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بسم اهلل الرحؿن الرحقم ,الحؿد هلل وحده ,والصالة والسالم طؾى من ال كبي بعده ,وطؾى آله وأصحابه ومن
تبعفم بنحسان إلى يوم الدين:
قال الؿملف رحؿه اهلل:
أزال وأبدً ا.
وأتى بالحؿد بالجؿؾة االسؿقة الدالة عؾى الثبوت والدوام لثبوت مالؽقة الحؿد أو استحؼاقه له ً
()1

وبالصالة بالػعؾقة الدالة عؾى التجدد ـ أي الحدوث ـ لحدوث الؿسئول وهي الصالة ،أي :الرحؿة من اهلل
()2

تعالى( .عؾى أفضل الؿصطػقن محؿد) بال شك لؼوله ☺« :أكا سقد ولد آدم وال فخر» وخص ببعثه إلى
الـاس كافة وبالشػاعة واألكبقاء تحت لوائه .والؿصطػون جؿع مصطػى وهو الؿختار من الصػوة  ،وصاؤه
()3

شخصا
مـؼؾبة عن تاء  ،ومحؿد من أسؿائه ☺ ،سؿي به لؽثرة خصاله الحؿقدة ،سؿي به قبؾه سبعة عشر
ً
()4

عؾى ما قاله ابن الفائم عن بعض الحػاظ بخالف أحؿد فنكه لم يسم به قبؾه( .وعؾى آله) أي أتباعه عؾى ديـه
كص عؾقه أحؿد وعؾقه أكثر األصحاب ،
()5

دائؿا كجد يف كالم أهل العؾم أهنم يؼولون :الجؿؾة االسؿقة تدل طؾى الثبوت والدوام ,لؽن
( )1الحؼقؼة ً
كثقرا من الشراح يطؾؼون
دائؿا والدوام بحسب الؼرائن ,ومع أن ً
الواقع أن الجؿؾة االسؿقة تدل طؾى الثبوت ً
لؽن أهل الؾغة ال يرتضون هذا اإلصالق.
( )2بالـسبة لؾجؿؾة الػعؾقة يؼولون :إهنا تدل طؾى الحدوث واالستؿرار ,والؿملف هـا لم يؼل واالستؿرار
دائؿا
لؽن غالب الشراح هؽذا يعربون -الحدوث واالستؿرار ,-وكػس الشيء هي تدل طؾى الحدوث ً
واالستؿرار بحسب الؼرائن الؿحتػة بالسقاق.
( )3صػوة الشيء هي خالص الشيء وأصقب ما فقه ,والـبي ﷺ ال شك أكه أصقب الخؾق.
( )4يعـي أن أصؾفا "والؿصتػون" لؽن لؿا صارت التاء جاءت بعد الصاد قؾبت وصارت صا ًء؛ ألهنا من
حروف اإلصباق ,وتعرفون أن حروف اإلصباق هي التي إذا أراد اإلكسان أن يتؽؾم رفع لساكه فقفا إلى سؼف
الػم لؽن بحقث ما يؾصق جؿقع الؾسان؛ ألكه إذا ألصق جؿقع الؾسان صارت من االستعالء.
الؿفم أهنم يرون أكه بسبب وجود الصاد هـا قؾبت إلى صاء.
( )5طن أحؿد يف هذه الؿسللة روايتان:
الرواية األولى :هي التي ذكرها الؿملف أن اآلل هم أتباطه طؾى ديـه.

شررررررح الرررررر

ا ربررر ر علررررره ا ررر ر

3

أيضا من كصوص اإلمام أحؿد.
الرواية الثاكقة :أن اآلل هم أهل بقته ,وهذه ً
أكا أريد أن أقرأ لؽم باختصار كالم الؿرداوي حول هذه الؼضقة ,وركزوا معـا كقف تـاول هذه الؿسللة ,
يؼول" :آله أتباطه طؾى ديـه –صؾوات اهلل وسالمه طؾقه -طؾى الصحقح من الؿذهب ,اختاره الؼاضي وغقره
من األصحاب ,قاله الؿجد وقدمه يف "الؿغـي" والشرح" إ ًذا طـدكا الؼاضي والؿجد والؿوفق ,اجتؿعوا
ِ ِ
قم ,وابن ر ِز ٍ ِ
ِ
الرطَ ا َي ِة
ين في َش ْرحهَ ,و ِّ
طؾى هذه الرواية ,ثم قال " :وشرح الؿجد  ,ومجؿع البحرينَ ,وا ْب ُن َتؿ ٍ َ ْ ُ َ
ا ْل ُؽبرى ,وا ْلؿ ْط َؾعِ ,وابن طُ بقدَ ِ
انَ ,وا ْب ُن ُمـ ََّجى فِي َش ْر َح ْق ِف َؿا" ثم قال" :وققل :آله أزواجه وطشقرته مؿن آمن
َ ْ ُ َْ
َ َ
َْ
به ,ققده به ابن تؿقم ,وققل :بـو هاشم الؿممـون ,وأصؾؼفن يف الػروع ,وققل :آله بـو هاشم ,وبـو الؿطؾب,
ذكره يف الؿطؾع ,وققل :أهؾه ,وقال الشقخ تؼي الدين :آله أهل بقته ,وقال :هو كص أحؿد" .فصارت األقوال
خؿسة أقوال ,الؿـصوص طن أحؿد مـفا أهنم أتباطه أو أهل بقته.وشقخ اإلسالم يؼول إن كصوص أحؿد
أهنم أهل بقته.
لؿاذا صار الؿذهب والؿشفور الذي طؾقه األصحاب ...إلى آخره أن اآلل هم أتباطه طؾى ديـه مع أكه كؿا
ترى شقخ اإلسالم والشريف أبي جعػر وصاحب الػائق الشقخ ابن قاضي الجبل همالء كؾفم يختارون
رواية ثاكقة طن اإلمام أحؿد؟ وهـا ما طـدكا كثرة روايات أو ما أشبه هذه الؼضقة؟.
فقؿا يظفر لي –والعؾم طـد اهلل -أن الؼاضي والؿجد والؿوفق إذا اجتؿعوا طؾى قول ال يؽاد الحـابؾة
يخرجون طـه خاص ًة الؼاضي ,فنذا اجتؿع الؼاضي وابن طؼقل وأبو الخطاب والخرقي -همالء الطبؼة -طؾى
قول صار هو الؿذهب.
فالؼاضي أبو يعؾى له يف الحؼقؼ ًة شلن يف الؿذهب.
صب ًعا أكا لم أجد يف كتب األصحاب أن من أسباب اختقار إحدى الروايات اختقار الؼاضي أبي يعؾى لفا ,هذا
لن تجده ,هم يؼولون :شفرة الرواية ,كثرة الـاقؾقن لفا ,درجة الـاقؾقن لفا؛ ألن أصحاب اإلمام أحؿد لقسوا
طؾى درجة واحدة ,لؽن بالتتبع كؿا سقلتقـا يف الروض ـ واذكروا معـا هذا الؿوضع ـ ال يوجد شيء يستدطي
اختقار هذه الرواية إال أن الؼاضي أبا يعؾى اختار هذه الرواية ,وستذكرون ما أقول لؽم طـد قراءة أشقاء كثقرة
من مسائل الحـابؾة التي فقفا طن أحؿد أكثر من رواية بل كؿا قؾت لؽم يف مسللة البسؿؾة الرواية الثاكقة أكثر
الرواية طؾقفا واستؼر قول أحؿد طؾقفا –الحظ -أقوى مرجحقن ,ومع ذلك الؿذهب طؾى الرواية األخرى,
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ذكره يف "شرح التحرير" وقدمفم لألمر بالصالة عؾقفم ،وإضافته إلى الضؿقر جائزة عـد األكثر وعؿل أكثر
()1

الؿصـػقن عؾقه ،ومـعه جؿع مـفم الؽسائي والـحاس والزبقدي ( .وأصحابه) جؿع صاحب بؿعـى
()2

الصحابي وهو من اجتؿع بالـبي ☺ مممـًا ومات عؾى ذلك .وعطػفم عؾى اآلل من عطف الخاص عؾى
العام .ويف الجؿع بقن الصحب واآلل مخالػة لؾؿبتدعة؛ ألكفم يوالون اآلل دون الصحب ( .ومن تعبد) أي
()3

()4

وهذا شيء صبقعي فوجود طالم كبقر له حضور طؾؿي وله تلثقر ال شك أن اختقاره لؼول من األقوال يجعل
من بعده يت ابعون هذا العالم ,وإن شاء اهلل كستطقع أن كثبت هذه الؼاطدة من خالل دراسة الروض.
( )1الؿرداوي له كتاب يف أصول الػؼه اسؿه "التحرير" شرحه بؽتاب اسؿه "التحبقر" وحػظ وصبع محؼق
مع الفوامش يف ثؿا ي مجؾدات ,كتاب رائع جدً ا وثري ,وهو يف أصول الػؼه الحـبؾي مثل "اإلكصاف" يف
الػؼه الحـبؾي حتى له كػس الطريؼة.
ولو أن إكساكًا قرأ "التحبقر شرح التحرير" مع "الؿغـي" يف وقت واحد قراءة مدارسة مع غقره ,أو مع كػسه
ألصبح يف مرتبة رفقعة من العؾم ولتلهل لشيء كبقر من العؾم ,صب ًعا شرح التحرير والؿغـي كالهؿا صويل
لؽن سقؽون صالب طؾم متؿقزً ا إذا قرأ هذين الؽتابقن ,ولوال صولفؿا لؽـت وضعت دور ًة يف التحبقر
والؿغـي؛ ألن الذي تخرج بالؽتابقن أشبه بالعالم؛ ولفذا ابن الـجار اختصر "التحرير" يف "مختصر
التحرير" وشرحه يف " الؽوكب الؿـقر" وهو كتاب رائع ومػقد ومحرر لؽن التحبقر كتاب جقد وموجود يف
وأيضا يحسن أن يؼتـقه اإلكسان يف مؽتبته ويؼرأ فقه ولو يف مواضع.
الشامؾة ً
( )2اإلضافة إلى الضؿقر جائزة طـد األكثر وطؾقفا يدل طؿل العؾؿاء؛ ولفذا قال" :وعؿل أكثر الؿصـػقن
عؾقه" لؽن هـاك جؿاطة مثل الؽسائي والـحاس يؿـعون مـه ,ودلقؾفم :أن الضؿقر متوغل يف اإلهبام؛ ولفذا
ال يصؾح أن يضاف غقره إلقه.
( )3ألن اآلل طـد الحـابؾة أتباطه فنذا ططػـا األصحاب طؾى األتباع صار من ططف الخاص طؾى العام ,وإذا
كان آله أهل بقته صار من ططف العام طؾى الخاص ,فبحسب تػسقرك لًل يؽون العطف هـا.
( )4من طالمات أهل السـة أهنم يوقرون الصحابة ﭫ ويعرفون حؼفم ومـزلتفم ,ومن هذا ما سـحتاج
إلى الحديث طـه ـ ولو كػرد له ولو طشر دقائق ألهؿقته ـ أن" :قول الصحابي حجة" وهو مذهب طامة

شررررررح الرررررر

5

ا ربررر ر علررررره ا ررر ر

عبد اهلل تعالى والعبادة ما أمر به شرعا من غقر اصراد عريف وال اقتضاء عؼؾي ( .أما بعد) أي :بعد ما ذكر من
()1

حؿد اهلل والصالة والسالم عؾى رسوله .وهذه الؽؾؿة يمتى بفا لالكتؼال من أسؾوب إلى غقره ويستحب
()2

اإلتقان بفا يف الخطب والؿؽاتبات؛ اقتداء به ☺ فنكه ☺ كان يلتي بفا يف خطبه وشبففا ،حتى رواه
الحافظ عبد الؼاهر الرهاوي يف األربعقن التي له عن أربعقن صحاب ًقا ،ذكره ابن قـدس يف " حواشي الؿحرر
" وققل :إكفا فصل الخطاب الؿشار إلقه يف اآلية  .والصحقح أكه الػصل بقن الحق والباصل  .والؿعروف
()3

()4

()5

العؾؿاء بل كثقر من الؿتلخرين يرون أكه لم يخالف يف حجقة قول الصحابي إال مجؿوطة متلخرة من مبتدطة
بعض أصحاب الؿذاهب األربعة ,أما الطبؼة األولى فؽؾفم طؾى أن قول الصحابي حجة.
ويف الحؼقؼة كل إكسان يرى أن قول الصحابي لقس بحجة هو كػسه متـاقض ولو سللته طن طشرات
الؿسائل سقؼول لك :لقس لي فقفا دلقل إال قول الصحابي ,فؼول الصحابي له مـزلة طظقؿة يف اإلسالم كؿا
ترون حتى أهنم صاروا ُيعطػون طؾى آل الـبي ﷺ ومع الصالة طؾى الـبي ﷺ.
الحاصل –إن شاء اهلل -سـتحدث طن هذه الؼضقة الح ًؼا "مـزلة قول الصحابي واألدلة الدالة طؾى حجقته
وتـاقض الذين ال يرون أكه حجة".
( )1هذه العبارة يوازيفا تؿا ًما "ما ال يعؾم إال من قبل الشرع" هذا معـاها ,وتعريف العبادة محل خالف كبقر
بقن أهل العؾم ,و يـبـي طؾقه فروع كثقرة وتحرير هذا يف متون العؼقدة لؽـي أشقر إلى أن قضقة تعريف العبادة
لقست باألمر السفل ,ففـاك خالف قوي يف ضبط ما هي العبادة.
( )2يعـي وال يصؾح أن يمتى هبا يف أول الؽالم .واختؾف العؾؿاء من هو أول من قال :أما بعد .والذي
اختاره الحافظ ابن حجر أن داود –طؾقه السالم -هو أول من قال :أما بعد .بل إكه استفجن بعض األقوال
التي فقفا كسبة قول أما بعد لبعض بؾغاء العرب الؿتلخرين ,ويرى أن هذا قول ضعقف جدً ا.
وإذا كان هذا اختقار الحافظ ابن حجر ففو قول قوي باطتبار دقة تتبعه.
مباحا ,فقمجر اإلكسان طؾى اإلتقان بؽؾؿة أما بعد,
( )3الحـابؾة يرون أن اإلتقان بــ "أما بعد" مستحب ولقس ً
يف الخطب والؿؽاتبات.
( )4فصل الخطاب الؿشار إلقه يف اآلية ققل أكه أما بعد.
( )5الصحقح أن الؿؼصود بػصل الخطاب يف هذا السقاق يف هذه اآلية هو فصل الؼضاء وبقان الحق يف
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بـاء " بعد " عؾى الضم وأجاز بعضفم تـويـفا مرفوعة ومـصوبة والػتح بال تـوين عؾى تؼدير الؿضاف إلقه.
(ففذا) إشارة إلى ما تصوره يف الذهن ،وأقامه مؼام الؿؽتوب الؿؼروء الؿوجود بالعقان .
()1

(مختصر) أي موجز ،وهو ما قل لػظه وكثرت معاكقه ،قال عؾي ـ رضي اهلل عـه ـ "خقر الؽالم ما قل ودل،
ولم يطل فقؿل" .
()2

مجؾس الؼضاء خاص ًة  ,وهذا مذهب مجاهد وجؿاطة من السؾف ,وأما كؾؿة الؿملف ففي طامة ,صحقح أكه
الػصل بقن الحق والباصل ,لؽن هذا يشؿل الػصل بقن الحق والباصل يف أشقاء كثقرة.
( )1أقام ما تصوره يف الذهن ـ وهو الؽتاب الذي سقؽتبه ـ مؼام الؿؽتوب؛ ألكه تلكد طزمه طؾقه فتعامل معه
كالؿوجود ,وهذا إذا كان كتب الؿؼدمة قبل أن يؽتب الؽتاب.
أما إذا كان كتب الؽتاب ثم كتب الؿؼدمة فاإلشارة إلى الؿوجود ,واألمر يسقر.
( )2شرط االختصار الذي هو من البالغة وتؿتدح طؾقه العرب أن يوصف بلمرين" :قل لػظه ,وكثر معـاه"
أما إذا اختصر اإل كسان الؽالم بؽالم قل لػظه لؽن لقس فقه معا ي كثقرة ففذا لقس من االختصار الذي يؿدح
صاحبه ,فال يؿدح إال إذا كاكت ألػاضه قؾقؾة ومعاكقه كثقرة ,وهذا موجود يف متن الزاد كلوضح ما يؽون من
الؿتون ,يشتؿل طؾى مسائل كثقرة جدً ا ,ففو رقم واحد يف الؿتون يف مسللة أكه يشتؿل طؾى طدد كبقر من
الؿسائل الؿـصوص طؾقفا والؿػفومة.
صحقح أن متن "دلقل الطالب" يػوقه يف الرتتقب ففو متن مرتب بشؽل رائع ,ويدل طؾى قوة ذهن الؿاتن.
لؽن متن الزاد يػوقه يف مسللة كثرة الؿسائل التي ذكرت بالؿـطوق أو بالؿػفوم كؿا سقلتقـا يف كالم الؿملف.
وأكا هبذه الؿـاسبة أقرتح طؾى كل صالب طؾم أن يؼرأ متن دلقل الطالب قراءة مرور ,فنكه سقجد فائد ًة طظقؿةً,
وقد كصحت هبذا مجؿوطة من الـاس وكؾفم قال بعد قراءة متن الدلقل قراء ًة متلكق ًة فؼط تجد الؿسائل ترتبت
يف ذهـك بشؽل يختؾف تؿا ًما طؿا تعرفه قبل قراءة هذا الؿتن ,وقد ُقرر هذا الؿتن طؾى صالب الدراسات
العؾقا يف الدكتوراه ,وحدثـي كل الذين دخؾوا االختبار أهنم أكثر ما استػادوا من دخؾوهم الجامعة إلى أن
اكتفوا من سـة تحضقر الدكتوراه هو قراءة متن دلقل الطالب قراءة مسح سريع ,صب ًعا هم ال يتحدثون طن
كؿقة الؿعؾومات ,هذا متن مختصر لؽن يتحدثون طن فوائد ترتقب هذا الؿتن لذهـقة صالب العؾم ,ففذا قد
يلخذ مـك بالؽثقر ثالثة أو أربعة أيام إذا جؾست طؾقه واكتفقت مـه.
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(يف الػؼه) وهو لغة :الػفم .
()1

واصطالحا :معرفة األحؽام الشرعقة الػرعقة باالستدالل بالػعل أو بالؼوة الؼريبة .
()2

()3

( )1الػفم معـاه :إدراك معـى الؽالم بسبب جودة الذهن ,فنذا قؾـا أن الػؼه هو الػفم ففذا هو الػفم.
لؽن الؼول الثا ي -حتى طـد الحـابؾة -أن الػؼه لقس ففم أي شيء بل "ففم ما دق من الؿعا ي".
ويؼول ابن الؼقم :كل هذا لقس بصحقح بل الػؼه هو "معرفة مراد الؿتؽؾم من كالمه" ,ويؼول ـ وهذا يجب
أن تـتبه له ـ  :أن جؿقع صالب العؾم يتػاوتون بحسب التػاوت يف هذا الؿعـى ,فطالب العؾم وأهل العؾم
يتػاوتون يف العؾم بحسب تػاوهتم يف ففم مراد الؿتؽؾم ,ومؼصوده بػفم مراد الؿتؽؾم أطم من ففم الؾػظ,
فـحن جؿق ًعا كؼرأ األحاديث ,وكل واحد مـا يػفم مراد الـبي ﷺ من الحديث بحسب استعداده العؾؿي,
ومعرفته بؽالم العرب ,ومعرفته باألصول ,ومعرفته بالؼواطد والـصوص األخرى التي تعالج هذا الحديث.
فؿثال يؼول الصحابة لؿا ففؿوا جواز العزل من إقرار الـص ,هذا ففم وإن كان لقس هـاك كص ,فؿسللة
ً
أصال لؽن الصحابة ففؿوا من طدم وجود الـص أن مراد اهلل –سبحاكه وتعالى-
العزل ال يوجد فقفا كص ً
جواز العزل ,فقؼول ابن الؼقم :هذا هو الػفم الحؼقؼي ,ال يتعؾق بػفم الؾػظ فؼط ,وإكؿا كػفم ما هو مراد
الؿتؽؾم من هذه الؼضقة؟ مثل قول الـبي ﷺ لؿا سئل طؿا يػعل يف يوم العقد طؿا يؼدم أو يمخر من أطؿال,
قال" :افعل وال حرج" .ففذا كل واحد الـاس ففؿه طؾى مـحى ,مـفم من ففم أكه يجوز أن كؼدم وكمخر
جؿقع األكساك الؿعؿولة يوم العقد ,ومـفم من قال :الـبي ﷺ لم يرد هذا وإكؿا أراد جواز تؼديم وتلخقر
األكساك الؿسم ول طـفا يف الـصوص مثل الرمي والحؾق والذبح ,أما الطواف والسعي ففو لقس مسم ً
وال طـه
مـصوصا ففو ضعقف ولقس هذا مؼصود
يف الـصوص ,وأي حديث فقه جواز تؼديم السعي طؾى الطواف
ً
الـبي ﷺ.
كحن ال كريد أن كؼرر الؿسائل هـا ولسـا يف صدد الرتجقح لؽن أقصد أن معرفة مراد الؿتؽؾم قضقة مفؿة
جدً ا ,وهذا الذي يريده ابن الؼقم من تعريف مسللة الػؼه.
فعال.
( )2االستدالل بالػعل أن تحسن أن تستدل وأن تستدل ً
()3الؼوة الؼريبة معـاها :الؼوة الؼريبة من االستدالل ,ومؼصودهم هبذه العبارة ما يؽون يف صالب العؾم من
التفقم واالستعداد لالستدالل ولو لم يستدل.
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(من مؼـع) أي من الؽتاب الؿسؿى بالؿؼـع تللقف (اإلمام) الؿؼتدى به شقخ الؿذهب (الؿوفق أبي محؿد)
()1

عبد اهلل بن أحؿد بن محؿد بن قدامة الؿؼدسي تغؿده اهلل برحؿته وأعاد عؾقـا من بركته ( .عؾى قول واحد)
()2

وكذلك صـعت يف شرحه فؾم أتعرض لؾخالف صؾبا لالختصار ( .وهو) أي ذلك الؼول الواحد الذي يذكره
()3

ويحذف ما سواه من األقوال إن كاكت ،هو الؼول (الراجح) أي :الؿعتؿد (يف مذهب) إمام األئؿة وكاصر
()4

السـة أبي عبد اهلل (أحؿد) بن محؿد بن حـبل الشقباين كسبة لجده شقبان بن ذهل بن ثعؾبة.والؿذهب يف

فعال شقخ الؿذهب ومحرر الؿذهب وله من الؽتب ما تشفد إلمامته وتؼدمه – رحؿه اهلل.-
( )1هو ً
( )2احتؿال أن يؽون مؼصوده االستؼالل بالربكة ,أي :أطاد طؾقـا من بركته التي يستؼل هبا ,وهذا محرم وال
يجوز وهو كوع الشرك ,فال ابن قدامة وال غقره من الخؾق له بركة مستؼؾة ,واحتؿال يؽون معـى الؽالم :أطاد
طؾقـا من بركته التي تؽون من خالل أمرين :دطائه وتعؾقؿه ,يعـي الربكة التي تحصل لـا بسبب الدطاء
والتعؾقم الذي يحصل من هذا الشخص ,وهذا جائز؛ ألن هذا يرجع لؾربكة الشرطقة.
وهذا الؿعـى الثا ي لعؾه –إن شاء اهلل -مؼصود الؿملف.
( )3إال أحقاكًا سقلتقـا أن الؿملف يحؽي الخالف لؽن يف مواضع يسقرة.
()4وسقلتقـا أكه يخالف الؿشفور من مذهب الحـابؾة يف مجؿوطة يسقرة من الؿسائل.
مسللة ما هو الؿذهب الؿعتؿد يف مذه ب الحـابؾة أكا سلقرأ معؽم فتوى لشقخ اإلسالم من ورقة أو ورقتقن
بعد هناية الؿؼدمة يتحدث فقفا طن موضوع كقف كعرف أن هذا مذهب اإلمام أحؿد ,وسـعؾق طؾى ما يذكره
شقخ اإلسالم –إن شاء اهلل , -وقد ذكر أشقاء جؿقؾ ًة ومفؿ ًة وسـعؾق طؾقه باختصار.
الؿشفور من مذهب الحـابؾة أن الؿوجود يف "كشاف الؼـاع" و"شرح الؿـتفى" أو يف "اإلقـاع" و"الؿـتفى"
هو الؿذهب لؽن هذه العبارة تحتفا تػصقالت كثقرة فؼد يؽون الؿذهب ما يف اإلكصاف أحقاكًا ,وقد يؽون
الؿذهب ما يف الؿـتفى ولقس ما يف اإلقـاع ,وقد يؽون الؿذهب ما يف اإلقـاع ولقس ما يف الؿـتفى ,لؽن
بشؽل طام الؼاطدة الؿتؼررة أن " ما يف الؿـتفى هو الؿذهب الذي استؼر طؾقه األمر طـد الؿتلخرين" فنذا قؾـا
هذا مذهب الحـابؾة يعـي هو الؿذكور فقه ,وإن خالف ما يف اإلكصاف وإن خالف ما يف الؽشاف ,فاألصل
أن ما يذكره صاحب الؿـتفى هو الؿذهب االصطالحي لؾحـابؾة ,لؽن هذه الجؿؾة تحتفا تػصقالت قد يلتقـا
بعضفا الح ًؼا.
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األصل :الذهاب أو زماكه أو مؽاكه ،ثم أصؾق عؾى ما قاله الؿجتفد بدلقل ومات قائال به  .وكذلك ما أجري
()1

مجرى قوله من فعل أو إيؿاء أو كحوه ( .وربؿا حذفت مـه مسائل) جؿع مسللة من السمال وهي ما يبرهن
()2

عـه يف العؾم (كادرة) أي :قؾقؾة (الوقوع) لعدم شدة الحاجة إلقفا (وزدت) عؾى ما قال يف " الؿؼـع " من
الػوائد (ما عؾى مثؾه يعتؿد) أي :يعول عؾقه لؿوافؼته الصحقح (إذ الفؿم قد قصرت) تعؾقل الختصاره
"الؿؼـع "  .والفؿم جؿع هؿة بػتح الفاء وكسرها ،يؼال :هؿؿت بالشيء :إذا أردته ( .واألسباب) جؿع
()3

()4

( )1هذا هو مذهب الشخص باالتػاق ال إشؽال فقه ,فؿا قاله شخص بدلقؾه ومات طؾقه هو مذهبه ,بؼقـا
فقؿا قاله قبل ذلك ,فنذا قال ً
قوال ومات طؾقه و كان له قول قبل هذا الؼول الذي قاله هل يؽون مذه ًبا له أو
ال؟ فقه خالف طؾى ثالثة أقوال داخل مذهب الحـابؾة:
األول :أكه لقس مذه ًبا له ,ويؾغى وال يـسب له.
والثا ي :أكه مذهب لفذا العالم ,ويعترب من أقواله التي تـسب له.
الثالث :أكه إن صرح بالرجوع فؾقس مذه ًبا له وإال ففو مذهبه.
ومن حقث الواقع العؿؾي :كل قول يؼوله العالم يـؼل ويثبت ,فالروايات طن اإلمام أحؿد كؾفا أثبتت حتى
الروايات التي صرح بالرجوع طـفا موجودة يف كتب الحـابؾة ومثبتة؛ ولفذا كؼول الراجح أكه قول له لؽن
ُيبقن أن قوله الذي استؼر طؾقه هو الؼول الثا ي.
( )2كػس الشيء.
تعؾقال لحذف ما حذفه من الؿسائل؛ ألن الؿسائل التي حذف طؾل هو أكه حذففا؛ ألهنا
ً
( )3يعـي ولقس
قؾقؾة الوقوع ,وبـا ًء طؾى ذلك قؾقؾة الػائدة .فالشقخ اآلن صرح بلكه حذف بعض الؿسائل ,وأكه أضاف بعض
الؿسائل ,وال أطؾم أن أحدً ا من صالب العؾم حصر الؿسائل الؿضافة والؿسائل الؿحذوفة التي خالف فقفا
الؿملف متن الؿؼـع ,وهو موضوع جقد ,فؾو اكتدب أحد لفذه الؼضقة لؽاكت مػقدةً.
( )4الفؿة أو الفم هو الباطث طؾى العؿل ,والػرق بقن الفم والفؿة أن الفم هو مبدأ اإلرادة ,وأما الفؿة ففي
هناية اإلرادة ,ومعـى هذا أن الفم والفؿة كؾفا تعود لؼضقة اإلرادة؛ ألكه ما من شخص يػعل أي فعل إال
ويسبق هذا الػعل إرادة؛ ولفذا يجب أن يعتـي اإلكسان بنراداته ويفذهبا ويراطقفا ويالحظفا بحقث ال تـبعث
كػسه إال لؾطقبات والصالحات.
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سبب وهو ما يتصل به إلى الؿؼصود (الؿثبطة) أي :الشاغؾة (عن كقل) أي إدراك (الؿراد) أي الؿؼصود (قد
كثرت) لسبق الؼضاء بلكه «ال يلتي عؾقؽم زمان إال وما بعده شر مـه حتى تؾؼوا ربؽم» .
()1

(و) هذا الؿختصر (مع صغر حجؿه حوى) أي جؿع (ما يغـي عن التطويل) الشتؿاله عؾى جل الؿفؿات
التي يؽثر وقوعفا ولو بؿػفومه .
()2

(وال حول وال قوة إال باهلل) أي ال تحول من حال إلى حال ،وال قدرة عؾى ذلك إال باهلل وققل :ال حول عن
معصقة اهلل إال بؿعوكة اهلل وال قوة عؾى صاعة اهلل إال بتوفقق اهلل .والؿعـى األول أجؿع وأشؿل .
()3

(وهو حسبـا) أي كافقـا (وكعم الوكقل) جل جالله أي الؿػوض إلقه تدبقر خؾؼه ،والؼائم بؿصالحفم أو
الحافظ.
وكعم الوكقل إما معطوف عؾى األول " وهو حسبـا " والؿخصوص محذوف أو عؾى "حسبـا "
()5

()4

والؿخصوص هو الضؿقر الؿتؼدم .
()6

( )1هذا الحديث يف البخاري لؽن صب ًعا هو يدل طؾى العؿوم ,أي :طؿو ًما كل زمان يليت هو شر من الزمان
السابق ,لؽن هذا العؿوم ال يـطبق طؾى كل فرد ,فؼد يؽون يف الزمان الالحق فرد أفضل من كل من يف الزمان
الذي قبؾه ـ فقؿا طدا الؼرون الؿػضؾة ـ ففذا الؿراد هبذا الحديث طؾى وجه العؿوم فؼط وإال من تابعي
أكسا –رضي
طالؿا ...إلى آخره؛ ولفذا ترون أن ً
كثقرا من التابعقن ,كلن يؽون إما ًما ً
التابعقن من فاق بؿراحل ً
اهلل طـه -قال لجؿاطة من التابعقن" :واهلل لو رآك رسول اهلل ﷺ ألحبك" .لؿا هو طؾقه من الخقر والتؼدم.
( )2صحقح ـ كؿا تؼدم ـ أن من أطظم صػات الزاد وأوضحفا اشتؿاله طؾى مسائل كثقرة بالؿـطوق
والؿػفوم.
( )3قاله شقخ اإلسالم ,وهو صحقح؛ ألكه يشؿل جؿقع التحول من جؿقع األمور ,أما الؿعـى الثا ي
فقخصصه برتك الؿعصقة أو الؼدرة طؾى الطاطة.
( )4والوكقل اسم من أسؿاء اهلل يدور معـاه حول ثالثة أمور :االستسالم هلل ,واالطتؿاد طؾقه ,والتوكل طؾقه.
فاإلكسان ال يؽون متعبدً ا هلل باسم الوكقل إال إذا كان طـده قدر طظقم مطؾق من االستسالم واالطتؿاد طؾى
اهلل –سبحاكه وتعالى.-
( )5طؾى هذا يؽون الؿعـى :كعم الوكقل اهلل.
( )6فقؽون الؿعـى :وهو كعم الوكقل ,فالؿعـى واحد لؽن الخالف يف ترتقب الجؿؾة.
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كؼرأ بسرعة فتوى لشقخ اإلسالم ،أرجو أن كتلمل كالم الشقخ بتلين:
سئل شقخ اإلسالم ابن تقؿقة –رحؿه اهلل -يف مجؿوع فتاوى ،يؼول السائل :أن يشرح ما ذكره كجم الدين بن
حؿدان يف آخر كتاب الرعاية وهو قوله :من التزم مذه ًبا أكؽر عؾقه مخالػته بغقر دلقل أو تؼؾقل أو عذر آخر،
ويبقن لـا ما أشؽل عؾقـا من كون بعض الؿسائل يذكر فقفا يف الؽايف والؿحرم والؿؼـع والرعاية والخالصة
والفداية روايتان أو وجفان ولم يذكر إال األصح واألرجح فال كدري بليفؿا كلخذ ،وإن سللوكا عـه أشؽل
عؾقـا

.

واضح اإلشؽال أكه يؼولون أكـا كجد يف الؽتب الؽايف والؿحرر والؿؼـع والرعاية والخالصة أكه يطؾق
الخالف ويذكر روايتقن ففم يؼولون :أيفم الؿذهب وبليفم كلخذ ،فالحظ جواب الشقخ –رحؿه اهلل-
فلجاب –رحؿه اهلل :-الحؿد هلل أما هذه الؽتب التي يذكر فقفا روايتان أو وجفان وال يذكر فقفا الصحقح
فطالب العؾم يؿؽـه معرفة ذلك من كتب أخرى مثل  :كتاب التعؾقق لؾؼاضي أبي يعؾى و االكتصار ألبي
ال خطاب وعؿد األدلة البن عؼقل وتعؾقق الؼاضي يعؼوب البرزبقـي وأبي الحسن الزاغوين وغقر ذلك من
الؽتب الؽبار التي يذكر فقفا مسائل الخالف ويذكر فقفا الراجح

.

هذا كالم شقخ اإلسالم اآلن ،فن ًذا معرفة ما هو الؿذهب من الروايتقن يؽون من خالل مطالعة كتب
الؿحررين يف الؿذهب  ،وبدأ هبمالء الثالثة الذين قؾت لؽم :الؼاضي أبو يعؾى وابن عؼقل وأبو الخطاب،
همالء ترجقحاهتم يف الؿذهب لفا ثؼل ولفم سطوة يعـي قوة وحضور يف الؿذهب ،فؿا يرجحه همالء عؾى
كالم شقخ اإلسالم هو الؿذهب ،وهذا يميد ما قؾت لك أكه كثقر من األمور يؽون الرتجقح فقفا يؽون
دائؿا :والؿـصوص عن أحؿد
بحسب اختقار همالء ،ولفذا سقؿر معـا أن شقخ اإلسالم سقؼول يف كتبه ً
والؿـؼول عـه يخالف ما اعتؿده األصحاب.
وقد اختصرت رؤوس مسائل هذه الؽتب يف كتب مختصرة مثل رؤوس الؿسائل لؾؼاضي أبي الحسقن وقد
كؼل عن الشقخ أبي البركات صاحب الؿحرر أكه كان يؼول لؿن يسلله عن ظاهر مذهب أحؿد أكه ما رجحه
أبو الخطاب يف رؤوس مسائؾه ومؿا يعرف مـه ذلك  :كتاب الؿغـي لؾشقخ أبي محؿد و كتاب شرح الفداية
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لجدكا أبي البركات وقد شرح الفداية غقر واحد كلبي حؾقم الـفرواين وأبي عبد اهلل بن تقؿقة صاحب التػسقر
الخطقب عم أبي البركات وأبي الؿعالي بن الؿـجا وأبي البؼاء الـحوي....

.

الؽالم الؼادم موافق لؾسابق وأكه ترجقح همالء يدل عؾى أي الروايتقن لؾؿذهب ،لؽن كـظر لؾصػحة التي
بعده
ومن كان خبقرا بلصول أحؿد وكصوصه عرف الراجح ويف مذهبه يف عامة الؿسائل وإن كان له بصر باألدلة
الشرعقة عرف الراجح يف الشرع
هذه مرحؾة متؼدمة ،صب ًعا شقخ اإلسالم إكسان كؿا تعرفون متوسع ومحرر ،ويؼول :إكه الحـابؾة يعرفون أي
خبقرا
الروايتقن ،الؿذهب من خالل مراجعة كتب همالء الذين هم أئؿة يف الؿذهب ،ثم يؼول :ومن كان ً
بلصول أحؿد وبطريؼته يف االستدالل عرف مذهب أحؿد من خالل قراءة الروايات عن اإلمام أحؿد ففو
يستطقع بـػسه من خالل هذه الؿؼدمات معرفة الؿذهب ،لؽن هذه مـزلة متؼدمة جدً ا ما عادت تعؿل ،اآلن
صار الـاس يحررون الؿذهب من خالل كتب الحـابؾة الؿوجودة بقن أيديفم ،لؽن أكا أردت أن أشقر إلى
خبقرا بلصول أحؿد وكصوصه عرف الراجح يف مذهبه .هذه مـزلة متؼدمة لإلكسان
كالم الشقخ هـا :ومن كان ً
أن يعرف الراجح يف الؿذهب من خالل معرفة اإلكسان بـصوص أحؿد ،ثم سقتحدث الؿملف اآلن عن
الؼضقة التي أشرت إلقفا يف أول الدرس وهو لؿاذا كتػؼه عؾى مذهب اإلمام أحؿد.
وأحؿد كان أعؾم من غقره بالؽتاب والسـة وأقوال الصحابة والتابعقن لفم بإحسان

.

صريحة من شقخ اإلسالم ،وأحؿد أعؾم من غقره بالؽتاب والسـة وأقوال الصحابة والتابعقن ،ففو أعؾم من
غقره بنصالق ،شقخ اإلسالم كؿا تعؾؿون ال يتحدث من كوكه حـبؾي بل هو عالم بـػسه عالم مجدد متبحر
عـده تتبع دققق يمهؾه أن يحؽم مثل هذه األحؽام.
ولفذا ال يؽاد يوجد له قول يخالف كصا كؿا يوجد لغقره.
كصا ،فقـدر أن تجد ألحؿد ً
قوال يخالف
هذه مسللة أخرى يف مذهب أحؿد ال يؽاد يوجد له قول يخالف ً
مخالػ ًة صريح ًة لـص من الـصوص ،والشقخ هـا يؼول بعبارة واضحة :بخالف غقره ،فغقره قد يؽون له من
األقوال ما يخالف فقفا الـصوص الصريحة بتلويل وهو معذور كحن ال كتحدث عن هذه الؼضقة.
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وال يوجد له قول ضعقف يف الغالب إال ويف مذهبه قول يوافق الؼول الؼوي وأكثر مػاريده التي لم يختؾف
فقفا مذهبه يؽون قوله فقفا راجحا
إ ًذا هاتان مقزتان جديدتان:
ً
أوال :ال يوجد له قول ضعقف إال وله قول آخر يوافق الؼول الصحقح ،هذه مقزة يف الؿذهب.

-

 ثاكقا :أن مػاريده ـ يعـي األقوال التي اكػرد فقفا اإلمام أحؿد ـ غال ًبا هي الؼول الراجح؛ ألكه لميـػرد عن الجؿفور إال وقد اعتؿد عؾى دلقل مثؾه يعتؿد عؾقه.
هذه مجؿوعة من الشفادات من شقخ اإلسالم لؿذهب الحـابؾة تؼتضي أن اإلكسان يتػؼه عؾى وفق
صريؼتفم.
كؼوله فسخ األفراد والؼران إلى التؿتع .وقبوله شفادة أهل الذمة عؾى الؿسؾؿقن عـد الحاجة كالوصقة يف
السػر وقوله بتحريم كؽاح الزاكقة حتى تتوب وقوله بجواز شفادة العبد وقوله بلن السـة لؾؿتقؿم أن يؿسح
الؽوعقن بضربة واحدة وقوله يف الؿستحاضة غقره
سقذكر جؿؾ ًة من الؿسائل هي من مػردات اإلمام أحؿد وقوله فقفا هو الؼول الراجح لدعم األدلة له وهذا
واضح .لؽن كـتؼل:
أما ما يسؿقه بعض الـاس مػردة لؽوكه اكػرد بفا عن أبي حـقػة والشافعي مع أن قول مالك فقفا موافق لؼول
أحؿد أو قريب مـه وهي التي صـف لفا الفراسي ر ًدا عؾقفا واكتصر لفا جؿاعة كابن عؼقل والؼاضي أبي يعؾى
الصغقر وأبي الػرج بن الجوزي وأبي محؿد بن الؿثـى ففذه غالبفا يؽون قول مالك وأحؿد أرجح من الؼول
اآلخر
إلؽقا الفراسي له كتاب اسؿه " كؼض مػردات أحؿد" وهذا عالم كبقر من تالمقذ إمام الحرمقن لؽن عـده
كوع من التعصب كوعًا ما لؾؿذهب الشافعي ولذلك لؿا ذكر الذهبي كتابه " كؼض مػردات أحؿد" قال:
"ولم يـصف فقه".
هذا الؽتاب اإلشؽال اآلن أن شقخ اإلسالم يؼول :الفراسي ألف هذا الؽتاب لؿػردات اإلمام أحؿد بالـسبة
ألبي حـقػة والشافعي مع أن هذا الؽتاب ألػه لؿػردات اإلمام أحؿد عن األئؿة الثالثة ،أكا ال أدري هل شقخ
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اإلسالم يؼصد كتا ًبا آخر لؽن كتاب إلؽقا الفراسي الؿشفور يف الؿػردات الذي يذكره العؾؿاء لقس فؼط فقؿا
يـػرد فقه عن أبي حـقػة والشافعي بل فقؿا يـػرد فقه عن األئؿة الثالثة جؿع ًقا ،ثم بقن الشقخ أن ابن عؼقل
والؼاضي وابن الجوزي كؾفم ردوا عؾى هذا الؽتاب وبقـوا قوة مذهب اإلمام أحؿد يف هذه الؿسللة.
ففذه غالبفا يؽون قول مالك وأحؿد أرجح من الؼول اآلخر وما يترجح فقفا الؼول اآلخر يؽون مؿا اختؾف
فقه قول أحؿد وهذا كإبطال الحقل الؿسؼطة لؾزكاة والشػعة وكحو ذلك الحقل الؿبقحة لؾربا والػواحش
وكحو ذلك ،وكاعتبار الؿؼاصد والـقات يف العؼود والرجوع يف األيؿان إلى سبب القؿقن.
هذه مجؿوعة من الؿسائل الؽبقرة سقذكرها شقخ اإلسالم حسب وصف شقخ اإلسالم هذه الؿسائل
لؾحـػقة والشافعقة فقفا قول والؿالؽقة والحـابؾة لفم فقفا قول آخر ،وأن الراجح بحسب كالم الشقخ هـا ما
ذهب إلقه الحـابؾة والؿالؽقة يف جؿؾة هذه الؿسائل ،فنن كان هـاك مسللة قولفم فقفا ضعقف فؾفم فقفا قول
آخر يوافق الؼول الراجح .ثم سقستؿر يف ذكر األمثؾة إلى هناية هذه الػتوى هي عبارة عن أمثؾة.
الؿؼصود من قراءة هذه الػتوى الرتكقز عؾى أمرين:
ً
مسؾؽا معرو ًفا عـد
األمر األول :كقف كعرف الؿذهب واالعتؿاد عؾى ترجقح جؿاعة من الؿتؼدمقن كان
الحـابؾة.
الثاين :ثـاء شقخ اإلسالم عؾى مذهب اإلمام أحؿد وذكر مؿقزات لم يذكرها كل الذين تحدثوا عن
الؿذاهب.
هذه الؿؿقزات الؽبقرة التي ذكرها شقخ اإلسالم لم يذكرها الذين يتحدثون يف كتب الؿذاهب
واالصطالحات واألشقاء هذه ،وهي بحق مؿقزات تؼتضي ترجقح قول اإلمام أحؿد عؾى غقره وكحن
كتحدث برتجقح الؿذهب يف الجؿؾة ،فؼد يؽون لإلمام أحؿد قول ضعقف أو مرجوح ،لؽن يف الجؿؾة
مذهب هذا الرجل هو الؿذهب األقرب لؾـصوص لؿعرفة معاكقفا لؾتػؼه فقفا لؿعرفة مآخذ الصحابة  ...إلى
آخره كؿا أشار شقخ اإلسالم –رحؿه اهلل -يف هذه الؿؼطع.
اآلن اكتفقـا من جؿقع العـاصر ،باقي ترجؿة اإلمام أحؿد وهي صويؾة ،أخشى أكه إذا قرأكاه يطول بـا الدرس
وكثؼل عؾقؽم ،فؾ عؾه تؼرأ يف البقت مع أكه كان فقفا مواضع تحتاج تعؾقق وهي مواضع رائعة جدً ا من ترجؿة
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هذا اإلمام الؽبقر ،فقفا أشقاء عجقبة وقوية ،لؽن عدم اإلشؼاق عؾقؽم مؼدم ،فلكا أقرتح أن تؼرأ هذا
أيضا و أريد مـك أن تالحظ أثـاء الؼراءة الصػات العؾؿقة والديـقة لإلمام
الؿؾخص يف البقت قراء ًة متلكق ًة ً
أحؿد ،يعـي ما كان عؾقه م ن الصػات العؾؿقة ما كان عؾقه من صػات الورع والتدين واالحتقاط والتعبد،
وهاتان الصػتان هؿا الاليت يحؿؾن صالب العؾم من مؽان إلى مؽان ومن درجة إلى درجة أعؾى يف درجات
فضال عن الصػات األخرى التي
عظقؿا يف وصف اإلمام أحؿد يف هذين البابقنً ،
صؾب العؾم ،وستجد شقئًا
ً
تصف فقفا اإلمام أحؿد عدا هذين الجاكبقن الؿفؿقن ،أشؽر لؽم حسن اإلكصات والؿتابعة ،وأسال اهلل –
سبحاكه وتعالى -أن يرزقـي وإياكم العؾم الـافع والعؿل الصالح.
واهلل أعؾم وصؾى اهلل وسؾم عؾى كبقـا محؿد وعؾى آله وصحبه أجؿعقن.

