؿثل هذه الؿؼدمات التي تحتوي عؾى الثـاء عؾى
الرب ،وسقليت معـى الحؿد يف كالم الشارح كػسه وكعؾق عؾقه ،ففم يبدؤون الؽتب بلمرين:
األمر األول :الثـاء عؾى الرب – سبحاكه وتعالى.-
األمر الثاين :الدعاء بتقسقر األمور وشرح الصدور ،وهي بداية مـاسبة جدً ا لؼراءة أي كتاب.
( )2بالـسبة لؿسللة أولو العزم -كوح وإبراهقم وموسى وعقسى ومحؿد  ،-من الواضح أن الؿملف يرى أن
همالء أولو العزم من الرسل؛ ألهنم أفردوا بالذكر يف موضعقن من الؼرآن  ،وصب ًعا يف هذه اآليات التي أفردوا
فقفا يف الذكر لم يوصػوا بلهنم أولو العزم من الرسل لؽن بالجؿع مع آية أولو العزم من الرسل يرى كثقر من
العؾؿاء أن همالء هم أولو العزم من الرسل.
الؼقل الثاين :أن الؿؼصود بلولي العزم من الرسل جؿقع الرسل فؽؾفم أولو عزم وأصحاب عزيؿة وقاموا
بؿا عؾقفم  ،وعؾقه تؽون من يف اآلية لقست لؾتبعقض وإكؿا بقاكقة.
ويبدو لي أن ابن كثقر يسرتي ح لفذا الؼول ـ و ال أقول يؿقل لفذا الؼول ـ بل كلكه يرى أكه قول له حظ من
الـظر.
لؽن الؿشفور بقن أهل العؾم أن همالء الخؿسة هم الؿؼصودون باآلية.
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أما بعد :ففذا شرح لطقػ عؾك مختصر «الؿؼـع» لؾشقخ اإلمام العالمة والعؿدة الؼدوة الػفامة ،هق:
()2

()1

شرف الديـ أبق الـجا مقسك بـ أحؿد بـ مقسك بـ سالؿ بـ عقسك بـ سالؿ الؿؼدسل الحجاوي ثؿ
الصالحل الدمشؼل  ،تغؿده اهَّلل برحؿتف ،وأباحف بحبقحة جـتف .
()4

()3

يبقـ حؼائؼف ،ويقضح معاكقف ودقائؼف .مع ضؿ قققد يتعقـ التـبقف عؾقفا ،وفقائد يحتاج إلقفا .
()5

مع العجز وعدم األهؾقة لسؾقك تؾؽ الؿسالؽ  ،لؽـ ضرورة كقكف لؿ يشرح اقتضت ذلؽ .واهَّلل الؿسمول
()6

بػضؾف أن يـػع بف كؿا كػع بلصؾف ،وأن يجعؾف خالصا لقجفف الؽريؿ ،وزلػك لديف يف جـات الـعقؿ الؿؼقؿ.
شرحا بسط فقه الؼول وذكر الخالف وتوسع فقه وإكؿا هو شرح مختصر .كؿا أن فقه إشارة
( )1أي أكه لقس
ً
إلى ما يتصف به الؿملف من تواضع.
كامال ولعؾه أراد هبذا اإلشادة بالؽتاب بلن أصؾه هو الؿؼـع؛ ألن الؿؼـع
( )2لم يذكر الشقخ اسم الؽتاب ً
اختصارا.
كتاب مشفور له مـزلة يف الؿذهب ،فؽلكه أراد أن يشقر ابتدا ًء إلى هذا األمر .ويحتؿل أكه تركه
ً
( )3الشقخ الحجاوي من كبار عؾؿاء الحـابؾة ،وقد تؽؾؿت عؾقه لؿا شرحت متن الزاد ،وذكرت له ترجؿة
مختصرة ،لؽن من األشقاء الطريػ ة التي يوصف هبا هذا الرجل أكه محدث وفؼقه وأصولي ،وإذا اجتؿعت
هذه األركان يف شخصقة العالم أصبح لؼوله مـزلة كبقرة يف الحؼقؼة؛ ألن عـاصر االجتفاد توفرت فقه ،أما إذا
كان اإلكسان يركز عؾى فن من الػـون ،وتؽون بؼقة الػـون غائبة عـه فال شك أكه لقس كغقره ـ مؿن استوعب
الػـون ـ يف مسللة الؼدرة عؾى االجتفاد واالستـباط ومعرفة الحق.
( )4يعـي وسط الجـة كسلل اهلل – سبحاكه وتعالى -أن يجؿعـا به يف مستؼر رحؿته.
( )5بقن الؿملف صريؼته يف الشرح ،وهي أهنا تؼوم عؾى ثالثة عـاصر :األول :أكه يبقن الحؼائق كؿا كص
عؾقه ،الثاين :أكه يضم لؾؿتن ققود تبقن ما يرد عؾقه ،الثالث :أكه يضقف فوائد تتؿقز بلكه يحتاج إلقفا.
وقد التزم هبذه الثالثة عـاصر .لؽن الغريب أكه لم يذكر شقئًا هامًا جدً ا قام به وهو ذكر األدلة والتعؾقالت
ففذا أهم ـ أحقاكًا ـ من بعض الذي ذكر .والشقخ مـصور متؿقز جدً ا يف التعؾقل والتدلقل لؽن ربؿا لم يذكر
ذلك؛ ألكه يرى أن تبققن الحؼائق يدخل فقه االستدالل.
( )6فقه قدر كبقر جدً ا من التواضع ـ رحؿه اهلل ـ ،بل هو خاتؿة محؼؼي الحـابؾة ،وهو من أكرب العؾؿاء يف
عصره ومع هذا يؽتب مثل هذه الؽؾؿة ،والحظ الؽؾؿة!  .وهذا يدل عؾى ما فقه من كبل وتواضع وتدين،
ولعل هذا من أسباب قبول كتبه واكتشارها حتى صارت عؿدة الؿتلخرين عؾى كتب الشقخ مـصور.
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ِ
الر ِحقؿِ) أي ابتداء بؽؾ اسؿ لؾذات األقدس ،الؿسؿك بفذا االسؿ األكػس  .الؿقصقف
الر ْح َؿ ِـ َّ
(بِ ْس ِؿ اهَّلل َّ
()1

مالبسا عؾك وجف التبرك .ويف إيثار هذيـ
بؽؿال األكعام وما دوكف ،أو بنرادة ذلؽ  :أؤلػ مستعقـًا أو
ً
()2

القصػقـ الؿػقديـ لؾؿبالغة يف الرحؿة إشارة لسبؼفا وغؾبتفا عؾك أضدادها ،وعدم اكؼطاعفا .
()3

( )1يؼصد لػظ الجاللة "اهلل"  ،ولػظ الجاللة هو أعرف الؿعارف كؿا تبـاه سقبويه وهذا بال شك ال يحتاج
إلى استدالل ،وهذا االسم العظقم "اهلل" ترجع إلقه جؿقع األسؿاء الحسـى باتػاق أهل الؿعرفة ،وأصؾه من
التلله كؿا هو مذهب سقبويه وكثقر من الؿحؼؼقن.
والؿذهب اآلخر ضعقف جدً ا وهو قول من يؼول أكه جامد ولقس بؿشتق.
فاهلل –سبحاكه وتعالى -معـاه ملخوذ من التلله وهو من أعظم األسؿاء؛ ولفذا جعل العؾؿاء باقي األسؿاء
تب ًعا لفذا االسم وهو ال يؽون تب ًعا لألسؿاء األخرى.
( )2عؾق الشقخ العالمة مػتي الديار الـجدية الشقخ عبد اهلل أبا بطقن عؾى هذا الؿوضع ،وذكر الشقخ أن قول
الشقخ مـصور":أو بنرادة ذلؽ" فقه تلويل لصػة الرحؿة وهذا الذي جرى عؾقه الؿملف إكؿا يتؿشى عؾى
مذهب األشاعرة وأما مذهب أهل السـة والجؿاعة ففو إثبات األسؿاء من غقر تحريف إثبا ًتا يؾقق بجالله –
سبحاكه وتعالى . -وهذا التعؾقق لؾشقخ عبد اهلل أبا بطقن تـاقؾه كل الذين حشوا عؾى الروض.
لؽن بعض العؾؿاء ذكر قضق ًة وهي –إن شاء اهلل -صحقحة مػقدة أن ما يذكره مثل الشقخ مـصور وغقره من
هذه التلويالت إكؿا كؼؾه عن غقره من العؾؿاء وجرى عؾقه كؿا جرى عؾى أهل العؾم بؿعـى أكه لم يؼصد أن
كؼال ،كلكه قؾد غقره ولم يـتبه لفذه الؼضقة ،وهذا فقه كوع من تربئة ساحة
يلول ،وإكؿا وجده يف الؽتب وكؼؾه ً
هذا العالم وهو محؿل جقد ومن إحسان الظن هبمالء –رحؿفم اهلل تعالى ـ.
( )3ويف كسخ " :لغؾبتفا من حقث مالصؼتفا السم الذات ،وغؾبتفا من حقث تؽراراها عؾى أضدادها وعدم
اكؼطاعفا".
كثقرا ،لؽن أحسن الـسخ كؼول" :إشارة لسبؼفا من حقث مالصؼتفا السم الذات
هـا الـسخ اختؾػت اختال ًفا ً
وغؾبتفا "...يعـي كحذف لغؾبتفا؛ ألكه:
إذا وضعـا غؾبتفا يتؽرر الؿعـى.
أيضا الغؾبة مشروحة فقؿا بعد يف قوله :من حقث تؽرارها ...إلى آخره.
ثم ً
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وقدم الرحؿـ؛ ألكف عؾؿ يف ققل أو كالعؾؿ مـ حقث إكف ال يقصػ بف غقره تعالك؛ ألن معـاه الؿـعؿ الحؼقؼل

()1

البالغ يف الرحؿة غايتفا ،وذلؽ ال يصدق عؾك غقره.
وعؿال بحديث « كؾ أمر ذي بال ال يبدأ فقف ببسؿ اهَّلل ففق أبتر» أي كاقص
وابتدأ بفا تلس ًقا بالؽتاب العزيز
ً
البركة ،ويف رواية " بالحؿد هَّلل " فؾذلؽ جؿع بقـفؿا فؼال:
(الحؿد هَّلل) أي جـس القصػ بالجؿقؾ ،أو كؾ فرد مـف مؿؾقك أو مستحؼ لؾؿعبقد بالحؼ الؿتصػ بؽؾ
كؿال عـ الؽؿال.والحؿد :هق الثـاء بالصػات الجؿقؾة ،واألفعال الحسـة ،سقاء كان يف مؼابؾة كعؿة أم ال .
()2

ويف االصطالح :فعؾ يـبئ عـ تعظقؿ الؿـعؿ بسبب كقكف مـعؿا عؾك الحامد أو غقره.
واصطالحا .
والشؽر لغةً :هق الحؿد،
ً
()3

واصطالحا :صرف العبد جؿقع ما أكعؿ اهَّلل بف عؾقف لؿا خؾؼ ألجؾف .قال اهَّلل تعالك﴿ :و َق ِؾ ٌ ِ ِ ِ
ي
قؾ م ْـ ع َباد َ
َ

َّ
ُقر﴾ [سبل. ]11 :
الشؽ ُ
()4

()1وهذا تلويل لفذا االسم عؾى مذهب األشاعرة .وأهل السـة يثبتون األسؿاء كؿا يؾقق بالرب.
( )2خالصة الحؿد يف استخدام الشارع هو" :اإلخبار عن محاسن الؿحؿود مع الؿحبة والتعظقم" فلي
شيء يـؼص من هذا التعريف فؾقس بحؿد ،فنن لم يؽن معه محبة أو لم يؽن معه تعظقم أو لم يخرب عن
الؿحاسن فؾقس بحؿد.
وأما الؿدح ففو "اإل خبار عن محاسن الؿحؿود لؽن من غقر محبة وتعظقم" ففو ذكر فؼط من غقر محبة
وتعظقم.
والحؿد يؽون بالؾسان عؾى كل صػات الؿحؿود سواء كان فقفا إكعام أو لقس فقفا إكعام.
وأما الشؽر فال يؽون إال يف مؼابؾة كعؿة لؽن يؽون بالؾسان و بالجـان واألركان.
كثقرا عـد
هذه خالصة مستعجؾة لؾػرق بقن الحؿد والؿدح والشؽر ،وكؿا قؾت لؽم كحن ال كريد أن كؼف ً
صويال وتستغرق جفدً ا ،بل كريد أن يؽون الجفد يف دراسة الػؼه
ً
الؿصطؾحات والؿؼدمات التي تلخذ وقتًا
الذي هو الؿؼصود هبذا الؽتاب.
اصطالحا.
( )3الؿملف جعل الشؽر يف الؾغة هو كػس الحؿد
ً
( )4من الواضح أن الؿملف لو استدل بلول اآلية﴿ :اعْ َؿ ُؾوا َآل َد ُاوو َد ُش ْؽ ًرا ﴾ [سبل ]13 :لؽان هو الؿوافق
شؽرا عؾى كعؿه.
لالستدالل عؾى هذه الؼضقة التي أراد الؿملف أن يتحدث عـفا ،يعـي اعؿؾوا بطاعة اهلل ً
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وآثر لػظ الجاللة دون باقل األسؿاء؛ كالرحؿـ والخالؼ إشارة إلك أكف كؿا يحؿد لصػاتف يحؿد لذاتف؛ ولئال
يتقهؿ اختصاص استحؼاقف الحؿد بذلؽ القصػ دون غقره.

(حؿدً ا) مػعقل مطؾؼ مبقـ لـقع الحؿد لقصػف بؼقلف( :ال يـػد) بالدال الؿفؿؾة وفتح الػاء ،ماضقفِ :كػد
()1

()2

بؽسرها أي :ال يػرغ.
(أفضؾ ما يـبغل) أي :يطؾب (أن يحؿد) أي :يثـك عؾقف ويقصػ.
و" أفضؾ " مـصقب عؾك أكف بدل مـ حؿدً ا أو صػتف أو حال مـف.
و " ما " مقصقل اسؿل أو كؽرة مقصقفة ،أي :أفضؾ الحؿد الذي يـبغل ،أو :أفضؾ حؿد يـبغل حؿده
بف .
()3

فؼوله﴿ :و َق ِؾ ٌ ِ ِ ِ
ي َّ
اصطالحا.
ُقر﴾ [سبل ]11 :لقس فقه ما يبقن معـى الشؽر
ً
قؾ م ْـ ع َباد َ
َ
الشؽ ُ
( )1الؿػعول الؿطؾق سؿي هبذا االسم؛ ألكه غقر مؼقد بحرف بخالف الؿػاعقل األخرى؛ فالؿػعول فقه،
فؿثال الؿػعول فقه إذا قؾت :سافرت يوم الجؿعة ،فؿعـى الؽالم:
والؿػعول ألجؾه ال بد فقفؿا من حرفً ،
سافرت يف يوم الجؿعة ،ففذا الؿػعول ال يتم معـاه إال بوجود حرف بخالف الؿػعول الؿطؾق ففو مطؾق من
أي حرف.
( )2الؿػعول الؿطؾق يمتى به ألحد ثالث فوائد :إما لبقان الـوع كؿا يف قول الؿملف :مبقـًا لـوع الحؿد ،أو
لبقان العدد ،أو لؾتلكقد .فاآلن "حؿدً ا" مػعول مطؾق مبقن لـوع الحؿد فلتى بالؿػعول الؿطؾق لفذه الػائدة
من فوائد الؿػعول الؿطؾق ال لؾتلكقد وال لبقان العدد ،ويؿؽن أن كؼول :أي شيء لبقان الـوع أو لبقان العدد
هو يف الواقع لؾتلكقد.
(« )3ما» يف كثقر من هذه السقاقات قد تؽون كؿا قال الؿملف موصول اسؿي ،وقد تؽون كؽرة موصوفة،
ويف الؼرآن عشرات الؿواضع ،ومؽتوب يف هذا الؿوضوع رسالة وهي "الؿواضع التي يرتدد فقفا
الؿػسرون" فتارة يؼولون هي اسم موصول وتارة يؼولون هي كؽرة موصوفة مثل قولهَ ﴿ :ل ْن َتـَا ُلوا ا ْلبِ َّر َحتَّى
ُتـ ِْػ ُؼوا مِؿا ُت ِ
ح ُّب َ
ون﴾ [آل عؿران ] 22 :وعشرات اآليات ،تجد بعض الؿػسرين يؼول :اسم موصول،
َّ
وبعضفم يؼول :كؽرة موصوفة ،والسبب يف هذا قرب الؿعـى بقن هذين االسؿقن ،فالؿعـى قريب ال يؽاد
كثقرا فقختؾػون يف حؿؾفا بسبب قرب الؿعـى.
يختؾف ً
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(وصؾك اهَّلل) قال األزهري معـك الصالة مـ اهَّلل تعالك الرحؿة .ومـ الؿالئؽة االستغػار ،ومـ اآلدمققـ
()1

التضرع والدعاء ( .وسؾؿ) مـ السالم؛ بؿعـك :التحقة ،أو السالمة مـ الـؼائص والرذائؾ ،أو األمان.
والصالة عؾقف َ -ص َّؾك اهَّللُ َع َؾ ْق ِف َو َس َّؾ َؿ – مستحبة .تتلكد يقم الجؿعة ولقؾتفا ،وكذا كؾؿا ذكر اسؿف .وققؾ
بقجقبفا إ ًذا .
()2

()3

()4

ً
موصوال ،وقد تؽون كؽرة موصوفة ،والؿعـى واحد.
اسؿا
هـا ً
أيضا فقه احتؿال أن تؽون ً
( )1تػسقر الصالة من اهلل بلهنا الرحؿة هو مذهب الحـابؾة ،وهو مذهب الجؿفور لؽن لم أجد أي كص عن
أحؿد يجعل الصالة بؿعـى الرحؿة فؾعؾفا مؼولة لبعض األصحاب تـاقؾوها بعده  ،وكؿا قؾت لقس الغرض
من هذا الدرس ذكر الخالف يف الؿسائل ،فػي هذه الؿسللة خالف ،وابن الؼقم يعرتض عؾى جعل الصالة
مرارا لؽن كريد تحرير الؿذهب.
بؿعـى الرحؿة كؿا مر عؾقؽم ً
أوجفا أخرى ،لؽن
( )2الصالة من اآلدمققن :التضرع والدعاء هذا مذهب الحـابؾة ،بل لم أجد يف الؿذهب
ً
ـصوصا عن اإلمام أحؿد ،وابن الؼقم يتبـى أن معـى الصالة ثـاء اهلل عؾى عبده محؿد –صؾى
أيضا لم أجده م
ً
ً
اهلل عؾقه وسؾم -يف الؿأل األعؾى.
وأما صالة اآلدمققن ففي الدعاء لؾـبي ﷺ هبذه الؿـزلة وأن يػعل به ذلك ،وهذا اختقار شقخ اإلسالم ابن
أوجفا كثقرةً ،لؽن كؿا قؾت ال يعـقـا الخالف يف هذه الؿسللة.
الؼقم وذكر
ً
( )3يف بعض الـسخ األخرى« :مستحبة بتلكد» والذي يظفر لي أن كسخة تتلكد أحسن؛ ألن معـى "مستحبة
بتلكد يوم الجؿعة" كلن الؿعـى أن الصالة عؾى الـبي ﷺ مستحبة يوم الجؿعة بتلكد أو مستحبة استحبا ًبا
متلكدً ا يوم الجؿعة ،بقـؿا إذا قؾـا «مستحبة» تتلكد صارت الصالة عؾى الـبي ﷺ هي يف كػسفا مستحبة لؽـفا
تتلكد يوم الجؿعة.
( )4الصالة عؾى الـبي ﷺ عـد الحـابؾة مستحبة .و تحصقؾ مذهب الحـابؾة يف هذه الؿسللة:
ال يوجد عن اإلمام أحؿد كص بلهنا مستحبة ،لؽن عن اإلمام أحؿد كص بوجوب الصالة عؾى الـبي ﷺ يف
التشفد األخقر ،وهو الؼول الثاين يف الؿذهب ،ويػفم من هذا أن اإلمام أحؿد ال يرى وجوب الصالة عؾى
الـبي ﷺ كؾؿا ذكر.
الؼول الثالث يف الؿذهب :أن الصالة عؾى الـبي ﷺ كؾؿا ذكر واجبة.

شررررررح الرررررر

17

ا ربررر ر علررررره ا ررر ر

ِ
ِ
ِ
قؿا﴾ [األحزاب ، ]65 :وروي« :مـ صؾك عؾل
قال اهَّلل تعالكَ ﴿ :يا َأ ُّي َفا ا َّلذ َ
يـ َآمـُقا َص ُّؾقا َع َؾ ْقف ََس ِّؾ ُؿقا ت َْسؾ ً
()1

يف كتاب لؿ تزل الؿالئؽة تستغػر لف ما دام اسؿل يف ذلؽ الؽتاب» .
()2

الؼول الرابع :أهنا تجب يف العؿر مر ًة واحدةً.
( )1ذكر الؿملف دلقؾقن عؾى مشروعقة استحباب الصالة عؾى الـبي ﷺ :األول من الؽتاب واآلية أمرها
واضح.
( )2هذا الدلقل الثاين ،وهذا الحديث يف الحؼقؼة حديث موضوع ،وكـت أتؿـى أن الؿملف ال يليت به؛ ألن
األحاديث غقره كثقرة يف مسللة الصالة عؾى الـبي ﷺ.
أيضا فقه
لؽن لعؾه أتى به لؼوله" :من صؾى عؾي يف كتاب" بؿـاسبة أكه يتحدث عن الؽتاب مع أن هذا ً
إشؽال؛ ألن الؿـصوص ع ن اإلمام أحؿد أكه كان ال يصؾي عؾى الـبي ﷺ كتابةً ،فنذا كتب ال يصؾي عؾى
الـبي ﷺ وحؿؾه األصحاب عؾى أكه يصؾي عؾقه لػ ًظا ،فعؿل اإلمام أحؿد عؾى خالف هذا الحديث
الؿوضوع وهو إمام الؿذهب ،وحؼقؼ ًة إيراد هذا الحديث غقر مستؼقم وما كان يـبغي له أن يليت بحديث
ضعقف مع وفرة األحاديث يف الباب باإلضافة إلى أن الحديث يخالف عؿل إمام الؿذهب.

